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خالصه
تعیین مولفه های آب بدون درآمد در شبکه های توزیع شهری یکی از اساسی تررین ادرداماب بره من رور شناسرایی
عوامل هدر رفت آب و در نتیجه اددام به من ور کاهش آن می باشد .لذا در این مقاله مطالعاب اسرتقرار  DMAدر
شبکه توزیع آب شرب جزیره هرمز انجام و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی درار گرفت .نتایج ایرن مطالعراب نشران
داد که مقدار هدر رفت آب در جزیره هرمز برابر  48درصد از آب ورودی به شربکه مری باشرد کره از ایرن مقردار
 10.3درصد سهم هدر رفت ظاهری و  37.7درصد سهم هدر رفت وادعی می باشد .برر ایرن اسراس پیشرنهاداتی بره
من ور کاهش میزان هدر رفت آب در جزیره هرمز ارائه گردید.
کلمات کلیدی :آب بدون درآمد ،هدر رفت آب ،تلفات ظاهری ،تلفات واقعی ،جزیره هرمز

 -1مقدمه
مدیریت آب شهری سال های متمادی است که با تلفاب آب در شبکه های توزیع مواجه است [ .]1با توجه به اینکه عمده
درآمد شرکتهای آب و فاضالب از طریق آب بهاء مشترکین تأمین میگردد ،برآورد صحیح شرکتهای آب و فاضالب از میزان
آب مصرف شده توسط مشترکین بسیار ضروری و حائز اهمیت میباشد .به این لحاظ ،سنجش و اندازهگیری میزان هدررفت آب و



همچنین مقدار مصار ف کلیه مشترکین و داشتن اطالعاب به روز و جامع از آنها اجتناب ناپذیر است .در این مقاله مطالعاب استقرار
 DMAدر شبکه توزیع آب شرب جزیره هرمز مورد بررسی درار گرفت DMA .ها نواحی مختلف مجزا و مستقل در یك شبکه
آبرسانی بوده ،که در آنها مقدار مصرف آب در انشعاباب موجو د ،مقدار ورودی و خروجی آب و اجزاء هدر رفت آب در ناحیه
مورد ن ر اندازه گیری و نرخ وادعی مصرف مشترکین از نرخ نشت موجود در  DMAتفکیك میشود[ .]2هدف از انجام این طرح
تعیین ددیق اجزاء آب بدون درآمد با اندازه گیری ددیق روی پارامترهای مؤثر بر اجزاء آب بدون درآمد شامل حجم آب ورودی به
محدوده ،مقدار مصرف مشترکین ،تعیین ددت کنتور مشترکین و غیره میباشد .با تعیین اجزاء آب بدون درآمد میتوان نسبت به
اعمال مدیریت مناسب در شبکه و اتخاذ تصمیمهای صحیح و درست در خصوص کاهش آب بدون درآمد اددام نمود.
 -2معرفی محدوده مورد مطالعه
محل آزمایش  ،DMAکل جزیره هرمز است که مودعیت لولههای اصلی جزیره هرمز در تصویر شماره ( )1ارائه شده است.
محدوده  DMAمورد مطالعه دارای یك ورودی از خروجی مخزن ذخیره و حدود  1700مشترک میباشد .شایان ذکر است بر اساس
سرشماری جمعیت سال  ،1395جمعیت این جزیره  5891ن فر می باشد .همچنین الزم به ذکر است آب جزیره هرمز فقط از طریق
آبشیرینکن تامین می گردد و با انتقال به مخزن ذخیره شهر مصرف می شود.

تصویر شماره ( :)1موقعیت محدوده  DMAو لولههای اصلی آب جزیره هرمز

 -3نتايج و يافته های پژوهش
 -1-3تست کنتور
کنتورها یکی از ابزار بسیار مؤثر جهت اندازهگیری میزان جریان در شبکههای توزیع آب شهری میباشند .از آنجا که
آگاهی شرکت های آب و فاضالب از میزان آب تولیدی و آب ورودی به شبکه توزیع و آب مصرف شده توسط مشترکین بسیار
ضروری و حیاتی است ،میزان ددت کنتورها در این رابطه بسیار اهمیت مییابد[ .]3عدم ددت کنتورها در محل ورود آب به شبکه
توزیع ،اطالعاب مورد نیاز جهت میزان آب تولیدی را مشخص نمیسازد .این مسئله میتواند در امر سرمایهگذاری جهت استفاده از
منابع جدید و تعیین میزان وادعی تلفاب آب ،شرکت ها را دچار خطا و ضرر سازد [ 4و  .]5خطای کنتور در ادبیاب آب به حساب

نیامده جزئی از تلفاب ظاهری محسوب میگردد [ .]6به همین دلیل یکی از مواردی که امور مشترکین ،دفتر آب به حساب نیامده و
معاونت بهره برداری هر شرکت آب و فاضالب مستقیماً با آن درگیر و از آن متأثر میباشند اندازهگیری میزان خطای کنتورهای
نصب شده در شبکه و نقاط مصرف می باشد .لذا ضرورب وجود یك روال علمی و یکسان جهت آزمایش کنتورها و تعیین میزان
ددت آنها به شدب احساس میشود .لذا الزم است طبق یك برنامه من م و زمانبندی شده نسبت به آزمایش ددت کنتورهای نصب
شده در شرکت ها اددام گرد د و با شناخت میزان ددت کنتورها نسبت به تعیین ضریب تصحیح و یا تعویض آنها اددام نمود .خطا در
کنتورها به صورب زیر تعریف میشود [.]7
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در آزمون ددت کنتورهای محدوده  DMAجزیره هرمز ،تعداد  20عدد کنتور باز و تعویض گردید و با پر کردن فرم
مشخصاب کنتور به آزمایشگاه ستاد مرکزی آبفا استان ارسال گردید .تست کنتورها در  3دبی انجام شد که نتایج آن به تفکیك دبی
عبوری در جدول شماره ( ) 1ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده می گردد ،بیشترین مقدار خطای کنتور مربوط به
دبی  60لیتر در ساعت و برابر  -20درصد و کمترین میزان خطا مربوط به دبی  240لیتر در ساعت و برابر  -12.4درصد می باشد .به
من ور اندازه گیری وزنی مقدار خطای کنتور ،مقدار مصرف در هر یك از بازه های دبی بر اساس مطالعاب بین المللی تعیین شد [.]8
پس از تعیین درصد مصرف با در اختیار داشتن مقدار خطای کنتور در هر یك از دبی های تست ،مقدار خطای کلی کنتور محاسبه
گردید .پس از محاسبه مقدار وزنی خط ا در هر یك از دبی های تست کنتور ،مقدار کلی خطای کنتور از مجموع مقادیر وزنی خطا
محاسبه گردید که مقدار خطای کنتور در کنتورهای تست شده برابر  -15می باشد.
جدول شماره ( :)1نتیجه کلی تست کنتور

دبی تست
دبی 1
دبی 2
دبی 3

دبی تست
(لیتر در ساعت)
60
240
700
مجموع

خطای کنتور
(درصد)
-20
-12/4
-15/5

میزان مصرف مشترک در هر یك
از دبی های تست (درصد)
10
30
60
100

مقدار وزنی خطا
(درصد)
-2.0
-3.7
-9.3
-15

 -2-3عملیات میدانی و نتايج آن
ثبت اطالعات ورودی به شبكه
اطالعاب ورودی آب به شبکه توزیع آب جزیره هرمز از فلومتر مستقر در سایت آب شیرین کن این جزیره دریافت شد
که بر اساس آمار سه ماه مقدار تولید برابر با  130574متر مکعب آب می باشد.
قرائت مشترکین
درائت مشترکین جزیره هرمز در دوره های مختلف صورب گرفت .با توجه به ثبت دستگاه کنتور الکترومغناطیس آب شیرین کن
از اواسط مهرماه سال  1394از دوره های درائت مصرف مشترکین در همان تاریخ استفاده شد .پس از انجام بررسیهای به عمل آمده و کنترل



کلیه دادههای ثبت شده مقدار مجموع مصرف مشترکین در طول دوره سه ماهه محاسبه گردید .نتایج نشان داد مجموع مقدار آب مصرفی
ثبت شده توسط داریها برابر  67791متر مکعب میباشد.
 -3-3هدر رفت ظاهری
هدر رفت ظاهری آن دسمت از کل هدر رفت آب را شامل میشود که غیرفیزیکی بوده و رخداد آن به علت عدم ددت در
اندازه گیری و ثبت مقدار آبی است که در اختیار مشترکین درار گرفته است [ .]1مقدار عددی هدررفت ظاهری از مجموع سه پارامتر
مصارف غیر مجاز ،خطای مدیریت داده ها و سیستم و عدم ددت تجهیزاب اندازه گیری محاسبه می شود که در ادامه به بررسی هر
یك از آنها پرداخته خواهد شد.
خطای مديريت دادهها و سیستم
با بررسیهای به عمل آمده در خصوص ددت داریها در ثبت درائت دادههای مشترکین مشخص گردید که مقدار مصرف
درائت شده باالتر از مقدار وادعی مصرف توسط مشترک میباشد .پس از بحث و بررسیهای کارشناسی با مدیریت آب و فاضالب هرمز
مقدار خطای مدیریت داده و سیستم برابر با  5درصد مقدار مصارف درائت شده در ن ر گرفته شد .لذا در این بخش مقدار خطای
مدیریت دادهها و سیستم برابر  3390متر مکعب و معادل  2/6درصد از کل آب ورودی به محدوده  DMAمیباشد.
برآورد حجم هدر رفت ناشی از خطاهای اندازه گیری
به من ور برآورد حجم هدر رفت ناشی از خطای کنتور مشترکین ،تعداد  20کنتور مورد تست درار گرفت .نتایج نشان داد،
کنتورهای محدوده  DMAکم کار و مقدار خطای آن برابر  -15درصد از مقدار آب ورودی به منزل مشترک میباشد .لذا با توجه به
مقدار مصرف مشترکین ( 67791مترمکعب) مقدار هدر رفت ظاهری ناشی از خطای کنتور برابر  10169متر مکعب و معادل 7/8
درصد از کل آب ورودی به محدوده  DMAمی باشد .لذا با توجه به موارد فوق مقدار کل هدر رفت ظاهری در محدوده  DMAبرابر
 13559مترمکعب و معادل  10/3درصد از کل آب ورودی میباشد (جدول .)2
جدول شماره ( :)2مقادیر مختلف پارامترهای مؤثر در خطای ظاهری در طول دوره استقرار DMA

پارامتر

مقدار (مترمکعب)

مصارف غیر مجاز
خطای مدیریت دادهها و سیستم
خطاهای اندازه گیری
مجموع

0/0
3390
10169
13559

 -4-3هدر رفت واقعی
آنالیز اجزاء
مقدار نشت در موارد مختلف به من ور محاسبه مقدار هدر رفت وادعی از روش آنالیز اجزاء در جدول شماره ( )3ارائه شده
است .همانطور که در این جدول مشاهده میگردد ،مقدار کل هدر رفت وادعی به روش آنالیز اجزاء برابر  1257مترمکعب میباشد.

جدول شماره ( :)3اجزاء هدر رفت واقعی در محدوده DMA

انشعاباب

شرح
نشت زمینه
شکستگی گزارش شده
شکستگی گزارش نشده
مجموع

حجم 
(مترمکعب)
845
15
5
865

شبکه

درصد
67/2
1/2
0/4
68/8

حجم 
(مترمکعب)
241
144
7
392

مجموع

درصد
19/2
11/5
0/6
31/2

حجم 
(مترمکعب)
1086
159
12
1257

درصد
86/4
12/6
1/0
100

تعیین حداقل جريان شبانه
در جدول شماره ( )4پارامترهای مختلف مقدار مصرف بین ساعت  12الی  3بامداد در کلیه روزهای هفته در محدوده DMA
ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده می شود ،مقدار حدادل میانگین مقادیر مصرف در ساعت  12الی  3بامداد در روزهای
چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و شنبه با مقدار میانگین مصرف شبانه برابر  11/12لیتر در ثانیه است که مقدار حدادل جریان شبانه معادل
 10/19لیتر در ثانیه و بر اساس محاسباب صورب گرفته مقدار مصرف مجاز شبانه برابر  1.05لیتر در ثانیه می باشد که بر این اساس مقدار
نشت زمینه از مجموع نشت زمینه به روش حدادل جریان شبانه در زمانهای مختلف برابر با  43750متر مکعب در طول دوره طرح 90
روزه می باشد .لذا با در ن ر گرفتن مقادیر نشت ناشی از شکستگیهای گزارش شده محاسبه شده در روش آنالیز اجزاء مقدار کل هدر
رفت وادعی به روش حدادل جریان شبانه در محدوده جزیره هرمز  44344متر مکعب در طول دوره طرح میباشد.
جدول شماره ( :)4پارامترهای مقدار مصرف شبانه در روزهای مختلف هفته

تاریخ درائت
95/04/02
95/04/03
95/04/04
95/04/05

مصرف شبانه(مترمکعب در سه ساعت)
130/07
120/06
120/06
110/06
حدادل جریان شبانه
مصرف مجاز شبانه

مصرف شبانه (لیتردر ثانیه)
12/04
11/12
11/12
10/19
10/19
1/05

نتیجه گیری هدر رفت واقعی
در جدول شماره ( ) 5مقادیر هدر رفت وادعی محاسبه شده از سه روش ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده
میشود ،مقدار هدر رفت وادعی در روشهای باالنس و حدادل جریان شبانه نزدیك به هم میباشد ولی مقدار هدررفت وادعی در
آنالیز اجزاء تفاوب زیادی با سایر روشها دارد .لذا شرایط زیربنایی شبکه آب شرب در محدوده  DMAبسیارنامناسب می باشد .علت
تفاوب روش آنالیز اجزاء با سایر روشها در استفاده از داده های استاندارد «شرایط زیر بنایی بد» در محاسباب است که برای جزیره
هرمز کاربرد ندارد.



جدول شماره ( :)5مقادیر هدر رفت واقعی از روشهای مختلف

روش
روش باالنس
آنالیز اجزاء
حدادل جریان شبانه

مقدار (مترمکعب)
49,224
714,1
44,344

درصد نسبت به ورودی
37/70
1/31
33/96

 -5-3جدول باالنس
با توجه به محاسباب انجام شده در دسمتهای دبلی گزارش جدول باالنس شهر در جدول شماره ( )6ارائه شده است.
همانطور که دراین جدول مشاهده می گردد ،میزان کل آب بدون درآمد در محدوده  DMAجزیره هرمز برابر  62783متر مکعب و
معادل  48درصد از کل آب ورودی میباشد .همچنین مقادیر هدر رفت ظاهری و وادعی به ترتیب  10/38و  37/7درصد از کل آب
ورودی به محدوده  DMAمیباشد.
جدول شماره ( :)6جدول باالنس کل جزیره هرمز

 -6-3جدول باالنس اصالحی جزيره هرمز
شایان ذکر است با توجه به شرایط زیربنایی بسیار نامناسب شبکه آب و انشعاباب در جزیره هرمز بایستی نشت یابی انجام
پذیرد تا بتوان مقادیر نشت از شبکه توزیع و انشعاباب را به صورب تفکیکی بیان کرد .درنتیجه در این طرح مقادیر نشت با استفاده از
نسبت نشت در شبکه و انشعاباب اصالح گردید که نتایج آن در جدول باالنس اصالحی (جدول شماره ( ))7ارائه شده است.
جدول شماره ( :)7جدول باالنس محدوده  DMAپس از اصالح مقادیر نشت از شبکه و انشعابات

 -4بحث و نتیجه گیری
 -1-4پیشنهادات
در این بخش از گزارش با توجه به نتایج حاصله از مطالعاب پیشنهاداب زیر به ترتیب اولویت اجرا با توجه به میزان
هزینه و کاهش میزان آب بدون درآمد ارائه میگردد.
 تعویض کنتورهای خراب و کم کار
o

درصورب تعویض کنتور های با خطای زیاد ،مقدار خطای کنتورها در جزیره هرمز از  -15درصد به  -2درصد
کاهش پیدا خواهد کرد .در نتیجه مقدار هدر رفت ناشی از عدم ددت تجهیزاب از  10169متر مکعب (معادل 15
درصد از آب ورودی) به  2611متر مکعب (معادل  2درصد از آب ورودی) کاهش پیدا خواهد کرد.





استاندارسازی انشعاباب

o



آموزش پرسنل

o



با اصالح کلیه انشعاباب ددیمی و فرسوده مقدار هدر رفت آب از  26درصد به  7/5درصد کاهش یابد و حجم آن از
 33873مترمکعب به  9793مترمکعب در این بخش کاهش یابد.
با آموزش پرسنل پیش بینی می گردد ،مقدار هدر رفت آب در بخش خطای مدیریت داده ها و سیستم از  3390متر
مکعب (معادل  2/6درصد از آب ورودی) به  1959مترمکعب (معادل  1/5درصد از آب ورودی) کاهش یابد.

نشت یابی و رفع نشت از شبکه توزیع

o

با نشت یابی و تعویض خطوط فرسوده مقدار هدر رفت از  15351مترمکعب (معادل  12درصد از آب ورودی) به
 5223مترمکعب (معادل  4درصد از آب ورودی) کاهش یابد.

بر اساس آمار تولید سال  ،1395مقدار آب تولیدی آب شیرین کن معادل  513،377مترمکعب گزارش شده است که
بر اساس مطالعاب انجام شده از این مقدار  37درصد از آن ،آب بدون درآمد در جزیره هرمز می باشد که حجمی معادل
 189949مترمکعب محاسبه می گردد .به من ور عملیاتی نمودن کاهش آب بدون درآمد جزیره هرمز فعالیت های مورد نیاز به
همراه هزینه های آن به من ور کاهش آب به حساب نیامده در یك برنامه چهار ساله مورد بررسی درار گرفت که جزئیاب آن
در جدول شماره ( )8ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشاهده می گردد ،هزینه کلی فعالیت های کاهش آب بدون
درآمد در طی سالهای  1396الی  1399برابر  6320میلیون ریال می باشد .همچنین پیش بینی می گردد با انجام فعالیت های
کاهش آب بحساب نیامده ،کل حجم آب بدون درآمد در پایان سال چهارم به میزان  92408متر مکعب کاسته خواهد شد.
جدول شماره ( :)8هزینه فعالیت های طرح کاهش آب به حساب نیامده

هزینه واحد

هزینه کل

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)
1000

شرح

مقدار

واحد

تعویض کنتورهای خراب

500

دستگاه

2

کنترل فعال نشت

50

کیلومتر

5

250

تعویض و استاندارد سازی انشعاباب

1000

عدد

3

3000

خرید و نصب فلومتر ورودی و خروجی شبکه

2

دستگاه

400

800

خرید و نصب فشارسنج الگردار

3

دستگاه

50

150

خرید دستگاه نشت یاب

1

دستگاه

700

700

خرید و نصب دستگاه ارتفاع سنج

2

دستگاه

100

20

هزینه مطالعاب

-

-

400

400

مجموع

6320

جدول شماره ( :)9تاثیرات فعالیت های طرح کاهش آب به حساب نیامده

تأثیر در کاهش حجم هدر
رفت وادعی (مترمکعب)

سال
حجم آب بدون درآمد در
سال ( 1395مترمکعب)
1396
1397
1398
1399
مجموع

تأثیر در کاهش حجم هدر
رفت ظاهری (مترمکعب)

مجموع

189949
6099
6099
4066
4066
20330

21623
21623
14416
14416
72078

27722
27722
18482
18482
92408

 -2-4نتیجه گیری کلی
مقدار آب بدون درآمد جزیره هرمز معادل  48درصد از کل آب ورودی به شبکه می باشد که با توجه به تأمین آب
این جزیره از آب شیرین کن و هزینه باالی تولید آن الزم است که با تأمین اعتبار الزم پیشنهاداب کاهش بدون درآمد عملیاتی
گردد .مطابق با نتایج این طرح ،بیشترین تأثیر در کاهش آب بدون درآمد مربوط به نشت یابی و اصالح شبکه و کمترین آن
مربوط به آموزش پرسنل می باشد .در نتیجه با اجرای کامل طرح های پیشنهادی کاهش آب بدون درآمد در جزیره هرمز ،از
مقدار کل نشت به میزان  92408مترمکعب کاسته خواهد شد .بر اساس نتایج مطالعاب انجام شده و همچنین بررسی های
میدانی با توجه به باال بودن دمای آب مشترکین ( 45درجه سانتی گراد) ،استفاده از لوله های چند الیه مخصوص آب گرم
جهت نصب انشعاب نیز پیشنهاد می گردد.
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