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 خالصه

بر را  یادیز نهیهزاین امر خود که ساالنه مقادیر زیادی آب بر اثر هدررفت واقعی و نشت از شبکه تلف می شود  مقدمه:

 هرآب شرب ش عیحوادث و تلفات آب در شبکه توز یهدف از پژوهش حاضر، بررس ؛شرکت های آب و فاضالب تحمیل می کند

 بر آن بود.و عوامل مؤثر  بوشهر

مورد  (اسپت) ات آبسو در سامانه پایش تأسی انجام شییمایو پ دانییمصورت بداده ها  یپژوهش با جمع آور نیا روش کار:

لوله  نوع لوله، عمر و طول ،، مقدار تلفات آب، تعداد حوادثو مصرف آب دیتول ریمقاد ،یبررس نی. در اقرار گرفتتجزیه و تحلیل 

 .گردیدبررسی  در شهر بوشهر ها

به علت است.  درصد بوده 43و  7/38به ترتیب برابر با  1395و  1394 های نشان داد که مقدار تلفات در سال جینتا ها: افتهی

باال رفته تقریباً  میزان آب مصرفیبا افزایش بی سابقه دما سیر نزولی داشته و دو سال اخیر میزان آب تولیدی شهر بوشهر طی خشکسالی 

با این حال  .لیتر به ازای هر نفر در روز بوده است 183و  175به ترتیب  1395و  1394های  میانگین سرانه آب مصرفی در سال است.

 از میانگین سرانه آب مصرفی کشوراست. درصد پایین تر 12میانگین سرانه آب شهر بوشهر حدود 

 ن،یارد. همچند عاباتتعداد انشو  با طول، سن لوله ها میمستق یمطالعه نشان داد که تعداد حوادث، رابطه ا نیا :ريیگ جهینت

وسازی نوتعویض کنتورها، اصالح سیستم های قرائت و برونسپاری قرائت کنتورها، مناسب  تیریبا مد بررسی های انجام شده براساس 

 کاهش داد. یتوان تلفات آب را تا حد قابل قبول یماستفاده از لوله های پنج الیه تلفیقی  شبکه فرسوده، استاندارد سازی انشعابات و

 شود. تلفات بررسیآن شهر بوشهر تأثیر فشار بر کاهش حوادث و به طبع کاهش  مدیریت فشارهمچنین پیشنهاد می شود با 

 هدررفت آب ،، شبکه هاي توزیع آببوشهر، حوادثکلمات کلیدي: 



 

 مقدمه  -1
به  ،آب با روش های علمی و تجربی صحیحژه  در ایران ایجاب می کند که مصرف اهمیت استفاده بهینه از منابع آب، به وی

در حال حاضر، محدودیت منابع تأمین آب شهری، رشد روزافزون جمعیت و رشد نیاز آبی، باعث بحران  [1]. دقت مدیریت شود

هینه از ب با مدیریت و برنامه ریزی صحیح، ارتقای بهره وری و استفادهصرفاً ه ویژه در مناطق کم بارش شده است. این بحران را آب، ب

. مدیریت مصرف آب شامل: مدیریت سرانه آب مصرفی، تلفات آب و عوامل تأثیرگذار بر [2,3]منابع آبی می توان به حداقل رساند 

آن ها در شبکه های توزیع آب شهری می باشدکه باید مورد توجه قرار گیرد.تلفات آب در شبکه به دو دسته ظاهری و واقعی تقسیم 

د. تلفات ظاهری شامل: هدررفت حاصل از حوادث و نشت آب ها به همراه خطای انسانی و مدیریتی مانند عدم قرائت صحیح نمی شو

تلفات واقعی نیز دربرگیرنده حجم آب هدررفته حاصل ازحوادث و نشت آب های شبکه است می باشد. کنتور، خرابی آن وغیره 

باالی آب  د از: فشارانر، تلفات واقعی که بیشتر باعث حادثه می شوند، عبارت .ذکر این نکته ضرورت دارد که درپژوهش حاض[1]

و اتصاالت، خوردگی فیزیکی و شیمیایی لوله و اتصاالت، ضربه قوچ آبی، کیفیت بارهای متحرک بیرونی، اجرای نامناسب لوله ها 

عوامل تأثیرگذار بر به . با توجه [4] انش و لغزش زمیننامناسب لوله ها و متعلقات، طراحی نامناسب شبکه توزیع، عمر زیاد شبکه و ر

 ظاهری در کشورهای آلمان و ژاپن درصد تلفات ،انجام شده در کشورهای مختلف جهان نشان می دهدهای تلفات آب، نتایج بررسی 

 درصد  30تا  20د متغییر بوده و در بیشتر کشورها، درصد تلفات ظاهری در حدودرصد  51تا حدود کشور مکزیک  درصد و در 7

 .[5,6] باشد می

عالوه بر این، نتایج حاصل از بررسی های اولیه در نقاط مختلف کشور نشان می دهد که تلفات حاصل از آب بحساب نیامده 

صد رد 5/13درصد از آن مربوط به تلفات ظاهری بوده و در  5/10دصد است که  5/25توزیع شهری، به طور متوسط حدود در شبکه 

 .[7]می باشد درصد مصارفمجاز بدون در آمد  5/1و آن مربوط به تلفات واقعی 

 یوش هارکمبود منابع آب به همراه درصد تلفات باال و هزینه های سنگین تأمین آب هدررفته ایجاب می کند از روش های 

 .استفاده گردد یآب شهر عیتوز یمناسب جهت کنترل و کاهش تلفات آب در شبکه ها

 .[8]توجیه می داند توسعه، قابل  در حال یکشور ها یدرصد را برا 15معادل  یتلفات ،یتوجه است که بانک جهان انیشا

 ،یذارگ هیسرما هیاول یها نهیاشاره کرد: کاهش هز ریتوان به موارد ز یم عیکاهش هدر رفت آب در شبکه توز یایاز مزا ن،یعالوه برا

ها  یاز شکستگ یناش های یهای بهره برداری و نگهداری، کاهش آلودگ نهیو پمپ ها، کاهش هز زاتیتجه سات،یعمر تأس شیافزا

درصدی  25درصدی از سهم  1. مطالعات نشان داده اند که کاهش [1]و فاضالب آب  یهاشرکت  یو سودده یبازده شیو افزا

هزینه های تولید آب خواهد شد که این میزان در درصدی  1درصد منابع آب آشامیدنی موجود و کاهش  1تلفات آب، باعث حفظ 

تا  1394بررسی حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب شهری در سالهای  سطح کالن، بسیار چشمگیر می باشد. پژوهش حاضر با هدف

ورت صداده ها ب یبا جمع آوربا رویکرد کاهش هدررفت و تعیین عوامل موثر بر افزایش آن انجام پذیرفت. در این پژوهش  1395

و  دیتول ریمقاد ،یبررس نیدر ا انجام پذیرفت.آماری در سامانه پایش تأسیسات آب )سپتا( تجزیه و تحلیل  و ثبت شییمایو پ دانییم

سایر اهداف این از . همچنین شد بررسی در شهر بوشهر نوع لوله، عمر و طول لوله ها ،مصرف آب، مقدار تلفات آب، تعداد حوادث

مناسب  تیریمد نقش ن،ی. همچناشاره کرد عاباتتعداد انشو  با طول، سن لوله ها آنتعداد حوادث، رابطه توان به بررسی  میپژوهش 

وتعویض کنتورها، اصالح سیستم های قرائت و برونسپاری قرائت کنتورها، نوسازی شبکه فرسوده، استاندارد سازی انشعابات و استفاده 

  .از دیگر اهداف پژوهش حاضر بودتلفات آب  و تاثیر آن بر کاهشاز لوله های پنج الیه تلفیقی 



 

 

 

 مرکز نشهرستا ین. استاشده  قعوا 28/59 هشد فیاییاجغر ضعرو  51/50 فیاییاجغر لطوو در  انیرا بجنودر  بوشهر ربند

 قعدارد وا ادمتدا قشر بجنو به بغر لشمااز  که کوچک نسبتاای  هجزیر شبه لشما لیها منتهیدر  بوشهر ربند.  باشد می بوشهر نستاا

میزان آب تولیدی  .باشدمشترک می 72945نفر جمعیت دارد و تعداد مشترکین آب در حدود  221381ست. این شهر در حدود ا هشد

 50بوده که از این مقدار حدود  کیلومتر 612طول شبکه توزیع در حدود متر مکعب در روز بوده،  241637910در حدود  95سال 

و گالوانیزه می  GRPدرصد از سایر جنس های لوله به ترتیب مقدار چدن،  5/84درصد آزبست و  16/44درصد پلی اتیلن، حدود 

 برآورد شده است. درصد 45شبکه درصد فرسودگی  باشد. همچنین میزان

 

 مواد و روشها -2
و گزارش های سیستم سامانه پایش تأسیسات آب )سپتا( طی سال  122در این تحقیق با استفاده از گزارش های سامانه 

به تجزیه و تحلیل حوادث شهر بوشهر پرداخته شده است. ذکر این نکته ضرورت دارد که کل شبکه توزیع  1395، 1394های 

 لن،یات یرفته و جنس آن ها )پلبکار  یجهت انجام پژوهش، طول لوله ها. واقع شده استآب شهر بوشهر در محدوده مورد مطالعه 

 .دی( مشخص گردهیچند ال لنیات یو پل زهیآزبست، گالوان

 یکنتورها مخازن و یکنتورها یسال گذشته که از رو دوو مصرف شده شهر در  یدیآب تول زانیدر مرحله بعد، کل م

ال گذشته س دو مربوط به اتفاقات ثبت شده در یداده ها ن،ی. همچندیگرد یمصرف کنندگان استخراج و ثبت شده بود، جمع آور

مع ج یداده هابا استفاده از . در ادامه، شد یو سن لوله جمع آور یحادثه، فشار کار تیبا توجه به قطر لوله، جنس لوله، موقع

حوادث و  زانیم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و SPSS آماری نرم افزار بهو سپس ورود و ثبت در سامانه سپتا شده  یآور

 شد.بررسی گذار بر آن مورد  ریعوامل تأثواتالف آب ارتباط آن با 

 

 یافته ها -3
 سرانه تولید و مصرف -3-1

بر حسب مترمکعب نشان می دهد. بر  1395تا  1394ی ا، مقدار تولید و مصرف آب شهر بوشهر را طی سال ه1جدول 

مربوط به ماه  یدیحداکثر آب تول، همچنین طی این دوره زمانی، بوده 1394اساس یافته ها، حداکثر آب تولیدی مربوط به سال 

 باشد. یو بهمن ماه م یمربوط به د یدیبوده است و حداقل آب تول وریمرداد و شهر ر،یت یها

نتایج، حداکثر  سمشاهده می شود. بر اسا 1395تا  1394مصرفی آب در سال های  ، میزان سرانه1همچنین، در جدول 

 .می باشد 1395سرانه مصرف مربوط به سال 

 

 مصرف آب، تعداد حوادث و درصد تلفات آب شهر بوشهر : میزان تولید، 1جدول 

مقدار آب تولیدی  سال تولید

 )متر مکعب در سال(

مصرفی مقدار آب 

 )متر مکعب در سال(

 سرانه مصرف آب

 )لیتر برای هر نفر در روز(

تعداد 

 حوادث

صد در

 تلفات

1394 24805298 14145595 175 2460 43 

1395 24163791 14810340 183 2220 7/38 



 

 میزان تلفات آب در شبکه توزیع  -3-2

 نشان داده شده است که بر اساس آن، متوسط تلفات شهر بوشهر عیتلفات آب در شبکه توز زانیمتوسط م، 2در جدول 

 بوده است. 1394درصد مربوط به سال  43ر تلفات معادل درصد می باشد. همچنین، بیشترین مقدا 85/40آب طی این دوره معادل 

 

 : تعداد حوادث و درصد تلفات آب در شبکه توزیع آب شهر بوشهر2جدول 
 درصد تلفات در هر سال تعداد حوادث در هر سال سال تولید

1394 2460 43 

1395 2220 7/38 
 

 

 ارتباط بین درصد تلفات و تعداد حوادث -2-3

ات و تعداد مقدار تلفمیان ، ارتباط بین تلفات آب و حوادث شبکه را نشان می دهد که بر این اساس همبستگی 1نمودار 

مورد  2220، کمترین حادثه با 1394مورد مربوط به سال  2460بیشترین تعداد حادثه با می باشد. مطابق شکل  96/99حوادث 

مورد در سال بوده است. همچنین، بر مبنای نتایج  2340و متوسط تعداد حوادث ساالنه در شهر بوشهر معادل  1395مربوط به سال 

  مشاهده می شود که مقدار تلفات آب از تعداد حوادث تبعیت داشته است.

 

 
 تلفات و تعداد حوادث شبکه توزیع آب شهر بوشهر: درصد 1نمودار 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بحث و نتیجه گیری -4
، سیر 1395تا  1394نشان داده شده است، میزان آب تولیدی شهر بوشهر طی سالهای  2و 1همان طور که در جداول 

،میانگین سرانه آب مصرفی در سال های 1عالوه بر این، مطابق با جدول  .است باال رفتهنزولی داشته و میزان آب مصرفی تقریباً 

لیتر به ازای هر نفر در روز بوده است که نشان دهنده افزایش سرانه آب مصرفی طی این دوره  183و  175به ترتیب  1395و  1394

اشاره خیر ا از عوامل تأثیرگذار بر افزایش مصرف سرانه در بوشهر می توان به افزایش بی سابقه دما در سال های زمانی می باشد.

 4درجه سانتیگراد است. همچنین از سایر علل افزایش  30 تر ازهوا باال یماه از سال دما 8می توان گفت تقریبا حدود  کرد.

آب می توان به اصالح کنتورهای خراب، تعویض کنتورها، اصالح سیستم های قرائت و برونسپاری قرائت  درصدی مصرف سرانه

امر نقش بسزایی در کاهش هدرفت ظاهری و افزایش سرانه داشته است. با این حال باز هم می توان کنتورها اشاره کرد که این 

درصد پایین تر از میانگین سرانه آب مصرفی کشور که  12گفت میانگین سرانه آب مصرفی شهر بوشهر طی دو سال اخیر حدود 

لیتر  200سایر کشورها از جمله اسپانیا) قایسه با میانگین سرانهلیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است، می باشد و در م 204حدود 

، 129، آلمان 139، فرانسه 142، ایرلند 153، اتریش 153، انگلستان 159، دانمارک 164، سوئد 175، یونان 194در روز(، پرتغال 

از این رو مسیری که شرکت آب و [9,10] لیتر به ازای هر نفر در روز نیز باالتر است  98و لهستان  112، بلژیک 129هلند 

 اصالح سیستم های الگوی مصرف در پیش رو قرار داده به سمت بهبود وضعیت بوده است.فاضالب استان بوشهر در جهت 

نشان داده شده، متوسط تلفات آب در شبکه توزیع آب شهر بوشهرطی این دوره مطالعاتی،  2همان طور که در جدول 

از تلفات آب  صددر 20نظر به اینکه  بیشتر می باشد. درصد 36حدود سبت به متوسط کشوری درصد بوده است. که ن 85/40

درشبکه های توزیع، از نظر حجمی و ریالی، هزینه باالیی را به شرکت های آب و فاضالب وارد می کند و نیز با توجه به خشکسالی 

بخش  ص استان بوشهر بوده، مدیریت و برنامه ریزی در اینبی سابقه ای که که چند سال اخیر دامنگیر مناطق جنوبی کشور بخصو

درصد از حوادث در  87همان طور که ذکر شد، بیش از  .[11] برای اصالح شبکه ها و کاهش تلفات، ضروری به نظر می رسد 

محل انشعابات رخ داده است. نحوه کارگذاری، جنس لوله و اتصاالت، از دالیل اصلی افزایش تعداد حوادث در انشعابات می 

 لقات انشعابات می بایست با لوله و اتصاالت استاندارد و باکیفیت تعویض گردند.عباشد. از این رو لوله و مت

با تهیه دستور العمل نصب انشعاب و اجزای آن این مهم  1393شایان گفت است شرکت آب و فاضالب بوشهر از سال 

 حوادث شبکه و پیرو آنرا مورد توجه قرار داده و با ابالغ این دستورالعمل به تمامی شهرهای استان نقش بسزایی در کاهش 

 . مداوم تلفات آب طی سال های اخیر داشته استکاهش 

عمر لوله و اتصاالت شبکه، رابطه مستقیمی با مقدار تلفات آب دارد. در شهر بوشهر درصد باالیی از حوادث، مربوط به 

اتمام عمر لوله ها )لوله های پلیمری( بوده است. به مرور زمان، افزایش عمر لوله و خوردگی های خارجی و داخلی آن، باعث 

لوله و اتصاالت می شود و از این رو، بروز نشت و یا حادثه اجتناب ناپذیر  ساختاردر  یارضعیف شدن جداره و ایجاد ترک و ش

 [12]خواهد بود. بطو رکلی نرخ حوادث با افزایش عمر تأسیسات، افزایش می یابد 

 ه اینباشد کیکی از معایب لوله های پلیمری، عمر کم آن ها به دلیل وجود کلر معلق )حل نشده( در آب آشامیدنی می

های پلیمر های داخلی لولهجهت تولید الیه PEXگردد. جهت رفع مشکل فوق از امر با باال رفتن درجه حرارت آب تشدید می

باشد. این لوله ها از تلفیق سال می 100ها بیش از باشد. طول عمر این لولهشود که در مقابل کلر معلق در آب مقاوم میاستفاده می

لومینیومی، دو الیه پلی اتیلن مشبک و دو الیه چسب مخصوص تشکیل شده است.در دستور العمل پنج الیه شامل یک لوله آ



 

اجزای داخلی لوله های  1انشعابات بوشهر آمده است برای نصب انشعاب، از لوله های پنج الیه تلفیقی استفاده شود. شکل شماره 

 تلفیقی را نشان می دهد.

 
 الیه تلفیقی : ساختار لوله هاي پنج1شکل شماره 

 

 ورابطه مستقیمی با تعداد حوادث شبکه توزیع آب مقدار تلفات آب در  گردد، ، مشخص می1مطابق با نمودار شماره 

زمان رفع و ، قطر لوله، فشار آبهارفت آب در هر حادثه، بستگی به میزان آسیب دیدگی لوله ردارد. میزان تلفات و هداتفاقات 

و ابالغ به اکیپ حوادث تا پایین رفع حادثه محاسبه  122تماس با سامانه لحظه  از حادثه دارد. شایان گفت است،زمان رفع حادثه

 در مجموع می توان گفت هر چه تعداد حوادث افزایش یابد، تلفات آب نیز افزایش خواهد یافت. .می شود

ه سرانه مصرف آب در شهر بوشهر پایین تر از میانگین کشوری است اما یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است ک

دیریت و با مدر سیر سعودی نسبت به سالهای قبل است که دالیل آن در مباحث قبلی مطرح شد و در اینجا الزم به ذکر است 

شهر ب آلفات آب در شبکه توزیع برنامه ریزی همراه با فرهنگ سازی می توان این میزان را کاهش داد. نتایج نشان داد درصد ت

در این راستا شرکت آب و فاضالب درصد می باشد.  5/25با نرخ باالتر از متوسط کشور درصد  85/40با نرخ متوسط بوشهر 

د مطالعات جامع آب بدون درآمشروع از جمله است در جهت شناسایی عوامل موثر بر تلفات داشته  خوبیبوشهر اقدامات استان 

ر اقدامات فرهنگی و آموزشی سعی دو  شناسایی انشعابات غیر مجاز، راردادن شهر بوشهر، تعویض کنتورهای خرابو پایلوت ق

 شده است.آب کاهش تلفات 

عالوه بر موارد فوق، فشار آب، اثر فزاینده ای را بر تعداد حوادث و مقدار تلفات آب داشته است که در طی اقدامات 

مدیریت فشار شبکه تنها در دو شهر کنگان و برازجان با توجه به موقعیت جغرافیایی و  ،بوشهراخیر شرکت آب و فاضالب استان 

واقدامات شناختی  بار، مشمول شرایط گردیده است 3 اختالف ارتفاع زیاد بین نقاط باالدست و پایین دست و فشار متوسط بیش از

 جهت شهر بوشهر نیز در دست بررسی است.

الزم  ن،یمشخص شد که حداکثر تعداد حوادث در نقاط نصب انشعابات رخ داده است؛ بنابرا جیبراساس نتا ن،یهمچن

دادند  ها نشان افتهیآن ها، تعداد حوادث مرتبط را کاهش داد.  حیصح یلوله و اتصاالت مرغوب و کارگذار ینیگزیاست با جا

ه ک از نتایج می توان اینگونه برداشت نمود ،یه طور کلب است.حوادث داشته  ادبر تعد یادیز ریکه جنس، طول و عمر لوله ها، تأث

 در کاهش تلفات آب و تعداد حوادث شبکه آب داشته است؛ یعملکرد مثبت و قابل قبولشرکت آب و فاضالب استان بوشهر، 

ر این خصوص د یشتریو کار ب نهیهز ،صحیح یزیبرنامه ر ستی بایاست و با دهینرسمطلوب هنوز به استاندارد  ود،وج نیاما با ا

 انجام پذیرد.
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