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 خالصه
( بیش از دو دهه است که در رئوس اهداف و برنامه 1NRWشناخت، محاسبه و برنامه ریزی کاهش آب بدون درآمد ) 

( که قسمت عمده ای از آب 2RLواقعی ) های شرکت های آب و فاضالب قرار گرفته است. در این میان هدررفت های

سانی بوده که بخش بزرگی از  ستم آبر سی سمت های مختلف  شت در ق شی از ن شکیل می دهد عمدتاً نا بدون درآمد را ت

در جهت جلوگیری و کاهش آن صرف می شود. لیکن همچون سایر پروژه ها و فعالیت ها  NRWفعالیت های کاهش 

توجیه اقتصتتادی داشتتته باشتتد. در این مماله ضتتمن مرور ستتریخ و کلی شتتاخ  های بایستتتی تا یدی انماگ گردد که 

عملکردی آب بدون درآمد، ستتتعی بر آن شتتتده استتتت که به رور ستتتاده روگ بن  مارکینآ آب بدون درآمد، هدف 

 ردد.گ گذاری اقدامات و محاسبه سطح اقتصادی نشت که به رور عملی در آبفا استان اصفهان انماگ گرفته است، ارائه

 

 یابی نشت، نشت يآب، سطح اقتصاد یهدررفت واقع نگ،یآب بدون درآمد، بنچ مارککلمات کلیدي: 

 فعال
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2 Real Loss 
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  مقدمه -1

است در  شیدر یال افزا خیو توسعه صنا یزندگ یاستانداردها راتییتغ ت،یجمع خیآب با توجه به رشد سر یامروزه تماضا

ستند که منمر به چالش  ریدپذیمنابخ آب تمد کهییال شورها یدر برخ ژهیبحران آب و به رور و ایرو به کاهش ه شده ج یاز ک هان 

ست. لذا مد ضا و عرضه آب از اه تیریا ضا یا ژهیو تیمتما سطح تما ست.  گر ا ابدیکاهش  یتواند تا اندازه ا یآب م یبرخوردار ا

هدررفت آب با توجه به  تیریدر یال توستتعه مد یکشتتورها . درابندیکاهش  یواقع یآب و مخصتتوصتتاً هدررفت ها یهدررفت ها

ه قابل عالق گریل شتتده استتت. از ررف دیچالش تبد کیبه  یتکنولوژ نیمهارت و تمربه و همچن نیستتطح پائ ،یمال یها تیمحدود

س (NRW) سطح آب بدون درآمد نییتع یجهان برا یکشورها هیدر کل یآب یشرکت ها انیدر م یتوجه  خیو توز یآبرسان ستمیدر 

 .[1] آب و سود یاصل از اقدامات کاهش آن وجود دارد

 و بهره یراندمان، اثربخشتت یبررستت ،یبه هدف گذار ازین یاقدامات فن ریاقدامات کاهش آب بدون درآمد همچون ستتا یبرا

س که بوده یور شد. در ا یآنها م سهیشاخ ، بن  مارک و مما فیبه تعر ازیموارد ن نیا یجهت برر وتاه بر ک یمماله ابتدا مرور نیبا

هان نشت در استان اصف یسطح اقتصاد نییداشت و سپس به محاسبه شاخ  ها و تع میآب بدون درآمد خواه یعملکرد یشاخ  ها

 شود. یپرداخته م

 

 آب بدون درآمد یعملکرد یشاخص ها -1-1
 یها ستمیاز اقدامات س یعیمحدوده وس یشاخ  برا 133که شامل  یآبرسان یها ستمیس یعملکرد یشاخ  ها نیاول

 یممموعه کوچک انیم نی. در ادیمنتشر گرد 2000در سال  IWA بود توسط شدهو همکاران ارائه  Alegre بود و توسط یآبرسان

شاخ  ها قرار  نیا انیوسعه داده شده بود در مت Lambert توسط 1999و هدررفت که در سال  NRW یعملکرد یاز شاخ  ها

 دوگ شاخ  شیرایتست کرد، و مایو آفر ایکشور داورلب در اروپا، آس 70اول را در  شیرایو یشاخ  ها IWA گرفت. بعد از آنکه

 . [2] دیگرد شنهادیپ 2و ربق جدول  2006ها در سال 

به صورت  NRW انیشود که ب ی، به رور واضح گفته مIWA یعملکرد یاول و دوگ شاخ  ها شیرایهر دو و در

أسفانه و هدررفت استفاده شود. مت یساخت ریز طیشرا خ،یتوز تیریراندمان مد یابیارز یتواند برا ینم ستمیس یاز یمم ورود یدرصد

توان استفاده  یرور خالصه م به .رندیگ یم دهینکته مهم را ناد نیکنند ا یم یرویپ IWA کنند از روگ یکاربران که ادعا م یبرخ

 :[2]نمود انیب 1را در جدول  ستمیبه س یاز یمم آب ورود NRWمناسب و نامناسب از شاخ  درصد 

 

 ستمیبه س ياز حجم آب ورود NRWموارد استفاده از شاخص درصد  :۱ل جدو

 کاربرد نوع استفاده

 نامناسب
 مدیریت توزیخ

 مدیریت هدررفت

 مناسب

 مالی

 اقتصادی

 منابخ آبمدیریت 
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ارائه شده  IWAتوسط دوگ این شاخ  ها که  ویرایش، NRWبه لحاظ اهمیت شناخت شاخ  های عملکردی کاهش 

 .[2] آمده است 2در جدول شماره اند 

 

 IWA (2006)دوم  شیرایطبق و NRW يعملکرد يشاخص ها :2ل جدو

 توضیحات واحد گروه شاخص  شاخص

NRW  مالی و اقتصادی 
% 

 میمم ورودی سیستدرصدی از 

از نمطه نظر  NRWآسان ترین و متداول ترین راه برای ارزیابی 

 مالی و اقتصادی

NRW  مالی و اقتصادی 
% 

 درصدی از هزینه

یک شاخ  نوآورانه که البته محاسبه آن برای ارزیابی 

 ها سخت است. DMAزیرسیستم ها و 

 con/year3M/ بهره برداری هدررفت آب
هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری به کار  کمتر از شاخ  های

 برده می شود.

 بهره برداری هدررفت ظاهری
% 

 درصدی از آب توزیخ شده

 برای سیستم توزیخ مناسب است.

 ارائه شده بود. con/year3M/در ویرایش اول با واید 

 بهره برداری هدررفت ظاهری
% 

 درصدی از آب ورودی به سیستم

 یمیم ورودی به سیستم مناسب است. برای کنتورهای

 ارائه شده بود. con/year3M/در ویرایش اول با واید 

 Lit/con/day بهره برداری هدررفت واقعی

یک شاخ  عملکردی که بسیار مناسب تر از شاخ  درصد 

است. تراکم انشعابات یک عامل مهم تأثیرگذار در یمم نشت 

 است.

 Lit/km/day بهره برداری هدررفت واقعی
برای سیستم هایی که تراکم انشعاب بسیار کم است و رول شبکه 

 یک عامل مهم و غالب است.

 شاخ  

 زیربنائی نشت
ILI 

 بهره برداری

نسبت بین هدررفت واقعی موجود و 

برآورد یداقل هدررفت واقعی که از نظر 

 فنی میتواند قابل دسترس باشد که به فشار

ت انشعابا شبکه، رول انشعاب و تراکم

 بستگی دارد.

عواملی که به شرایط بتوان این شاخ  کمک می کند که 

هی فیزیکی شبکه مرتبط نیستند که بر میزان نشت تأثیر قابل توج

 داشته باشند را یذف نمود.

 UARLیداقل هدررفت واقعی که قابل دسترس باشد 

 نامیده می شود.  )هدررفت اجتناب ناپذیر( 

ز اعدگ کارائی استفاده 

 منابخ آبی
 منابخ آبی

درصدی از آبی که وارد سیستم می شود 

و قبل از رسیدن به کنتور مشترکین از 

 رریق نشت و سرریز هدر می رود.

 شاخ  زیست محیطی از هدررفت های آب. 

اما برای ارزیابی شرایط زیرساخت ها و هدررفت های اقتصادی 

 آب مناسب نمی باشد.

 

 نگیبنچ مارک -1-۲
 ،ییشناسا یابر کیماتستیسمستمر و  فرآیندی نآیشود. بن  مارک یمطرح م زین نآیشاخ ، مسئله بن  مارک فیبه دنبال تعر

 سهیور ممامداوگ به منظ فرآیندی گریشود. به عبارت د یعملکرد م یاست که منمر به ارتما یاقدامات نیبهتر یساز ادهیو پ لیتحل

و  ؟یزیه چچ سهیمما عبارت است از نآیانواع بن  مارک ی. به رور کلستیچ سهیاز مما منظورکه  نماستیاست. اما سوال ا اتیعمل

 ؟یزیبا چه چ سهیمما



 

بن   یز داده هااکند. استفاده  یرصد کردن اهداف و بهبود آن فراهم م یهر شرکت  برا یچارچوب برا کی نآیبن  مارک یداده ها

آب  یبن  مارک ها 2008در سال   IWA بهبود عملکرد باشد. یبرا یدیتواند کل یعملکرد م یریاندازه گ ندیآغاز فرا ای نآیمارک

 :[2] دکر میبدون درآمد را در دو دسته تمس

 .هستند یمتفاوت یمشخصه ها یکه دارا ییها ستمیس یعملکرد یشاخ  ها سهی: ممایریاندازه گ نآیمارک بن 

 بهبود عملکرد یبرا اتیعمل نیبهتر یی: شناسافرآیندیمارک  بن 

نمود.  نیگزیعملکرد و بن  مارک بهبود عملکرد جا یابیبا بن  مارک ارز بیه ترتب بن  مارک ها را نیا IWA ممدّداً  2010سال  در

 :شوند یانتخاب م ریمماصد ز یبرا یو هدررفت آب به آسان NRW یعملکرد یشاخ  ها بیترت نیبد

 UARL  شاخ  هدررفت واقعی اجتناب ناپذیر به عنوان مثال مها.ستیس ریو ز ستمیس کیو رصد نمودن  یهدف گذار -

به عنوان  .خاص خود )تراکم انشعاب، رول انشعاب و فشار شبکه( را دارند یکه هر کداگ مشخصه ها ییها ستمیس نیب یفن سهیمما -

 ILI شاخ  نشت زیربنایی مثال

 

 آب بدون درآمد در آبفا استان اصفهان نگیبنچ مارک -1-۳
 ی( براILI) یربنایی( و شاخ  نشت زUARL) ریاجتناب ناپذ یهدررفت واقع یشاخ  ها نییبا تع نآیدر استان اصفهان بن  مارک

 .[3]صورت گرفت 1محاسبه این شاخ  با استفاده از رابطه . دیشهر تحت پوشش آبفا اصفهان آغاز گرد 93 هیکل

(1)                                                 UARL = (18 ×
Lm

Nc
⁄ + 0.8 + 25 × 

Lp

Nc
⁄ ) × P 

 

فشار متوسط آب در شبکه  Pرول متوسط لوله انشعابات )متر( و  pLتعداد انشعابات،  cNرول شبکه )کیلومتر(،   mLدر رابطه فوق 

 )متر( است.

 یتالگ بر آن قرار گرفت که تمام کنیقابل انماگ بود ل ستمیمختلف س یپارامترها نیبا تخم UARLمحاسبات  اگرچه

شاخ  محاسبه گردد. فشار متوسط شبکه از  نیشهر استان ا 49 یمنمر شد که تنها برا نیو مستند باشند و ا یواقع ریپارامترها مماد

 GISو  MISابات از سامانه های و رول شبکه و تعداد انشع GISرول متوسط انشعاب از نرگ افزار نصب انشعاب و  ،یسامانه فشارسنم

عدگ  ایاز شهرها وجود نداشته باشد فمدان  یبرخ یبرا UARLکه امکان محاسبه شاخ   دیکه باعث گرد ی. موارددیاستخراج گرد

ز شهرها با وجود ا یدر برخ یرول کل شبکه بوده است. یت ایفشار متوسط شبکه، رول متوسط انشعاب  یاز پارامترها یکی تیقطع

قابل استناد و کاربرد  یارالعات فشارسنم ست،ی( نAZP) ناییه میانگین نمطه یمحل نصب فشارسنم کهیفشار شبکه، از آنمائ اتارالع

 نبود. ریساالنه اجتناب ناپذ یمحاسبه هدررفت واقع یبرا

 قابل محاسبه است: ریرابطه ز انماگ گرفت که ربق نآی( در ادامه بن  مارکILIنشت ) ییربنایشاخ  ز محاسبه

(2)                                                                                                                                      ILI=  CARL⁄UARL 

CARL پارامتر در محاسبه شاخ   نیباشد که ا یم یدر رابطه فوق ممدار ساالنه هدررفت واقعILI  از جدول باالنس ساالنه هر کداگ

 شهر استان اصفهان ارائه شده است. 49 یبرا ILIشاخ   1در شکل  .دیاز شهرها استخراج گرد

مؤسسه بانک جهانی برای ارزیابی عملکرد مدیریت هدررفت آب، جدولی ارائه نمود که در آن برای  2005در سال 

را در چهار محدوده ربمه بندی نموده که در هر محدوده وضعیت کلی زیرساخت ارائه  ILIعه و توسعه یافته، کشورهای در یال توس
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را نیز ارائه نمود که اقداماتی را برای هر محدوده پیشنهاد  4ارائه شده است. این مؤسسه جدول  3شده است. این ربمه بندی در جدول 

 .[2,4]کرده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعدادي از شهرهاي آبفا استان اصفهان ILIشاخص : ۱شکل 

 

 

 

 (2005)توسط موسسه بانک جهانی  ILIطبقه بندي شاخص  : 3ل جدو

 کشورهاي 

 در حال توسعه

کشورهاي 

 نماي کلی مدیریت هدررفت واقعی  محدوده توسعه یافته

 ILIمحدوده  ILIمحدوده 

< 4 < 2 A 
کاهش بیشتر هدررفت ممکن است غیراقتصادی باشد مگر در وضعیت کمبود 

 آب. تحلیل دقیق تری برای بررسی اقتصادی الزگ است.

4-8 2-4 B 
ابی فعال یامکان بهبود قابل توجه وجود دارد. مدیریت فشار، عملیات بهتر نشت 

 و نگهداری شبکه انماگ شود.

8-16 4-8 C 

گزارشات ضعیفی از نشت وجود دارد. تنها اگر آب فراوان و ارزان بود قابل 

قبول است وگرنه تحلیل وضعیت نشت و تالگ های بیشتر برای کاهش نشت 

 انماگ شود.

16< 8< D 
نشت امری استفاده ناکارآمد از منابخ آب وجود دارد. برنامه های کاهش 

 ضروری و اولویت دار است.

 



 

 
 

 ILI (2005)موسسه بانک جهانی براي محدوده هاي تعریف شده  توصیه هاي : 4ل جدو

 A B C D توصیه هاي بانک جهانی براي محدوده ها

   * * * گزینه های مختلف مدیریت فشار بررسی شود

   * * * سرعت و کیفیت تعمیرات بررسی شود

     * * اقتصادی عملیات نشت یابی بررسی شودفاصله زمانی 

   * *   کنترل فعال نشت انماگ شود/بهبود داده شود

   * *   گزینه های مختلف بهبود نگهداری شناسایی شود

     * * سطح اقتصادی نشت ارزیابی شود

   * *   فاصله زمانی یوادث بازنگری شود

 * * *   سیاست مدیریت دارایی بازنگری شود

 * *     ناکارایی نیروی انسانی، آموزگ و ارتبارات رفخ شود

 * *     ساله انماگ شود 5برای رسیدن به محدوده قبلی برنامه ریزی 

 *       بازبینی اساسی کلیه فعالیت ها انماگ گردد

 

عنوان استفاده نگردد.   یآب بدون درآمد از شاخ  درصد به ه یفن یدر بررس IWA هیهمانطور که قبالً ذکر شد ربق توص

 یبرا ILIکه شاخ   یشهر 49 یشبکه دارد. در آبفا اصفهان برا یکیزیف طیبه شرا یادیز اریبس یآب بدون درآمد وابستگ زانیم رایز

 یتعداد یبرا سهیمما نیا 2انماگ گرفت که در نمودار شکل  NRWو درصد  ILIشاخ   نیب یاجمال یآنها محاسبه شده بود بررس

کنند اگرچه  ینم تیتبع گریکدیاز  NRWو درصد  ILIتوان گفت که شاخ   یم یمذکور ارائه شده است. به رور کل یاز شهرها

درصد و در اذهان  30یدود  NRWکه درصد  یشهردر  کنیول دیآ یبه چشم م تیتبع نیا یاز شهرها تا ید یدر تعداد محدود

 یبانک جهان ی( محاسبه شده که ربق دسته بند A)محدوده  2.1برابر  ILIدارد ممدار  ییکه آب بدون درآمد باال دیآ یبر م نیچن

 طیکه شرا درس یدرصد بوده و به نظر م 20که آب بدون درآمد  یهم وجود دارد در شهر هیقض نیدارد. عکس ا یخوب ینسب طیشرا

اقدامات کاهش آب  یدار برا تیاولو طیدر شرا 3( محاسبه شده که ربق جدول D)محدوده  17.2برابر  ILIدارد ممدار  یخوب نسبتاً

 .ردیقرار گ دیبدون درآمد با

محاسبه    UARL .دیآب بدون درآمد در آبفا اصفهان با محاسبه شاخ  ها آغاز گرد نآیهمانطور که گفته شد بن  مارک

 زانیم نیهم کنید لباش یاجتناب م رقابلیدارد غ یشبکه بستگ یکیزیف طیاز هدررفت که به شرا یشهرها نشان داد که بخش یشده برا

 تیوضع سهیامکان مما ILI با محاسبه گریباشد. از ررف د یدر شبکه قابل کاهش م االب یفشار و کاهش فشارها تیریهدررفت با مد

 یز شهرهاا یمیاز ن شیب یارائه شده توسط بانک جهان ی. ربق الگودیگرد مادیا یارائه شده توسط بانک جهان یارهاینشت با مع

با  کنیل (3 جدول A محدوده) دیایبه نظر ن یادقرار دارند که اقدامات کاهش هدررفت ممکن است اقتص یتیشده در وضع یبررس

. ردینماگ پذ( ایابیاقدامات کاهش هدررفت )به عنوان مثال نشت  یبازه زمان ،یبحران آب الزگ است با برآورد اقتصاد طیتوجه به شرا

که در  یشهر کنیتر دارند. ل خیو اقدامات وس شتریبه توجه ب ازیاند ن رفتهقرار گ C و  B یکه در محدوده ها ییشهرها بیترت نیبه هم



 

 

 7

ر آن شهر د وستهیو پ یکاهش هدر رفت به رور جد یها تیفعال یتمام یستیو با ردیاستان قرار گ تیواقخ شده در اولو D محدوده

 .ردیصورت پذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعدادي از شهرهاي آبفا استان اصفهان NRWو درصد  ILIمقایسه وضعیت شاخص :  2شکل 
 

 یابی فشار، نشت تیریشوند که عبارتند از: مد یم یدر چهار دسته ربق بند یاقدامات کاهش هدررفت واقع یرور کل به

 نیاز ا نینماد یریتصو 3و اصالح خطوط لوله. شکل  ضیو لوله ها شامل تعو  ییدارا تیریرفخ یوادث و مد تیفیفعال، سرعت و ک

 UARL نیوجود دارد که در فاصله ب یسطح اقتصاد کیاقدامات چهارگانه  نیاز ا داگهر ک یدهد. برا یها را نشان م تیفعال

 .[4] موجود( قرار دارد ی)هدررفت واقع CARL ( وریاجتناب ناپذ ی)هدررفت واقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقدامات چهارگانه کاهش هدررفت واقعی:  3شکل 
 

 

 



 

 ینشت م یسطح اقتصاد نییانماگ گردد تع دیبا Aمحدوده  یشهرها و از جمله شهرها یتمام یبرا یکه در گاگ بعد آنچه

آب وجود دارد که کاهش  یاز ممدار هدررفت واقع یسطح ،ینشان داده شده است، در هر شبکه آبرسان 3باشد. همانطور که در شکل 

 یطح اقتصادبه س دنیرس یستیشرکت ها با یندارد. هدف گذار یاقتصاد هیعنوان توج  یبه ه طحس نیتر از ا نییهدررفت آب به پا

 .ردینشت قرارگ

 

 سطح اقتصادی نشت -1-۴
له ها انماگ لو ضیو تعو ینیگزیو لوله ها که اغلب به صورت جا ییدارا تیریمد ،یکاهش هدررفت واقع تیچهار فعال نیاز ب

شناخته شده  (long- run) باشد و لذا به عنوان اقداگ بلند مدت ی( میگذار هیبه سرما ازی)ن نهیو پرهز  ربازدهید تیفعال کیگردد  یم

اه یوادث اقدامات زودبازده هستند که به عنوان اقدامات کوت تیفیفعال و سرعت و ک یابیفشار، نشت  تیریمد تیالو در عوض سه فع

در دو مریله بلند مدت و کوتاه مدت  زینشت ن یمحاسبات سطح اقتصاد بیترت نی. به هم[5]شوند یلحاظ م (short-run) مدت

 یرد.پذ یانماگ م

دررفت و کاهش نشت، کاهش ه یبر رو میمستم ریسودمند و اثربخش است که تأث اریاقداگ بس کیفشار به عنوان  تیریمد

آن در  ری( و تأثنهینشت به عنوان سود )کاهش هز زانیفشار بر کاهش یوادث و م تیریمد ریتأث یکاهش مصرف دارد. از نظر اقتصاد

 تیفعال نینشت مربوط به ا یسطح اقتصاد در محاسبه یستیگردد که با ی( لحاظ مدکاهش مصرف به عنوان کاهش سود )کاهش درآم

 .لحاظ گردند تیفعال نیانماگ ا نهیدر کنار هز

محسوب  یکوتاه مدت در کاهش هدررفت واقع رگذاریتأث تیفعال کیفعال که به عنوان  یابینشت  یمحاسبه سطح اقتصاد در

  .گردد یلحاظ م تیفعال نیا یاجرا نهینشت به عنوان سود در کنار هز زانیگردد، کاهش م یم

است  آغاز شده یاقداگ کاهش هدررفت واقع کیفعال به عنوان  یابیدر آبفا استان اصفهان نشت  نآیادامه بن  مارک در

تعداد  یراو در یال یاضر تنها ب ردیگ یانماگ م یاقداگ به کند نیتحت پوشش، ا یاستان و تعدد شهرها یاگرچه با توجه به گستردگ

ا که ما در باشد. از آنم یدر دست انماگ م زینشت ن یمنظور محاسبه سطح اقتصاد نیاست. بد رفتهیاز شهرها انماگ پذ یمحدود اریبس

 نآیورتیزمان و با مان یمحاسبات در ر یاز موارد الزگ برا یبرخ ،و همانطور که در ادامه مماله به آن اشاره خواهد شد میراه هست یابتدا

 استان فافعال که در آب یابینشت  یمماله به محاسبات سطح اقتصاد نیادامه ا در. استحصال شود دیبا یاو اقدامات مداخله  وستهیپ

 .شود یباشد پرداخته م یاصفهان در دست انماگ م

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش نشت هاي گزارش نشده با گذشت زمانتصویر شماتیک از :  4شکل 
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 کیشمات یریتصو 4باشد. شکل  یم یابینشت  اتیشبانه و عمل انیجر یریاندازه گ یاصل تیفعال شامل دو فعال یابی نشت

)و در  تهوسیپ نآیتوریشبکه مان یابینشت  اتیکه پس از انماگ عمل بیترت نی. بد[5]دهد یفعال را نشان م یابینشت  ندیفرا نیاز ا

کوچک  یها یدر هر شبکه با گذشت زمان نشت یعی. به رور ربردیگیشبانه اندازه انماگ م انی( جریصورت عدگ امکان به صورت دوره ا

باید ت که زمان آن اس دیرس یید کیبه که شبانه  انیگردد. جر یشبانه م انیجر شیباعث افزا جیشود که به تدر یم مادیا یو نامرئ

جمله  آب هدر رفته از یالیو ارزگ ر یابینشت  اتیعمل نهیشبانه، هز انیجر شیانماگ گردد. لذا نرخ افزا یابینشت  اتیممدّداً عمل

فعال  یابینشت که بر اساس نشت  یگردند. در محاسبات سطح اقتصاد ینشت لحاظ م یهستند که در محاسبه سطح اقتصاد یعوامل

و  5، 4، 3روابطی را ارائه نمود )روابط  2005در سال  IWA  فشار قبالً انماگ شده است. تیریشود فرض بر آن است که مد یارائه م

. اساس این روابط بر فاصله زمانی مداخله )عملیات [8,7,6] استفاده از آنها می توان سطح اقتصادی نشت را محاسبه نمود ( که با6

 نشت یابی( است که در آن هزینه نهایی نشت یابی فعال و ارزگ آب هدر رفته با یکدیگر برابر باشد. 

(3)                                                     𝐸𝐼𝐹 =  √(0.798 ×
𝐶𝐼

𝐶𝑉×𝑅𝑅
 فاصله زمانی اقتصادی بین عملیات نشت یابی   (

(4)                                                       𝐸𝑃 (%) = 100 ×  12
𝐸𝐼𝐹 ⁄ شود شیساالنه پا دیکه با ستمیاز س یدرصد اقتصاد 

(5)                                    𝐴𝐵𝐼 (ریال) = 𝐸𝑃 (%) × 𝐶𝐼 (ریتعم یها نهی)بدون هز یابینشت  اتیعمل یبودجه ساالنه برا 

(6)                                                                            𝐸𝑈𝑅𝐿 (𝑚3) =  𝐴𝐵𝐼
𝐶𝑉⁄ گزارگ نشده یهدررفت واقع یسطح اقتصاد 

 )ریال/مترمکعب( آب نهایی نهیهز CVو  )ریال( یابینشت  نهیهز CI، )مترمکعب/روز در سال( نشت شیافزانرخ  RRدر روابط فوق 

 :ردیصورت پذ ریاقدامات ز دینشت با یمحاسبه سطح اقتصاد یبرامی باشد. 

o زون به رور کامل ایشهر  یابینشت  اتیانماگ عمل 

o یابینشت  اتیشبانه بالفاصله بعد از اتماگ عمل انیجر یریاندازه گ 

o خاص یزمان ییداقل در بازه ها ایشبانه به رور مداوگ و  انیرصد کردن جر 

o افزایش جریان شبانه( گزارگ نشده ینشت ها شیمحاسبه نرخ افزا( 

o یهدررفت واقع یمحاسبه سطح اقتصاد 

آن  یکل شهر که در ر یابینشت  اتیآبفا استان اصفهان انماگ گرفت. بعد از عمل یاز شهرها یکی یفوق برا یها گاگ

 ندیفرا نیشبانه انماگ گرفت. از آنما که ا انیجر یریشد، اندازه گ ریو تعم ییخطوط شبکه و انشعاب شناسا یرو یفمره نشت نیچند

ممدد  یریساله و اندازه گ کییداقل  یبازه زمان کیبه گذشت  ازین( RR)نشت  شیافزامحاسبه نرخ  یتازه آغاز شده است و برا

ر ری عملیات دشده  ییشناسا یها یآن از آمار نشت نیتخم یوبرا دیلحاظ گرد ینیبه صورت تخم پارامتر نیباشد، ا یشبانه م انیجر

 نهیزرخ خواهند داد. با ایتساب ه نظرمورد   یبازه زمان یها ممددا در ر ینشت نیاز ا یمیشود که ن یاستفاده شده و فرض م نشت یابی

هر مترمکعب آب، محاسبات  یبرا الیر 13405( برابر CVتماگ شده آب ) نهیو هز الیر 192600000شهر برابر  نی( در اCI) یابینشت 

 انماگ گرفت: ریز بیبه ترت یهدررفت واقع یممدار اقتصاد

𝑚3

ℎ⁄ 20.14 یابینشت  اتیشده بعد از عمل یریشبانه اندازه گ انی= جر 

𝑚3

ℎ⁄ 25 سال کیرفخ شده( بعد از  یها یزده شده )بر اساس نشت نیشبانه تخم انی= جر 

𝑚3

ℎ⁄ =116.6  𝑚
3

𝑑𝑎𝑦⁄  شبانه انیجر = افزایش 4.86        

116.6 𝑚3

𝑑𝑎𝑦⁄ /𝑦𝑒𝑎𝑟  =   (RR) نشت شیافزا خنر 



 

 

𝐸𝐼𝐹 = √(0.798 ×  
192600000

13405 ×116.6
) = 9.9 ≅   ماه  10

𝐸𝑃 = 100 × 12
10⁄ = 120 %  

  

𝐴𝐵𝐼 = 1.2 × 192600000 =   ریال 231120000 

𝐸𝑈𝑅𝐿 (𝑚3) =  231120000 
13405 ⁄  = 17241  𝑚3  

مترمکعب  17241با توجه به محاسبات فوق ممدار اقتصادی هدررفت واقعی در شهر مذکور و با متوسط فشار موجود برابر 

 و هدررفت یهدررفت اقتصاد ر،یهدر رفت اجتناب ناپذ ریممادمی باشد که می تواند به عنوان هدف در این شهر قرار داده شود. 

برابر ممدار هدررفت  7شهر در سال  نیا یشود. ممدار هدررفت واقع یمشاهده م 4در شکل  کیشهر به صورت شمات نیموجود در ا

الزگ است  ،ینک جهاناب یشده از سو ئهارا یشهر ربق جدول ربمه بند نیا 10برابر  ILIبوده است و با وجود شاخ   یاقتصاد یواقع

 رد،یماهه انماگ پذ 10 یدر فاصله ها دیبا یابینشت  اتی. ضمن آنکه عملابدیوسعه شهر ت نیدر ا یکه اقدامات کاهش هدررفت واقع

شت و ن تیوضع یشبکه، بررس یو کاهش زمان رفخ یوادث، اصالح لوله ها تیفشار، بهبود وضع تیریهمچون مد گریاقدامات د

 .ردیگ یمخازن در دستور کار قرار م زیسرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استان اصفهان آبفایکی از شهرهاي مقادیر نشت اجتناب ناپذیر، سطح اقتصادي نشت و مقدار نشت ساالنه موجود در :  5شکل 
 

 

 

 گیرینتیجه -۲
تالگ بر شده و آغاز   ILIبا محاسبه شاخ  هر تحت پوشش آبفا اصفهان ش 93 هیکل یبراآب بدون درآمد  نآیبن  مارک

متوسط شبکه، رول  فشار یاز پارامترها یکی تیعدگ قطع ایفمدان  لیکنو مستند باشند  یواقع ریپارامترها مماد یآن قرار گرفت که تمام

 یکه تنها برا ، سبب شدیمحل نصب فشارسنمبه عنوان ( AZP) ناییه میانگین نمطه و یا عدگ انتخابرول کل شبکه  ،متوسط انشعاب

 شاخ  محاسبه گردد.  نیشهر استان ا 49

 کنند ینم تیتبع گریکدیاز  NRWو درصد  ILIکه شاخ  نشان داد  NRWو درصد  ILIشاخ   نیب یاجمال یبررس

آب بدون درآمد  زانیم رایعنوان استفاده نگردد. ز  یآب بدون درآمد از شاخ  درصد به ه یفن یدر بررس، IWA هیربق توصو 

 شبکه دارد. یکیزیف طیبه شرا یادیز اریبس یوابستگ
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هش قرار دارند که اقدامات کا یتیشده در وضع یبررس یاز شهرها یمیاز ن شیب یارائه شده توسط بانک جهان یربق الگو

 ،یبحران آب الزگ است با برآورد اقتصاد طیبا توجه به شرا کنیل (3 جدول A محدوده) دیایبه نظر ن یادهدررفت ممکن است اقتص

محدوده  که در ییشهرها بیترت نی. به همردی( انماگ پذفعال یابینشت  یزمان بازهمحاسبه اقدامات کاهش هدررفت )به عنوان مثال 

 تیدر اولوبایستی واقخ شده  D که در محدوده یشهر کنیتر دارند. ل خیو اقدامات وس شتریبه توجه ب ازیاند ن رفتهقرار گ C و  B یها

  .ردیدر آن شهر صورت پذ وستهیو پ یکاهش هدر رفت به رور جد یها تیفعال یو تمام ردیاستان قرار گ

است  آغاز شده یاقداگ کاهش هدررفت واقع کیفعال به عنوان  یابیدر آبفا استان اصفهان نشت  نآیادامه بن  مارک در

که در سال  باشد ینشت م یسطح اقتصاد نییانماگ گردد تع دیبا Aمحدوده  یشهرها و از جمله شهرها یتمام یکه برا آنچهلیکن 

 نیآن چند یکل شهر که در ر یابینشت  اتیبعد از عملانماگ گرفت.  آبفا استان اصفهانکی از شهرهای تحت پوشش جاری برای ی

 6و  5، 4، 3 و سپس با استفاده از روابطشبانه انماگ  انیجر یریشد، اندازه گ ریو تعم ییخطوط شبکه و انشعاب شناسا یرو یفمره نشت

ربق ماه محاسبه گردید.  10مترمکعب  در سال و فاصله زمانی بین دو نشت یابی فعال در این شهر  17241ممدار اقتصادی نشت برابر  

ات کاهش هدررفت الزگ است که اقدام ،شهر  نیادر  10برابر  ILIبا وجود شاخ   ،ینک جهاناب یشده از سو ئهارا یجدول ربمه بند

 تیریهمچون مد گریاقدامات د رد،یماهه انماگ پذ 10 یدر فاصله ها دیبا یابینشت  اتی. ضمن آنکه عملابدیشهر توسعه  نیدر ا یواقع

قرار  مخازن در دستور کار زیسررنشت و  تیوضع یشبکه، بررس یو کاهش زمان رفخ یوادث، اصالح لوله ها تیفشار، بهبود وضع

 .ردیگ یم
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