
 کاهش هدررفت واقعی آب ارائه راهکارو  بررسی عوامل موثر در نشت مخازن

 )مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد(

 

*2عادل محمودیسید ، 1سارا جمشیدی
 4، علی پدرام 3فیض اهلل پاسره، 

1
 کهگیلویه و بویراحمدآب و فاضالب روستایی استان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی یزد، 

2
 .آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ،سازمان مدیریت صنعتی ،DBA دانشجوی دکترای مدیریت 

 :Adel.power@gmail.com   Emailنویسنده مسئول:  

3
 بویراحمددانشجوی دکترای مهندسی محیط زیست، علوم تحقیقات تهران، آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و 

4
 ، آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمدکارشناسی مهندسی عمران

 

 خالصه:

برنامه  .باشد می مهم محيطی زیست تاثيرات و اجتماعی اقتصادي، لحاظ از آبی هاي سيستم در نشت

ریزي و اقدام جهت کاهش هدررفت آب، با توجه به پراکندگی و صعب العبور بودن روستاها و 

فرسودگی تأسيسات نياز به حجم باالیی از سرمایه گذاري بلند مدت و ساختار پيچيده اي از مدیریت 

ازن مورد بررسی در این مقاله با استفاده از فرم باالنسينگ آب، استراتژي و پروژه نشت گيري مخ دارد.

باب مخزن نشت گيري شده  30تحليلی و بر روي  -مطالعه حاضر از نوع توصيفی قرار داده شده است.

در استان کهگيلویه و بویراحمد انجام گرفت. نتایج بعد از جمع آوري توسط نرم افزار  1396در سال 

spss19   ،و آزمون هاي آماري توصيفیt-test   .نتایج نشان مورد تجزیه و تحليل آماري قرار گرفت

( بود. کليه %80نشت از کف و دیوار به صورت همزمان) ،( %3/83داد بيشترین جنس مخازن بتنی)

طول و محل نشت از عوامل اصلی تاثير گذار بر  ،مشخصات فيزیکی و ساختاري مخازن بر سطح نشت

 کاهش براي تعميرات و یابی نشت نشت، کاهش در لمتداو استراتژي (.p<0.05)ميزان نشت بودند

 گران هاي پروژه انجام به نياز بدون مدیریتی تدابيري انجام با توان می صورتيکه در باشد می نشت

  نمود. اقدام نشت کنترل به یابی، نشت قيمت

 بدون درآمد، باالنسينگ، نشت گيري هدررفت، کهگيلویه و بویراحمد، آب :کلیدی کلمات

 مقدمه:

 .است شده شرب آب خصوص به آب تقاضاي چشمگير افزایش زندگی باعث استانداردهاي سطح رفتن باال و اقتصادي فعاليت هاي توسعه جمعيت، رشد

ضرورت توجه به حفاظت آب و منابع تامين آن روز به روز بيشتر می شود. (. 1)است ثابت آنها حجم ميشوند،طبيعت تجدید   چرخه در چه اگر شيرین آب منابع

 از آب نشت .گيرد می قرار بررسی مورد نشت قالب در عموما و شود می شامل را شبکه در آب تلفات از اي گسترده طيف فيزیکی نيامده حساب به آب

 محل از آب نشت عموما. دهد می روي شبکه اتصاالت و آالت شير انشعابات، ها، لوله هاي شکستگی یا و بزرگ و کوچك هاي ترك و ها خ سورا طریق

 می ضروري و اقتصادي را ها نشت گونه این شناسایی که است اي گونه به شبکه در آنها تعداد و زمان ولی باشد می همراه کم بده با شيرآالت و اتصاالت

 موجب و شده مجاور هاي ساختمان زیر به آب جریان سبب اتصاالت یا انشعابات شبکه، از آب نشت که شده مشاهده بارها برداري بهره عمليات در .سازد

 موارد گونه این در ساالنه فاضالب و آب هاي شرکت که خساراتی. است شده آن از بخشی تخریب یا و ساختمان نشست ها، ساختمان زیر خاك شدن شسته

 به شدن، مرئی از پس و نامرئی( )نشت زمينه تلفات عنوان تحت است نشده رویت فيزیکی تلفات که زمانی تا است بدیهی .است توجه قابل پردازند می



 تاثيرات نظر از هم و اجتماعی اقتصادي، لحاظ از هم آبی هاي سيستم در نشت .(2شود) می نامگذاري مرئی نشت عنوان تحت و شده تلقی حادثه صورت

 و اجتماعی فرهنگی، اقتصادي، محيطی، زیست شرایط داراي کشوري است. هر ناپذیر اجتناب و الزم امري آن با مقابله بنابراین .باشد می مهم محيطی زیست

کشورمان،  در جوي نزوالت نيز و زمينی زیر و سطحی هاي آب منابع محدودیت خود از قبيل، خاص شرایط داراي نيز ما کشور(. 3)باشد می خود خاص غيره

 مجموعه خاص و هوایی و آب و جغرافيایی موارد، شرایط برخی در ها پروژه صحيح اجراي از اطمينان کشورمان، عدم در آب توزیع سيستم بودن فرسوده

  (.4)شود تر رنگ پر نشت کنترل و یابی نشت هاي تفاوت شود می موجب که دیگري عوامل

 زمان( گذشت اثر در اتصاالت و ها لوله الکتروشيميایی یا )شيميایی شدن خورده ا؛ ه لوله ناکافی (عمق و بارترافيك ؛ آب زیاد فشارشامل،  نشت ایجاد علل 

 و زمين لغزش اتصاالت؛ و ها لوله زیاد عمر اتصاالت؛ و ها لوله نامناسب کيفيت ؛ اتصاالت و ها لوله صحيح نصب و بسترسازي حمل، در دقتی بی ضربه؛ ؛

 کيفيت، اجرا نامناسب کيفيت، طراحی نامناسب کيفيت :کرد بندي دسته زیر صورت به توان می را نشت در موثر عوامل مجموعه .قوچ ضربه و خاك رانش

 نمی ها لوله در شکستگی اصلی علل تعيين از قبل .حوادث از ناشی تجهيزات و ها لوله تخریب و تجهيزات و ها لوله فرسودگی تجهيزات، و ها لوله نامناسب

 در تواند می نشت و گذشته هاي شکستگی علل از آگاهی. داد انجام نشت و شکستگی از ناشی مشکالت بردن بين از براي ریزي برنامه گونه هيچ توان

 شبکه، انتقال خطوط از نشت : کرد بندي دسته توان می طریق دو به را آبرسانی سامانه یك در فيزیکی تلفات .کند کمك آینده هاي نشت از جلوگيري

 )نشت نشده گزارش هاي شکستگی و زمينه نشت، حوادث( یا مرئی )نشت شده گزارش هاي شکستگی از نشت یا و مخزن نشت و سرریز انشعابات، توزیع،

 اندازه محل که درصورتی .باشند می کف و ها دیواره از نشت سرریز، جمله از مختلفی تلفات داراي نيز ذخيره مخازن (.5و6)مخزن نشت و سرریز نامریی(،

 به آب مقدار شود. نمی منظور نيامده حساب به آب جزء مخازن سرریز و نشت باشد، مخازن خروجی نيامده حساب به آب محاسبه منظور به جریان گيري

 آبرسانی هاي سامانه جهانی بانك استاندارد طبق .شود می شناخته سانی آبر هاي سامانه کارآمدي شناخت براي معياري عنوان به تر بيش نيامده حساب

 این. است طبيعی نيامده حساب به آب براي %20 تا 15 ميزان توسعه حال در کشورهاي در .باشند می %15 از تر کم نيامده حساب به آب داراي کارآمد،

و در  %10در سنگاپور کمتر از ، % 33تا  8آب از  شرکت هر بر حاکم عوامل خاص و ساختار و مشخصات براساس انگلستان در توزیع شبکه تلفات مقدار

 همچنين .است بوده %2/31در کل کشور  1381و در سال  درصد 50 تا 20 بين ایران در نيامده حساب به آب مقدار (.7و8)است شده گزارش %16آمریکا 

 تعميرات و یابی نشت نشت، کاهش در متداول استراتژي (.9) است شده گزارش %30 حدود 1384 سال در کشور کل نيامده حساب به آب متوسط مقدار

نمود.  اقدام نشت کنترل به یابی، نشت قيمت گران هاي پروژه انجام به نياز بدون مدیریتی تدابيري انجام با توان می صورتيکه در باشد می نشت کاهش براي

 .شود می نشت ميزان تغيير باعث که است نشت از نقاط مختلف مخازن مدیریت و کنترل ها روش این از یکی

 غيره و فرهنگی جغرافيایی، اقتصادي، خاص شرایط به توجه با فنی و مدیریتی نگاهی با است شده سعی مقاله این دربا توجه به ميزان هدر رفت آب از مخازن  

 شود.  پرداخته نشت کنترل و آماري هاي داده از و عوامل موثر بر آن استفاده یابی نشت موضوع به کشورمان،

 :مواد و روش کار
انجام  1396دنا( از استان کهگيلویه و بویراحمد در سال  -چرام -باب مخزن در سه شهرستان)بویراحمد 30تحليلی بود که بر روي  -مطالعه حاضر از نوع توصيفی

 شد. 

مجاز بدون درآمد و  از اجزاي حجم آب ورودي به سيستم و زیر مولفه هاي آن، مصارف مجاز با مولفه هاي مصارف مجاز داراي صورت حساب و مصارف

نشت گيري در  هدررفت آب با مولفه هاي هدررفت ظاهري و هدررفت واقعی تشکيل یافته است. در این مقاله نحوه تحليل، محاسبه و ميزان صرفه جویی ناشی از

ویراحمد شناسایی گردید مورد ارزیابی قرار مخزن داراي نشتی مربوط به هدررفت واقعی که پس از بررسی و مطالعه در سطح روستاهاي استان کهگيلویه و ب 30

 گرفت.

 

 

 

 

 



 (10)برای باالنس آب  IWA: استاندارد 1جدول شماره 
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 هدررفت واقعی آب:

 هدررفت واقعی آب بخشی از کل هدررفت آب می باشد که می توان آنرا معادل با مقدار نشت یا سرریز از اجزاي سيستم توزیع آب در نظر گرفت.

 روش محاسبه و تعيين مقدار هدررفت واقعی:

 ابی و محاسبه قرار می گيرد که شامل:بطور کلی مقدار هدررفت واقعی در سيستم توليد و توزیع آب به سه طریق مورد ارزی



با تنظيم جدول باالنس آب براي سيستم و با محاسبه مولفه هاي مقدار حجم آب فروش رفته  IWAروش انجام سيستم باالنسينگ آب بر اساس دستورالعمل در 

آبی که بر اساس مجوز صادره از شرکت آب و فاضالب به  که تحت عنوان مصارف مجاز با درآمد در جدول باالنس وارد می شود و همچنين اندازه گيري مقدار

مابقی  مصرف رسيده گرچه درآمدي براي شرکت نداشته باشد و بصورت مصارف مجاز بدون درآمد در جدول باالنس وارد می گردد. از کل آب توليدي کسر و

يين تفاضل کل هدررفت و هدررفت ظاهري مقدار حجمی حجم آب بصورت هدرفت آب تلقی می شود با تعيين مقدار حجمی هدررفت ظاهري آب و تع

 (.11)هدررفت واقعی آب تعيين می گردد

خزن و پرنگه به منظور تعيين مقدار حجمی نشت از مخازن آب، الزم است شيرهاي کنترل خط ورودي و خروجی آب مخزن کامالً آب بند شود با ایزوله نمودن م

ميزان هدر رفت و صرفه جویی اقتصادي و مترمکعبی  با توجه به داده هاي جمع آوري شدهسپس  ن اندازه گيري شد.داشتن آن در مدت معينی مقدار نشت از مخز

 .مورد تجزیه و تحليل آماري قرار گرفتو همبستگی   t.testو آماره هاي توصيفی،   spss19آب بعد از نشت گيري بوسيله نرم افزار 

 

:نتایج  
فیزیکی مخزن: توزیع فراوانی مشخصات 2جدول شماره   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 متر مکعب در روز  بود. 60/16متر مربع و ميزان نشت از مخازن  16/104نشان می دهد ميانگين سطح نشت مخازن  2همانطور که یافته هاي جدول شماره 

: توزیع فراوانی جنس مخزن3جدول شماره   

 

سیمان -سنگ شاخص  بتن 

 درصد تعداد درصد تعداد

7/16 5 جنس مخزن  25 3/83  

 

درصد مخازن بتنی می باشد 3/83نشان می دهد که  3یافته هاي جدول شماره   

نشت های  : توزیع فراوانی محل4جدول شماره   

 
 

 

 مینیمم ماکزیمم انحراف معیار میانگین شاخص

83/162 حجم)متر مکعب(  62/98  400 50 

75/7 طول)متر(  16/2  13 8/4  

94/6 عرض)متر(  07/2  13 4 

87/2 ارتفاع)متر(  416/0  4 2 

16/104 سطح نشت)متر مربع(  15/57  240 19 

60/16 ميزان نشت)متر مکعب در روز(  52/8  80/42  30/4  

دیوار -کف دیوار کف شاخص  

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 80 24 10 3 10 3 محل نشت



 (.%80به صورت همزان می باشد)با توجه به یافته ها باالترین ميزان نشت از کف و دیوار 

: بررسی مقایسه میانگین میزان نشت با سطح نشت5جدول شماره  

 

 p.value انحراف معیار میانگین شاخص

16/104 سطح نشت  15/57  864/0  

60/16 ميزان نشت  52/8   

 

 (.p>0.05)از نظر آماري معنا دار نمی باشد با توجه به داده هاي بدست آمده بين ميزان نشت و سطح نشت ارتباط وجود دارد ولی این ارتباط

 

 

 

 : بررسی سطح نشتی در شهرستان های استان1نمودار شماره 

 

 

 نشتی در شهرستان های استان میزان: بررسی 2نمودار شماره 
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شهرستان بویراحمد می باشد که ساختار فيزیکی نامناسب  از مخازن ميزان نشتینشتی از شهرستان دنا و بيشترین نشان داده شده است بيشترین سطح  2و1همانطور که در نمودارهاي 

 محل نصب نادرست، شرایط آب و هوایی و عدم نگهداري مناسب توسط آبداران از عوامل موثر در شکستگی و نشت مخازن می باشد.مخازن، قدیمی بودن، 

 

 

 : بررسی همبستگی بین مشخصات مخزن و میزان نشت6جدول شماره 

 شاخص حجم طول عرض ارتفاع سطح نشت میزان نشت جنس مخزن محل نشت

031/0  055/0  798/0  000/0  000/0  000/0  000/0  حجم 1 

061/0  817/0  968/0  000/0  014/0  000/0  1 000/0  طول 

011/0  027/0  354/0  000/0  001/0  1 000/0  000/0  عرض 

552/0  001/0  998/0  000/0  1 001/0  014/0  000/0  ارتفاع 

007/0  023/0  864/0  1 000/0  000/0  000/0  000/0  سطح نشت 

005/0  559/0  1 864/0  998/0  354/0  008/0  798/0  میزان نشت 

714/0  1 559/0  023/0  001/0  027/0  817/0  055/0  جنس مخزن 

1 714/0  005/0  007/0  552/0  011/0  061/0  031/0  محل نشت 

 

مشخصات فيزیکی مخزن ارتباط دارد و مهمترین مشخصه مخزن در ميزان نشت  طول مخزن و محل نشت است که ، ميزان نشت با 5طبق یافته هاي جدول شماره 

(. هر چه طول مخزن بيشتر باشد ميزان نشت باالتر می رود. هر چه ميزان شکستگی در کف و دیوار مخازن بيشتر p<0.05ميزان نشت با آنها  ارتباط معنا دارد)

نشت تر می رود. از آنجا که بيشتر مخازن از هر دو نقطه شکستگی داشتند در نتيجه ميزان نشت نيز باالتر رفته بود. با توجه به اطالعات سطح باشد ميزان نشت نيز باال

 (.p<0.05با تمامی مشخصات مخزن ارتباط معنا دار دارد)

 : تحلیل نشت گیری و صرفه جویی ریالی7جدول شماره 

 صرفه جویی ریالی گيري در سال)مترمکعب(ميزان نشت  هزینه سطح نشت گيري

542603647 5/181806  3156888066 

با توجه به قيمت تمام شده هر متر مکعب  1396ميزان صرفه جویی ریالی در سال ت گيري انجام شده در مخازن استان، با توجه به اطالعات بدست آمده و حجم نش

 گزارش هيئت مدیره و حسابرسی آب و فاضالب روستایی استان کهگيلویه و بویراحمد(.ریال بود)  3156888066ریال(،  17364آب در نقطه سر به سر)

 بحث و نتیجه گیری:

دميلی متر در سال( و پراکنش نامناسب بارش )از لحاظ مکانی و زمانی( جزو کشورهاي خشك و نيمه خشك 250ایران به دليل کاهش ميزان بارندگی )حدود 

ن شرایط به دليل رشد جمعيت، افزابش شهرنشينی و توسعه ي بخش هاي مختلف کشاورزي و صنعت، تقاضا روز به روز افزایش می یابد محسوب می شود. در ای

حت تأثير قرار همچنين مسایل مربوط به هدررفت آب، قسمت قابل توجهی از منابع مالی شرکت آب و فاضالب کشور را به لحاظ اقتصادي، فنی و نيروي انسانی ت



وش در به همين جهت تالش همه جانبه در استفاده بهينه از منابع موجود و اعمال مدیریت مصرف و ایجاد تعادل در ميزان عرضه و تقاضا موثرترین ر .دهد می

کستگی ها در مخازن می توان ایجاد پایداري سيستم توليد، انتقال و توزیع آب به شمار می رود. با استفاده از داده هاي بدست آمده با تکنيك نشت یابی و رفع ش

. با توجه به پراکندگی و صعب العبور بودن روستاهاي استان کهگيلویه و بویراحمد و فرسودگی تأسيسات نياز به  .در ميزان نشت و هزینه ها  صرفه جویی کرد

آن بایستی هنگام مطالعات ميزان نشت و  سطح دست آمده دراطالعات بطبق حجم باالیی از سرمایه گذاري بلند مدت و ساختار پيچيده اي از مدیریت خواهد بود. 

از ایجاد شکستگی و  عواملی نظيرجانمایی مخزن، جنس ، ابعاد مخزن، توجه به  شرایط آب و هوایی و نحوه صحيح نگهداري مخازن در نظر گرفته شود تا

 بر، ، جلوگيري به عمل آورد. با مقایسه نتایج با مطالعات پيشينهدر رفت آب و تحميل هزینه به شرکت می شود نشت و فرسودگی هاي مخازن که در نتيجه باعث

 رسيده 91 ستال در % 21 به 86 ستال در % 31 از اصفهان استان در درآمد بدون آب مقدار ميانگين اصفهان، شهري فاضالب و آب شرکت گزارش اساس

 سرریز کنتترل توليد، منابع و مخازن دور راه از کنترل و تله متري سيستم سازي پياده حوادث، رفع زمان کاهش شامل، کاهشی روند این در اصلی عوامل .است

 .(12مشترکين و غيره بوده است) انشعابات و توزیع شبکه هاي و آب انتقال خطوط روي بر عمده نشتيهاي رفع مخازن،

 

 

:منابع  
1. Salehnia N, Fallahi MA, Ansari H, Davari K. Study of municipal drinking water tariffs and its effect on water 

consumption pattern, case study: City of Neyshabour. Water&Wastewater J. 2007; 18(3):50-59. 

(Persian) 
2- Brandon, T.W., (1984), Water distribution systems; Water practice manual No. 4”, Institute of 

Water Engineers and Scientists, London. 
3- A. Chai, “A Case Study on Leakage Management in Sandakan, Malaysia”, 32nd WEDC International 

Conference, Colombo, Sri Lanka, 2006. 
 .صفحه 628 اصفهان، صنعتی دانشگاه اول، چاپ شهري، آب توزیع هاي شبکه، 1379 .چمنی،م و .تائبی،ا-4

5- Evins, C., Stephenson, G., Warren, I.C., and Williams, S.M. (1989), “Planning the rehabilitation of water 

distribution systems”, WRC plc, Swindon, UK, P 90. 

6- Farley, M. and Trow, S., (2003), “Losses in water distribution networks” IWA Publishing. 

7- Twort, A.C., Crowley, F.W., and Ratnayaka, D.D., (1994), “Water supply”, Edward Arnold. 

8- U.K. Water Industry, (1994), “Managing leakage. Reports A: Summary, E: Interpreting measured 

Night flows, F: Using night flow data, G: Managing water pressure, J: Leakage management 

Techniques, technology and training”, WRC plc/Water Service Association/Water Companies 

Association, Swindon, UK. 
 .کشور فاضالب و آب مهندسی شرکت (،1382نيامده،) حساب به آب مطالعات بر نظارت دفتر -9

 

10-Lambert, A.Losses from Water Systems: Standard Terminology Recommended, Performance Measures IWA 

2000. 

 1384و  1385راهنماي باالنسينگ آب، دستورالعمل ها و روش ها. شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور -11

12- For the fifth year: Reduction of Unaccounted for Water in Isfahan. Magazine of Isfahan Province Water and 

Wastewater Company, Payam. 2013. (Persian) 



 


