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چکیده
کاهش میزان تلفات در شبکه توزیع آب شهری یکی از رویکردهای اصلی شرکتهای آب و فاضالب برای عبور از
بحران کم آبی ،تخصیص بهینه آب و افزایش درآمد ناشی از فروش آن می باشد .بدین منظور پس از بررسی وضع
موجود ،محدوده تحت پوشش مخزن سیاهبند در شهر بومهن به عنوان منطقه ایزوله با  2050مشترک توسط
 WaterGEMSشبیهسازی شده و تلفات آن در چندین مرحله محاسبه شد .در ابتدا حداقل دبی شبانه  10.56لیتر بر
ثانیه برآورد شد که از این مقدار  1.15لیتر بر ثانیه مصرف شبانه 6.4 ،لیتر بر ثانیه نشت و الباقی تلفات گزارش
گردید .سپس بر اساس نتایج حاصل از دبی سنج مغناطیسی و اولتراسونیک در کل شبکه ،میزان تلفات و نشت %28
محاسبه شد که از این مقدار  %22نشت و  %6آب بدون در آمد است .همچنین مطالعات فشارسنجی به کمک نرم افزار
و کالیبره شده بر اساس ضریب زبری لوله نشان داد که حداقل و حداکثر فشار شبکه به ترتیب در باالدست و پایین
دست برابر  70و  20متر می باشد .طبق تحلیل نرم افزاری صورت گرفته ،میزان نشت ،بالغ بر  370مترمکعب در روز
است که انجام اقدامات اجرایی برای کاهش این تلفات می تواند بیش از  280میلیون تومان در سال درآمدزایی بهمراه
داشته باشد.
کلمات کلیدی:آب به حساب نیامده ،بومهن ،سیاهبند ،نشت ،تلفاتWaterGEMS ،



-1مقدمه
امروزه مطالعات ،عملیات و فناوریهای مربوط به شناسایی و کاهش آب بحساب نیامده ( )UFWیا آب بدون درآمد
( ) NRWبراساس نظریههایی صورت میگیرد که در طول سه دهه اخیر توسعه یافته و از سوی مراجع معتبر جهانی از
جمله بانک جهانی و انجمن جهانی آب ( )IWAتوصیه شده است .طبق تعریف بانک جهانی ،آب به حساب نیامده
تفاوت حجم خالص آبی است که وارد شبکه وارد شده و به مصرف میرسد .در نشریه شماره  ،]1[ 556آب به حساب
نیامده در یک منطقه و در مدت زمان مشخص تفاوت حجمی آب ورودی اندازه گیری شده و آب خروجی (یا مصرفی)
طی همان مدت زمان است .بدین منظور ،حجم آب خروجی توسط کنتورهای مشترکین و کنتورهای خروجی منطقه
اندازه گیری می شود که به طور مشخص شامل هیچ یک از عواملی همچون ترکیدگی ،انشعابات غیر مجاز ،نشت و
سرریز مخازن ،شستشوی شبکه ،کنتورهای خراب و .نمیشود .در تعریف فوق نشت ایجاد شده بعد از کنتورهای
مشترکین در میزان آب به حساب نیامده دخالت نخواهد داشت .زیرا در صورتی که دقت و حساسیت کنتور باال باشد
مقدار نشت داخلی به عنوان بخشی از مصرف مشترک منظور شده و وجه آن دریافت میشود و اگر دقت کنتور کم
باشد در قالب آب بهحساب نیامده ناشی از دقت کنتور ارزیابی میشود .به طور کلی تقسیم بندی آب به حساب نیامده
بدون درآمد شامل دو بخش آب به حساب نیامده غیر فیزیکی یاتلفات ظاهری و آب به حساب نیامده فیزیکی یا تلفات
واقعی میباشد .تلفات ظاهری شامل خطاهای ابزار اندازه گیری (کنتور مشترکین یا خطای کنتورهای مبادی ورودی و
خروجی منطقه و تاسیسات) ،خطاهای انسانی ،خطاهای مدیریتی ،خطاهای بهرهبرداری ،مصارف مجاز اندازهگیری نشده
بدون در آمد و ...می باشد.
آب به حساب نیامده فیزیکی طیف گستردهای از تلفات آب در شبکه را شامل میشود و عموما در قالب نشت مورد بررسی
قرار میگیرد .نشت آب از طریق سوراخها و ترکهای کوچک و بزرگ و یا شکستگیهای لولهها ،انشعابات ،شیرآالت و
اتصاالت شبکه روی میدهد .عموما نشت آب از محل اتصاالت وشیرآالت با بده کم همراه میباشد .ولی زمان و تعداد
آنها در شبکه به گونهای است که شناسایی این گونه نشت ها را اقتصادی و ضروری میسازد چرا که سرعت کم آب سبب
می شود آب به راحتی در درون خاک بستر لوله نفوذ کرده و مسیر مناسبی را برای خود پیدا کند در عملیات بهره برداری
بارها مشاهده شده که نشت آب از شبکه ،انشعابات یا اتصاالت سبب جریان آب به زیر ساختمان های مجاور شده و موجب
شسته شدن خاک زیر ساختمان ها ،نشست ساختمان و یا تخریب بخشی از آن شده است .بدیهی است تا زمانی که تلفات
فیزیکی رویت نشده است .تحت عنوان تلفات زمینه (نشت نامرئی) و پس از مریی شدن ،به صورت حادثه تلقی شده و
تحت عنوان نشت مرئی نامگذاری می شود.
علل ایجاد نشت به شرح زیر است :فشار زیاد آب ،بارترافیک و پوشش (عمق) ناکافی لولهها ،خورده شدن(شیمیایی یا
الکتروشیمیایی) لولهها و اتصاالت در اثر گذشت زمان ،بیدقتی در حمل ،بسترسازی و نصب صحیح لوله ها و اتصاالت،
کیفیت نامناسب لولهها و اتصاالت ،عمر زیاد لوله ها و اتصاالت ،لغزش زمین و رانش خاک و ضربه قوچ .مجموع عوامل
موثر در نشت را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد :کیفیت نامناسب طراحی ،کیفیت نامناسب اجرا ،کیفیت نامناسب
لولهها و تجهیزات ،فرسودگی لولهها و تجهیزات و تخریب لولهها و تجهیزات ناشی از حوادث .به منظور تعیین برنامه
مناسب با هدف بهینه سازی فشار در شبکه توزیع آب شهری مطابق با نیاز مصرف ،پیشنهاد میشود که ابتدا منطقه با استفاده
از نرمافزارهای موجود ،همچون  Watergemsشبیهسازی شده و با تعریف زونهای فشاری و جانمایی شیرهای



فشارشکن ،و یا حتی تبدیل شبکه بصورت  ، [2] DMAو در قالب سناریوهای مختلف ،عملکرد سیستم مورد بررسی قرار
گیرد تا بهترین گزینه ساخت و بهره برداری مشخص گردد .از همین روش بطور مشابه برای تعیین نشت در بخشها و
شهرکهای مختلف استفاده شده است ].[2-6
در زمینه نشت و کاهش فشارشبکه مطالعات فراوانی صورت گرفته است که نتایج آنها نشان می دهد ،نصب شیر فشار
شکن باعث کاهش مصرف  4.2درصدی روزانه و  19درصدی شبانه می گردد [ .]3ارزیابی پایلوتی میزان تلفات آب با
اندازه گیری جریان حداقل شبانه و زون بندی منطقه میزان نشت در هر منطقه را مورد بررسی قرارداد ]1[ .با ایجاد نشت
فرضی در یک شبکه واقعی ،موقعیت و مقدار نشت در گرههای شبکه با دقت خوبی قابل محاسبه است [ .]4روش های
مبتنی بر کالیبراسیون میتوانند منطقه دارای نشت را به خوبی شناسایی کند .همچنین روش  FDGFاختالف مشاهدات و
محاسبات مصرف تعدادی از جوابها برای ناحیهها بهترین نتایج رابه همراه دارد [ .]5هدف از این پژوهش نیز ،ارائه نتایج
مطالعات مربوط به شبیهسازی ،زونبندی ،تعدیل فشار و پیادهسازی آن در منطقه تحت پوشش شرکت آب و فاضالب
بومهن می باشد .بدین منظور ،تامین فشار توسط شیرهای فشارشکن و مطابق با الگوی مصرف روزانه و شبانه صورت گرفته
و نتایج حاصل از دبی سنج ها برای کالیبراسیون مدل هیدرولیکی استفاده شده است.
-2مواد و روش
-1-2محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه منطقه بومهن است ،که واقع در شرق استان تهران و از توابع شهرستان پردیس میباشد .این شهر در
فاصله  40کیلومتری شمالشرقی شهر تهران واقع شده است .ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا  1756.5متر بوده و
مساحت آن حدود  1738هکتار میباشد .این منطقه به دلیل واقع شدن در رشتهکوه البرز دارای آب و هوایی سرد در
زمستان و معتدل و خنک در تابستان است .میانگین دمای ساالنه در این منطقه حدود  10/3درجه سانتیگراد است .در فصول
سرد میانگین حداقل دمای ساالنه  6/3و میانگین حداکثر دمای ساالنه  14/4درجه سانتیگراد است .همچنین میانگین
بارندگی ساالنه در این منطقه  537/5میلیمتر میباشد .جمعیت این شهر براساس سرشماری سال  1390ایران 53451 ،نفر
( 15.729خانوار) و در سال  1385جمعیتی معادل  43004نفر داشته است .بومهن شهری مهاجر پذیر است .بیشترین تراکم
جمعیتی مربوط به قسمت های شمال و جنوب غربی بومهن میباشد که از لحاظ تاریخی نیز این مناطق نسبتا قدیمی تر و
مناطق شرقی آن نوساز است .درشبکه توزیع آب شهر بومهن درمجموع حدود  168/11کیلومتر لوله وجود دارد .در %82
آن از جنس پلی اتیلن %17 ،از نوع چدن داکتیل و  %1طول لولهها از جنس آزبست سیمان میباشد .بدین منظور پس از
بررسی وضع موجود ،محدوده تحت پوشش مخزن  5000مترمکعبی سیاهبند ،به عنوان منطقه ایزوله با  2050مشترک در
محیط برنامه  WaterGEMSشبیه سازی شده و تلفات آن در چندین مرحله محاسبه شد .منطقه ایزوله محدودهای است
که از نظر اندازه گیری جزیی از یک سامانه توزیع آب شهری است که ورود و خروج آب به آن ،از یک یا چند مسیر
مشخص صورت گرفته و به وسیله بستن شیرهای مرزی ا ز کلیه مناطق مجاور خود جدا شده است .هر منطقه مجزا دارای
ویژگی های منحصر به فردی از جمله میزان جمعیت ،تعداد مشترکین ،طول خطوط لوله شبکه توزیع ،تراکم ،انشعابات،
تعداد ونوع مصارف خانگی ،غیرخانگی ،متوسط فشار شبانه منطقه و  ...میباشد .ابعاد منطقه مجزا معموالً بین  500تا 5000



مشترک متغیر است .کوچکتر شدن منطقه مجزا باعث وقوع تغییرات غیرقابل پیش بینی در مصارف شبانه مشترکین شده و
ب زرگ تر شدن ابعاد آن آگاهی از وقوع شکستگی در منطقه مجزا را با مشکل مواجه میسازد.
-2-2متدولوژی
الف) نرم افزار طراحی
جهت طراحی شبکه توزیع آب شهری بومهن از نرم افزار  WaterGemsاستفاده گردید .این نرم افزار یکی از
نرمافزارهای طراحی شبکه انتقال و توزیع آب بوده امکان ارتباط با نرمافزارهای دیگر نظیر  Excel ،AutoCADو
 ، ArcGISسرعت بسیار باال در تغییر پارامترهای طراحی به منظور بررسی شرایط گوناگون ،توانایی در رسم پروفیلهای
اجرایی بصورت همزمان ،امکان مدلسازی هم زمان خطوط ثقلی ،تحت فشار و ایستگاه پمپاژ ،امکان استفاده از
استانداردهای مختلف دنیا در طراحی را دارا میباشد .اطالعات سخت افزاری شبکه توزیع شامل مشخصات فیزیکی لولهها،
شیرآالت ،اتصاالت ،مخازن وارد مدل گردیده و با اختصاص مصارف به گرهها ،شبکه تحلیل شد .که در آن اطالعات
شبکه از مخازن اصلی تغذیه کننده شبکه ،خطوط انتقال ،لولههای شبکه توزیع ،شیرهای فشارشکن و شیرهای جداسازی
زون های فشاری ،نقاط انفصال و اتصال شبکه در وضعیت موجود وارد مدل گردید .اطالعات نرمافزاری شامل مقادیر
مصرف در گرهها و رقوم ارتفاعی گرهها میباشد .سپس با توجه به موجود بودن بلوکهای جمعیتی ،جمعیت دقیق متناظر
با مساحت تحت پوشش هر گره محاسبه و مشخص گردید .سپس با سرانه مصوب ،میزان مصرف متوسط روزانه هر گره
مشخص گردیده و به گره اختصاص یافت .همچنین رقوم ارتفاعی گرهها از نقشههای  1:2000توپوگرافی شهری توسط نرم
افزار  GISمحاسبه و تخصیص یافت .در جدول  1خالصهای از اطالعاتی نرمافزاری شبکه آورده شده است.
جدول  -1خالصهای از اطالعاتی نرمافزاری شبکه
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ب) روش اندازه گیری و تحلیل حداقل جریان شبانه
این روش بر پایه اندازه گیری حداقل جریان ورودی به یک منطقه مجزا (ایزوله) شده) (DMAدر زمان وقوع حداقل
مصرف مشترکین و بیش ترین مقدار نشت و استفاده از مفاهیم  BABEبرقرار شده است .با نصب کنتور بر روی مخزن
سیاه بند ،نوسانات  12روزه آن در شکل  1نشان داده شده است.
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شکل  -1نمودار مصرف شبانه روز محدوده سیاهبند

براساس مقادیر ثبت شده در کنتور مخزن ،حداقل عدد ثبت شده  10.56لیتر بر ثانیه بوده است که این عدد می تواند مبنای
حداقل دبی شبانه در محدوده مورد نظر لحاظ گردد .با توجه به دبی عمومی شبانه که معادل  1.15لیتر بر ثانیه و  9.41لیتر بر
ثانیه آن جزء تلفات آب میباشد .با توجه به محاسبات صورت گرفته  6.4لیتر آن نشت واقعی و الباقی تلفات غیر موجه یا
نامتعارف است.
ج) فشار شبکه
با توجه به وضعیت و بافت شهر بومهن پس از اجرای شبکه در برخی نقاط با فشار زیاد آب ( بیش از  5بار) مواجه شده و
همچنین برخی نقاط با فشار بسیار کم آبی مواجه هستند .در شکل  2نقاط با فشار کمتر از  10متر با رنگ قرمز ،فشار 10
الی  25زرد ،فشار  25الی  50سبز  ،فشار  50الی  65بنفش و بیشتر از  65متر آبی میباشد .تعداد حوادث و میزان نشت از
شبکه های توزیع آب ارتباط مستقیمی با مقدار فشار آب در شبکه دارد  .طبق استاندارد ایران در شرایط عادی ،حداقل
و حداکثر مقدار فشار در شبکه های توزیع آب برابر  20تا  50متر تعریف شده است .معموال با توجه به بروز برخی
نقایص و یا نقاط ضعف در طراحی ،اجرا و یا بهرهبرداری شبکههای توزیع آب ،مقدار فشار از محدوده مقادیر توصیه
شده استاندارد تجاوز میکند .بنابراین جهت تعیین فشار در شبکه از اندازهگیری و همچنین مدلهای تحلیل هیدرولیکی
استفاده گردید (که این دو مکمل یکدیگر نیز میباشند).



شکل -2زونهای فشاری موجود در شهر بومهن

د) فشارسنجی
انتخاب محدوده فشارسنجی با بررسی نقشههای شبکه از جمله زون بندیها ،توپوگرافی شهر و منابع
تغذیه شبکه توزیع انجام گردید 8 .نقطه برای انجام عملیات فشار سنجی انتخاب شد که در شکل  3شان
داده شده است .معیارهای انتخاب واحدها جهت نصب فشارسنج شامل نزدیک بودن محل به شبکه
اصلی شهری ،قابلیت اعتماد جهت نصب فشارسنج ،وجود انشعاب در نزدیکی کنتور ورودی ساختمان و
امکان همکاری مالک در نصب و بازدید از فشارسنجها می باشد.

شکل -3محدوده فشار سنجی و نقاط انتخاب شده

ه) روش تعادل (باالنس) ساالنه آب در محدوده مورد مطالعه
به منظور تعیین تلفات کل محدوده سیاهبند به مدت  14روز از یک دبی سنج الگر دار نصب شده بر روی خروجی
مخزن سیاهبند استفاده گردید .بنابراین عالوه بر اندازهگیری دبی لحظه ای ،حجم آب ورودی به شبکه نیز در این محدوده
زمانی اندازهگیری شد .در راستای اندازه گیری مصارف مجاز نیز اطالعات مربوط به مصارف مشترکین در یک ماه مشخص
از امور مشترکین آبفای شرق استان تهران دریافت گردید و اطالعات مربوط به منطقه سیاهبند از آن استخراج شد .که از



اختالف آن میزان تلفات کل محدوده بدست آمد .عدد بدست آمده شامل تلفات حقیقی مانند شکستگیها و نشتهای
زمینه و همچنین تلفات ظاهری همچون مصارف غیر مجاز و خطاهای موجود میباشد .جهت صحت سنجی عملکرد دبی
سنج های الگردار از دو دبی سنج اولتراسونیک و مغناطیسی در یک دوره زمانی کوتاه استفاده گردید که نتایج آنها در
شکل  4نشان داده شده است.

شکل -4مقادیر ثبت شده کنتورهای مغناطیسی و آلتراسونیک

-4نتیجه گیری
 -1-4نتایج حاصل از دبی سنجی
در زمینه دبی سنجی اطالعات ثبت شده نشان داد مقادیر دبی ثبت شده در کنتور های که مجهز به دبی سنج الگر دار بوده
در مقایسه با کنتورهای مجهز به دبی سنج مغناطیس و اولتراسونیک حدود  3تا  26درصد تفاوت دارد و حتی مقدار متوسط
خوانده شده در دو کنتور( اولتراسونیک و مغناطیسی )تغییری در حدود  11درصدی را نشان میدهد .نتایج حاصل از روش
اولتراسونیک و مغناطیسی در جدول  2بیان میگردد.
جدول  - 2مقادیر تحلیل شده مطالعات آب بحساب نیامده
پارامتر

خروجی مخزن

مصرف مهر

تلفات و نشت

نشت

مبهم

مقدار (مترمکعب در ماه)

74172.6

53076.0

21096.6

16591.7

4504.9

درصد

100

71.6

28.4

22.4

6.1

الزم بذکر است در جدول فوق ،با توجه به نتایج تدقیق کنتور خروجی مخزن سیاهبند ،مقدار حجم خروجی  11درصد
کاهش یافته و خروجی مخزن در نوع مغناطیسی و اولتراسونیک در مقایسه با نوع الگرداراز  83340به  74172مترمکعب در
روز تقلیل یافته است.
-2-4نتایج عملیات فشارسنجی



عملیات فشارسنجی به دومنظور بررسی شرایط هیدرولیکی شبکه به لحاظ تغییرات فشار در شبانه روز  ،بررسی فیزیکی
شبکه با مدل نرمافزاری و کالیبره کردن مدل به منظور بررسی میزان نشت و آب بحساب نیامده در شبکه به کمک نرم افزار
انجام گردید .حداکثر فشار در نقاط پایین دست شبکه تا حدود  70متر نیز میرسد .این در حالیست که حداکثر فشارمجاز
شبکه ،باید در حدود  50متر باشد .که علت آن عدم وجود شیرهای فشار شکن در محدوده طرح بود .در نقاط باالیی شبکه،
حداقل فشار در حدود  20متر است که در این حالت شرایط چندان نامناسب به نظر نمیرسد .در حداکثر مصرف نیز فشار
در این منطقه در مناطق پرفشار نسبتا مناسب است .البته در پایین دست در نزدیکی مخزن سیاهبند گاهی افت فشار شدید
گزارش شده است که احتماال به دلیل باز شدن شیرهای حدی در منطقه بوده است .حداقل فشار در مناطق باالیی و مرکزی
تا حدود  10متر نیز پایین آمده و این می تواند مشکالتی را برای ساکنین ایجاد نماید .البته در صورت ایجاد زون فشاری
مناسب و کاهش میزان مصرف به تبع کاهش فشار ،حداقل فشار نیز تاحدودی رفع خواهد شد .به دلیل عد نهایی شدن زون
بندی فشار و نصب شیرهای فشار شکن ،فشار در محدوده طرح از  25تا  70متر متغیر می باشد.

شکل  -5منحنی همفشار در محدوده سیاهبند در حداکثر فشارو حداقل فشار

-3-4کالیبراسیون
برای انجام کالیبراسیون مدل تحلیل هیدرولیکی Water Gemsبا توجه به پیمایش شبکه ،اطالعات اولیه از جمله
ارتفاع گرهها ،میزان نیاز آبی گرهها ،قطر و جنس لولهها ،شیرهای فشارشکن و شیرهای حدی مابین زونها به مدل وارد
شده و مدل شبیه سازی شده اجرا گردید .در این طرح با بررسی شرایط مختلف و انجام رانهای متعدد ،اثر ضریب زبری
لوله و میزان دبی مصرفی بصورت توامان لحاظ گردید و این شرایط ،بهترین همپوشانی را با شرایط موجود حاصل نمود.
انجام کالیبراسیون برای بررسی در این محدوده به دو منظور صورت گرفته است .استخراج پارامترهای فیزیکی لولهها و
تدقیق ضریب زبری لولهها در حداکثر مصرف روزانه و پس از تدقیق این پارمتر ،استخراج میزان نشت شبانه در شبکه
خواهد بود .کالیبراسیون انجام شده در شبکه ،میزان ضریب زبری لوله ها را مطابق با شکل  6مشخص کرد .همچنین میزان
انحراف معیار در حالت کالیبره با شرایط واقعی نیز نشان داده شده است .پس از تدقیق شرایط فیزیکی لوله ،در دبی



حداقل شبانه ،میزان نشت شبکه بر اساس میزان افزایش مصرف در نواحی مختلف با توجه به دبی
خوانده شده از کنتور خروجی مخازن و مصرف شبکه ،تدقیق و میزان نشت مطابق شکل  6مشخص
گردید.

شکل -6نتایج کالیبراسیون شبکه ،راست :در حداکثر مصرف (تعیین ضریب زبری)؛ چپ :در حداقل مصرف (تعیین
تغییرات مصرف)

طبق تحلیل صورت گرفته میزان نشت از شبکه که از تفاضل میزان دبی ثبت شده از کنتور مخزن در
زمان کالیبراسیون و میزان افزایش دبی تحلیل شده ناشی از کالیبراسیون محاسبه شده بالغ بر 370
مترمکعب در روز میباشد .در شکل  7میزان نشت در محدودههایی که توسط کالیبراسیون و GIS
تحلیل شده است نشان داده شده است.

شکل  -7میزان نشت شبانه در محدوده طرح بر اساس نتایج کالیبراسیون

همانطور که در شکل باال مشخص است میزان نشت شبانه در محدوده میانی زون سیاهبند بیشتر از نقاط دیگر بوده و در دو
قسمت باالدست و پایین دست ،نشت کمتری محاسبه شده است .در محدوده میانی ،بیشترین آمار حوادث در کوچه و
خیابان نیز گزارش شده است .با قرارگیری میزان شکستگیها و حوادث شبکه بر روی تحلیل حاصل از میزان نشت شبکه،
میتوان یک رابطه نسبی از میزان حوادث و نشت استخراج نمود.



جمع بندی و تجزیه وتحلیل اقتصادی
با توجه به اطالعات بدست آمده ناشی از عملیات دبی سنجی و فشارسنجی در محدوده طرح ،همچنین بررسی و تحلیلهای
صورت گرفته بر روی شرایط فیزیکی شبکه و میزان مصارف ثبت شده در دوره ثبت اطالعات و مقایسه آنها ،در خصوص
میزان آب بحساب نیامده در محدوده طرح ،نتیجه شد که در این منطقه سرانه مصرف بدون بدون احتساب تلفات در حدود
 158لیتر در روز میباشد .و میزان نشت و تلفات شبکه در حدود  28درصد و بالغ بر  1100متر مکعب در ماه برآورد
گردیده است .از این مقدار در حدود  22درصد نشت و  6درصد آب بحساب نیامده محسوب میگردد .پیشنهاد میشود از
شیر های کنترل دبی قبل از کنتور برای واحدهای مشکوک به استفاده از آب درکشاورزی استفاده شود  .هچنین با مانور
شیرهای خط در شب و در زمان حداقل مصرف ،میتوان محدوده مصرف غیرمجاز یا شکستگی را شناسایی کرد .بگونهای
که در صورت بستن شیرخط و کاهش همزمان دبی قرائت شده توسط کنتور ،خط پرمصرف تشخیص داده شده و محدوده
مصرف غیرمجاز شناسایی میشود.
جدول  -3برآورد اقتصادی اقدامات اجرایی به منظور کاهش آب بحاسب نیامده در محدوده سیاهبند
ردیف

1
2
3

شرح
اصالح شرایط فشاری با نصب شیرهای فشارشکن در شبکه با اقطار متنوع به همراه حوضچه و
متعلقات مربوطه
اصالح شرایط فشاری با اصالح شبکه و لولهگذاری با قطر متوسط  150میلیمتر لوله چدن داکتیل
نصب تجهیزات اندازهگیری جریان بر روی مخازن در محدوده طرح به همراه الگر و متعلقات

هزینه کل

مقدار

واحد

هزینه واحد (ریال)

4

عدد

94،000،000

282،000،000

1640

متر

1،780،000

409،400،000

(ریال)

5

دستگاه

71،000،000

71،000،000

4

اقدامات اجرایی به منظور شناسایی دقیق انشعابات غیرمجاز و نصب کنتور بر روی آنها

250

انشعاب

1،300،000

91،000،000

5

نصب سیستم کنترل برداشت آب برای واحدهای مشکوک به استفاده آب در بخش آبیاری

340

انشعاب

1،750،000

52،500،000

مربوطه

905،900،000

جمع

با توجه به اطالعات بدست آمده از نتایج تحلیل های کمی شبکه به لحاظ شکست و نشتهای زمینهای و آب بحساب
نیامده ،مشخص شد میزان تلفات و نشت در محدوده مخزن سیاهبند  %28میباشد .طبق مطالعات انجام شده و براساس
تجربیات ،هزینه کاهش تلفات به  %15معادل  135000مترمکعب در سال است و به شرح جدول  3میباشد .الزم بذکر است

در برآورد ،هزینه خرید ،حمل و نصب بصورت کامل و اجرایی لحاظ شده است.
با توجه به قیمت متوسط آببهای شهری به قرار  2000ریال بر هر مترمکعب و هزینه تمام شده متوسط آب تولیدی به قرار
 1500ریال بر مترمکعب ،درآمد ناشی از اصالح شرایط آب بحساب نیامده به قرار جدول 4آمده است .همانگونه که
مشخص است با هزینه کمتر از  100میلیون تومان ،میتوان درآمدی بیش از  100میلیون تومان برای شرکت آب و فاضالب
ایجاد و همچنین میتوان کاهش هزینهای بیش از  280میلیون تومان در سال برای وزارت نیرو متصور بود که خود بعنوان
درآمد محسوب میگردد .الزم بذکر است برآوردهای صورت گرفته برای محدوده سیاهبند بوده و قابل تعمیم به کل



بومهن میباشد .لذا هزینه انجام شده در این بخش ،هزینه نبوده و خود بنوعی منجر به ایجاد درآمد یا کاهش هزینهها خواهد
شد.
جدول  -4برآورد اقتصادی اقدامات اجرایی به منظور کاهش آب بحاسب نیامده در محدوده سیاهبند
ردیف

شرح

مقدار

واحد

درآمد واحد
(ریال)

درآمد کل (ریال)

1

درآمد حاصل از کاهش تلفات برای شرکت آب و فاضالب در سال

135000

مترمکعب در سال

2،000

270،000،000

2

کاهش هزینه ناشی از تامین آب برای وزارت نیرو در سال

135000

مترمکعب در سال

15،000

2،025،000،000

3

کاهش هزینههای بهرهبرداری ناشی از شکست شبکه

350

تعداد در سال

2،300،000

805،000،000

کاهش هزینه و درآمد حاصل از کاهش تلفات برای شرکت آب و فاضالب(مورد  1و ) 3

1،075،000،000

کاهش هزینه تامین آب و هزینههای بهرهبرداری برای وزارت نیرو (مورد  2و ) 3

2،830،000،000

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری کارشناسان شرکت مهندسی آب و فاضالب شرق استان تهران و جناب آقای دکتر جمشیدی کمال
قدردانی و تشکر میگردد.
منابع و مراجع
.1معاونت نظارت راهبردی امور نظا فنی وزارت نیرو  ،1391دفتر فنی مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا "راهنمایی
شناخت وبررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن" ،معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی ریاست جمهوری .تهران،ایران
.2جمشیدی ،ش ،اکبرزاده ،ع ، 1392 ،ارزیابی پایلوتی میزان تلفات آب با اندازه گیری جریان حداقل شبانه (مطالعه موردی
 :منطقه نیروی دریایی تهران) ،اولین همایش ملی محیط زیست ،انرژی و صنعت پاک تهران
.3جمشیدی ،ش ، 1393 ،کاهش تلفات شبکه توزیع آب شهری با استفاده از مدیریت فشار (مطالعه موردی) ،اولین
کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
.4یزدانی ،س ،حسن زاده ،ی ،1389 ،شناسایی نشت بر مبنای بهینه یابی به روش کلونی مورچه ها در شبکههای توزیع آب،
نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
 .5ثابت ،م ،نصیریان ،ع ،محتشم ،م ،1395 ،معرفی و ارزیابی شاخص هایی جهت بررسی دقت نشت یابی در شبکه های
توزیع آب مطالعه موردی شبکه شهر بیرجند ،اولین کنفرانس بین المللی آب ،محیط زیست و توسعه پایدار
 .6فاضل ولیپور،ب،فغفور مغربی ،م ،1388 .نشت یابی شبکه های آبرسانی شهری با اندازهگیری میدانی شارهای گرهای،
هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران



