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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 مقالره ماالعراب ماالعراب اسرتقرار 

DMA  در شبکه توزیع آب شرب شهر رودان انجام و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی درار گرفت. ماالعاب محلره

های مختلف شهر رودان به صورب پایلوب صورب گرفت و بر اساس خصوصیاب این محله ها و همچنرین مقایهره 

لعاب نشان داد که مقدار هدر رفت آن با کل شهر رودان، نتایج آن به کل شهر رودان تعمیم داده شد. نتایج این ماا

درصد سهم هردر رفرت  12.9درصد از آب ورودی به شبکه می باشد که از این مقدار  49آب در شهر رودان برابر 

درصد سهم هدر رفت وادعی می باشد. بر این اساس پیشنهاداتی به من ور کاهش میرزان هردر رفرت  36.1ظاهری و 

 آب در شهر رودان ارائه گردید.

 

 آب بدون درآمد، هدر رفت آب، تلفات ظاهری، تلفات واقعی، رودانات کلیدی: کلم

 

 



 

  مقدمه -1

برا توجره بره اینکره [. 1]مدیریت آب شهری سال های متمادی است که با تلفاب آب در شبکه های توزیع مواجره اسرت

های آب و یح شررکتگرردد، بررآورد صرحهای آب و فاضرالب از رریرآ آب بهراش مشرترکین ترممین میعمده درآمرد شررکت

گیری باشد. به این لحاظ، سرنجش و انردازهفاضالب از میزان آب مصرف شده توسط مشترکین بهیار ضروری و حائز اهمیت می

میزان هدررفت آب و همچنین مقدار مصارف کلیه مشترکین و داشتن ارالعاب به روز و جامع از آنها اجتنراب ناپرذیر اسرت. در 

هرا نرواحی مختلرف  DMAدر شبکه توزیع آب شرب شهر رودان مرورد بررسری دررار گرفرت.  DMAرار این مقاله ماالعاب استق

مجزا و مهتقل در یك شبکه آبرسانی بوده، که در آنها مقدار مصرف آب در انشعاباب موجود، مقدار ورودی و خروجری آب و 

تفکیرك  DMAگیری و نرخ وادعری مصررف مشرترکین از نررخ نشرت موجرود در اجزاش هدر رفت آب در ناحیه مورد ن ر اندازه

تعیین ددیآ اجزاش آب بدون درآمد با اندازه گیری ددیآ روی پارامترهای مؤثر بر اجرزاش آب . هدف از انجام این ررح [2]شودمی

باشد. با تعیرین بدون درآمد شامل حجم آب ورودی به محدوده، مقدار مصرف مشترکین، تعیین ددت کنتور مشترکین و غیره می

هرای صرحیح و درسرت در خصرو  اتخرا  تصرمیم توان نهبت به اعمال مدیریت مناسب در شبکه واجزاش آب بدون درآمد می

 کاهش آب بدون درآمد اددام نمود.

 

 مورد مطالعهمعرفی محدوده  -2
در این ررح تنها سه محله از شهر رودان به صورب پایلوب جهت انجام ماالعاب در ن ر گرفته شد. علت این امرر تعردد 

محالب شهر رودان و در ن ر گرفتن مواردی مانند وجود یا عدم وجود فلومتر ورودی بره شربکه در شرهر رودان و ارمینران از پرر 

رداشت داده دبی با ددت مورد نیاز و همچنین وجرود دراری بره تعرداد کرافی بررای بودن لوله خروجی از مخزن و شبکه به من ور ب

درائت مشترکین، این مهندسین مشاور با بررسی موارد فوق و همچنین بررسی های میردانی و تحلیرل هیردرولیکی و برا همراهن ی 

انتخاب و فلومترهرای مرورد نیراز را در  کارفرمای محترم سه محله از شهر که در مجموع بیان ر وضعیت کلی شهر رودان بودند را

ورودی های آن نصب نمود. انتخاب این سه محله برر اسراس تجربیراب بهرره برردار شربکه از وضرعیت فروانری حرواد  شربکه و 

انشعاب، رول و ددمت شبکه، تعداد کافی مشترکین در هر محله، وجود یك ورودی برای هر محله و همچنین دردمت کنتورهرای 

 آنها بود. بر این اساس محله های انتخاب شده شامل، پشته معزآباد، بند مال و محله سن ی می باشد. مشترکین در 

انتخاب شده نهبت به کل شهر در تصویر  DMAهای اصلی شهر رودان به همراه مودعیت سه محدوده مودعیت لوله

پشته معزآباد دارای یك لوله ورودی باز و یك لوله خروجی بهته است که تعداد  DMA( ارائه شده است. محدوده 1شماره )

بندمال که شامل )بند مال ، بند نقی و بند زرک( دارای یك لوله ورودی که جمعا دارای  DMAمشترک دارد، محدوده  1227

ک می باشد. شایان  کر است مشتر 430محله سن ی دارای یك لوله ورودی که دارای  DMAمشترک می باشد و محدوده  816

در حین انجام ماالعاب مشخص گردید که کنتور ورودی محله سن ی با مشکل مواجه شد و به علت خرابی آن در ادامه 

 ماالعاب این محله از محاسباب حذف گردید. 

 

 



 

 

  

 
 های اصلی آب شهر رودانو لوله DMA(: موقعیت محدوده 1تصویر شماره )

 

 های پژوهشنتايج و يافته  -3

  تست کنتور -3-1
باشند. از آنجا که های توزیع آب شهری میگیری میزان جریان در شبکهجهت اندازهکنتورها یکی از ابزار بهیار مؤثر 

آگاهی شرکتهای آب و فاضالب از میزان آب تولیدی و آب ورودی به شبکه توزیع و آب مصرف شده توسط مشترکین بهیار 

عدم ددت کنتورها در محل ورود آب به  یابد.میزان ددت کنتورها در این راباه بهیار اهمیت می ،[3]باشدضروری و حیاتی می

گذاری جهت تواند در امر سرمایهسازد. این مهئله میشبکه توزیع، ارالعاب مورد نیاز جهت میزان آب تولیدی را مشخص نمی

 .[5و  4] را دچار خاا و ضرر سازد استفاده از منابع جدید و تعیین میزان وادعی تلفاب آب، شرکتها

به همین دلیل یکی از  .[6] گرددخاای کنتور در ادبیاب آب به حهاب نیامده جزئی از تلفاب ظاهری محهوب می

برداری هر شرکت آب و فاضالب مهتقیماً با آن درگیر و مواردی که امور مشترکین، دفتر آب به حهاب نیامده و معاونت بهره

باشد. لذا ضرورب وجود یك گیری میزان خاای کنتورهای نصب شده در شبکه و نقاط مصرف میباشند اندازهاز آن متمثر می

شود. لذا الزم است ربآ یك برنامه روال علمی و یکهان جهت آزمایش کنتورها و تعیین میزان ددت آنها به شدب احهاس می

ده اددام گردد و با شناخت میزان ددت کنتورها نهبت به تعیین بندی شده نهبت به آزمایش ددت کنتورهای نصب شمن م و زمان

 .[7] شودصورب زیر تعریف میخاا در کنتورها به  د.ضریب تصحیح و یا تعویض آنها اددام نمو

𝐸% =
∀𝑖 − ∀𝑎
∀𝑎

× 100 

: مقدار E: حجم وادعی آب عبوری و a: حجم آب عبوری درائت شده از کنتور مورد آزمایش،iدر این راباه 

 خاای کنتور )درصد( می باشد.

کنتور از  10کنتور از محله معزآباد ، 15کنتور ) 30انتخابی شهر رودان، تعداد  DMAدر آزمون ددت کنتورهای محدوده 

پیمانکار اجرایی باز و تعویض گردید و با پر کردن  پس از تهت پرتابل، توسط 1394کنتور از محله سن ی( در سال  5محله بندمال و 



 

کنتورهای تهت شده  فرم مشخصاب کنتور به آزمایش اه ستاد مرکزی آبفا استان ارسال شد که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.

. ( ارائه شده است1در نمودار شماره ) نتیجه کلی تهتکه  دبی انجام شد 4اینچ، می باشد. تهت کنتورها در   ½شامل کنتورهای 

( نتایج تهت کنتور آزمایش اه ارائه شده است. هماناور که در این جدول مشاهده می گردد، بیشترین 1در جدول شماره )همچنین 

ساعت و  لیتر در 2000درصد و کمترین میزان خاا مربوط به دبی  -38لیتر در ساعت و برابر  12مقدار خاای کنتور مربوط به دبی 

بر اساس  مقدار مصرف در هر یك از بازه های دبیدرصد می باشد. به من ور اندازه گیری وزنی مقدار خاای کنتور،  -10برابر 

پس از تعیین درصد مصرف با در اختیار داشتن مقدار خاای کنتور در هر یك از دبی های . [8] تعیین شد ماالعاب بین المللی

محاسبه گردید. هماناور که جدول مشاهده می گردد، پس از محاسبه مقدار وزنی خاا در هر یك  تهت، مقدار خاای کلی کنتور

مجموع مقادیر وزنی خاا محاسبه گردید که مقدار خاای کنتور در کنتورهای  از دبی های تهت کنتور، مقدار کلی خاای کنتور از

  می باشد. -14تهت شده برابر 
 

 

 
 انگین خطای کنتور به ازای دبی های مختلف تست(: نمودار می1نمودار شماره )

 

 (: نتیجه کلی تست کنتور1جدول شماره )

 دبی تهت
 دبی تهت

 )لیتر در ساعت(
 خاای کنتور
 )درصد(

میزان مصرف مشترک در هر یك 
 از دبی های تهت )درصد(

مقدار وزنی خاا 
 )درصد(

1دبی   12 5/38-  10 3.9-  
2دبی   120 6/11-  20 2.3-  
3دبی   450 3/11-  60 6.8-  
4دبی   2000 10-  10 1-  

-14 100 مجموع  

 

 عملیات میدانی و نتايج آن -3-2

 ثبت اطالعات ورودی به شبكه
صورب گرفت. برای هر یك از  01/10/94لغایت  29/06/94از تاریخ  DMAهای مورد نیاز ررح مدب زمان درائت داده

و مجددا  16/08/94تا  29/06/94شهر رودان دوره سه ماهه در ن ر گرفته شد. برای محدوده سن ی از تاریخ  DMAمحدوده های 

پشته  DMAانجام و برای محدوده  29/09/94تا تاریخ  01/07/94انجام شد. برای محدوده ی بند مال از تاریخ  01/10/94درائتی در 
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های فشار و دبی ثبت شود. تخلیه ارالعاب فشار و دبی هر روز ب گرفت تا دادهصور 30/09/94لغایت  01/07/94معزآباد از تاریخ 

های ارسال شده توسط آبفا مناقه رودان که به رور متناوب هر روز یکبار انجام شد. به من ور تعیین مناسبترین زمان ثبت داده از داده

های درائت شده، ارائه شده است. هماناور که در این ( داده2صبح ثبت شده بود، استفاده شد. در جدول شماره ) 8راس ساعت 

باشد که این روز می 45متر مکعب در مدب زمان  3178شود، مقدار آب عبوری در محدوده محله سن ی برابر جدول مشاهده می

( 2ه جدول شماره )حجم چندان مناقی به ن ر نمی رسد، لذا با بررسی های انجام شده از این محدود صرف ن ر می گردد. با توجه ب

متر مکعب در  215589و در محدوده معزآباد  روز 59در مدب زمان متر مکعب  58166 برابردر محدوده بند مال، حجم آب ورودی 

 روز گزارش شده  است. 60مدب زمان 
 

 شهر رودان DMAهای قرائت شده محدوده های (: داده2جدول شماره )
 محدوده 

 

تاریخ درائت
سن ی*

بندمال 

بند نقی( –بند زرک  –) بند مال 
پشته معزآباد

01/07/94    4272884 898752

16/08/94  15158   

29/09/94    4331050

30/09/94  1114341 

01/10/94  18336 

317858166215589(3m)حجم ورودی 

45 5960تعداد روز

 * به علت خرابی کنتور ورودی از محاسباب حذف گردید.

 

 ائت مشترکینقر
 30/09/94،  16/08/94، 01/07/94های شهر رودان در سه دوره، در تاریخ DMAدرائت مشترکین محدوده های 

صورب گرفت. به من ور باال بردن ددت محاسباب بایهتی دبی کنتورهای مشترکین در حدادل فاصله زمانی ثبت گردد. بدین 

نفر داری مورد استفاده درار گرفت. در این حالت کل زمان انجام  DMA ،12مشترک محدوده های  2239من ور برای درائت 

درائت کنتور مشترکین دو روز به رول انجامید. همچنین درائت آن دسته از مشترکینی که در هن ام عملیاب درائت در منزل 

 حضور نداشتند، بعدازظهر همان روز صورب گرفت. 

 

 هدر رفت ظاهری -3-3

شود که غیرفیزیکی بوده و رخداد آن به علت عدم ل هدر رفت آب را شامل میهدر رفت ظاهری آن دهمت از ک

رفت ظاهری از . مقدار عددی هدر[1] ددت در اندازه گیری و ثبت مقدار آبی است که در اختیار مشترکین درار گرفته است

شود که اندازه گیری محاسبه میها و سیهتم و عدم ددت تجهیزاب مجموع سه پارامتر مصارف غیر مجاز، خاای مدیریت داده

 در ادامه به بررسی هر یك از آنها پرداخته خواهد شد.



 

 مصارف غیر مجاز
های به عمل آمده و همچنین اظهاراب معاونت امور مشترکین آب و فاضالب رودان انشعاب با توجه به بررسی

اور با مذاکراب کارفرما و بررسی های انجام شهر رودان وجود دارد که این مهندسین مش DMAغیرمجاز به ندرب در محدوده 

مشترک غیر مجاز در ن ر گرفته است. بنابراین مقدار مصارف غیر  2شده برای  محدوده پشته معزآباد و بند مال هر کدام تعداد 

در  متر مکعب 139متر مکعب مقدار  67پشته معزآباد با متوسط حجم آب دوره دوماهه هر مشترک ،  DMAمجاز در محدوده 

متر  98متر مکعب مقدار  49بند مال با متوسط حجم آب دوره دوماهه هر مشترک ،  DMAیك دوره دو ماه و در محدوده 

 مکعب در یك دوره محاسبه می گردد.

 

 ها و سیستمخطای مديريت داده
مقدار  های مشترکین مشخص گردید کهها در ثبت درائت دادههای به عمل آمده در خصو  ددت داریبا بررسی

های کارشناسی و همچنین نتایج حاصل باشد. پس از بررسیمصرف درائت شده کمتر از مقدار وادعی مصرف توسط مشترک می

درصد مقدار مصارف  13درصد و محله معزآباد  10از کنترل درائت های انجام شده این مقدار برای محدوه بندمال  برابر با 

که در محدوده  شدترکین معادل متوسط مصرف کل مشترکین برای مشترک در ن ر گرفته باشد. در نتیجه این مشدرائت شده می

DMA و در محدوده متر مکعب  49ال مصرف متوسط بند مDMA  مترمکعب در یك دوره درن ر  67معزآباد مصرف متوسط

 گرفته شده است. 

 

 برآورد حجم هدر رفت ناشی از خطاهای اندازه گیری
کنتور مورد تهت درار گرفت. نتایج نشان  30هدر رفت ناشی از خاای کنتور مشترکین، تعداد به من ور برآورد حجم  

بند  DMAدرصد و کم کار می باشند. لذا با توجه به مقدار مصرف مشترکین در محدوده  -14داد،خاای کنتورهای محدوده 

درصد از کل آب  77/9متر مکعب و معادل  5684مترمکعب( مقدار هدر رفت ظاهری ناشی از خاای کنتور برابر  40597مال )

مترمکعب( مقدار  81399معزآباد با توجه به مقدار مصرف مشترکین ) DMAبند مال و در محدوده  DMAورودی به محدوده 

باشد. درصد از کل آب ورودی به محدوده می 28/5متر مکعب و معادل  11396هدر رفت ظاهری ناشی از خاای کنتور برابر 

 ( ارائه گردیده است. 3در جدول شماره ) DMAجه به موارد فوق، مقدار کل هدر رفت ظاهری در محدوده لذا با تو
 

 مترمکعب-DMA(: مقادیر مختلف پارامترهای مؤثر در خطای ظاهری در طول دوره استقرار 3جدول شماره )

معزآبادبند مالپارامتر

 98 134مصارف غیر مجاز

 4060 10582سیهتمها و خاای مدیریت داده

 5684 11396خااهای اندازه گیری

 9842 22112مجموع

 



 

 

  

 هدر رفت واقعی -3-4
( ارائه شده 4، نهبت به نشت یابی انشعاباب اددام شد که نتایج آن در جدول شماره )نشت از انشعاباببه من ور برآورد 

ر رفت وادعی در روش اجزاش هد محاسبهپس از  محاسبه شد.اجزاش هدر رفت به روش آنالیز اجزاش نتایج سونداژ با توجه به  است.

(  ارائه 5نتایج آن در جدول شماره )مقایهه شد که روش های باالنس و حدادل جریان شبانه مقادیر آن با مقادیر با  آنالیز اجزاش

 شده است.

 (: نتایج عملیات سونداژ انشعابات4جدول شماره )

درصد تعداد نشتیتعداد سونداژتعداد انشعابمحدوده

انشعاباب 

دارای نشت

متوسط دبی 

 نشت

)لیتر در ددیقه(

تعداد انشعاباب 

داری نشت

 میزان هدر رفت

)مترمکعب در 

دوماه(

 1227 63 8 12.7 4.75 155 63612معزآباد

 816 - - *2.5 3 20 5184بندمال

 430 34 34 67.6 3.86 291 97049**سن ی

 انشعاباب و اصالح انشعاباب به صورب تقریبی در ن ر گرفته شده است.* با توجه به شرایط مناسب 

 ** به علت باالتر رفتن نمونه ها و تصمیم گیری مناسب تر، سونداژهای محله سن ی حذف ن ردیده است.
 

 

 های مختلف(: مقادیر هدر رفت واقعی از روش5جدول شماره )

روش

پشته معزآبادبندمال

 مقدار

)مترمکعب(

نهبت درصد  

به ورودی  

 مقدار

)مترمکعب(

 درصد نهبت

به ورودی  

7727 3/13روش باالنس  112078 0/52  

6984 0/12آنالیز اجزاش  81179 7/37  

7698 2/18حدادل جریان شبانه  47071 1/35  

 

 جدول باالنس -3-5

 شهر رودان DMA  محدوده های

جدول باالنس محدوه بندمال و پشته معزآباد در جدول های دبلی گزارش با توجه به محاسباب انجام شده در دهمت

گردد، میزان کل آب بدون درآمد ( در یك دوره دو ماه ارائه شده است. هماناور که دراین جدول مشاهده می7( و )6شماره )

پشته معزآباد  DMAدرصد از کل آب ورودی و در محدوده  2/30متر مکعب و معادل  17568بندمال برابر  DMA در محدوده

 باشد. درصد از کل آب ورودی می 24/62متر مکعب و معادل  134190برابر 

 
 



 

 بند مال در طول دوره طرح DMA(: جدول باالنس محدوده 6جدول شماره )

 
 

 پشته معز آباد در طول دوره طرح DMA(: جدول باالنس محدوده 7جدول شماره )

 
 

 جدول باالنس شهر رودان
مقادیر مصارف مجاز اندازه گیری باد به کل شهر رودان و ادتباس تعمیم نتایج محدوده های بندمال و پشته معزآ پس از

 ،ارسالی از دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان 1394شده با و بدون درآمد از جدول باالنس سال 

 است.( ارائه شده 8جدول باالنس شهر رودان در جدول شماره )

 
 

 



 

 

  

 (: جدول باالنس کل شهر رودان8جدول شماره )

 
 

 بحث و نتیجه گیری -4

در این بخش از گزارش با توجه به نتایج حاصله از ماالعاب پیشنهاداتی با توجه به میزان هزینه و کاهش میزان آب بدون 

( 9محاسبه شد که نتایج آن در جدول شماره )گردد. در این بخش میزان آب بدون درآمد در شبکه به روش باالنس درآمد ارائه می

  .متر مکعب در سال می باشد 2348276ارائه شده است. بر اساس داده های این جدول میزان کل آب بدون درآمد برابر 
 

 (: درصد پارامترهای آب بدون درآمد به روش باالنس9جدول شماره )

به آب ورودی  درصد نهبتپارامتر
میزان آب بدون درآمد از روش 

)مترمکعب(  باالنس

 هدر رفت
ظاهری 

7.1338927خاای تجهیزاب اندازه گیری

5.7274607خاای مدیریت داده و سیهتم

0.14977مصارف غیرمجاز

 هدر رفت 
وادعی

32.51556027نشت از انشعاباب

3.6173738نشت از شبکه

00سر ریز مخازن
492348276مجموع

 

مترمکعب در سال  717864درصد از کل آب ورودی معادل  15پیشنهاداب این بخش در افآ ررح باید به اجرای با 

کاهش پیدا کند. با در ن ر گرفتن نتایج ماالعاب که نتایج آن در جدول باالنس شهر رودان ارائه شد، در افآ ررح و پس از 

درصد از کل  10درصد و سهم هدر رفت وادعی  5انجام پیشنهاداب به من ور کاهش آب بدون درآمد، سهم هدر رفت ظاهری 

 آب بدون درآمد می گردد که جزئیاب آن در ادامه ارائه شده است.
 

 جای زینی کنتورهای خراب 

o  لذا در این شرایط مقدار حجم درصد از کل مجموعه آماری را تشکیل می دهد. 13با تعویض کنتورهای خراب که
 مترمکعب، از حجم آب بدون درآمد کاسته خواهد شد. 195354آب معادل 



 

 استانداردسازی انشعاباب 

o  با عنایت به اینکه با توجه به جدول باالنس بیشترین مقدار هدر رفت مربوط به نشت از انشعاباب می باشد و با توجه به
بدون درآمد، با استاندارد سازی انشعاباب میزان هدر رفت در این  درصدی هدر رفت ظاهری از کل آب 10سهم 

 791565درصد از کل آب ورودی کاهش یافته و مقدار کاهش آب بدون درآمد از این بخش به  8بخش به 
 مترمکعب درسال برسد.

 آموزش پرسنل 

o  ل آب ورودی برسد که در درصد از ک 2با آموزش پرسنل پیش بینی می گردد، مقدار کل هدر رفت در این بخش به
مترمکعب از آب بدون درآمد کاسته  178891این شرایط مقدار کل آب بدون درآمد کاهش پیدا کرده و به میزان 

 خواهد شد.

 نشت یابی و رفع نشت از شبکه توزیع 

o ا نشت با اصالح کلیه شبکه های ددیمی و فرسوده، تلفاب ناشی در این بخش کاهش پیدا کند. پیش بینی می گردد ب
درصد از کل آب ورودی برسد و در نتیجه مقدار آب بدون درآمد کاهش پیدا  2یابی مقدار کل نشت در شبکه به 

 مترمکعب در سال برسد. 39434کرده و به 
 مدیریت فشار و مصرف 

o اصالح خاوط اصلی بر اساس زون بندی 
o اجرای حوضچه شیر کنترل دبی زون نهایی 
o  زون جنوبیاجرای حوضچه شیر کنترل دبی 
o نصب فلومتر خروجی مخزن 
o نصب فلومتر ورودی زون شمالی 
o نصب فلومتر ورودی زون جنوبی 

 

 

( شرح فعالیت درآمد حاصل از اجرای کامل ررح پیشنهادی شهر 10با توجه به پیشنهاداب فوق در جدول شماره )

تمثیر در کاهش آب بدون درآمد مربوط به نشت رودان ارائه شده است. هماناور که در این جدول مشاهده می گردد، بیشترین 

  یابی و اصالح شبکه و کمترین آن مربوط به آموزش پرسنل می باشد.

 2/49در نتیجه با اجرای کامل ررح های پیشنهادی کاهش آب بدون درآمد در شهر رودان، از مقدار کل نشت )معادل 

 .درصد  از کل آب ورودی خواهد رسید 15نشت به  درصد کاسته خواهد شد و میزان 34.2درصد آب ورودی( مقدار 

 

 های پیشنهادی(:شرح میزان کاهش آب بدون درآمد از اجرای کامل طرح10جدول شماره )

شرحردیف
 کاهش یافته حجم آب

)متر مکعب(

 نهبت به آب درصد
کاهش یافته

به کل  درصد نهبت
ورودی آب

1خراب جای زینی کنتورهای19535412.04.1

2آموزش پرسنل17889111.03.7

3اصالح شبکه نشت یابی و780234.81.6

4انشعاباب استانداردسازی93427557.519.8

5و مصرف مدیریت فشار23928814.75.0

1625434100%34.2جمع کل



 

 

  

بر اساس نتایج ماالعاب انجام شده و همچنین بررسی های میدانی اولویت های اجرایی شبکه آب شرب شهر رودان 

با توجه به باال همچنین ( می باشد. 11به من ور کاهش هدر رفت آب را به شرح جدول شماره )شامل فعالیت های اصالح شبکه 

درجه سانتی گراد( استفاده از لوله های چند الیه  45دمای آب مشترکین ) بودن دمای هوا در شهر رودان و به ربع آن باال بودن

 مخصو  آب گرم جهت نصب انشعاب پیشنهاد می گردد.
 

 (: اولویت های اجرایی جهت کاهش آب بدون درآمد در شهر رودان11جدول شماره )

شرح عملیاب
اولویت 
اجرایی

خامنه ای و بهیجدر بلوار آیت اهلل  DI200متر لوله  2200اجرای  1
متر مکعبی به مدار و احدا  همزمان دو حوضچه شیر فشار شکن در مبادی ورودی شبکه )لوله  2000ورود مخزن 

متر مکعبی( 5000میلیمتر ورودی از مخزن  300و  400های 
2

اجرای ررح زون بندی با اصالح شبکه و اجرای حوضچه شیر کنترل دبی در زون های مختلف 3
میلیمتر 350یابی فعال و رفع نشت و شکهت ی لوله اصلی بلوار شهدا به دار نشت  4

DI200متر لوله  25اتصال لوله های شمال و جنوب خیابان انقالب توسط  5
دست اه 1300پیمایش کامل مشترکین و تعویض کلیه کنتورهای خراب، ثابت، شکهته و ... به تعداد حدود  6

انشعاب 1500استاندارد سازی کلیه انشعاباب از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن  به تعداد حدود پیمایش، سونداژ و  7
نشتی 500نشت یابی فعال شبکه توزیع و انشعاباب در ساح شبکه )شناسایی و رفع نشت( با پیش بینی حدود  8

آموزش پرسنل 9
دست اه 1000کنتورهای نو به تعداد حدود پیمایش کامل مشترکین و تعویض کلیه کنتورهای ددیمی با  10
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