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 خالصه

  
دون درآمدد بد آب آب موضدو  كده شدد  باعث آب توليد هاي هزينه سريع افزايش و منابع ديدش كمبود هاي اخير سال در  

درازمدد   فعاليدت يد  عندوان به توزيع و ذخير  تصفيه، انتقال، مختلف مراحل در آب رفت هدر از . گيرد قرار توجه مورد

 همدوار  شدبکه از برداران بهر  شهري آب وزيعت هاي شبکه شدن تروسيع با .دنمو جلوگيري بايستمی مدون ريزي برنامه با و

 رابطده گيدري در تصدمي  به موجود وضع شناخت و تحليل از استفاد  با تا اندبود  شبکه از مناسب تحليلی هاي روش  دنبال به

تاسيسدا  به منظور مقايسه فنی مولفه هاي مديريت نشدت، از شداخن نشدت در اين مقاله   .نمايند اقدام شبکه كنترل چگونگی با

هاي مختلف مديريت شدبکه توزيدع، تعميدرا  و رفدع ي  روش بهينه براي بررسی جنبه اين شاخن، استفاد  شد  است.زيربنايی 

 . استمديريت فشار و اتفاقا  خطوط لوله، كنترل نشت فعال

 

 

 شرکت آب و فاضالب، شاخص ، آب بدون درآمدکلمات کليدی: 

 
 

  مقدمه -1

 در آسانی به و ارزان قيمت به آب گذشته در داشته است. اقتصادي جوامع توسعه در اي كنند  نقش تعيين ديرباز از آب 

بدون  آب كاهش به نسبت فاضالب و آب هاي شركت تشکيل از قبل تا شهري آب توزيع مسئول هاي لذا دستگا  بود ،  دسترس

 نداشته كافی توجه درآمد، يا بازد  افزايش و برداري بهر  هاي هزينه كاهش آب، منابع در جويی صرفه براي حلی عنوان را  درآمد  به

 اند.

مديريت آب بدون درآمد  هستند، كه شركت هاي آب و فاضالب در سراسر جهان با آن مواجه يکی از مه  ترين موضوعاتی

(NRW) بر مولفه تاثيرگذاررهاي ايجاد آب بدون درآمد و فاكتو. نکته كليدي در مديريت آب بدون درآمد، درک بهتر از داليل است-

 باشد.هاي آن  می



 

و منابع مالی  آب شرب امور و ادارا  تحت پوشش شركت آب و فاضالب استان فارس با مشکالتی نظير كمبود منابع تامين 

د منابع آبی هاي اخير و برداشت بی رويه از منابع زيرزمينی، كاهش شديمواجه هستند. به دليل پايين آمدن ميزان نزوال  جوي در سال

كاهش ميزان آب بدون درآمد كه  جهتبايست راهکارهايی شرايط بحرانی، میاين گريبانگير شهرهاي اين استان شد  است. به دليل ايجاد 

 انديشيد  شود. ،اثر گذاشته اين شركت روي عملکرد امور وادارا  تحت پوشش

 

مقايسه عملکرد  ها جهتشود. اين شاخنبه كار برد  میآب  هاي توزيعشبکهعملکرد ارزيابی به منظور  ،هاي عملکردشاخن

. روندكار می گذاري در زمينه كاهش نشت بهسرمايه اقتصادي بدراي و يا تعيين ي  هدف هاي توزيعزيابی بهتر شبکهار، ها با يکديگرشبکه

 ].6[ شد  است بنديسه سطح تقسي   به  IWAبندي طبق تقسي  ، هاشاخناين 

  .كندمی ي  ديد كلی از كارآمدي و سودمندي كنترل ندشت ايجداد ،شاخن اين :ملکرد سنتیع شاخص

بردارانی كه براي بهر  كنندد وهاي سطح ي  فدراه  مدیديد بيشتري نسبت به شاخن ،شاخن اين: شاخص عملکرد فنی

ظدر گرفتده و باشدد را در نحت فشار میمد  زمانی كه منطقه ت. اين شاخن استتري دارند، مناسب احتياج به شناخت عميق

اين  در كار رود. هاي با تامين آب متناوب، بههاي با تامين آب مداوم و ه  براي سامانهسامانه بدراي تواندیبددين ترتيدب هد  م

شبکه ط تعددادي ازعوامل محلی مه  از جمله موقعيت كنتور مشتركين فاصله كنتور تا مرز اشتراک و فشار متوس ،شداخن

 شود. عنوان نقطه ضعف شاخن ياد شد  شناخته می . اين مطلدب بده  نشد  استگنجاند

هاي اين رد  مربوط به دهد. همه شاخن: ي  ارزيابی جامع از وضعيت شبکه را نشان میشاخص عملکرد زيرساخت

 .تر هستندد و از اين لحاظ دقيقگنجاننها عوامل محلی بيشتري را در خود میشوند. اين شاخنمديريتی می سطوح عالی

 

شهر استان فارس )آباد ،  چهار ( در ILIنشت تاسيسا  زيربنايی ) عملکرد سنتی و شاخن در اين مقاله، شاخن

  عمليا  كاهش هدررفت واقعیعمد  و عالو  بر اين  اند،كازرون، الر( كه آبرسانی به مشتركان در شرايط ك  آبی را تجربه نمود صفاشهر،

 گرديد  است. و تحليل محاسبهشد ،  به بخش خصوصی واگذاردر اين شهرها   (ع اتفاقا  و حوادث و اصالح شبکهرف)

 

 های عملکردشاخص -2

 سنتی  عملکرد شاخص -1-2
. كندمی رائها وضعيت آب بدون درآمد در شبکه كلی ازانداز چش و ي   ي عملکرد استهااولين رد  از شاخن اين شاخن،

در چهار  بر واحد زمان (انشعابا )حج  تلفا  بر تعداد مشتركين و حج  تلفا  بر طول خط اصلی بر واحد زمانميزان  ر زينمودارهاي  در

 .گرديد  است كلی نمودار رس  مقايسه جهتمحاسبه و ، 1395و  1392دو سال در  مطالعهشهر مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیرساخت  عملکرد شاخص -2-2

، مقداري تلفا  ساالنه غيرقابل اجتناب آب بدون درآمدكارآمد  خدوب و مدديريت رسانی با شرايط زير بنايیدر ي  سامانه آب

  باشد.می عمال غيرممکن  ،هاي توزيعحذف نشت از شبکه . بنابراينوجود خواهد داشت

اي آب و فاضالب كه در حال حاضر در شركت ه روش محاسبه آب بدون درآمد برحسب درصد حج  آب ورودي به سيست 

تواند در تنها می . اين روش،نمايده میمحاسبرود را ن هدر میحج  آبی كه در ي  باز  زمانی مشخ ميزانگيرد، مورد استفاد  قرار می

ل زمان بدون درآمد در طو هاي اثرگذار بر آب، روش محاسباتی دقيقی از مولفهبنابراين .هاي مالی و اقتصادي نشت مناسب باشدتعريف جنبه

 ].2[نيست

اين شاخن، نرخ هدررفت واقعی  است.هاي اجرايی هدررفت واقعی ( يکی از شاخنILIشاخن نشت تاسيسا  زيربنايی )

  ].1[تر هستباشد و ي  شاخن مناسب براي انجام مقايسا  كلی و دقيقساالنه سيست  به نرخ هدررفت واقعی اجتناب ناپذير می

 NRWباشد وجود ندارد. مقادير پايين كه درصدي از ميزان حج  ورودي به سيست  می NRWو   ILIهيچ ارتباطی بين ميزان 

 ].4[باشدلزوما بيانگر مديريت مناسب هدررفت واقعی سيست  نمی

وجود  جهت انجام اين محاسبا ، فرضياتی. شد  استناپذير، رابطه ندشت و فدشار، خطدی فدرض در محاسبه نشت ساالنه اجتناب

 :] 5[دارند

  ،عددد باشدد 5000حداقل تعداد انشعابا  نبايد كدمتدر از الف(  

  ، متر باشد 25 عملکرد سامانه آبرسانی نبايد كمتر از  حدداقل فدشار متوسدطب( 

 .باشد عدد در هر كيلومتر خدط اصدلی 20حداقل تراك  انشعابا  سرويس نبايد كمتر از ج( 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 حجم تلفات بر طول خط اصلی بر واحد زمان: 2نمودار

 

  (انشعابات)مشترکين  حجم تلفات بر تعداد: مقايسه 1نمودار

 بر واحد زمان



 

 در چهار شهر مورد مطالعه شت تاسيسات زيربنايیشاخص نفرضيات محاسبه : 1جدول 

 

شد  در بيش از بيست كشور و در نظر گرفتن شرايط زير بندايی خدوب و مدديريت بندي مطالعا  انجام داد  براساس جمع

 .توان با معادله زير نمايش دادناپذير را میطور خالصه نشت ساالنه اجتناب عالی، به ندشت

 

                    ]1[           

 

مشترک برحسب  نتورنطول لوله موجود از مرز انشعاب تا ك PLتعداد مشتركين،  cNطول خط اصلی برحسب كيلومتر،  mLكه 

 ت.به صور  خطی در نظر گرفته شد  اسچنين رابطه بين فشار و نشت  باشند. ه فشار متوسط شبکه برحسب متر می  Pو  كيلدومتر

 (ILIشاخص نشت تاسیسات زیربنایی )محاسبه  -3

ذكر  قابل اجتناب در چهار شهر مورد مطالعه با توجه به فرضيا  جهت محاسبه شاخن نشت تاسيسا  زيربنايی ميزان نشت غير

 گردد.و شاخن فوق محاسبه می ، محاسبه و سپس اين مقدار را تقسي  بر ميزان حج  تلفا  فيزيکی نمود شد 

 

 92شاخص نشت تاسيسات زيربنايی در سال : 2جدول 

 

 نام شهر
UARL 

 متر مکعب در سال
 حج  تلفا  فيزيکی

 ر سالترمکعب دم
ILI 

 4.61 1319100 286408 آباد 

 1.79 392700 218864 صفاشهر

 4.26 2314200 543125 كازرون

 3.95 1165800 295245 الر
 

 

 

 

 

 

 

 

 تراك  انشعابا  )عدد در كيلومتر( فشار متوسط )متر( تعداد انشعابا  )عدد( نام شهر مورد مطالعه

 87.2 35 26925 آباد 

 61.2 50 11327 صفاشهر

 86.5 33 44271 كازرون

 106.3 30 27642 الر



 

 

  

 95شاخص نشت تاسيسات زيربنايی در سال : 3جدول 

 نام شهر
UARL 

 متر مکعب در سال
 تلفا  فيزيکی حج 

 ترمکعب در سالم
ILI 

 2.74 946846 346155 آباد 

 1.22 275233 226149 صفاشهر

 3.4 1830304 537605 كازرون

 1.76 517775 293392 الر

 

 ILI میزان کاهشتاثیرگذار روی های انجام شده پروژه -2-3
در شهرهاي ياد شد  صور  پذيرفت كه اين  كيلومتر 70 تقريبی اصالح و بازسازي شبکه به طول، 92-95هاي در فاصله سال 

سازي انشعابا  نقش قابل توجهی در ددرصد از مشتركين را از مزاياي آن برخوردار نمود عالو  بر اين استاندار 5.7دود ميزان اصالح  ح

 . كاهش ميزان نشت از انشعابا  مشتركين گذاشته است

رفع راي پروژ  شهر مورد مطالعه در مد  زمان اج 4انتقال، شبکه و انشعابا   وطاتفاقا  در خطعدد  15000حدود عالو  براين، 

 گرديد.

 300حدود  در مدارس ابتدايیو  در شبکه شهرها نصب گرديد. ساعته فشار 24براي كنترل  SMS-GPRSعدد دستگا  فشارسنج  46 عدادن

 كاهند  مصرف نصب گرديد عدد شير پدالی

كم  شايانی در كاهش  واگذاري رفع اتفاقا  و اصالح شبکه به بخش خصوصی شايان ذكر است كه در شهرهاي فوق عمليا  

 .مترهاي هدررفت واقعی گذارد  استاپار

 94شاخص نشت تاسیسات زیربنایی در سال  -3-3
 

هاي هدررفت فيزيکی با و مولفه باشدمی 1392مشابه سال شرو  طرح  1395هاي شبکه در سال انتهاي طرح بخش سوم پروژ ، آناليز مولفه

 اند. اي برخوردار بود ها از كاهش قابل مالحظهه اكثر اين مولفهدهد كيکديگر مقايسه گرديد  و نتايج نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های هدررفت واقعی در شهرهای مورد مطالعهمقايسه مولفه: 4جدول 

 الر كازرون صفاشهر آباد  نام شهر

 1395 1392 1395 1392 1395 1392 1395 1392 سال

 هدررفت واقعی

 درصد ورودي به سيست 
20.51 12.8 15.91 13.3 18.87 12.6 17.72 7.5 

 ميزان تلفا  آب

(m3/day/km) 
17 13 11 7 19 17 17 12 

 ميزان تلفا  آب

(Lit/day/conne

ction) 
192 150 184 108 231 193 159 110 

ILI 4.61 2.74 1.79 1.22 4.26 3.4 3.95 1.76 

 B A A A B B B A دسته
NRW% 28.48 19.9 29.54 21.6 29.1 21.4 25.36 16.3 

 

 و درصد هدررفت واقعی در شهرهای مورد مطالعه ILI: مقايسه 5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام شهر
یهدر رفت واقع  

 ست يبه س يورود درصد
ILI 

 2.74 %12.8 آباد 

 1.22 %13.3 صفاشهر

 3.4 %12.6 كازرون

 1.76 %7.5 الر

 و درصد هدررفت واقعی در شهرهای مورد مطالعه در مقياس لگاريتمی ILI: مقايسه 3نمودار  
 



 

 

  

 

 چهاربه صور  درصد از حج  ورودي به سيست  در هر  NRWو  ILIيچ ارتباطی بين نشان داد  شد  است ه  3نمودار به صورتی كه در 

 باشد.لزوما به معناي شاخصی جهت مديريت خوب هدررفت واقعی نمی NRWمقادير ك   ].3[شهر پايلو  وجود ندارد

 

 نتایج و بحث -4
هاي مختلف جنبهينه براي بررسی روش بهكه ي   (ILIشاخن نشت تاسيسا  زيربنايی )از  ،مقايسه فنی مولفه هاي مديريت نشتبه منظور 

 . شوداستفاد  می مديريت فشار، خطوط لوله، كنترل نشت فعال و رفع اتفاقا  ، تعميرا شبکه توزيعمديريت 

 د  است.ديگرعوامل ذكر اين در اين بخش تعدادي از  تاثير گذار است كهعوامل مختلفی  آن شاخن و كاهشبه منظور استفاد  بهينه از اين 

  مورد نياز در هر چهار شهر پايلو  جهت رسيدن به سطح اقتصادي نشت هست هايفعاليت انجامهدف پروژ  پيدا نمودن بهترين را  جهت 

 زيربندي در اند. توضيح كلی رد  بندي مديريت هدررفت آب بر حسب رد شهر مورد مطالعه نشان داد  4را در هر  ILIمحاسبا  رد  بندي 

 داد  شد  است.نشان 

 

 ماتریس ارزیابی هدررفت فیزیکی در کشورهای درحال توسعه -1-4

در اين ماتريس براساس ميزان تلفا  در شاخن عملکرد سنتی بر حسب ليتر به ازاي انشعاب در هر روز و با توجه به ميزان متوسط فشار، 

  ].4[رد  بندي گرديد  است ILIشاخن 

 

 ت فيزيکی در کشورهای درحال توسعه: ماتريس ارزيابی هدررف5جدول 

 

 ILI 10m 20m 30m 40m 50m رد  بندي

A 1-4 <50 <100 <150 <200 <250 
B 4-8 50-100 100-200 150-300 200-400 250-500 
C 8-16 100-200 200-400 300-600 400-800 500-1000 
D >16 >200 >400 >600 >800 >1000 
 

بيشتر ميزان هدررفت غير اقتصادي است. مگر در مواقع بحران، آناليز دقيق براي  ، كاهشAدر شهرهاي با رد  بندي 

 مورد نياز است. شهرهادر اين عمليا  كاهش آب بدون درآمد فايد  -تحليل هزينه

مديريت فشار، كنترل نشت فعال، و نگهداري و شامل  كاهش آب بدون درآمدعمليا  مورد نياز  ، Bرد  بندي 

 باشد.می اصالح شبکه

مورد  هاي كاهش نشتآناليز سطح نشت و شناسايی علت ايجاد، عالو  بر اين انجام هرچه بيشتر فعاليت ،Cبندي رد 

 . نياز است

 هاي كاهش نشت ضروري و در اولويت است. ، جهت رفع مديريت ناكارآمد شبکه، برنامه Dدر رد  بندي 
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