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خالصه
شناخت ،محاسبه و برنامه ریزی کاهش آب بدون درآمد ( )NRW1بیش از دو دهه است که در رئوس اهداف و برنامه
های شرکت های آب و فاضالب قرار گرفته است .در این میان هدررفت های واقعی ( )RL2که قسمت عمده ای از آب
بدون درآمد را ت شکیل می دهد عمدتاً نا شی از ن شت در ق سمت های مختلف سی ستم آبر سانی بوده که بخش بزرگی از
فعالیت های کاهش  NRWدر جهت جلوگیری و کاهش آن صرف می شود .لیکن همچون سایر پروژه ها و فعالیت ها
بایستتتی تا یدی انماگ گردد که توجیه اقتصتتادی داشتتته باشتتد .در این مماله ضتتمن مرور ستتریخ و کلی شتتاخ

های

عملکردی آب بدون درآمد ،ستتتعی بر آن شتتتده استتتت که به رور ستتتاده روگ بن مارکینآ آب بدون درآمد ،هدف
گذاری اقدامات و محاسبه سطح اقتصادی نشت که به رور عملی در آبفا استان اصفهان انماگ گرفته است ،ارائه گردد.
کلمات کلیدي :آب بدون درآمد ،بنچ مارکینگ ،هدررفت واقعی آب ،سطح اقتصادي نشت ،نشت یابی
فعال

1

Non-Revenue Water
Real Loss

1
2

 -1مقدمه
امروزه تماضای آب با توجه به رشد سریخ جمعیت ،تغییرات استانداردهای زندگی و توسعه صنایخ در یال افزایش است در
یالیکه منابخ آب تمدیدپذیر رو به کاهش ه ستند که منمر به چالش یا بحران آب و به رور ویژه در برخی از ک شورهای جهان شده
ا ست .لذا مدیریت تما ضا و عر ضه آب از اهمیت ویژه ای برخوردار ا ست .سطح تما ضای آب می تواند تا اندازه ای کاهش یابد اگر
هدررفت های آب و مخصتتوص تاً هدررفت های واقعی کاهش یابند .در کشتتورهای در یال توستتعه مدیریت هدررفت آب با توجه به
محدودیت های مالی ،ستتطح پائین مهارت و تمربه و همچنین تکنولوژی به یک چالش تبدیل شتتده استتت .از ررف دیگر عالقه قابل
توجهی در میان شرکت های آبی در کلیه ک شورهای جهان برای تعیین سطح آب بدون درآمد ) (NRWدر سی ستم آبر سانی و توزیخ
آب و سود یاصل از اقدامات کاهش آن وجود دارد ].[1
برای اقدامات کاهش آب بدون درآمد همچون ستتایر اقدامات فنی نیاز به هدف گذاری ،بررستی راندمان ،اثربخشتی و بهره
وری بوده که جهت برر سی این موارد نیاز به تعریف شاخ
شاخ

 ،بن مارک و ممای سه آنها می با شد .در این مماله ابتدا مروری کوتاه بر
ها و تعیین سطح اقتصادی نشت در استان اصفهان

های عملکردی آب بدون درآمد خواهیم داشت و سپس به محاسبه شاخ

پرداخته می شود.
 -1-1شاخص های عملکردی آب بدون درآمد
اولین شاخ

های عملکردی سیستم های آبرسانی که شامل  133شاخ

برای محدوده وسیعی از اقدامات سیستم های

آبرسانی بود و توسط  Alegreو همکاران ارائه شده بود توسط  IWAدر سال  2000منتشر گردید .در این میان ممموعه کوچکی
از شاخ

های عملکردی  NRWو هدررفت که در سال  1999توسط  Lambertتوسعه داده شده بود در میان این شاخ

گرفت .بعد از آنکه  IWAشاخ

ها قرار

های ویرایش اول را در  70کشور داورلب در اروپا ،آسیا و آفریما تست کرد ،ویرایش دوگ شاخ

ها در سال  2006و ربق جدول  2پیشنهاد گردید ].[2
در هر دو ویرایش اول و دوگ شاخ

های عملکردی ، IWAبه رور واضح گفته می شود که بیان  NRWبه صورت

درصدی از یمم ورودی سیستم نمی تواند برای ارزیابی راندمان مدیریت توزیخ ،شرایط زیر ساختی و هدررفت استفاده شود .متأسفانه
برخی کاربران که ادعا می کنند از روگ  IWAپیروی می کنند این نکته مهم را نادیده می گیرند .به رور خالصه می توان استفاده
مناسب و نامناسب از شاخ

درصد  NRWاز یمم آب ورودی به سیستم را در جدول  1بیان نمود]:[2

جدول  :۱موارد استفاده از شاخص درصد  NRWاز حجم آب ورودي به سیستم

نوع استفاده
نامناسب

کاربرد
مدیریت توزیخ
مدیریت هدررفت
مالی

مناسب

اقتصادی
مدیریت منابخ آب

به لحاظ اهمیت شناخت شاخ

ها که توسط  IWAارائه شده

های عملکردی کاهش  ،NRWویرایش دوگ این شاخ

اند در جدول شماره  2آمده است ].[2
جدول  :2شاخص هاي عملکردي  NRWطبق ویرایش دوم )2006( IWA
توضیحات

واحد

شاخص

گروه شاخص

NRW

مالی و اقتصادی

NRW

مالی و اقتصادی

هدررفت آب

بهره برداری

هدررفت ظاهری

بهره برداری

هدررفت ظاهری

بهره برداری

هدررفت واقعی

بهره برداری

Lit/con/day

هدررفت واقعی

بهره برداری

Lit/km/day

زیربنائی نشت

بهره برداری

آسان ترین و متداول ترین راه برای ارزیابی  NRWاز نمطه نظر

%
درصدی از یمم ورودی سیستم
%

مالی و اقتصادی
یک شاخ

درصدی از هزینه
M3/con/year
%

نوآورانه که البته محاسبه آن برای ارزیابی

زیرسیستم ها و  DMAها سخت است.
های هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری به کار

کمتر از شاخ
برده می شود.

برای سیستم توزیخ مناسب است.

درصدی از آب توزیخ شده
%

در ویرایش اول با واید  M3/con/yearارائه شده بود.
برای کنتورهای یمیم ورودی به سیستم مناسب است.

درصدی از آب ورودی به سیستم

3

در ویرایش اول با واید  M /con/yearارائه شده بود.
یک شاخ

عملکردی که بسیار مناسب تر از شاخ

درصد

است .تراکم انشعابات یک عامل مهم تأثیرگذار در یمم نشت
است.

شاخ
ILI

عدگ کارائی استفاده از
منابخ آبی

منابخ آبی

برای سیستم هایی که تراکم انشعاب بسیار کم است و رول شبکه
یک عامل مهم و غالب است.

نسبت بین هدررفت واقعی موجود و

این شاخ

برآورد یداقل هدررفت واقعی که از نظر

فیزیکی شبکه مرتبط نیستند که بر میزان نشت تأثیر قابل توجهی

کمک می کند که بتوان عواملی که به شرایط

فنی میتواند قابل دسترس باشد که به فشار

داشته باشند را یذف نمود.

شبکه ،رول انشعاب و تراکم انشعابات

یداقل هدررفت واقعی که قابل دسترس باشد UARL

بستگی دارد.

(هدررفت اجتناب ناپذیر) نامیده می شود.

درصدی از آبی که وارد سیستم می شود

شاخ

و قبل از رسیدن به کنتور مشترکین از

اما برای ارزیابی شرایط زیرساخت ها و هدررفت های اقتصادی

زیست محیطی از هدررفت های آب.

رریق نشت و سرریز هدر می رود.

آب مناسب نمی باشد.

 -۲-1بنچ مارکینگ
به دنبال تعریف شاخ

 ،مسئله بن مارکینآ نیز مطرح می شود .بن مارکینآ فرآیندی مستمر و سیستماتیک برای شناسایی،

تحلیل و پیاده سازی بهترین اقداماتی است که منمر به ارتمای عملکرد می شود .به عبارت دیگر فرآیندی مداوگ به منظور ممایسه
عملیات است .اما سوال اینماست که منظور از ممایسه چیست .به رور کلی انواع بن مارکینآ عبارت است از ممایسه چه چیزی؟ و
ممایسه با چه چیزی؟

3

داده های بن مارکینآ یک چارچوب برای هر شرکت برای رصد کردن اهداف و بهبود آن فراهم می کند .استفاده از داده های بن
مارکینآ یا آغاز فرایند اندازه گیری عملکرد می تواند کلیدی برای بهبود عملکرد باشد IWA .در سال  2008بن مارک های آب

بدون درآمد را در دو دسته تمسیم کرد ]:[2
بن مارکینآ اندازه گیری :ممایسه شاخ

های عملکردی سیستم هایی که دارای مشخصه های متفاوتی هستند.

بن مارک فرآیندی :شناسایی بهترین عملیات برای بهبود عملکرد
در سال  2010ممدّد ًا  IWAاین بن مارک ها را به ترتیب با بن مارک ارزیابی عملکرد و بن مارک بهبود عملکرد جایگزین نمود.
بدین ترتیب شاخ

های عملکردی  NRWو هدررفت آب به آسانی برای مماصد زیر انتخاب می شوند:

 -هدف گذاری و رصد نمودن یک سیستم و زیر سیستمها .به عنوان مثال شاخ

هدررفت واقعی اجتناب ناپذیر UARL

 ممایسه فنی بین سیستم هایی که هر کداگ مشخصه های خاص خود (تراکم انشعاب ،رول انشعاب و فشار شبکه) را دارند .به عنواننشت زیربنایی ILI

مثال شاخ

 -۳-1بنچ مارکینگ آب بدون درآمد در آبفا استان اصفهان
در استان اصفهان بن مارکینآ با تعیین شاخ

های هدررفت واقعی اجتناب ناپذیر ( )UARLو شاخ

نشت زیربنایی ( )ILIبرای

کلیه  93شهر تحت پوشش آبفا اصفهان آغاز گردید .محاسبه این شاخ با استفاده از رابطه  1صورت گرفت[.]3
L
L
UARL = (18 × m⁄N + 0.8 + 25 × p⁄N ) × P
() 1
c
c
در رابطه فوق  Lmرول شبکه (کیلومتر) Nc ،تعداد انشعابات Lp ،رول متوسط لوله انشعابات (متر) و  Pفشار متوسط آب در شبکه
(متر) است.
اگرچه محاسبات  UARLبا تخمین پارامترهای مختلف سیستم قابل انماگ بود لیکن تالگ بر آن قرار گرفت که تمامی
محاسبه گردد .فشار متوسط شبکه از

پارامترها ممادیر واقعی و مستند باشند و این منمر شد که تنها برای  49شهر استان این شاخ

سامانه فشارسنمی ،رول متوسط انشعاب از نرگ افزار نصب انشعاب و  GISو رول شبکه و تعداد انشعابات از سامانه های  MISو GIS
استخراج گردید .مواردی که باعث گردید که امکان محاسبه شاخ

 UARLبرای برخی از شهرها وجود نداشته باشد فمدان یا عدگ

قطعیت یکی از پارامترهای فشار متوسط شبکه ،رول متوسط انشعاب یا رول کل شبکه بوده است .یتی در برخی از شهرها با وجود
ارالعات فشار شبکه ،از آنمائیکه محل نصب فشارسنمی نمطه میانگین ناییه ( )AZPنیست ،ارالعات فشارسنمی قابل استناد و کاربرد
برای محاسبه هدررفت واقعی ساالنه اجتناب ناپذیر نبود.
محاسبه شاخ

زیربنایی نشت ( )ILIدر ادامه بن مارکینآ انماگ گرفت که ربق رابطه زیر قابل محاسبه است:

() 2

 CARLدر رابطه فوق ممدار ساالنه هدررفت واقعی می باشد که این پارامتر در محاسبه شاخ
از شهرها استخراج گردید .در شکل  1شاخ

ILI= CARL⁄UARL
 ILIاز جدول باالنس ساالنه هر کداگ

 ILIبرای  49شهر استان اصفهان ارائه شده است.

در سال  2005مؤسسه بانک جهانی برای ارزیابی عملکرد مدیریت هدررفت آب ،جدولی ارائه نمود که در آن برای
کشورهای در یال توسعه و توسعه یافته ILI ،را در چهار محدوده ربمه بندی نموده که در هر محدوده وضعیت کلی زیرساخت ارائه

شده است .این ربمه بندی در جدول  3ارائه شده است .این مؤسسه جدول  4را نیز ارائه نمود که اقداماتی را برای هر محدوده پیشنهاد
کرده است ].[2,4

شکل  :۱شاخص  ILIتعدادي از شهرهاي آبفا استان اصفهان

جدول  : 3طبقه بندي شاخص  ILIتوسط موسسه بانک جهانی ()2005
کشورهاي

کشورهاي

در حال توسعه

توسعه یافته

محدوده ILI

محدوده ILI

<4

<2

A

4-8

2-4

B

8-16

4-8

C

<16

<8

D

نماي کلی مدیریت هدررفت واقعی

محدوده

کاهش بیشتر هدررفت ممکن است غیراقتصادی باشد مگر در وضعیت کمبود
آب .تحلیل دقیق تری برای بررسی اقتصادی الزگ است.
امکان بهبود قابل توجه وجود دارد .مدیریت فشار ،عملیات بهتر نشت یابی فعال
و نگهداری شبکه انماگ شود.
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.
استفاده ناکارآمد از منابخ آب وجود دارد .برنامه های کاهش نشت امری
ضروری و اولویت دار است.

5

جدول  : 4توصیه هاي موسسه بانک جهانی براي محدوده هاي تعریف شده )2005( ILI
توصیه هاي بانک جهانی براي محدوده ها

A

B

C

گزینه های مختلف مدیریت فشار بررسی شود

*

*

*

سرعت و کیفیت تعمیرات بررسی شود

*

*

*

فاصله زمانی اقتصادی عملیات نشت یابی بررسی شود

*

*

کنترل فعال نشت انماگ شود/بهبود داده شود

*

*

گزینه های مختلف بهبود نگهداری شناسایی شود

*

*

سطح اقتصادی نشت ارزیابی شود

*

D

*

فاصله زمانی یوادث بازنگری شود

*

*

سیاست مدیریت دارایی بازنگری شود

*

*

*

ناکارایی نیروی انسانی ،آموزگ و ارتبارات رفخ شود

*

*

برای رسیدن به محدوده قبلی برنامه ریزی  5ساله انماگ شود

*

*

بازبینی اساسی کلیه فعالیت ها انماگ گردد

*

همانطور که قبالً ذکر شد ربق توصیه  IWAدر بررسی فنی آب بدون درآمد از شاخ

درصد به هی عنوان استفاده نگردد.

زیرا میزان آب بدون درآمد وابستگی بسیار زیادی به شرایط فیزیکی شبکه دارد .در آبفا اصفهان برای  49شهری که شاخ
آنها محاسبه شده بود بررسی اجمالی بین شاخ

 ILIبرای

 ILIو درصد  NRWانماگ گرفت که در نمودار شکل  2این ممایسه برای تعدادی

از شهرهای مذکور ارائه شده است .به رور کلی می توان گفت که شاخ

 ILIو درصد  NRWاز یکدیگر تبعیت نمی کنند اگرچه

در تعداد محدودی از شهرها تا یدی این تبعیت به چشم می آید ولیکن در شهری که درصد  NRWیدود  30درصد و در اذهان
چنین بر می آید که آب بدون درآمد باالیی دارد ممدار  ILIبرابر ( 2.1محدوده  ) Aمحاسبه شده که ربق دسته بندی بانک جهانی
شرایط نسبی خوبی دارد .عکس این قضیه هم وجود دارد در شهری که آب بدون درآمد  20درصد بوده و به نظر می رسد که شرایط
نسبتاً خوبی دارد ممدار  ILIبرابر ( 17.2محدوده  )Dمحاسبه شده که ربق جدول  3در شرایط اولویت دار برای اقدامات کاهش آب
بدون درآمد باید قرار گیرد.
همانطور که گفته شد بن مارکینآ آب بدون درآمد در آبفا اصفهان با محاسبه شاخ

ها آغاز گردید UARL .محاسبه

شده برای شهرها نشان داد که بخشی از هدررفت که به شرایط فیزیکی شبکه بستگی دارد غیرقابل اجتناب می باشد لیکن همین میزان
هدررفت با مدیریت فشار و کاهش فشارهای باال در شبکه قابل کاهش می باشد .از ررف دیگر با محاسبه  ILIامکان ممایسه وضعیت
نشت با معیارهای ارائه شده توسط بانک جهانی ایماد گردید .ربق الگوی ارائه شده توسط بانک جهانی بیش از نیمی از شهرهای
بررسی شده در وضعیتی قرار دارند که اقدامات کاهش هدررفت ممکن است اقتصادی به نظر نیاید (محدوده  Aجدول  )3لیکن با
توجه به شرایط بحران آب الزگ است با برآورد اقتصادی ،بازه زمانی اقدامات کاهش هدررفت (به عنوان مثال نشت یابی) انماگ پذیرد.
به همین ترتیب شهرهایی که در محدوده های  Bو  Cقرار گرفته اند نیاز به توجه بیشتر و اقدامات وسیخ تر دارند .لیکن شهری که در

محدوده  Dواقخ شده در اولویت استان قرار گیرد و بایستی تمامی فعالیت های کاهش هدر رفت به رور جدی و پیوسته در آن شهر
صورت پذیرد.

شکل  : 2مقایسه وضعیت شاخص  ILIو درصد  NRWتعدادي از شهرهاي آبفا استان اصفهان

به رور کلی اقدامات کاهش هدررفت واقعی در چهار دسته ربق بندی می شوند که عبارتند از :مدیریت فشار ،نشت یابی
فعال ،سرعت و کیفیت رفخ یوادث و مدیریت دارایی و لوله ها شامل تعویض و اصالح خطوط لوله .شکل  3تصویری نمادین از این
فعالیت ها را نشان می دهد .برای هر کداگ از این اقدامات چهارگانه یک سطح اقتصادی وجود دارد که در فاصله بین UARL

(هدررفت واقعی اجتناب ناپذیر) و ( CARLهدررفت واقعی موجود) قرار دارد ].[4

شکل  : 3اقدامات چهارگانه کاهش هدررفت واقعی
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آنچه که در گاگ بعدی برای تمامی شهرها و از جمله شهرهای محدوده  Aباید انماگ گردد تعیین سطح اقتصادی نشت می
باشد .همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،در هر شبکه آبرسانی ،سطحی از ممدار هدررفت واقعی آب وجود دارد که کاهش
هدررفت آب به پایین تر از این سطح به هی عنوان توجیه اقتصادی ندارد .هدف گذاری شرکت ها بایستی رسیدن به سطح اقتصادی
نشت قرارگیرد.
 -۴-1سطح اقتصادی نشت
از بین چهار فعالیت کاهش هدررفت واقعی ،مدیریت دارایی و لوله ها که اغلب به صورت جایگزینی و تعویض لوله ها انماگ
می گردد یک فعالیت دیربازده و پرهزینه (نیاز به سرمایه گذاری) می باشد و لذا به عنوان اقداگ بلند مدت ) (long- runشناخته شده
و در عوض سه فعالیت مدیریت فشار ،نشت یابی فعال و سرعت و کیفیت یوادث اقدامات زودبازده هستند که به عنوان اقدامات کوتاه
مدت ) (short-runلحاظ می شوند] .[5به همین ترتیب محاسبات سطح اقتصادی نشت نیز در دو مریله بلند مدت و کوتاه مدت
انماگ می پذیرد.
مدیریت فشار به عنوان یک اقداگ بسیار سودمند و اثربخش است که تأثیر مستمیم بر روی کاهش نشت ،کاهش هدررفت و
کاهش مصرف دارد .از نظر اقتصادی تأثیر مدیریت فشار بر کاهش یوادث و میزان نشت به عنوان سود (کاهش هزینه) و تأثیر آن در
کاهش مصرف به عنوان کاهش سود (کاهش درآمد) لحاظ می گردد که بایستی در محاسبه سطح اقتصادی نشت مربوط به این فعالیت
در کنار هزینه انماگ این فعالیت لحاظ گردند.
در محاسبه سطح اقتصادی نشت یابی فعال که به عنوان یک فعالیت تأثیرگذار کوتاه مدت در کاهش هدررفت واقعی محسوب
می گردد ،کاهش میزان نشت به عنوان سود در کنار هزینه اجرای این فعالیت لحاظ می گردد .
در ادامه بن مارکینآ در آبفا استان اصفهان نشت یابی فعال به عنوان یک اقداگ کاهش هدررفت واقعی آغاز شده است
اگرچه با توجه به گستردگی استان و تعدد شهرهای تحت پوشش ،این اقداگ به کندی انماگ می گیرد و در یال یاضر تنها برای تعداد
بسیار محدودی از شهرها انماگ پذیرفته است .بدین منظور محاسبه سطح اقتصادی نشت نیز در دست انماگ می باشد .از آنما که ما در
ابتدای راه هستیم و همانطور که در ادامه مماله به آن اشاره خواهد شد ،برخی از موارد الزگ برای محاسبات در ری زمان و با مانیتورینآ
پیوسته و اقدامات مداخله ای باید استحصال شود .در ادامه این مماله به محاسبات سطح اقتصادی نشت یابی فعال که در آبفا استان
اصفهان در دست انماگ می باشد پرداخته می شود.

شکل  : 4تصویر شماتیک از افزایش نشت هاي گزارش نشده با گذشت زمان

نشت یابی فعال شامل دو فعالیت اصلی اندازه گیری جریان شبانه و عملیات نشت یابی می باشد .شکل  4تصویری شماتیک
از این فرایند نشت یابی فعال را نشان می دهد] .[5بدین ترتیب که پس از انماگ عملیات نشت یابی شبکه مانیتورینآ پیوسته (و در
صورت عدگ امکان به صورت دوره ای) جریان شبانه اندازه انماگ میگیرد .به رور ربیعی در هر شبکه با گذشت زمان نشتی های کوچک
و نامرئی ایماد می شود که به تدریج باعث افزایش جریان شبانه می گردد .جریان شبانه که به یک یدی رسید زمان آن است که باید
ممدّداً عملیات نشت یابی انماگ گردد .لذا نرخ افزایش جریان شبانه ،هزینه عملیات نشت یابی و ارزگ ریالی آب هدر رفته از جمله
عواملی هستند که در محاسبه سطح اقتصادی نشت لحاظ می گردند .در محاسبات سطح اقتصادی نشت که بر اساس نشت یابی فعال
ارائه می شود فرض بر آن است که مدیریت فشار قبالً انماگ شده است IWA .در سال  2005روابطی را ارائه نمود (روابط  5 ،4 ،3و
 )6که با استفاده از آنها می توان سطح اقتصادی نشت را محاسبه نمود ] .[8,7,6اساس این روابط بر فاصله زمانی مداخله (عملیات
نشت یابی) است که در آن هزینه نهایی نشت یابی فعال و ارزگ آب هدر رفته با یکدیگر برابر باشد.
)

() 3
() 4
() 5

𝐼𝐶
𝑅𝑅×𝑉𝐶

×  𝐸𝐼𝐹 = √(0.798فاصله زمانی اقتصادی بین عملیات نشت یابی

𝐹𝐼𝐸 𝐸𝑃 (%) = 100 × 12⁄درصد اقتصادی از سیستم که باید ساالنه پایش شود
𝐼𝐶 × )) = 𝐸𝑃 (%ریال( 𝐼𝐵𝐴 بودجه ساالنه برای عملیات نشت یابی (بدون هزینه های تعمیر)

𝐿𝑅𝑈𝐸 سطح اقتصادی هدررفت واقعی گزارگ نشده
𝑉𝐶= 𝐴𝐵𝐼⁄
() 6
در روابط فوق  RRنرخ افزایش نشت (مترمکعب/روز در سال) CI ،هزینه نشت یابی (ریال) و  CVهزینه نهایی آب (ریال/مترمکعب)
) (𝑚3

می باشد .برای محاسبه سطح اقتصادی نشت باید اقدامات زیر صورت پذیرد:
o

انماگ عملیات نشت یابی شهر یا زون به رور کامل

o

اندازه گیری جریان شبانه بالفاصله بعد از اتماگ عملیات نشت یابی

o

رصد کردن جریان شبانه به رور مداوگ و یا یداقل در بازه های زمانی خاص

o

محاسبه نرخ افزایش نشت های گزارگ نشده (افزایش جریان شبانه)

o

محاسبه سطح اقتصادی هدررفت واقعی
گاگ های فوق برای یکی از شهرهای آبفا استان اصفهان انماگ گرفت .بعد از عملیات نشت یابی کل شهر که در ری آن

چندین فمره نشتی روی خطوط شبکه و انشعاب شناسایی و تعمیر شد ،اندازه گیری جریان شبانه انماگ گرفت .از آنما که این فرایند
تازه آغاز شده است و برای محاسبه نرخ افزایش نشت ( )RRنیاز به گذشت یک بازه زمانی یداقل یک ساله و اندازه گیری ممدد
جریان شبانه می باشد ،این پارامتر به صورت تخمینی لحاظ گردید وبرای تخمین آن از آمار نشتی های شناسایی شده در ری عملیات
نشت یابی استفاده شده و فرض می شود که نیمی از این نشتی ها ممددا در ری بازه زمانی مورد نظر رخ خواهند داد .با ایتساب هزینه
نشت یابی ( )CIدر این شهر برابر  192600000ریال و هزینه تماگ شده آب ( )CVبرابر  13405ریال برای هر مترمکعب آب ،محاسبات
ممدار اقتصادی هدررفت واقعی به ترتیب زیر انماگ گرفت:
3

 = 20.14 𝑚 ⁄ℎجریان شبانه اندازه گیری شده بعد از عملیات نشت یابی
3

 = 25 𝑚 ⁄ℎجریان شبانه تخمین زده شده (بر اساس نشتی های رفخ شده) بعد از یک سال
3
3
𝑦𝑎𝑑 = 4.86 𝑚 ⁄ℎ=116.6 𝑚 ⁄افزایش جریان شبانه
3
𝑟𝑎𝑒𝑦 (RR) = 116.6 𝑚 ⁄𝑑𝑎𝑦 /نرخ افزایش نشت
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ماه ) = 9.9 ≅ 10

192600000
13405 ×116.6

× 𝐸𝐼𝐹 = √(0.798

𝐸𝑃 = 100 × 12⁄10 = 120 %
ریال 𝐴𝐵𝐼 = 1.2 × 192600000 = 231120000
𝐸𝑈𝑅𝐿 (𝑚3 ) = 231120000 ⁄
= 17241 𝑚3
13405
با توجه به محاسبات فوق ممدار اقتصادی هدررفت واقعی در شهر مذکور و با متوسط فشار موجود برابر  17241مترمکعب
می باشد که می تواند به عنوان هدف در این شهر قرار داده شود .ممادیر هدر رفت اجتناب ناپذیر ،هدررفت اقتصادی و هدررفت
موجود در این شهر به صورت شماتیک در شکل  4مشاهده می شود .ممدار هدررفت واقعی این شهر در سال  7برابر ممدار هدررفت
واقعی اقتصادی بوده است و با وجود شاخ

 ILIبرابر  10این شهر ربق جدول ربمه بندی ارائه شده از سوی بانک جهانی ،الزگ است

که اقدامات کاهش هدررفت واقعی در این شهر توسعه یابد .ضمن آنکه عملیات نشت یابی باید در فاصله های  10ماهه انماگ پذیرد،
اقدامات دیگر همچون مدیریت فشار ،بهبود وضعیت و کاهش زمان رفخ یوادث ،اصالح لوله های شبکه ،بررسی وضعیت نشت و
سرریز مخازن در دستور کار قرار می گیرد.

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

 -۲نتیجهگیری
بن مارکینآ آب بدون درآمد برای کلیه  93شهر تحت پوشش آبفا اصفهان با محاسبه شاخ

 ILIآغاز شده و تالگ بر

آن قرار گرفت که تمامی پارامترها ممادیر واقعی و مستند باشند لیکن فمدان یا عدگ قطعیت یکی از پارامترهای فشار متوسط شبکه ،رول
متوسط انشعاب ،رول کل شبکه و یا عدگ انتخاب نمطه میانگین ناییه ( )AZPبه عنوان محل نصب فشارسنمی ،سبب شد که تنها برای
 49شهر استان این شاخ

محاسبه گردد.

بررسی اجمالی بین شاخ

 ILIو درصد  NRWنشان داد که شاخ

و ربق توصیه  ،IWAدر بررسی فنی آب بدون درآمد از شاخ
وابستگی بسیار زیادی به شرایط فیزیکی شبکه دارد.

 ILIو درصد  NRWاز یکدیگر تبعیت نمی کنند

درصد به هی عنوان استفاده نگردد .زیرا میزان آب بدون درآمد

ربق الگوی ارائه شده توسط بانک جهانی بیش از نیمی از شهرهای بررسی شده در وضعیتی قرار دارند که اقدامات کاهش
هدررفت ممکن است اقتصادی به نظر نیاید (محدوده  Aجدول  )3لیکن با توجه به شرایط بحران آب الزگ است با برآورد اقتصادی،
اقدامات کاهش هدررفت (به عنوان مثال محاسبه بازه زمانی نشت یابی فعال) انماگ پذیرد .به همین ترتیب شهرهایی که در محدوده
های  Bو  Cقرار گرفته اند نیاز به توجه بیشتر و اقدامات وسیخ تر دارند .لیکن شهری که در محدوده  Dواقخ شده بایستی در اولویت
استان قرار گیرد و تمامی فعالیت های کاهش هدر رفت به رور جدی و پیوسته در آن شهر صورت پذیرد.
در ادامه بن مارکینآ در آبفا استان اصفهان نشت یابی فعال به عنوان یک اقداگ کاهش هدررفت واقعی آغاز شده است
لیکن آنچه که برای تمامی شهرها و از جمله شهرهای محدوده  Aباید انماگ گردد تعیین سطح اقتصادی نشت می باشد که در سال
جاری برای یکی از شهرهای تحت پوشش آبفا استان اصفهان انماگ گرفت .بعد از عملیات نشت یابی کل شهر که در ری آن چندین
فمره نشتی روی خطوط شبکه و انشعاب شناسایی و تعمیر شد ،اندازه گیری جریان شبانه انماگ و سپس با استفاده از روابط  5 ،4 ،3و 6
ممدار اقتصادی نشت برابر  17241مترمکعب در سال و فاصله زمانی بین دو نشت یابی فعال در این شهر  10ماه محاسبه گردید .ربق
جدول ربمه بندی ارائه شده از سوی بانک جهانی ،با وجود شاخ

 ILIبرابر  10در این شهر  ،الزگ است که اقدامات کاهش هدررفت

واقعی در این شهر توسعه یابد .ضمن آنکه عملیات نشت یابی باید در فاصله های  10ماهه انماگ پذیرد ،اقدامات دیگر همچون مدیریت
فشار ،بهبود وضعیت و کاهش زمان رفخ یوادث ،اصالح لوله های شبکه ،بررسی وضعیت نشت و سرریز مخازن در دستور کار قرار
می گیرد.
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