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 خالصه

با توجه به اینکه امروزه اغلب نقاط جهان با مشکل کمبود شدید منابع آبی دست به گریباان اسات شاناتت تل اا  

تواناد نقام مهمای در کااهم تل اا  آب هاا  تشاص آ آن میآب، علل ایجاد آنها و نحوه مدیریت نشت و راه

هاا  روش، ب،  پارامترها  ماورر بار آنبه حساب ن امده ، تل ا  آ معرفی آب  بهاین مقاله  در شهر  داشته باشد 

ریز  و  نحوه اعمال  شاتآ عملکرد  شابکه در برناماهو تع  ن شاتآ عملکرد   تلف شده  تحل ل و محاسبه آب

هاا  االاالح شابکه را باا توجاه باه اولویات آنهاا و تاوان پروههشود. با این روش میبررسی میها  عمرانی  طرح

 تور کار قرار داد.شاتآ عملکرد بدست آمده در دس

 

 مدیریت نشت، شاخص عملکرد نشت، ، هدر رفت فیزیکی،آب به حساب نیمادهکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1

م لی متر در زمره مناطقی از جهان است که از موهبت  250تا  240کشور ایران با متوسط بارش ساالنه حدود                        

باشد. قسمت عمده مساحت کشور را مناطق تشک و کم آب فراگرفته بهره مند نمینزوال  جو  به اندازه کافی 

ها  ات ر کمبود شدید منابع و ا  در توسعه کشور داشته است. در سالاست لذا از دیر باز آب نقم تع  ن کننده

ن در کنار ها  تول د آب باعث شده که موضوع هدر رفت مورد توجه قرار گ رد. بنابرایافزایم سریع هزینه

ریز  برا  تام ن آب از منابع جدید باید از هدر رفتن آب در مراحل مصتلف انتقال، تص  ه، ذت ره و توزیع به برنامه

  ریز  مدون جلوگ ر  کرد.عنوان یک فعال ت دراز مد  و با برنامه

 به الور  زیر ب ان کرد.توان ها را میباشد که برتی از آنکاهم تل ا  آب دارا  مزایا  زیاد می

 ها  آبرسانیگذار  برا  ساتت تاس سا  منابع آب جدید و توسعه سامانهها  سرمایهکاهم هزینه -

 و . . . باال بردن عمر تاس سا  آب از جمله تجه زا  تص  ه آب، پمپاه -

 بردار  و نگهدار ها  بهرهکاهم هزینه -

 هاها  نشت لولهکاهم امکان ورود آلودگی از محل -
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 بردار ، مشترک ن و . . .بهره ها  عمرانی، مهندسی،ریز  طرحها  برنامهافزایم بازده و کارایی شرکت در بصم -

 باال بردن در آمد شرکت آب و فاضالب -

 جلب رضایت مشترک ن -

 

 تعاریف و مبانی نظری .2

 

 تعریف آب به حساب نیامده
ب ن حجم تالآ آبی که به شبکه وارد  عبارتست از ت او  (UFWطبق تعریف بانک جهانی، آب به حساب ن امده)           

گ ر  شده توسط کنتورها  مشترک ن گ ر  شده م زان اندازهد. حجم آب تروجی یا مصرفی اندازهرسشود و به مصرف میمی

شامل  باشد و به طور مشصآو کنتورها  تروجی منطقه، الرف نظر از پرداتت یا عدم پرداتت ق مت آب مصرف شده می

تشو  شبکه، کنتورها  تراب و . . ه چ یک از عواملی همچون ترک دگی، انشعابا  غ رمجاز، نشت و سرریز مصازن، شس

 شود.نمی

 

 تقسیم بندی آب به حساب نیامده)بدون درآمد(
 شود:آب به حساب ن امده به دو دسته کلی تقس م می

 آب به حساب ن امده غ ر ف زیکی یا تل ا  ظاهر   -

گ ر  یا تطا  مدیریت و راهبر  سامانه، آب مصرف شده دق قا اندازهگ ر  و دل ل تطا  انسانی، ابزار اندازه که به

 نشده و هزینه آن به وس له شرکت آب و فاضالب والول نشده است.

 آب  به حساب ن امده ف زیکی یا تل ا  واقعی -

شد. در این نوع تل ا  بصشی از آب تول ده شده به دست باکه ناشی از فرار آب از شبکه توزیع و انشعابا  مشترک ن می

 گردد.مصرف کننده نرس ده و هزینه آن ن ز به وس له شرکت آب و فاضالب والول نمی

 

 آب به حساب نیامده فیزیکی )هدر رفت واقعی(
ا در قالب نشت مورد شود و عموما  از تل ا  آب در شبکه را شامل میآب به حساب ن امده ف زیکی ط ف گسترده          

ها، انشعابا ، ش رآال  ها  لولهها  کوچک و بزرگ و یا شکستگیها و ترکگ رد. نشت آب از طریق سوراخبررسی قرار می

ها باشد ولی زمان و تعداد آندهد. عموما نشت آب از محل اتصاال  و ش رآال  با بده کم همراه میو اتصاال  شبکه رو  می

سازد. نشست ساتتمان و یا تصریب بصشی از ها را اقتصاد  و ضرور  میا  است که شناسایی این گونه نشتدر شبکه به گونه

کند قابل توجه است. بدیهی است تا آن شده است. تساراتی که شرکت آب و فاضالب ساالنه در این گونه موارد پرداتت می

)نشت نامریی( و پس از مریی شدن، به الور  حادره تلقی نهتل ا  زم زمانی که تل ا  ف زیکی رویت نشده است تحت عنوان 

 شود.شده و تحت عنوان نشت مریی نامگذار  می

 



 
 

 

 

 

 علل ایجاد نشت.        3
ش م ایی( ، تورده شدن)ش م ایی و یا الکتروهاعلل ایجاد نشت عبارتند از فشار زیاد آب، بار تراف ک و پوشم ناکافی لوله          

ها و اتصاال ، ک   ت نامناسب اتصاال  در ارر گذشت زمان، ضربه، بی دقتی در حمل، بستر ساز  و نصب الح ح لولهها و لوله

 ها و اتصاال ، لغزش زم ن و رانم تاک و ضربه قوچ است.ها و اتصاال ، عمر زیاد لولهلوله

امناسب طراحی، ک   ت نامناسب اجرا، ک   ت توان به الور  زیر دسته بند  کرد: ک   ت نمجموعه عوامل مورر در نشت را می

 ها و تجه زا  ناشی از حوادث ها و تجه زا  و تصریب لولهها و تجه زا ، فرسودگی لولهنامناسب لوله

توان ه چ گونه برنامه ریز  برا  از ب ن بردن مشکال  ناشی از شکستگی و ها نمیولهقبل از تع  ن علل االلی شکستگی در ل

ها  آینده کمک کند به طور مثال تواند در جلوگ ر  از نشتها  گذشته و نشت میاد. آگاهی از علل شکستگینشت انجام د

باال بودن م زان شکستگی بالفاالله بعد از نصب لوله نشان دهنده این است که: مشکالتی در ساتت لوله وجود دارد، لوله در 

ها  با نجام نشده است. نصب انشعاب بدون نصب کمربند رو  لولهح ن حمل و نقل آس ب دیده است و یا بستر ساز  توب ا

تواند موجب شکستگی و نشت شود. حتی در بستر ساز  توب ن ز اگر بستر و تاک رو  لوله میضصامت کم و یا ضع ف بودن

افتد. نشت ات اق میها و فشارها  تارجی، شکستگی و نشت ات اق افتد باعث شسته شدن بستر شده و در ارر تالی شدن زیر لوله

تواند در تشص آ علت آن شود. فرم و شکل شکستگی ن ز مین وذ سرما به داتل تاک ن ز باعث یخ زدگی و شکستگی لوله می

نقم داشته باشد. سوراخ ریز نشانه توردگی است و شکستگی مح طی نشان دهنده اعمال بار تارجی و یا ضعف بستر ساز  

 باشد.موال در ارر حرکت لوله، تورم و یا نشست تاک میباشد. نشت در اتصاال  معمی

توان دسته بند  کرد: نشت از تطوط انتقال، شبکه توزیع، انشعابا ، تل ا  ف زیکی در یک سامانه آبرسانی را به دو طریق می

گزارش  ها ها  گزارش شده)نشت مریی یا حوادث(، نشت زم نه و شکستگیسرریز و نشت مصزن و یا نشت از شکستگی

  نشده)نشت نامریی(، سرریز و نشت مصزن.

 

  های توزیع آبهای تحلیل و محاسبه آب تلف شده و نشت در شبکهروش.        4
شود. هر روش به ها  توزیع آب شهر  با اهداف و کاربردها  مصتلف انجام میمحاسبه هدررفت آب و نشت در شبکه          

ها  مصتل ی جهت محاسبه نشت و تل ا  آب معرفی شده است که به ن ازمند است. تاکنون روشها و اطالعا  اول ه ویژه داده

 ها  نشت، روش تحل ل جریان شبانهطور کلی مبتنی بر سه روش زیر است: روش تعادل ساالنه آب، روش برآورد مول ه

 روش تعادل )باالنس( ساالنه آب -1
شوند. با است اده از این روش با محاسبه حجم آب به ها  تعادل آب مشصآ میمول هدر محاسبه تل ا  آب از این روش، ابتدا 

آید. بدیهی است که دقت عدد ورود  به شبکه، مصارف مجاز با درآمد و تل ا  ظاهر ، مقدار کل تل ا  حق قی به دست می

 ادل آب دارد.ها  تعتع  ن مول ه به دست آمده به دقت محاسبا  و برآوردها  به کار رفته برا 

 های نشتروش برآورد مولفه -2



 

ها  زم نه قرار دارد و هدف آن برآورد ها  مریی( و نشتاین روش بر پایه نظریه برآورد تل ا  ناشی از ترک دگی)نشت

تواند به دو تل ا  شبکه توزیع میباشد.ها  نشت از شبکه براساس مقادیر متوسط جمع بند  شده از مطالعا  قبلی میمول ه

ها  جار  تنها ت او  م زان تول د و مصرف ب انگر کل در روش ها  ناشی از ترک دگی و نشت زم نه تقس م شود.بصم نشت

  باشد.تل ا  شبکه توزیع می

 ی و تحلیل جریان شبانهگیرروش اندازه -3

حداقل مصرف مشترک ن و  گ ر  حداقل جریان ورود  به یک منطقه مجزا)ایزوله(شده در زمان وقوعاین روش بر پایه اندازه

ب شترین مقدار فشار و نشت است. روش تحل ل حداقل جریان شبانه به ویژه زمانی که به الور  پ وسته در طول سال انجام گ رد، 

 دارا  دقت باالتر  از روش تعادل آب است.

ها و شبکه، ها، سن لولهرخ جمع ت تانهها، ندهند) مثال استاندارد تانهعوامل زیاد  آب به حساب ن امده را تحت تار ر قرار می

گ ر ، فشار شبکه، شرایط زم ن و . ، وضع ت کلی انتقال آب، س است اندازهها، اجزا  مصارف تجار ، النعتی و . . .طول لوله

 باشد.. . ( که هر کدام از محدوده شرکتی به شرکت دیگر مت او  می

 

 مدیریت نشت.         5
ها  ها، روشها  آن، علل بروز آنچگونگی کاهم تل ا  آب در گام اول، مستلزم آگاهی از م زان هدر رفت، مول ه          

مقابله با هر جز و اولویت مبارزه با هر مول ه است.گام بعد، در گرو مکان یابی و تع  ن موقع ت نقاط پر تطر از لحاظ نشت، 

باشد. در آترین گام ن ز کاهم تل ا ، منوط به ارزیابی مجدد تاس سا  آن، میتعم ر، بازساز  و نوساز  شبکه، تجه زا  و 

ها  به کار ها و ش وهوضع ت نشت و هدر رفت آب در شبکه، پس از اقداما  الور  گرفته و آگاهی از م زان کارایی روش

جدید به منظور ها  از فن آور  گرفته شده برا  این منظور و در نهایت، اعمال مدیریت الح ح و االولی همراه با است اده

 باشد.جلوگ ر  از وقوع مجدد آنها می

)شامل برتورد گ رند که عبارتند از کنترل غ رفعالها  مدرن کنترل نشت سه روش مصتلف مورد است اده قرار میدر روش

پایم پ وسته جریان شبانه و مقطعی با حوادث(، کنترل فعال و بازرسی منظم و پایم نشت)شامل ایجاد مناطق مجزا در شبکه و 

 فشار(

 نی با  مصتلف بر رو  کاهم آن را پ مهتوان آرار احتمالی فعال تبا شناسایی عوامل کل د  تار ر گذار بر نشت می

سرعت و ک   ت  -1باشد: ترین عواملی است که ب شترین تار ر را بر رو  نشت شبکه دارا میچهار عامل زیر از جمله مهمکرد.

مدیریت  -4ها و تاس سا  شبکهبردار  و نگهدار ، نوساز  و بازساز  لولهمدیریت، بهره -3کنترل فعال نشت،  -2 ، تعم را

 .فشار 

 

 شاخص عملکرد.         6
ها با یکدیگر و یا تع  ن یک هدف ها  توزیع آب، مقایسه عملکرد شبکهها  عملکرد برا  ارزیابی شبکهشاتآ          

توان تع  ن کرد که آیا این روند. بعد از محاسبه نشت شبکه میگذار  در زم نه کاهم نشت به کار میسرمایه اقتصاد  برا 

 م زان نشت در حد مناسبی است و یا نسبت به سایر نقاط کشور و یا جهان در چه سطحی قرار دارد.



 
 

 

باشند، نشت در یک سامانه ارر گذار مینت جه، بر رو  شاتآ عملکرد  شم عامل مهمی که بر رو  تل ا  حق قی آب و در

عبارتند از: تداوم تام ن آب)درالد زمانی که سامانه تحت فشار است(؛ طول تطوط االلی؛ تعداد انشعابا  مشترک ن؛ موقع ت 

کنتور مشترک ن بر رو  انشعابا ؛ فشار متوسط سامانه و نوع تاک و زم ن منطقه. یک شاتآ عملکرد توب شاتصی است 

 تعداد ب شتر  از این عوامل را در تود جا  دهد. که بتواند

 

 گیرینتیجه .7
و سوابق تع  ن شده شاتآ عملکرد و با توجه به هر منطقه پس از مشصآ کردن حدود م زان نشت در شبکه توزیع           

. این اطالعا  برا  واحد توان درجه اولویت االالح شبکه، برا  شبکه هر شهر یا منطقه از شهر تع  ن کردموجود از شبکه می

ها  االالح شبکه در زمان تام ن اعتبار پروهه ها  عمرانی شرکت آب و فاضالب بس ار م  د تواهد بود چونریز  طرحبرنامه

به طور مطلوب منابع مالی شرکت  این الور را لحاظ کرد. در توان اولویت تع  ن شده برا  شبکه ها مینظ م موافقتنامهو ت

ور  و باعث افزایم بهره یابدو از اتالف هزینه جلوگ ر  شده و مقدار تل ا  شبکه آب در طول زمان کاهم میهزینه شده 

 شرکت تواهد شد.

 

 مراجع .8
"راهنمای شناخت بررسی عوامل موثر در آب (،1391دفتر مهندسی و مع ارها  فنی آب و آب ا وزار  ن رو،) .1

 (".556)نشریه شماره به حساب نیامده راهکارهای کاهش آن، 

 .های توزیع آب شهری" مجله آب و محیط زیست(." آسیب شناسی شبکه1378بیگی، ف.) .2

 . های توزیع آب شهری" مجله آب و محیط زیست(. "مبانی تئوریک نشت در شبکه1378تابش، م.) .3

مهندسی آب وزارت  دفتر تحقیقات و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استاندارد .4

ریزی". های آبرسانی شهری، سازمان مدیریت و برنامه(. " مبانی و ضوابط طراحی طرح1371نیرو،)

 .117-3نشریه 

و ضوابط  "(. 1394وزار  ن رو، ) دفتر استانداردها  فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست مح طی آب و آب ا .5

 ."( 687)نشریه شماره  شبکه توزیع آب،مع ارها  فنی عمل ا  االالح، بازساز  و نوساز  

 

 

 


