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  خالصه

موجود در شبکه های آبرسانی می تواند یک شاخصه مهم در فرآیند ارزیابی به طور کلی مقدار هدر رفت آب 

بازدهی شبکه محسوب شود. در واقع یا ارزیابی مقدار آب تلف شده در ساختار شبکه می توان نسبت مطلوبیت یا عدم 

ذعان توان ا مطلوبیت سیستم و روش های اجرا، بهره برداری و نگهداری و تعمیرات یک شبکه اطالع یافت. لذا می

داشت برا ی آگاهی از شرایط  حاکم بر شبکه های آبرسانی و طرح ریزی روش های بهسازی این شرایط الزم است تا 

در این تحقیق با مطالعه شبکه توزیع آب [1] .دا نمودمقدار هدر رفت قابل رخداد و موجود در شبکه آگاهی کامل پی

در رفت این هبیشتر بررسی شده است. باتوجه به اینکه اب نیامده راهکارهای کاهش آب به حسخان شهر دوست محمد 

 لذا  ،باشدیم، انشعابات غیر مجاز و بویژه حوادث و اتفاقات شبکه و فرسودگی آنتوزیع زیاد شبکه نسبتاً عمرمربوط به 

عمر   GISبه عنوان یکی از راهکارهای کاهش آب به حساب نیامده تعویض شبکه فرسوده مطرح شده که به وسیله 

نواحی فرسوده شبکه مشخص شده است که با تعویض آن نواحی و همچنین سایر شبکه مورد بررسی قرار گرفته و 

 ستمالح خطای مدیریت داده ها و سیاص،  به مجاز شناسایی انشعابات غیر مجاز و تبدیل آنراهکارهای پیشنهاد شده نظیر 

ا به حد رمیزان آب به حساب نیامده  ،شبکه توزیع اصالح و توسعهگذاری الزم و با سرمایه  و ...  پیش بینی می گردد

( عمومیو صنعتی -درصد مجموع مصارف خانگی، تجاری 15حداکثر ایران ) استاندارد صنعت آبتوصیه شده در 

                                                                .                                                                                                                            درصد کاهش داد 70/14درصد به  21توان نسبت آب به حساب نیامده به مجموع مصارف را از و ب رساند

 ت محمدخان، تلفات فیزیکی و غیر فیزیکی، دوسآب به حساب نیامده، شبکه آبرسانیکلمات کلیدی: 
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  مقدمه -1
هدر رفت آب در شبکه های آبرسانی به دو دسته کلی هدر رفت ظاهری و هدر ررفت واقعی تقسیم می  به طور معمول

شود؛ که هدر رفت ظاهری مشتمل بر تلفاتی می باشد که در اثر مصارف غیر مجاز، خطای ناشی از فرآیند اندازه گیری )خطای 

 مشتمل بر تلفاتی است که در اثر نشت و سرریزفت واقعی پردازش اطالعات و عدم دقت کنتور( ایجاد می شوند و همچنین هدر ر

از مخازن و نشت از خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات ایجاد می شود. معموال هدر رفت واقعی حجم بیشتری از هدر رفت 

 ار می باشدشبکه های آبرسانی را شامل می شود، لذا ارزیابی این نوع هدررفت به طور سالیانه از اهمیت خاصی برخورد

 

 اطالعاتی در خصوص محل مورد مطالعه -1-1
هاي زابل و زهک و از سمت شرق به كیلومتر مربع، در بین شهرستان 1100ا ب)هیرمند(  خان شهر دوست محمد

كیلومتر است. شهرستان هیرمند داراي يک مركز  250گردد. فاصله مركز شهرستان تا مركز استان مرز افغانستان منتهي مي

 دهستان است. 5بخش و  2شهري، 
گردد كه شركت آب و فاضالب روستايي خان به زماني برميمحمددوست شبكه توزيع شهراصلي اكثر خطوط قدمت 

 ،باشد. اكثر محالتسال مي 20در حدود اصلي شبكه شهر، برخي از خطوط متولي تأمین آب اين شهر بوده است. بنابراين عمر 

هاي شهري اين خطوط به هاي بافتبه مرور زمان و در اثر توسعهها رند كه در برخي محلهاي داهايي به صورت شاخهشبكه

هاي شبكه توزيع آب موجود شهر دوست محمد خان در كل طول لوله اند.همديگر متصل شده و شبكه واحدي را تشكیل داده

توسعه خطوط لوله در سطح شهر از نیز انجام هاي اخیر . در سالباشدتیلن مياتمامي آنها از پليجنس كیلومتر و  30حدود 

سیستم آبرساني موجود شهر دوست محمدخان را نشان  1شكل شماره  میلیمتر بوده است. 110و غالباً سايز اتیلن جنس پلي

  ل جنس لوله ها و عمر لوله ها به تفكیک مشخص شده اند.اين شكمي دهد در 

 

 
 شبکه موجود آبرسانی شهر دوست محمد : 1شکل 



 

 

 

 

 آنالیز شبکه توزیع آب  -2-1
، لوله های این شبکه از جنس پلی اتیلن سال می باشد 20کیلومتر و عمر  30شبکه  شهر دوست محمد خان دارای طول 

به تفکیک سایز و جنس لوله آورده شده طول شبکه  1میلی متر تشکیل شده است. در جدول شماره  110بوده و عمدتا از سایز 

 است.

 

 هاي شبكه توزيع آب شهر دوست محمد خانو طول لولهقطر  :1ل جدو

 (mطول ) (mmها )سايزو جنس لوله رديف

1 200 PE,  30 

1 160 PE, 4905 

2 125 PE, 1290 

3 110 PE, 14151 

4 90 PE, 975 

5 75 PE, 540 

6 63 PE, 5630 

7 50 PE, 2035 

8 40 PE, 520 

 30076 جمع كل

 

 

 برآورد کلی تلفات و هدر فت آب در شبکه  -1-۳
تا  90سال اخیر ) سال های  5و بلوچستان طی براساس مطالعات انجام شده توسط شرکت آب و فاضالب استان سیستان 

  می باشد. 2( میزان آب به حساب نیامده به شرح جدول 94سال 

 

 (1390-1394حساب نیامده در شهر دوست محمدخان )میزان آب به  :2لجدو

درصد آب به 

 حساب نیامده

 هدرفت آب

 )مترمكعب در سال(

 مصارف مجاز

 )مترمكعب در سال(

حجم آب ورودي به سیستم 

 )مترمكعب در سال(
 سال

3/19 81549 340136 421685 1390 

3/17 73092 349361 422453 1391 

8/0 2672 347445 350117 1392 

7/9 36307 336384 372691 1393 

5/15 68232 370669 438901 1394 
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اختالف مقدار آب ورودی به شبکه، و مصارف مجاز که توسط کنتورها قرائت و اندازه  2با توجه به جدول شماره 

تون آب س گیری شده است به عنوان هدر رفت آب درنظر گرفته شده است که نسبت هدررفت آب به حجم ورودی به سیستم در

اطالعات احتماال با خطای آماری  93و  92به حساب نیامده محاسبه شده است. همان طور که از نتایج فوق بر می آید در سال های 

میزان  آب ورودی به سیستم، مصارف مجاز و هدر رفت آب را در سال های مختلف نمایش  1نمودار شماره همراه بوده است.

 می دهد.

 

 
 90-94میزان آب ورودی، مصارف مجاز و هدر رفت آب در سال های : 1 نمودار

 

مقدار زیاد آب به حساب نیامده در شبکه آب شهر دوست محمدخان می تواند ناشی از عوامل مختلفی اعم از تلفات 

 فیزیکی و غیر فیزیکی باشد. از جمله عواملی که می تواند در این هدررفت باال موثر باشد عبارتنداز:

 و قدمت باالي شبكه رسودگي ف 

  خرابي كنتورهاي آب به دلیل عدم نگهداري مناسب 

 عدم دقت كنتورهاي آب خانگي و خطاي باالي آنها به دلیل عمر باالي آن ها 

  انشعابات غیر مجاز از شبكه 

 معیوب بودن مخازن آب 

  معیوب بودن شیرآالت و اتصاالت 

الي   3جام شده نتايج زير بدست آمده است كه در جدول شماره براساس مطالعات صورت گرفته و تحلیل هاي ان

 به تفكیک ارائه شده است. 7جدول شماره 
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 (1390) نیامده حساب به آب مطالعات درپايلوت یرفیزيكيغو فیزيكي تلفات میزان :3لجدو

 درصد تلفات غیر فیزيكي درصد تلفات فیزيكي

 11 مصارف غیر مجاز 18 نشت از شبكه

 23 ها و سیستمخطاي مديريت داده 30 انشعاباتنشت از 

 17 گیريعدم دقت تجهیزات اندازه 0 سرريز از مخازن

 51 جمع 48 جمع

 درصد آب ورودي 34/19 درصد آب به حساب نیامده

 

 (1391) نیامده حساب به آب مطالعات درپايلوت یرفیزيكيغو فیزيكي تلفات میزان: 4لجدو

 درصد غیر فیزيكيتلفات  درصد تلفات فیزيكي

 13 مصارف غیر مجاز 14 نشت از شبكه توزيع

 21 ها و سیستمخطاي مديريت داده 31 نشت از انشعابات

 21 گیريعدم دقت تجهیزات اندازه ناچیز سرريز از مخازن

 55 جمع 45 جمع

 درصد آب ورودي 30/17 درصد آب به حساب نیامده

 

 (1392) نیامده حساب به آب مطالعات درپايلوت یرفیزيكيغو فیزيكي تاتلف میزان: 5لجدو

 درصد تلفات غیر فیزيكي درصد تلفات فیزيكي

 0 مصارف غیر مجاز 9 نشت از شبكه توزيع

 2 ها و سیستمخطاي مديريت داده 69 نشت از انشعابات

 15 گیريعدم دقت تجهیزات اندازه 5 سرريز از مخازن

 17 جمع 83 جمع

 درصد آب ورودي 76/00 حساب نیامدهدرصد آب به 

 

 (1393) نیامده حساب به آب مطالعات درپايلوت یرفیزيكيغو فیزيكي تلفات میزان:  6لجدو

 درصد تلفات غیر فیزيكي درصد تلفات فیزيكي

 2 مصارف غیر مجاز 73 نشت از شبكه توزيع

 ناچیز ها و سیستمخطاي مديريت داده 17 نشت از انشعابات

 8 گیريعدم دقت تجهیزات اندازه 1 مخازن سرريز از

 10 جمع 91 جمع

 درصد آب ورودي 84/09 درصد آب به حساب نیامده
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 (1394) نیامده حساب به آب مطالعات درپايلوت یرفیزيكيغو فیزيكي تلفات میزان: 7 لجدو

 درصد تلفات غیر فیزيكي درصد تلفات فیزيكي

 14 مجازمصارف غیر  15 نشت از شبكه توزيع

 22 ها و سیستمخطاي مديريت داده 32 نشت از انشعابات

 17 گیريعدم دقت تجهیزات اندازه ناچیز سرريز از مخازن

 53 جمع 47 جمع

 درصد آب ورودي 55/15 درصد آب به حساب نیامده

 

اشد بر همین آب می ب براساس نتایج فوق نشت از شبکه و انشعابات از جمله مهمترین عوامل تلفات فیزیکی و هدررفت

 شد.  ییپایه راهکارهای زیر برای کاهش میزان آب به حساب نیامده پیشنهاد و اجرا

 

 برنامه زماني كاهش آب به حساب نیامده  :8لجدو

آب به حساب 

نیامده/ مجموع 

 مصارف )درصد(

كاهش آب به حساب نیامده 

 )درصد(
 سال عوامل ايجاد كننده آب به حساب نیامده

ف
ردي

 

21 
سال شروع عملیات كاهش آب به حساب  درصد 0

 نیامده
1395 1 

53/18 

درصد از كل آب  20) 59/0

 به حساب نیامده اين بخش(

شناسايي انشعابات غیر مجاز و تبديل آن به 

از شیرها  مجاز،  شناسايي موارد سوء استفاده

 نشاني و اقدام درجهت رفع آنو انشعابات آتش

1400 2 

از كل آب به درصد  30)39/1

 حساب نیامده اين بخش(
 اصالح خطاي مديريت داده ها و سیستم

درصد از كل آب به  05)34/0

 حساب نیامده اين بخش(
 اصالح خطوط انشعاب شبكه توزيع آب

درصد از كل آب به  05)16/0

 حساب نیامده اين بخش(

اصالح و توسعه شبكه توزيع )لوله ها و 

 معیوب خطوط اصلي(شیرآالت فرسوده و 

03/17 

درصد از كل آب  10) 29/0

 به حساب نیامده اين بخش(

شناسايي انشعابات غیر مجاز و تبديل آن به 

 مجاز

1405 3 
درصد از كل آب به  20)71/0

 حساب نیامده اين بخش(

شناسايي و اصالح كنتورهاي خراب يا 

 دستكاري شده

درصد از كل آب به  05)34/0

 نیامده اين بخش(حساب 
 اصالح خطوط انشعاب شبكه توزيع آب



 

 

 

 

 

 

 

 

 ناچیز

اصالح و ترمیم مخازن در خصوص شیرآالت، 

لوله هاي ورودي و خروجي، سريزها و نشتي از 

 بدنه آن

درصد از كل آب به  05)16/0

 حساب نیامده اين بخش(

اصالح و توسعه شبكه توزيع )لوله ها و 

 خطوط اصلي(شیرآالت فرسوده و معیوب 

جلوگیري از افزايش میزان 

 آب به حساب نیامده
 بازديد دوره اي از كنتورها و انشعابات

87/15 

درصد از كل آب  10) 32/0

 به حساب نیامده اين بخش(

اصالح و توسعه شبكه توزيع )لوله ها و 

 شیرآالت فرسوده و معیوب خطوط اصلي(

1410 4 

درصد از كل آب به  10)67/0

 حساب نیامده اين بخش(
 اصالح خطوط انشعاب شبكه توزيع آب

درصد از كل آب به  05)18/0

 حساب نیامده اين بخش(

شناسايي و اصالح كنتورهاي خراب يا 

 دستكاري شده

جلوگیري از افزايش میزان 

 آب به حساب نیامده

بازديد دوره اي از كنتورها و انشعابات و 

 مخازن

04/15 

درصد از كل آب  10) 32/0

 به حساب نیامده اين بخش(

اصالح و توسعه شبكه توزيع )لوله ها و 

 شیرآالت فرسوده و معیوب خطوط اصلي(

1415 5 

درصد از كل آب به  05)34/0

 حساب نیامده اين بخش(
 اصالح خطوط انشعاب شبكه توزيع آب

جلوگیري از افزايش میزان 

 آب به حساب نیامده
 كنترل و مانیتورينگ شبكه توزيع آب 

جلوگیري از افزايش میزان 

 آب به حساب نیامده

بازديد دوره اي از كنتورها و انشعابات و 

 مخازن

70/14 

درصد از كل آب  05) 34/0

 به حساب نیامده اين بخش(
 اصالح خطوط انشعاب شبكه توزيع آب

1420 6 
جلوگیري از افزايش میزان 

 نیامده آب به حساب
 كنترل و مانیتورينگ شبكه توزيع آب 

جلوگیري از افزايش میزان 

 آب به حساب نیامده

بازديد دوره اي از كنتورها و انشعابات و 

 مخازن
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 گیرینتیجه -2
با توجه به راهکارهای پیشنهاد شده پیش بینی می شود که با اصالح و ترمیم بخش فرسوده شبکه و تعویض شیرآالت 

شناسایی انشعابات غیر مجاز و تبدیل آن ها به مجاز، رفع خرابی کنتورها و در نهایت کنترل و مانیتورینگ شبکه فرسوده و همچنین 

 فیزیکی شبکه آبرسانی شهر دوست محمدخان را کاهش داد.بتوان بخش زیادی از تلفات فیزیکی و غیر

 

 مراجع -۳
 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور دفتر نظارت برمدیریت مصرف و  ،راهنمای باالنسینگ ،)8138(راهدان سما  .1

 کاهش آب بدون درآمد

ا کاهش آن ب مهدی ضرغامی، محمدرضا سفیدی و علی نیکجوفر، محاسبه آب بدون درآمد و انتخاب بهترین روش .2

 1396، تابستان 2استفاده از تصمیم گیری گروهی ، نشریه تحقیقات منابع آب ایران، سال سیزدهم ، شمااره 

 96تا  89ص  1(. ارزیابی آب بدون درآمد. مجله توسعه آب و توسعه پایدار، سال اول شماره 1392عباسپور،ف ، ) .3

( . راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و 1389) وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا .4

 الف-308راهکارهای کاهش آن. نشریه شمراه 

 (1396شرکت مشاور بین المللی ره شهر، گزارش طراحی شبکه آب شهر زهک و هیرمند استان سیستان و بلوچستان)مرداد  .5

 


