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بررسی مدل مالی برون سپاری بازسازی شبکه های توزیع آب و بازگشت 

 سرمایه حاصل از کاهش آب بدون درآمد

 (مطالعات موردی: محدوده آب و فاضالب منطقه یک شهر تهران)
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 خالصه

ازشبکه تحت پوشش آبفای منطقه یک کیلومتر  45با تعیین فاکتورهای دارای اولویت و  AHPدر این مقاله بر اساس روش  

سازی بر کاهش آب بدون  سپس میزان تأثیر این باز شخص گردیده اند.  شبکه م سازی  به عنوان مناطق پر اهمیت به منظور باز

درآمد بررسییگ گردید و درانت ا مدم مالگ پیشیین ادی به منظور اسییتفاده از سییرمایه گیاری برای انباز این بازسییازی معرفگ 

 .گردیده است

 

 آب بدون درآمد، بازسازی و توسعه، شبکه توزیع، مدل مالیکلمات کلیدی: 

 

  مقدمه.1

شرکت آب و فاضالب منطقه یک ش ر ت ران بازسازی برخگ از نقاط  ،بررسگ ها و تبارب گیشته بر اساس مطالعات،

بحرانگ شبکه توزیع آب و انشعابات را در اولویت های اجرایگ خود قرارداده است. اهدافگ که با انباز این عملیات حاصل 

ردازیم معرفگ شده مگ پابتدا به تشریح روش دستیابگ به هریک از اهداف  . در ادامهدر مقاله عنوان گردیده استمگ گردند 

 و در ن ایت مدل ای مالگ مناسب برای انباز پروژه بررسگ گردیده و مدم مالگ پیشن ادی این شرکت معرفگ مگ گردد.
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 معرفی محدوده طرح      . 2
محدوده تحت پوشش منطقه یک آب و فاضالب ش ر ت ران با در نظر گرفتن ج ات محدودیت توسعه از جنوب به بزرگراه 

حکیم و رسالت، از غرب به دره فرحزاد، از شرق به بزرگراه اماز علگ )ع(، پارک جنگلگ لویزان و بزرگراه ارتش و از شمام به 

هکتار بوده و دارای 12،954مگ شود. مساحت تحت پوشش در وضعیت موجود  متر محدود 1800ارتفاعات شمالگ ش ر تا تراز 

 مشترک فعام و غیر فعام مگ باشد.  123،221

مخزن فعام  26کیلومتر حد فاصل خروجگ مخزن تا ابتدای انشعابات مشترکین بوده و  1،758متراژ شبکه توزیع تحت پوشش 

 ا تحت پوشش قرار مگ دهند.متر مکعب محدوده ر 604،700در وضعیت فعلگ به حبم 
 

 بررسی اهداف مورد نظر       .3
ه مختصر ارائه مگ گردد. الزز ب در ادامه م م ترین اهداف مد نظر که با کاهش هدر رفت واقعگ قابل دستیابگ مگ باشد به طور

کیلومتر از نقاط بحرانگ  45منبر به انتخاب ر است تمامگ هدف ها به صورت تفضیلگ مورد بررسگ قرار گرفته که در ن ایت ذک

 شبکه به منظور بازسازی گردید.

 تأمین آب بهداشتی با تعویض لوله های آزبست .3-1
مدیریت هزینه در شرکت های آب و  انتخاب نوع لوله و اتصاالت با عملکرد مناسب و دواز طوالنگ از عوامل قابل مالحظه

در صورتگ  .، لوله های آزبست سیمانگ استداشته. یکگ از لوله هایگ که کاربرد وسیعگ در شبکه توزیع آب فاضالب مگ باشد

که آب از نظر کلسیم فقیر باشد، کلسیم موجود در سیمان لوله وارد آب شده و به مرور عالوه بر آنکه مقاومت ساختمانگ لوله 

اگر لوله های آزبست فرسوده و به نوعگ مست لک شوند،   .مگ کند کاهش مگ یابد مقدار آزبست موجود در آب افزایش پیدا

و تبارب بدست آمده از واحد های ب ره برداری شرکت حوادث  بر اساس نظر کارشناسان ب مگ شود.آزبست بیشتری وارد آ

 و شکایات در نواحگ که دارای لوله آزبست مگ باشند بیشتر گزارش مگ شود.

از  قبل چنینوهم بینند مگ  آسیب سریعا اتصام و جاببایگ هنگاز در و بوده شکننده که است نای ها لوله این ازدیگرمعایب

 .است مشکل بسیار دیده صدمه قطعات عیوب تشخیص  خط در  آب یافتن جریان و لوله صبن

عویض لوله ها تلیا به منظور حفظ سالمتگ مشترکین از یکسو و جلوگیری از کاهش مقاومت ساختمانگ لوله های شبکه توزیع، 

 دارد. با جنس آزبست در اولویت های این شرکت قرار

درصد( لوله  7متر )معادم 122،101متر مگ باشد که از این مقدار  1،744،335طوم لوله شبکه تحت پوشش آبفای منطقه یک 

 تفکیک قطر در ادامه ارائه شده است.به آزبست مگ باشد. طوم لوله های آزبست 

 
 

 مشخصات لوله های آزبست موجود در منطقه یک آبفا(: 1جدول شماره )

 250 200 150 100 80 60 قطر)میلیمتر(

 0.6 5.41 14.13 39.31 41.5 21 طول )کیلومتر(

 122 طول کل )کیلومتر(

 



 
 

 

 

 


و جنس  80و  60میلیمتر مگ باشد تعویض لوله های با قطر  100با توجه به اینکه حداقل قطر در نظر گرفته شده برای شبکه 

 80و 60آزبست از اهمیت باالتری بر خوردار مگ باشد. همانطورکه در تصویر زیر ارائه شده تراکم قرارگیری لوله های قطر 

 بیشتر بوده فلیا در اولویت تعویض و بازسازی  قرار مگ گیرند.  21-22و 20-26،24آزبست در محدوده تحت پوشش مخازن

 آزبست و محدوده تحت پوشش مخازن آنها در منطقه یک آبفا 80و  60(: همپوشانی لوله های با قطر 1شماره )شکل 
 

 تعویض لوله های دارای ریسک باال در تخریب با زلزله .3-2

ای خطوط آب، ابتدا باید مطالعات جامعگ از دیدگاه ژئوتکنیک، حرکات پییری لرزه ج ت بررسگ لرزه ای و ارزیابگ آسیب

 گسل ها، روانگرایگ و لغزش در محل صورت پییرد.

 GISباعنایت به مطالعات پیشین صورت گرفته نقشه پ نه بندی لرزه ای منطقه مورد بازنگری قرار گرفت و با عنایت به نقشه های

 وط لوله با نقشه پ نه بندی خطر در ن ایت نقاط دارای ریسک باال شناسایگ گردید.موجود و تطبیق مختصات خط

 باتوجه به بررسی ای صورت گرفته اشاره به چند نکته بسیار م م و ضروری مگ باشد:

 یک از لوله های فوالدی و چدنگ موجود در منطقه پرخطر وجود ندارد. هیچ .1

 های آزبست سیمان، بتن و چدن داکتیل تشکیل مگ دهند.را لولهحبم بیشتر لوله های موجود در منطقه پرخطر  .2

لوله های پلگ اتیلنگ در منطقه کم خطر بسیار زیاد بود و حبم کمتری را در ناحیه خطر پییری باال به خود اختصاص  .3

 مگ دهند.

گ باید رزیابگ کملوله های بتنگ در منطقه خطرپییری باال حبم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده است که در ا .4

 میزان حساسیت آن مورد توجه قرار گیرد.

 
 

 جلوگیری از وقوع حوادث و اتفاقات پیش بینی نشده و مدیریت بهینه شبکه توزیع .3-3
افزایش حوادث در شبکه های توزیع آب ش ری به دلیل افزایش سن لوله ها از جمله عواملگ است که اصالح و بازسازی شبکه 

. ددهیدرولیکگ در اجزای شبکه مگ گرهای آب ش ری باعث ایباد شکست مکانیکگ و  فرسودگگ شبکه. را ضروری مگ سازد

24-20  

26 

21-22  



 
 

دهگ خارج میشوند. فرسودگگ هیدرولیکگ نیز به معنای عدز توانایگ شبکه  در شکست مکانیکگ، اجزای حوادث از مدار سرویس

 ت. استاندارد اس مصرف در محدوده فشار مناسب و  آب در برآورده نمودن مقادیر تقاضای مورد نیاز در گره ای

برای غلبه بر مشکالت ناشگ از حوادث مکانیکگ و هیدرولیکگ درشبکه های توزیع آب ش ری از سه روش کنترم غیر 

فعام)برخورد موضعگ ج ت رفع حوادث روزمره(،کنترم فعام)برنامه نشتیابگ مستمر و منظم( و نوسازی شبکه )تعویض لوله ها 

 یگر اجزا( مورد استفاده قرار مگ گیرند.ود

بدی گ است با گیشت زمان سن شبکه و به تبع آن میزان حوادث درشبکه افزایش پیدا مگ کند بنابراین یکگ از م مترین روش ایگ 

ود لوله  که از بروز اختالم در ب ره برداری از شبکه جلوگبری مگ نماید این است که پیش از نمایان شدن آثار نشت به شکل مش

در این مرحله سن لوله ها و آمار شکایات به عنوان اصلگ ترین عوامل اسایگ و مورد بازسازی قرار گیرند. های در معرض خطر شن

شناسایگ نقاط حساس شبکه تعیین گردیده اند. که از هم پوشانگ این دو قسمت نقاط حساس به منظور جلوگیری از وقوع حوادث 

العات پیاده شده درنقشه، در نواحگ مرکزی محدوده آب و فاضالب منطقه یک ش ر ت ران به دلیل بر اساس اطتعیین گردید. 

بافت قدیمگ و نو سازی مرحله ای، لوله های کار گیاشته شده دارای سن باالتر با توزیع پراکندگگ گسترده در سطح محدوده 

و شرق محدوده  20-24،  21-22رکزی در محدوده مخزنمگ باشند لیا  اولویت ای تعیین شده به ترتیب عبارتند از نواحگ م

بر این شد و پراکندگگ حوادث برروی شبکه در نقشه مشخص 1395در سام  122براساس آماراخی شده از سامانه .  26مخزن

 ، جز نواحگ دارای آمار حوادث باال مگ باشند.فوقاساس مناطق مرکزی سه ناحیه 
 

 کمک به حفظ منابع آبی در منطقه   .3-4
طحگ و های ستن ا راه حل رفع بحران آب را مدیریت منابع آبکارشناسان صنعت آب امروزه با توجه به محدودیت منابع آبگ 

. در راستای مدیریت مصرف، کاهش آب بدون درآمد هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ دانندزیر زمینگ و مدیریت مصرف مگ

آبگ دارای اهمیت بسزای مگ باشد و نقش بازسازی نقاط بحرانگ شبکه در کاهش آب بدون درآمد کامال واضح  منابعحفاظت از 

 ( ارائه شده است.2محدوده در جدوم شماره )منتخب در مخازن  هدر رفت هابر اساس مطالعات انباز شده میزان  مگ باشد.
 

 (: بررسی میزان آب بدون درآمد در مخازن منطقه یک آبفا تهران2جدول شماره)

 شماره مخزن

درصد 

هدررفت 

 ظاهری

هدر درصد 

 رفت واقعی

درصد حجم 

آب نسبت به 

کل حجم 

 مخازن

شماره 

 مخزن

درصد 

هدررفت 

 ظاهری

هدر درصد 

 رفت واقعی

(%18.0)  (%5.5)  21-22و  14  (23.5%)  40  (0.7%)  (10.0 %)  

19  (3.5%)  (32.5%)  (32.5%)  41  (7.0%)   (17.3%)  

(%18.3)  (%8.3)  74و  23  (26.6%)  72  (5.8%)   (12.4%)  

(%17.0)  (%6.7)  32و30و26  (23.3%)  77  (15.4%)   (9.8%)  

27  (6.6%)  (13.4%)  (20.0%)  78  (18.6%)   (81.4%)  

(%36.1)  (%3.3)  33و  28  (39.4%)  82  (9.1%)  (6.9%)  

29  (7.9%)  (26.2%)  (34.1%)  83  (16.5%)   (1.0%)  

37  (9.6%)  (12.1 %)  (21.7%)  91  (5.6%)  (35.6%)  

38  (8.4%)  (10.0 %)  (18.4%)  24-20   (7.0%)   (29.3%)  



 
 

 

 

 


 کاهش تلفات فیزیکی با هدف کاهش تحمیل هزینه های هدر رفت آب در بلند مدت . 3-5
فاضالب مگ  توزیع آب شرکت ای آب و تولید وهدررفت آب و بطور کلگ آب بدون درآمد یکگ از مشکالت عمده سیستم 

درکشورهای توسعه یافته کمتراز  و ،درصد مقدار تولید آب 30باشد مقدار آب بدون درآمد در کشورهای درحام توسعه بیش از 

 در دو گروه عمده مورد بررسگ و مطالعه قرار مگ گیرد: درصد مگ باشد. هدررفت  15

رفتگ که ناشگ از خطای مدیریت داده ها وسیستم، خطای ناشگ از عدز دقت  هدر)غیر فیزیکگ(: رفت ظاهری هدر -الف 

 .کنتورها ولوازز اندازه گیری، وخطای ناشگ از مصارف وانشعابات غیرمباز مگ باشد

اتصاالت  وصل و رفتگ که ناشگ از نشت انشعابات آب، نشت از لوله ها، شیرهای قطع و هدر)فیزیکگ(: هدررفت واقعگ -ب 

 . گردد و نشت از مخازن ذخیره آب راشامل مگ ریز شبکه توزیع، مقدار هدررفت آب ناشگ ازسر

 دست مصرف به گردد مگ توزیع وسیستم شبکه وارد که تولیدی آب کل آبرسانگ وسیستم ای توزیع های شبکه تمامگ در

 دالیل مختلف به که ابگ حبم گردد. مگ خارج توزیع سیستم از مختلف ازطرق ورودی آب از قسمتگ و رسد نمگ کننده

 توزیع و تاسیسات انتقام و گیری اندازه لوازز پمپاژ، ایستگاه ای اتصاالت، وصل، و قطع شیرهای ها، لوله  سیستم اجزای از

 درکل ضعف و توزیع شبکه ضعف گردد نشان دهنده مگ خارج غیرمباز و بصورت توزیع سیستم از هردلیلگ به و آب

 باشد. مگ توزیع سیستم مدیریت

 افزایش شده و نیز صرف های و هزینه منابع از هدر رفتن جلوگیری دلیل به آب و توزیع تولید های درسیستم تلفات کنترم

در این میان شبکه توزیع معموالً بیشترین س م  .است قرارگرفته بیشتری توجه مورد اخیر درسال ای ب ینه و مدیریت وری ب ره

درصدی از آب تولیدی  50تا  40بطوریکه در ش رهایگ که اقدامات پیشگیری ضعیف بوده است، اتالف  .را در تلفات آب دارد

 ترین بدر فعالیت های کنترم نشت . معمواًل نشت در لوله های ک نه مدفون شده رخ مگ دهد .در شبکه توزیع مشاهده شده است

 گ باشد.ب ترین روش برای کنترم این تلفات م تعویض خطوط لوله آسیب دیدهبنابراین  راهکار پیشگیری از وقوع حادثه است

اهداف تعیین شده قبلی اولویت هایی که تا کنون تعویض لوله در آنها مشخص گردیده است شامل بر اساس 

محدوده های مورد  به بررسی میزان تلفات آب در می باشند. لذا 21-20،22-26،24محدوده مخازن شماره  

  .نظر می پردازیم
 

 

 منتخب  ازنمحاسبه میزان هدر رفت برای مخ .3-5-1
برای تعیین میزان مصارف و هدررفت هایگ که در سیستم های توزیع و  برسگ آب، یک روش موثر در دسترس، فرآیند حسا

 فرآیند مدیریت سیستم های تامین و توزیع آب رخ مگ دهد، مگ باشد. 

 حسابرسگ باال به پایین مشتمل بر دو مرحله مگ باشد:

 رفت اجزاء تعیین کمیت از طریق اندازه گیری یا برآورد مصرف آب و هدر

 الن آبگبکارگیری محاسبات بی



 
 

ارزیابگ مقدماتگ هدررفت آب از جمع آوری داده های موجود و قرار دادن آن ا در کاربرگ ای حسابرسگ آب حاصل مگ 

گردد. خالصه داده های حسابرسگ آب، در بیالن آبگ که مقایسه بین حبم آب ورودی به سیستم توزیع و مبموع مصارف 

 د، نشان داده خواهد شد. مشترکین و هدررفت ها )برآوردی یا مشخص( مگ باش

 آب بدون درآمد در این محدوده محاسبه و اجزای آن بطور مقدماتگ مشخص مگ گردد. ،در این بخش 

 

 ( : جدول بیالن آبی در محدوده مخازن 3)  شماره جدول

مصارف مباز با  ناز مخزن ردیف

 درآمد

مصارف مباز 

 بدون درآمد

هدر رفت 

 ظاهری

هدر رفت 

 واقعگ

 10،423،688 32 و 30، 26 1

(74.9%) 
208،472 

(1.5%) 

929،247 

(6.7%) 
2،358،233 

(17.0%) 

2 24-20 20،501،323 

(62.4%) 
410،026 

(1.3%) 
2،313،250 

(7.0%) 
9،607،881 

(29.3%) 

3 

 

14-21-22 33،117،820 

(75.0%) 
662،356 

(1.5%) 
2،433،682 

(5.5%) 
7،944،542 

(18.0%) 
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به منظور کنترم انتخاب صحیح  خطوط مورد نظر برای تعویض و بازسازی،  نواحگ مشخص شده در هر یک موارد ذکر شده 

به هریک از اهداف امتیاز دهگ شد و در ن ایت بر اساس شکل   AHPوارد گردید  و بر اساس روش GISدر نرز افزار   3در بند 

 مخزن انتخاب شده به عنوان مخازن دارای خطوط بحرانگ شناسایگ گردیدند.   ( مبدداً سه2شماره )

 AHPانتخاب محدوده مورد نظر برای بازسازی بر اساس روش (: 2شماره )شکل 

 



 
 

 

 

 


 ( ارائه شده است.6میلیمتر در محدوده این سه مخزن در جدوم شماره ) 80و  60طوم لوله های قطر 

 

 بازسازی(: مشخصات لوله ها در محدوده مخازن منتخب برای تعویض و 4جدول شماره )

 

کیلومتر( حدود   33)در محدوده تحت پوشش این سه مخزن انتخاب شده میلیمتر  80و  60در صورت تعویض لوله های 

 به صورت ساالنه از هدر رفت واقعگ کاسته مگ شود.  متر مکعب 1،020،338

 ای و با  توجه به تبربیات مشابه در سالمیلیمتر با حداقل قطر تعریف شده درشبکه همخوانگ دارد  100به اینکه قطر لوله  با توجه

کیلومتر  12 در صد از این لوله ها در محدوده نیاز به بازسازی داشته باشندکه طولگ معادم 30گیشته پیش بینگ مگ گردد حدود 

 متر مکعب را شامل مگ گردد. 371،032با کاهش هدر رفت 

متر مکعب از کل 1،391،371ده تحت پوشش این سه مخزن مقدار کیلومتر لوله در محدو 45بر این اساس با تعویض و بازسازی 

ریام با تعویض لوله ها  51،000بنابراین با احتساب قیمت آب ب ا برای هر متر مکعب معادم  هدر رفت ساالنه کاسته مگ شود.

به ذکر است  الزز. ریام به صورت ساالنه سود حاصل از کاهش هدر رفت عاید شرکت خواهد گردید70،959،902،019حدود

در این محاسبه تأثیراتگ نظیر افزایش قدرت مدیریت شبکه، تأمین آب ب داشتگ، حفظ منابع آبگ و ... به صورت عددی محاسبه 

  نشده اند و تن ا، کاهش هدر رفت این میزان سودآوری را به همراه خواهد داشت.

ساس محاسبات انباز شده در ادامه دو مدم مالگ ممکن به با توجه به محدودیت های بودجه و با توجه به بازگشت سرمایه بر ا

 منظور بررسگ ب ترین روش برای واگیاری پروژه مورد بررسگ قرار مگ گیرد.
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با توجه به این که بر اساس بررسگ های انباز شده بازسازی شبکه مگ تواند درآمدهایگ نظیر کاهش هزینه های نگ داری و هدر 

رفت آب را برای شرکت ای آب و فاضالب در پگ داشته باشد، طوم بازسازی شبکه مگ تواند معیار مناسبگ برای محاسبه عواید 

ریام برای شرکت ای آب  51،000یار باشد. پییرفتن این موضوع که هر متر مکعب آب طرح و پرداخت ای درآمدی به سرمایه گ

و فاضالب هزینه دارد در جدوم زیر تخمینگ از درآمد هر متر لوله برای سرمایه پییر و امکان بازپرداخت سرمایه برای سرمایه 

 گیار نمایش داده شده است. 

 

 
 

                                                 

 محدوده مخزن

 مشخصات                             

 22-21مخزن 24-20مخزن  26مخزن

 6،045،534 9,607,881 2،026،268 میزان هدر رفت واقعی )متر مکعب(

 229،048 241،611 101،141 طول کل شبکه )متر(

 31,321 30,126 8,348 )متر(60قطرطول کل لوله های 

 49,083 49,695 22,141 )متر( 80طول کل لوله های قطر

 9,307 4,056 2,175 آزبست)متر( -60طول کل لوله های قطر

 1,018 8,276 7,401 آزبست)متر( -80طول کل لوله های قطر



 
 

 ماه متر طول شرح
واحدمتر اجزا درآمدی به ازای هر 

 )لایر(-طول*ماه
 جمع )لایر(

درآمد حاصل از 

 نوسازی
1 1 52،148 52،148 

 

 

 برآورد مالی هزینه های بازسازی شبکه. 5-1
( برآورد احباز 5کیلومتر هدف گیاری شده است. در جدوم شماره ) 45در این بخش و بر مبنای برنامه های باال دستگ بازسازی 

 و هزینه ها  ارائه شده است. 
 

 کیلومتر45(: خالصه برآورد مالی طرح بازسازی شبکه به طول5جدول شماره )

 خالصه مالی فهرست بهای رشته: شبكه توزيع آب

 سال عنوان رشته
 جمع مبلغ کارکرد

درصد غیر 

 غیر پايه پايه پايه با کل
پايه و غیر 

 پايه

شبکه توزیع 

آب بدون 

 تهیه

1396 62,139,421,968 7,179,411,765 69,318,833,733 4.94% 

 %100.00 76,124,800,000 76,124,800,000 0 1396 12فصل 

 %4.94 145,443,633,733 7,179,411,765 62,139,421,968 جمع کل رشته ها

و خريد در شبکه  1.4جمع کل با احتساب ضريب باالسری ) فهرست شبکه فاضالب و ابنیه : 

 می باشد( 1.14فاضالب 

 183,828,639,226 جمع کل

 2,986,259,856 هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه

 186,814,899,082 مبلغ برآورد هزینه اجرای کار)لایر(
 

 

 

 

 معرفی سناریوها .5-2
 به طور کلگ دو سناریو برای نحوه اجرای پروژه در نظر گرفته شده که در ادامه به تشریح ویژگگ های هر یک خواهیم پرداخت.

ماه  36ماه برای مطالعات و  5گیار در اجرا و خرید لوله مشارکت خواهد داشت. مدت زمان  سرمایهسناریویک:  در این گزینه 

برای اجرا در نظر گرفته شده است. میزان هزینه خرید و اجرا به صورت ماهانه و بر اساس متر طوم محاسبه شده و لحاظ گردیده 

وم دوره اجرا به صورت ماهیانه مبلغ ثابت در هر سام در نظر گرفته شده و پس از پایان دوره است. میزان پرداخت کارفرما در ط

محاسبات  زیر خالصهماهه پرداخت خواهد شد در جدوم  36درصد با اقساط  10اجرا مانده سرمایه گیار با محاسبه سود ساالنه 

 مربوطه ارائه شده است.

 

 

 



 
 

 

 

 


 

 سناریو ی اول -پرداخت مانده سرمایه گذار((: خالصه مدل مالی)باز6جدول شماره )

 درصد 4 سود ساالنه دوره اجرا

 درصد 10 سود ساالنه دوره بازپرداخت

 ماه36 مدت پرداخت

 4،122،688،686 مبلغ اقساط

همراه با  36مبلغ پرداخت قسط 

 درصد تحویل قطعی 5
14,976,875,167 

 148,416,792,702 کل بازپرداخت اقساط

 19,844,733,321 سود اقساط

 17,196,702,732 سود معوقه پرداخت

 37,041,436,053 کل سود پرداختی 

 

سناریوی دو:  در این سناریو خرید لوله توسط شرکت آب و فاضالب منطقه یک انباز مگ شود و اجرای از طریق برگزاری 

پرداخت بر اساس درصد پیشرفت پروژه انباز خواهد شد که بر اساس تبارب  پیمانکار منتخب واگیار مگ گردد. مناقصه به

 3.3کیلومتر در تع دات پیمانکار دیده شده است و بر این اساس پیشرفت ماهیانه بطور میانگین حدود  15موجود اجرای سالیانه 

 ائه لوله توسط کارفرما مگ باشد. درصد مورد تأیید خواهد بود. الزز به ذکراست اجرای پروژه در این حالت منوط به ار

 

 سناریو ی یک -(:خالصه مدل مالی7جدول شماره )

 ماه 36 مدت اجرا

هزینه خرید)به عهده 

 کارفرما(
107,725,730,700 

 100,032,627,082 هزینه اجرا

 211,725,128,702 هزینه خالص

 235,250,143,002 هزینه ناخالص
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در صورتگ که شرکت بر اساس بودجه تعیین شده  موجود،  محدودیت های مالگتوجه به و با  بر اساس مدم های معرفگ شده 

سام به  5برای بازسازی در برنامه ساالنه و توان اجرای پیمانکاران اقداز به بازسازی شبکه نماید اجرای این پروژه پس از حدود 

از خطوط فرسوده استفاده این کیلومتر  45گزینه های قابل دسترس شرکت برای بازسازی ز ا پایان خواهد رسید.  از طرفگ یکگ

ی در این روش اجرا. مدم مالگ مربوطه ت یه و در ادامه ارائه مگ گرددکه بر این اساس مگ باشد از سرمایه گیار بخش خصوصگ 

رفت در طوم اجرای پروژ ه در دو سناریو نمایش داده  ماه به طوم مگ انبامد.  در نمودار های زیر  میزان هدر 36شبکه حدوده 

 مقدار هدر رفت به منظور امکان نمایش به صورت مقدار ثابت در سام در نظر گرفته شده است. شده است. الزز به ذکر است

 



 
 

 
 (: وضعیت مقدار بازسازی و میزان هدر رفت در صورت استفاده از سرمایه گذار خارجی1نمودار شمار )

 
 توسط شرکت آب و فاضالبو میزان هدر رفت در صورت اجرا (: وضعیت مقدار بازسازی 2نمودار شمار )

 

کیلومتر از شبکه  45همان طور که در نمودار ها مشخص است در صورتگ که شرکت آب و فاضالب اقداز به بازسازی این 

سام به طوم خواهد انبامید و در این مدت هدر رفت از شبکه همچنان  5نماید به دلیل محدودیت منابع مالگ، این پروژه حدود 

کیلومتر مد نظر قرار گرفته( حام آنکه در صورت استفاده از سرمایه گیار  45ین  ادامه خواهد داشت )بررسگ هدر رفت تن ا در ا

سام میسر مگ  3خصوصگ به دلیل دارا بودن توان مالگ و انگیزه باال )به دلیل استفاده از مدم مالگ مناسب( اتماز این پروژه را در 

خواهد شد.  با توجه به این که با استفاده از سرمایه گیار نماید و بر این اساس در بازه زمانگ کوتاه تر جلوی هدر رفت گرفته 

متر مکعب مگ باشد.  2,782,741خصوص این پروژه دو سام زودتر به پایان مگ رسد حداقل میزان کاهش هدر رفت معادم  

ابراین بن گردد. عالوه بر این موضوع امکان استفاده از بودجه در سایر پروژ های زیر بنایگ فراهم مگباید در نظر داشت که 
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واگیاری پروژه به بخش خصوصگ امری توجیح پییر مگ باشد. در انت ا به طور خالصه برخگ از مزایای استفاده از این مدم ارائه 

 مگ گردد.

مین سرمایه مورد نیاز برای أا توجه به وضعیت خاص کشورهای در حام توسعه و بحران های مالگ در این کشورها امکان تب 

مین مالگ مناسب در مورد پروژه ها مساله م مگ أژه های بزرگ به راحتگ فراهم نمگ شود، بنابراین انتخاب روش تاجرای پرو

 .است

مین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست برای توسعه زیر أدر پروژه های م م و زیرساختگ مورد نیاز کشور که امکان ت

بر  .ارجگ و استفاده از تس یالت بانک ها و موسسات خارجگ وجود داردساخت ها نیاز اساسگ برای حضور سرمایه گیاری خ

این مبنا و با توجه به موارد ذکر شده در ذیل سناریوی اوم )استفاده از سرمایه گیاری برای خرید و اجرا( به عنوان گزینه برتر 

 انتخاب مگ گردد.

   خش و نوسازی شبکه مگ باشد حضور سرمایه گیار در ب توجه به اینکه ت یه و تأمین مصالح شرط اولیه برای بازسازیبا

 های تأمین واجرا به صورت تواز منبر به جلوگیری از تأخیرات معموم در پروژه های اجرایگ مگ گردد.

  بازسازی و توسعه شبکه با کاهش هزینه تعمیر و نگ داری، کاهش هدر رفت، کاهش حوادث و  سایر مواردی که به

 ارش به آن پرداخته شد جیب سرمایه دراین بخش را توجیه پییر مگ نماید.تفضیل در قسمت اوم گز

  تأمین مالگ ج ت اجرای پروژه بازسازی شبکه آب این امکان را برای کارفرما درج ت مدیریت منابع و انباز سایر پروژ

ی دوره اجرا، دستیابگ و هوشمند سازی شبکه ها فراهم مگ نماید تا به صورت مواز  SCADAه ها ی زیر بنایگ از قبیل 

 به اهداف سازمانگ را کوتاهتر نموده و  خدمت رسانگ مطلوب تری به مشترکان ارائه نماید.

  تأمین مالگ ت یه مصالح و اجرای شبکه به صورت توأمان عالوه بر کاهش هزینه های انبار داری و مشکالت  ناشگ از

لگ  پیمانکار ناشگ از  عدز دریافت به موقع مصالح و پرداخت حسابرسگ به دلیل تورز انبار، مانع از ادعا های احتما

 خسارت  های تأخیر و تأمین مگ گردد.
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راهنمای شناخت و بررسگ عوامل موثر  " (.1391ی و نظارت راهبردی ریاست جم وری و وزارت نیرو، )زیربرنامهمعاونت  .1

 " (556 شماره هینشر) در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن

 معاونت نظارت بر ب ره برداری ،شرکت م ندسگ آب و فاضالب کشور  ،( 1388راهنمای مدیریت هدر رفت واقعگ) .2

ی انتقام و هاسامانهضوابط طراحگ  "(. 1392ی و نظارت راهبردی ریاست جم وری و وزارت نیرو، )زیربرنامهمعاونت  .3

ی و نظارت راهبردی ریاست زیربرنامه، معاونت "بازنگری اوم(  117-3توزیع آب ش ری و روستایگ )نشریه شماره 

 جم وری. ت ران، ایران


