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 خالصه

سمتی سوق داده شرکتهای آب و فاضالب را به  ،امکان دستیابی به منابع تامین جدید و عدم  بحران آب در کشور

، بدنبال مدیریت آبی بجای ایجاد منابع تامین جدید با هزینه های بسیار گزاف و آنهم به شرط وجود منابع  که است

و در گام نخست  ی باشدمیزان آب در دسترس باشند؛ در این راستا کاهش هدررفت از اهمیت بسزایی برخوردار م

و اعتبارات را بصورت هدفمند در  مالی می بایست هدررفت آب در بخشهای مختلف را تحلیل نموده و منابع

 ه هایی با بازدهی باال در بخش کاهش هدررفت ، هزینه نمود. ژاجرای پرو

 

 هدررفت تحلیل ،مدلتحلیل هدررفت،هدررفت واقعی،هدررفت ظاهریکلمات کلیدی: 
 

 

  همقدم -1

های پیش روی شرکت های آب و همواره یکی از چالش ، محدودیت منابع آب با توجه به رشد روزافزون جمعیت

بسیار و برنامه ریزی جهت جلوگیری از هدررفت آب می باشد از این رو توجه به استفاده بهینه از منابع آب موجود  فاضالب 

مازندران اقدام به تحلیل هدررفت در بخشهای واقعی و ظاهری  در این راستا شرکت آب و فاضالبحائز اهمیت می باشد. 

نموده و در پی آن ، پروژه هایی را بعنوان پایلوت جهت تعیین تاثیر تعدادی از آیتم های هدررفت ظاهری انجام داده است که 

 در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت.



 

 

 

 روش کار -2
 

   : تحلیل هدررفت واقعی -2-1

بر اساس تعداد حوادث گزارش  ، آب و فاضالب مازندرانتحت پوشش شرکت ر کلیه شهرهای هدررفت واقعی د

، شبکه 1 جدول شماره شده  با در نظر گرفتن حداکثر زمان برای رفع حوادث و با احتساب نشت زمینه در بخشهای انشعابات

اسبات تعیین حداکثر هدررفت واقعی که هدف از این نوع مح محاسبه گردید. 3 شمارهجدول  انتقال وطو خط 2جدول شماره 

    امکان دارد حادث شود می باشد.

 : تعیین میزان نشت در انشعابات 1جدول

 



 
 

  

 : تعیین میزان نشت در شبکه2جدول

 

 
: تعیین میزان نشت در خطوط انتقال 3جدول

 



 

 

 : میزان هدررفت واقعی در آب و فاضالب مازندران4جدول 

 میزان هدررفت واقعی استان

حجم هدررفت در بخش 

حوادث آب انشعابات، 

 شبکه و خطوط انتقال

حجم هدررفت در بخش 

 مصارف مجاز بدون درآمد

درصد 

 هدررفت واقعی

درصد 

 هدررفت کل

درصد هدررفت واقعی 

 از کل هدررفت استان 

22،335،739 891،354 9 29.1 30 

 

 

 :        ظاهریحلیل هدررفت ت - 2-2      

 : از کل هدرفت( %1)با تاثیرشده مشترکین قرائت ن .1

میزان مصرف ظاهری اینگونه مشترکین براساس تعداد مشترک قرائت نشده در میزان متوسط ماهانه هر مشترک کنتور 

 قابل محاسبه می باشد، سالم  آن شهر

 : (از کل هدرفت %1.9تاثیرانشعاب غیر مجاز )با   .2

درصد از انشعابات  3الی  2مطابق استاندارد کشوری از تعداد حجم مصرف هدررفت ظاهری برای انشعابات غیر مجاز 

 گردد موجود به متوسط میزان مصرف ماهیانه هر کنتور سالم محاسبه می

 (از کل هدرفت %10.8تاثیر)با  درصد(7عدم دقت کنتور )استاندارد تا  .3

 (از کل هدرفت %2.1تاثیر)با کنتور های خراب  .4

 

 

 دررفت شرکت آب و فاضالب مازندرانمدل تهیه شده بر اساس مطالعات ه

تعیین  5با توجه به بررسی های انجام شده ، مدل هدررفت در شرکت آب و فاضالب مازندران مطابق جدول شماره 

 گردید:

 

 

 

 

 

 

 

 در بخشهای مختلف هدررفت شرکت آب و فاضالب مازندرانبررسی : 5جدول 



 
 

  

 
  

 

 الب مازندران در بخش مدیریت مصرفبرخی از فعالیت های انجام شده شرکت آب و فاض-3

 

 :تعویض هدفمند کنتورهای خراب-3-1

امکان تعویض کلیه کنتورهای خراب وجود نخواهد  ، با توجه به محدودیت منابع مالی در شرکتهای آب و فاضالب

، هر رستمکال شده در شانجام داشت لذا در معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضالب مازندران بر اساس نتایج مطالعات 

تصمیم بر تعویض هدفمند کنتورهای خراب گرفته شد. لذا بر اساس اصل : ))مشترک در صورتی درخواست و اقدام به تعویض 

دوره خرابی کنتور به  5ذا مشترکینی که پس از ل کنتور خراب خود می نماید که با افزایش بهای آب مصرفی خود مواجه شود

 ((ند ، حتما از شرایط فعلی راضی هستند و مصرفی بیش از مصرف کنتور خراب خویش دارند.اداره آب و فاضالب مراجعه نکن

 6 شماره و نتایجی به شرح جدول هبر این اساس تعویض هدفمند تعداد محدودی از کنتورهای خراب شهر رستمکال انجام شد

 حاصل گردید :

 : تاثیر تعویض هدفمند کنتورهای خراب در شهر رستمکال6جدول 

یانگین دوره م

 خرابی کنتور 

 )دوره(

میانگین مصرف کنتور خراب 

 قبل از تعویض

 )مترمکعب در ماه( 

میانگین مصرف پس از تعویض 

 کنتور طی یک دوره قرائت

 )مترمکعب در ماه(

متوسط میزان افزایش مصرف پس 

ور در هر اشتراک از تعویض کنت

 )مترمکعب در ماه(

9.3 24 46 22 



 

 

 

 کاهش درصد خطای کنتور -3-2

 بررسی حذف اثرات فلوتر در مخازن آب مشترکین: 

یکی از عوامل هدررفت ظاهری آب می باشد در تعدادی از شهرهای آب مشترکین ،  با توجه به اینکه وجود مخازن ذخیره آب

و میزان مصرف قبل و کنتور پس از مخازن ذخیره مشترکین نصب گردید یک دستگاه  ، و فاضالب مازندران بصورت موردی

 .حاصل گردید 7شماره که نتایجی به شرح جدول  شدهاندازه گیری ذخیره بعد از مخزن 

 

 : مقایسه مصارف کنتور قبل و بعد از مخزن ذخیره مشترکین7جدول 

 
 

مخزن  یدارا نیمشترک یحجم مصرفبه  %20توان  یم ، یدوره زمان کی یط یکاهش تلفات ظاهر یبرا ،با موارد مطرح شده 

 :شود یم شنهادیمنظور پ نیا یبرا  .کنتور سالم  افزود یو دارا رهیذخ

بر مبنای این  ینو محاسبات مصرف مشترک توسط شرکت آب و فاضالب رهیدستگاه کنتور بعد از مخزن ذخ کی( نصب الف

 کنتور 

 ن فلوترباز و بسته شد عیتسر یآب باسطح مقطع کم ،  برا رهیذخ ی( استفاده از مخازن عمودب

 یعبور انیجر زانیقطع ووصل منطبق با م اتیقطعه مناسب با خصوص ی( طراحج

 یبرق رینصب ش - 1-ج(    

 عینصب فلوتر با قطع ووصل سر -2-ج(       

 .از فلوتر حذف گردد یتا اثرات ناش رهیمناسب درداخل مخزن ذخ زاتی( نصب تجهد

 

 تقلیل قطر کنتور به نسبت قطر انشعاب: 

 یم شیو به تبع آن حجم هدررفت آب افزا افتهی شیافزا زیاستارت آن ن یآب ، دب یقطر کنتورها شیبا افزا نکهیبه ابا توجه 

درآمد شرکت با  شیکاهش هدررفت آب و  افزا یبرا،  1، مطابق شکل ، طرح کاهش قطر کنتور به نسبت قطر انشعاب  ابدی



 
 

  

آب و فاضالب  بار در نیاول یو براگردیده شرکت گزارش  رهیدم ئتیه همناسب  ب جیدر شهر بابلسر و کسب نتا لوتیپا یاجرا

 .دیگرد یاتیاستان مازندران ، عمل

 

 

 
 تقلیل قطر کنتور به نسبت قطر انشعاب: 1شکل 

 یستم نرم افزاری قرائت آنالین مشترکینس-3-3

محل قرائت و در نتیجه عدم در کنتور قرائت  ینیکی از مشکالت موجود در بحث قرائت کنتور ، عدم حضور مامور

کنتور می  محل قرائتدر به حضور ایشان الزام بر اساس کنترل مامورین قرائت و ، مبنای این طرح   لذا ؛صحت قرائت می باشد

 باشد.

قبل از قرائت کنتور  دیبا یکنتور م یشود و قار یشماره اشتراک م یآب مجهز به بارکد حاو یکنتورها هیطرح کل نیدر ا

که نقاط  یمادام نیخواهد شد و همچن ی،  لذا حضور مامور در محل قرائت قطع دیکنتور را اسکن نما ینصب شده روبارکد 

 .نخواهد بود یکنتور قادر به قرائت مشترک بعد یقار شودهر مشترک برداشت ن ییایجغراف

 .شود یم یبارگذار نیمشترک یسرور مرکز یطرح ، اطالعات قرائت شده بالفاصله پس از قرائت کنتور ، بر رو نیا در

 یبر رو یشده توسط قار شیمایپ یها ریمس هیقابل مشاهده است و کل نیسرور مشترک یبر رو زیحضور مامور قرائت ن محل

کنتور  یتوسط قار دیحتماً با یاطالعات مشترک از جمله تعداد واحد، نوع کاربر هیطرح کل نیا در. باشد یم یابینقشه قابل رد

 شتریب یبررس ینموده و موارد برا فیتعر یاشتراک مجاز کیکه فاقد اشتراک هستند  یاماکن یافزار برا نرم .ثبت گردد

 گردد. یگزارش م

 

 :اجرای سیستم استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز بیمارستان امام علی )ع( آمل-3-4

 مشخصات عمومی طرح:



 

 

 وزمترمکعب در ر 95 مارستانبی مصرفی شرب  میزان آب

 مترمکعب در روز 75فاضالب تولیدی  میزان

 تخت فعال 135پذیرش بیمارستان  ظرفیت

 روز در مکعب متر 120حدود بیمارستان ارتقاء طرح با فاضالب تولید  آینده ظرفیت

 بع (مر متر 20000) هکتار 2 حدود بیمارستان موجود  فضای سبز مساحت

 ( مترمربع 70000)  هکتار 7 حدود رستانبیما مجاورت و  مالکیت زمین کشاورزی در مساحت

 یشهر آمل صرفه جوئ یسبز از شبکه آبرسان یاستفاده فضا یمترمکعب آب درماه برا 1200طرح درفاز اول  به میزان  یبا اجرا 

 .خواهد شد

 

 گیریتیجهن -4

و مشخص شد بخش هر یک از بخشهای هدررفت واقعی و هدررفت ظاهری بررسی گردیده در این مقاله میزان تاثیر 

 در بخش هدررفت ظاهری قرار دارد، بر خالف تصورات قبلی ،  اعظمی از هدررفت در شرکت آب و فاضالب استان مازندران

بصورت هدفمند و در زمینه ، اعتبارات شرکت آب  و فاضالب مازندران در معاونت بهره برداری  ، از سال جاریو بر این اساس 

 هزینه خواهد شد.،  ههای اشاره شده در این مقال

 

 توصیه و پیشنهاد -5

با توجه به اینکه معموال انجام پروژ ه های مدیریت مصرف در بخش هدررفت ظاهری ، نیاز به اعتبارات کمتری 

بخش اعظم  ی آب و فاضالب ، خواهد داشت و نتایج حاصل از آن نیز ملموس تر می باشد ، از طرفی در اکثر مواقع شرکت ها

اصالح شبکه )کاهش هدررفت واقعی( هزینه می نماید ، پیشنهاد می گردد بخشی از اعتبارات شرکتها  زمینهود را در اعتبارات خ

 به کاهش هدررفت ظاهری و در زمینه های بررسی شده در این مقاله اختصاص یابد.نیز 

 

 

 

 

 

 

 
 


