تعیین شاخص نشت اقتصادی برای شبکه آب شهرهای سقز ،بانه ،بیجار و
سنندج در استان کردستان
جمشید زمانی
کارشناس عمران ،مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد ،شرکت آب و فاضالب
شهری استان کردستان

علی پرهیزکار
کارشناس ارشد عمران محیط زیست ،رییس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور سپیتاطرح

محمد فرهاد
کارشناس عمران ،معاونت بهرهبرداری ،شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان

ناهید فاضل
کارشناس عمران آب و فاضالب ،کارشناس دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد،
شرکت آب و فاضالب شهری استان کردستان
خالصه
با توجه به محدودیت شدید منااب بباک وراوه یت بات بحاب بن بادود دهبماد محا ماکباشاد شرات ده
ساماشه تای بب ساشک یکک ی یجزیی یصلک بن بدود دهبمد یست وه با جلوگب ی ی بد ماکتاوید بن بادود

دهبمد هی واتش دید مبزید یین شرت ده شبکه هی مکتوید ی ط یق یشدی هگب ی حدیقل ج یااد شاباشه
بدست بوهد یکک ی مباحب مهم ده شرت ،شاخص یقتصادی شرت مکباشد وه باا یساتداده ی بد ماکتاوید
شبکه بن شه تای مختلف هی با تم مقایسه ش ود مطالعات مبدیشک یین تحقبق ده شه تای سقز ،باشه ،ببجاه و
سنندج ده یس تاد و دستاد یشجام شده یست وه ده بد یبتدی با یستداده ی یشدی هگب ی حدیقل دبک شباشه ،مقادیه
شرت قابل ورف ب یی ت چهاه شه بدست بمده یست سپس ب یی ت وادیم ی شاه تا یشاویا شااخصتاای
ع لک د محاسبه و با تم مقایسه شدهیشد وه شبکه سنندج با ببرت ین مقدیه شرت قابال وراف دیهیی ببرات ین
واهییک یقتصادی مکباشد و شبکه ببجاه با و ت ین مقدیه شرت ده هشج حدیقل ق یه دیهد
کلمات کلیدی :نشت ،حداقل جریان شبانه ،شاخص اقتصادی



-1مقدمه
محدودیت شدید مناب تجدیدپذی بن ده وروه و وضعبت موجود بد ،مدی یت تقاضا و یصالح یلگوی مص ف هی
ببش ی پبش ض وهی ساخته یست ی مه ت ین هوشتای یصالح یلگوی مص ف ،واتش بن بدود دهبمد بوده وه یکک ی
یجزیء یصلک بد تلدات بن ده ساماشهتای شه ی و هوستایک مکباشد مبزید یین شرت ده شبکه هی مکتوید ی ط یق یشدی هگب ی
حدیقل ج یاد شباشه بدست بوهد با محاسبه و ب هسک شرت ده ساماشه ،توسط شاخصتا و معباهتا(شاخص ع لک د) ،و ده
شهایت مقایسه بدتا مک توید به تدف واه وه واتش بن بدود دهبمد یست هسبد لذی ده یین تحقبق تدف ،یشدی هگب ی یشویا
شاخصتای ع لک د ب یی شه تای سقز ،باشه ،ببجاه و سنندج و مقایسه بد تا مک باشد طبق تع یف باشک جهاشک ،بن بدود
دهبمد عباهت یست ی تداوت ببن حجم خالص ببک وه به شبکه ویهد مک شود و حجم خالص ببک وه به مص ف مکهسد بن
بدود دهبمد ده یک شگاه به دو دسته ولک ی تقسبم مکشود:
بن بدود دهبمد غب فبزیکک یا تلدات ظات ی وه به دلبل خطای یشساشک ،یبزیه یشدی ه گب ی و یا خطای مدی یت و هیتب ی ساماشه،
بن مص ف شده دقبقاً یشدی ه گب ی شرده و تزینه بد بوسبله ش وت بن و فاضالن وصول شرده یست.
بن بدود دهبمد فبزیکک یا تلدات ویقعک وه شاشک ی ف یه فبزیکک بن ی شبکه تو ی و یشرعابات مرت وبن بوده و طبف
گست دهیی ی تلدات بن ده شبکه هی شامل مکشود ،وه ده یصطالح به بد شرت مکگویبم شرت بن ی ط یق سوهیختا و
ت کتای ووچک و بزهگ و یا شکستگک لولهتا ،یشرعابات ،شب بالت و یتصاالت شبکه هوی مکدتد][1
 -2مواد و روش ها

 -1-2نشت
ب یی یشدی ه گب ی بن بدود دهبمد فبزیکک (شرت ده ماد حدیقل ج یاد شباشه) ده یک شبکه تو ی بن مکتوید ی
ف مول ی یستداده و د
()1
LMNF  MNF  NU
وه ده بد  NUمص ف شباشه عادی MNF ،دبک یشدی ه گب ی شده ده ماد حدیقل ج یاد شباشه و  LMNFشرت ده ماد
حدیقل مص ف ج یاد شباشه مکباشد وه یین مقدیه شرت شامل شرت مبنه و تلدات شاشک ی شکستگکتا مکباشد][1
 -2-2حداقل جریان شبانه ()MNF
مبزید ج یاد یشدی ه گب ی شده ده یک منطقه یا شبکه مجزی شده ده تنگام شب و ده ماد حدیقل مص ف مرت وبن هی
حدیقل ج یا د شباشه مک شامند مخا د ت ودیم ی شه تای موهد مطالعه ده طول چندین شب متویلک ق یئت شده و شتایج بد پس
ی تجزیه و تحلبل ده جدول  2بمده یست] [1

- 3-2مصرف شبانه ()NU
ال ش کتوید به دقت یشدی هگب ی و د ولک مکتوید ب پایه یستاشدیهدتا و تحقبقات صوهت گ فته
مص ف شباشه هی مع و ً
بد هی ب بوهد ش ود یکک ی هیهتای محاسبه مص ف شباشه تقسبم بد به سه مؤلده ی یست][1
()2
NU  NDNU  SNNU  LU
وه ده بد  NDNUمص ف شباشه خاشگک عادی SNNU ،مص ف شباشه غب خاشگک ووچک LU ،مص ف ونندگاد غب
خاشگک بزهگ و  NUمص ف شباشه عادی مکباشد
- 1-3-2مصرف شبانه خانگی عادی ()NDNU
شراد دتنده بن مص ف شده ده یشت یک تای خاشگک ده طول شب یست وه ب یساس تحقبقات یشجام شده حدودیً
ببشت ی  %6ج عبت ده طول شب فعال شبستند و ت مرت ک ،ببک ده حدود  10لبت ب شد ساعت مص ف مک وند بناب یین
مص ف شباشه خاشگک به سادگک ی ج عبت فعال ده شب و متوسط مص ف ت شد ده ت ساعت ده طول شب قابل محاسبه
مکباشد ][2
شتایج محاسبات مص ف شباشه عادی ده جدول  1ذو شده یست][3
 -2-3-2مصرف شبانه غیر خانگی کوچک ()SNNU
یه یابک یین شوا مص ف ،واه مرکلت ی یست ،ی ی به دیمنه وسبعک ی یشویا فعالبتتای تجاهی ،یقتصادی و

وه ده

منطقه ده حال یشجام یست بستگک دیهد ،وه یین واه ده ماد یشدی هگب ی حدیقل ج یاد شباشه تق یباً واهی غب ع لک یست ب
یساس تحقبقات محلک ده مناطق ش وشه ،یین مص ف ونندگاد هی ده گ وهتای مختلدک مت وز و ده و مبزید مص ف شباشه
خاصک هی ب یی ت گ وه ف ض مکونبم ] [4شتبجه یین محاسبات ده جدول 1بمده یست][3
- 3-3-2مصرف کنندگان غیر خانگی بزرگ ()LU
ده یک شه م کن یست یک یا چند مص ف وننده بزهگ بن وجود دیشته باشد وه مصاهف بشها تحلبل ج یاد
شباشه هی متأث مکسا د ده یین گوشه مویهد ال م یست وه مقدیه مص ف ت مص ف وننده به صوهت مجزی یشدی هگب ی شود ی
ج له یین مص ف ونندگاد مکتوید به ف ودگاهتا ،تتلتای بزهگ ،بب اهستادتا و پادگادتا یشاهه و د وه مع والً مص ف بدتا
ببرت ی  500لبت ب ساعت مکباشد ده یین تحقبق ب یساس بماه ونتوه خویشک ش وت بن و فاضالن ،مرت وبن پ مص ف
شناسایک شدشد و ت زماد با ق یئت ونتوه مخا د ،ونتوه یین مرت وبن ق یئت شدشد] [1شتایج پس ی محاسبات ده جدول  1بمده
یست][3



جدول  :1نتایج محاسبه مصرف شبانه

شام شه

سقز

باشه

ببجاه

سنندج

)NDNU (l/s

24/16

16/3

8/05

60/83

)SNNU (l/s

1/47

0/58

0/416

10

)LU (l/s

7/36

1/02

1/11

28/42

)NU (l/s

32/99

17/9

9/57

99/25

شام پاهیمت

-4-2محاسبه متوسط نشت شبکه
ال م به ذو یست وه یین مقدیه شرت شامل شرت مبنه و تلدات شاشک ی شکستگکتا شبز مکباشد ی بشجا وه ده ماد
حدیقل ج یاد شباشه ،شبکه و ت ین مبزید مص ف و به تب بد ببرت ین مبزید فراه هی دیهد با توجه به هیبطه فراه – شرت وامالً
مرخص یست وه شرت ده یین ماد خاص حدیوث مقدیه م کن شرت ده طک شباشههو مکباشد جهت محاسبه شرت متوسط ی
هیبطه ی یستداده مکشود

Lave  Lmnf Pave / Pmnf 

N

()3

وه ده بد  Laveشرت متوسط Lmnf ،شرت ده ماد حدیقل ج یاد شباشه Pave ،فراه متوسط شبکه Pmnf ،فراه ده ماد
ال یک ده شظ گ فته مکشود][1
حدیقل ج یاد شباشه و  Nتوید فراه ده شبکه وه مع و ً
با یستداده ی هویبط ذو شده شرت متوسط ده شبکه محاسبه شده یست و ده جدول  2بمده یست][3
-1-4-2نشت غیر قابل اجتناب (نشت زمینه)
تق یباً ت امک تده هفت ی یتصاالت هوی لولهتای ف عک و یصلک و شرت ی منافذ هیز ،ده طبقهبندی شرت مبنه ق یه
دیهد تلدات مبنه ،شرت تج عک ی ت ام سوهیختای شسبتاً ووچک و ت یوشتایک یست وه بده بشها و ت ی بده بستاشه ببن
شکستگک و شرت مبنه مکباشد ع وماً پبدی و دد و تع ب یین شرت تا ی شظ یقتصادی مق ود به ص فه شبوده و با شوسا ی و
با سا ی لولهتا و سای تأسبسات ویبسته ی ببن خویتند هفت
شرت مبنه به صوهت ولک به سه دسته تقسبم مکشود
شرت مبنه ی خطوط یصلک و ف عک
شرت مبنه ی یشرعابات

شرت مبنه ی شبکه دیخلک مرت ک
محاسبه مبزید شرت مبنه ده یک شبکه تو ی بن به علت شام ئک بودد بشها واه دشویهی یست با یستداده ی تحقبقات یشجام
گ فته قبلک مکتوید مقدیه شرت مبنه هی مرخص ش ود][4
ب یی ت ودیم ی شه تا مقدیه شرت مبنه ده خطوط یصلک و یشرعابات محاسبه شده و پس ی تجزیه و تحلبل شتبجه ده جدول 2
بمده یست][3
-2-4-2نشت قابل کشف
شرت قابل ورف ی هیبطه ( )4بدست مکبید یین مقدیه شرت شاشک ی شکستگکتا مکباشد وه مکتوید ی ط یق
شرتیابک بد هی هف و د مقدیه یین شرت ب یی شه تای مختلف ده جدول ( )2بمده یست ] [3
شرت مبنه  -شرت متوسط =شرت قابل ورف

()4

جدول  :2محاسبه نشت قابل کشف

شام شه

سقز

باشه

ببجاه

سنندج

)MNF(l/s

227

148

100

728

)NU(l/s

32/99

17/9

9/57

99/25

LMNF

194/01

130/1

90/43

628/75

)L (ave

146/6

90/16

67

487

شرت مبنه)(l/s

22/25

10/85

8/77

81/65

شرت قابل ورف

124/35

79/31

58/23

405/35

شام پاهیمت

 -5-2ارزیابی سرمایهگذاری در زمینه کاهش نشت :
شاخصتای ع لک د ب یی یه یابک شبکهتای تو ی بن ،مقایسه ع لک د شبکهتا با یکدیگ و یا تعببن یک تدف
یقتصادی ب یی س مایهگذیهی ده مبنه واتش شرت به واه مکهود
شش عامل محلک مهم وه ب هوی تلدات حقبقک بن و ده شتبجه ب هوی شاخص ع لک د شرت ده یک ساماشه یث گذیه مکباشند
ده ی بباد شده یست
تدیوم تأمبن بن
طول خطوط یصلک



تعدید یشرعابات مرت وبن
موقعبت ونتوه مرت وبن ب هوی یشرعابات
فراه متوسط شبکه
شوا خاک و مبن منطقه
یک شاخص ع لک د خون ،شاخصک یست وه بتویشد تعدید ببرت ی ی یین عویمل هی ده خود جای دتد  IWAشاخص
ع لک د هی به  3سطح تقسبم مکوند][1
-1-5-2شاخص عملکرد پایه سنتی
یولبن هده ی شاخصتا هی شامل مکشود و یک دید ولک ی واهبمدی و سودمندی ونت ل شرت ییجاد مکوند
شاخص ع لک د م سوم ب یی شرت عباهتند ی :
حجم تلدات ب حسب دهصد حجم بن وهودی به منطقه
حجم تلدات ب طول خط یصلک ده ویحد ماد
حجم تلدات ب تعدید مرت وبن ده ویحد ماد
حجم تلدات ب طول لولهتا ده ویحد ماد
تغبب ده مبزید مص ف ،مبزید شرت بباد شده به صوهت دهصد هی تحت تأثب ق یه مکدتد یین شاخص ع لک د عویمل محلک
متأث ده شرت هی موهد یستداده ق یه ش کدتد لذی یین شاخص ب یی یه یابک واهییک مدی یت شرت ده شبکهتای تو ی بن مناسب
ش کباشد] [1ده جدول  3شتایج محاسبات شاخصتای ع لک د ب پایه سنتک ده ش ییط ی بنایک متوسط ب یی شه تای مختلف
بمده یست] [3
جدول  :3نتایج محاسبات شاخصهای عملکرد پایه سنتی

شام شه
شام پاهیمت
شسبت حجم تلدات به حجم بن وهودی
حجم تلدات ب طول لولهتا ب ویحد ماد
(مت مکعب به هو ب وبلومت طول لوله یصلک)
حجم تلدات ب طول ول لولهتا ب ویحد ماد
(مت مکعب به هو ب وبلومت طول ول لولهتا)

سقز

باشه

ببجاه

سنندج

26

27

46

21

27

36

35

30

15

20

23

22

 -2-5-2شاخص عملکرد فنی ((Technical Indicator Real LOSS) )TIRL
م بوط به شاخصتای یضافک یست وه دید ببرت ی شسبت به شاخصتای سطح یک ف یتم مکونند و ب یی
به هب دیهیشک وه یحتباج به شناخت ع بقت ی دیهشد مناسب مکباشد
ی بشجا وه قس ت ع ده شرت و شکستگکتا ده یک شبکه ده یشرعابات هخ مک دتد ،یین شاخص ب حسب مقدیه شرت ب تعدید
یشرعان ده هو تع یف مکشود یین شاخص تنو شتویشسته یست تعدیدی ی عویمل محلک هی ده خود جای دتد وه یین موضوا به
عنوید شقطه ضعف یین شاخص مکباشد] [1ب یی شه تای یین تحقبق شاخص ع لک د فنک ده ش ییط ی بنایک متوسط محاسبه
شده یست وه شتایج بد ده جدول  4بمده یست] [3
جدول  :4شاخص عملکرد فنی()TIRL

شام شه
شام پاهیمت
 TIRLلبت ب تعدید یشرعابات ده هو

سقز

باشه

ببجاه

سنندج

206

264

390

235

 -3-5-2شاخص عملکرد زیر ساخت ((Infrastructure Leakage Index) )ILI
یک یه یابک جام ی وضعبت شبکه هی شراد مکدتد ت ه شاخصتای یین هده م بوط به سطوح عالک مدی یتک
مکشوشد یین شاخصتا عویمل محبطک ببرت ی هی ده خود مکگنجاشند و ی یین لحاظ دقبقت مکباشند
شاخص شرت ی ساخت ( )ILIعباهتست ی [1 ]:

ILI  CARL / UARL

()5
وه ( )CARLشرت ساالشه موجود ب یساس هوش تای ذو شده بدست بمده یست
)(Current Annual Real Losses
و ) (UARLشرت ساالشه یجتنان شاپذی ب یساس ج

بندی مطالعات یشجام شده مکتوید با معادله ی بدست بوهد

)(Unavoidable Annual Real Losses
()6

UARL  (18  Lm  0.8  NC  25  Lp )  P

وه ده بد  Lmطول خط یصلک ب حسب وبلومت  NC ،تعدید مرت وبن LP ،طول یشرعان ی م یشرعان تا ونتوه مرت ک
ب حسب وبلومت و  pفراه متوسط شبکه ب حسب مت مکباشد
ت چنبن هیبطه ببن فراه و شرت به صوهت خطک یعنک توید فراه ب یب یک ده شظ گ فته شده یست



 -6-2هدر رفت ساالنه اقتصادی

((Economic Annual Real Losses) )EARL

شرت ساالشه یجتنان شاپذی به عنوید یک تدف ب یی ونت ل شرت ده ت شبکه یی مناسب شبست چ ی وه باعب ص ف
قس ت ع دهیی ی س مایهتای ش وت تای بن و فاضالن ب یی واتش شرت مک شود بدود یینکه ش خ با گرت س مایه مثبتک
وجود دیشته باشد
مقدیه یقتصادی شرت ،عددی یست وه ده بد ص فهجویک صوهت گ فته ،مساوی یا ببشت ی تزینهتای ونت ل شرت یست با
توجه به مطالب فوق یک هیه ب یی تعببن مبزید منطقک ونت ل شرت یستداده ی ض یبک یست وه شرت ساالشه یجتنان شاپذی
( )UARLهی به یک شسبت ثابت یفزییش دتد سطح ونت ل شرت منتج شده به یین شبوه ت اد شرت ساالشه یقتصادی ( EARL
 )= UARL*SFیست] [1
ض یب  SFبه شحوه مدی یت و مناب مالک بستگک دیهد با توجه به وضعبت وروه ما ی شظ مناب مالک ده یین تحقبق ض یب SF
ب یب  5ده شظ گ فته شده یست

 -7-2شاخص نشت اقتصادی ( )ELIو کارایی اقتصادی شبکه ()ENE
شاخص شرت یقتصادی ( )ELIت اشند شاخص شرت ی بنا ( )ILIیست با یین تداوت وه عامل شرت ساالشه یجتنان
شاپذی به وسبله شرت ساالشه یقتصادی ( )EARLجایگزین شده و به صوهت ی تع یف مک شود] [1
)(Economic Leakage Index

()7

ELI  CARL / EARL

ب یی قابل فهمت شدد یین شاخص بد هی بصوهت ده صد بباد مک ونبم وه یین مدهوم به عنوید واهییک یقتصادی شبکه ()ENE
بباد مک شود] [1
()8

) (Economic Network Efficieney

ENE(%)  (1/ ELI ) 100

ده یین تحقبق ت ام یجزیی شاخص ع لک د ی ساخت ب یی ت ام شه تا ده ش ییط ی بنایک متوسط محاسبه شده یست وه شتایج
بد ده جدول  5بمده یست] [3

جدول  :5شاخص عملکرد زیر ساخت

شام شه

سقز

باشه

ببجاه

سنندج

شرت ساالشه موجود )L/s( CARL

146/6

90/16

67

487

شرت ساالشه یجتنان شاپذی )L/s( URAL

22/25

10/85

8/77

81/65

شاخص ع لک د ILI

6/58

8/3

7/6

5/9

شرت ویقعک ساالشه یقتصادی )L/s(EARL

111/25

54/25

43/85

408/25

شاخص شرت یقتصادی ()ELI

1/31

1/66

1/52

1/19

واهییک یقتصادی شبکه ( )ENEدهصد

76/33

60/24

65/78

84/03

شام پاهیمت

-3نتیجهگیری
مطالعات مبدیشک ده چهاه شه سقز ،باشه ،ببجاه و سنندج یستاد و دستاد یشجام شده یست ب یساس یین مطالعات مقدیه
شرت قابل ورف ده ت ودیم ی شه تا به ش ح ذیل مکباشد:
سقز ( 124/35لبت ده ثاشبه)
باشه ( 79/31لبت ده ثاشبه)
ببجاه ( 58/23لبت ده ثاشبه)
سنندج ( 405/35لبت ده ثاشبه)
و ت چنبن شاخص ع لک د ی ساخت ( )ILIوواهییک یقتصادی ب یی شبکه ت چهاه شه تعببن گ دید وه یین یطالعات مک-
تویشند ده ب شامههیزی ع لبات شرتیابک موهد یستداده ق یه گب شد
ب یساس بشها شبکه سنندج با ببرت ین مقدیه شرت قابل ورف دیهیی ببرت ین واهییک یقتصادی مکباشد
و شبکه ببجاه با و ت ین مقدیه شرت ده هشج حدیقل ق یه دیهد
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