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 خالصه

 ها یندی که منجر به افزایش درآمد و یا کاهش هزینهفرآ هر مثل شرکت آب و فاضالب،  دهزیان  سازمانیک  در 

مثیهدر رفت ظاهری شامل پارامترهایی از مبحث  هثدر رفثت آب  کاهش خواهد داد.نیز را وارده شود قطعاً زیان

باشد که عمدتا در ارتباط با خطاهای مدیریتی، ابزاری و سیستمی است و به دلیل این که معموال هزینه هثای وادثد 

ابتدا کلیات و ضرورتهای کاهش هدررفت  این نوشتار، درکاهش این نوع هدر رفت وجود دارد لذا  کمتری جهت 

در اسثتان  بکارگیری نتایج باالنسینگ آب و موضوعده از مفاهیم نوین و ادبیات را مرور کرده و سپس با استفا آب

 را بح  خواهیم کرد.  اهش آنآب و پیشنهادات ک هدررفت بح های زیرمجموعه م و پروژه استراتژی ها فارس،

 

 .هدررفت آب، هدررفت ظاهري، ارزیابی مالی، استان فارسکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه -1

  شامل سه قسمت است: در یک سیستم آبرسانی ب بدون درآمدآ

نشت از ازمخازن شبکه، نشت از خطوط انتقال، نشت از شبکه توزیع و  فیزیکی شامل: سرریز ازمخازن، نشتهدررفت واقعی یا 

  .انشعابات مشترکین

هدررفت ظاهری یا غیرفیزیکی شامل: مصارف غیرمجاز، خطای ثبت، انتقال ومحاسبه داده ها )خطای مدیریت داده ها و 

 .سیستم(، عدم دقت تجهیزات اندازه گیری

 درآمد.نمصارف اندازه گیری نشده بدو درآمد، بدون ارف اندازه گیری شدهمصدرآمد شامل: بدون مصارف مجاز



 

 

 کلیات -1-1
فاضالب که عمده فعالیت آنها استحصال آب و فروش آن می باشد بر اساس فرمول زیر  درآمد در شرکت های آب و بح م

 گردد:می محاسبه

 * نرخ هرمترمکعب آب )ریال( مقدار فروش آب ) مترمکعب ( = درآمد    

 

بنابراین جهت . تعیین می گردد نهادهای داکمیتیبا دخالت  ژه ای وبا توجه به فرمول فوق، نرخ آب بهاء بصورت مکانیسم وی

 بایست پارامترهای مرتبط با مقدار فروش بر اساس مترمکعب افزایش یابد. جهت افزایش مقدار فروش آبافزایش درآمد، می

مقدار فروش آب با درآمد را  در قبال آن می بایست یا تعداد مشترکین افزایش یابد و یا مقدار آب بدون درآمد را کاهش و نیز

میلیون نفر افزایش و  80میلیون نفری کشور به ددود  6سال اخیر، جمعیت  50افزایش دهیم. آمارها نشان می دهد که طی 

بهره برداری  درصد کاهش یافته است. بنابراین با توجه به کمبود ذاتی منابع آب کشور، 90میانگین پتانسیل سرانه آب ددود 

این میان  در از شاخص های اصلی ارزیابی شرکتهای آب و فاضالب کشور باشد. آب ورودی به شبکه های توزیع بایدبهینه از 

توجه به کاهش هدررفت آب به ویژه در شهرهای کشور از جمله اقدامات مفید برای کنترل هدررفت آب و رساندن آن تا سطح 

به مراتب رادت تر از کاهش هدررفت  آب و کاهش هدررفت ظاهریازآنجایی که کنترل  اهمیتی دوچندان دارد. اقتصادی،

اولویت های کاهش آب بدون درآمد در شهرهای کشور  ست، بنابراین کاهش هدررفت ظاهری باید یکی ازها واقعی در شبکه

شود و باید  بررسی کلی آن به عنوان یک شبکه توصیه نمیباشد. همچنین با توجه به بزرگ بودن شبکه توزیع آب درشهرها، 

 نیزها پروژه بندیدر این دالت امکان مطالعه و تحلیل اقتصادی و اولویت  ،آن را به صورت مناطق جدا از یکدیگر بررسی کرد

اشاره شد مقوله هدررفت واقعی بیشتر با منابع آبی و مقوله هدررفت ظاهری بیشتر با منابع مالی   همانطور که بود.خواهد ممکن 

آنجایی که تامین منابع مالی و درآمدی بعنوان یک شریان اصلی و دیاتی در فعالیتهای شرکت آب و روکار داردو ازس شرکتها

از طرفی همانطور که گفته شد با اعمال یک سری تمهیدات، بهینه سازی سیستم و ارتقاء روشهای  گردد وفاضالب محسوب می

ری درون سیستم را کاهش داد که هزینه آن در مقایسه با پروژه های مقدار زیادی از هدررفت ظاه ساده مدیریتی می توان

  دارای بازدهی بیشتر و ملموس تر باشد. نیز هدررفت واقعی بسیار کمتر و آثار و تبعات ناشی از آنکاهش 

 

 فرم باالنس آب -1-۲
روش تحلیلی است که به  بر اساس آخرین پژوهشهای صورت گرفته در مبح  هدررفت آب، روش باالنس آب در واقع یک 

ریزی اولین گام در برنامه و های نوین قادر است اجزاء آب بدون درآمد را در اختیار مدیریت سیستم قرار دهد همراه تکنولوژی

باشد. این روش در بسیاری از کشورهای جهان به کار گرفته شده و کارآیی خود را به آب بدون درآمد می کاهش استراتژیک

گیری یا تخمین آب تولید شده )تامین شده(، آب ورودی، آب عبارت از اندازه 1ه است. طبق تعریف، باالنس آباثبات رساند

گاه از دید استان فارس باالنس آب تکمیل شده فرمنمونه باشد. خروجی، آب مصرف شده و هدررفت برای یک سیستم می

 .آمده است 1شماره در شکل   (IWA)انجمن بین المللی آب

                                                 
1 Water Balance 

30 mm 



 

 

 

 

 درآمد و بدون درآمد مصارف آب مجاز با -1-۳
گویند که شامل دو بخش مجموع مصارفی که شرکت آب و فاضالب اجازه استفاده از آن را داده است، مصارف مجاز می به

 .مصارف مجاز بدون درآمد -ب  مصارف مجاز با درآمد  -زیر است: الف

نماید، چه قبض صادر کند چه نکند، مصارف مجاز ریافت میبه مجموع مصارفی که شرکت آب و فاضالب بابت آن، آب بها د

مصارف   -های دیگر )فروش کلی( بآب تحویلی به شبکه -های زیر است: الفبا درآمد گویند که خود شامل بخش

 گیری نشده دارای قبض.مصارف اندازه -ج گیری شده دارای قبضاندازه

رای شرکت آب و فاضالب نداشته است. این عوامل ممکن است به مجموع مصارف مجازی که به علل گوناگون درآمدی ب

مصارف   -های زیر است: الفدالیل قانونی و یا مربوط به مصارف فرایند و تاسیسات آب و فاضالب باشد که خود شامل بخش

شامل موارد رآمد مصارف اندازه گیری شده بدون د گیری نشده بدون درآمد.مصارف اندازه -گیری شده بدون درآمد باندازه

   زیر خواهد بود:

  اهتعرفهنظام بر اساس مصارف معاف از پرداخت آب بهاء 

  )البته آنچه جزء شودنمی شود ولی پول بابت آن دریافت گیری می مصارف داخلی شرکت یا سایر ادارات و ارگانها که اندازه

 باشد(. طلب شرکتها است مربوط به این سرفصل نمی

 نشانی و یا شیرهای برداشت عمومی در صورتی که دارای کنتور باشند.شیرهای آتش

  مصرف تاسیسات )دارای کنتور(

   شود(.شود اما پولی دریافت نمییگیری مسایر موارد )مواردی که اندازه

فاضالب،  وریآشستشوی شبکه توزیع آب و جمع شامل موارد زیر خواهد بود: نیز گیری نشده بدون درآمدمصارف مجاز اندازه

نشانی )تذکر: در صورتی که مصارف شیرهای مربوطه در مقدار تهاتر با شهرداری لحاظ گردد در این سرفصل مصارف آتش

آید(،  شستشوی مخازن، شستشوی شبکه آب، شستشوی شبکه فاضالب، شستشوی خط انتقال، شستشوی فیلترهای نمی

 های جدید، تحویل آب تانکری در شرایط خاص،ر(، پر کردن شبکهخانه آب، مصارف فضای سبز شرکت )بدون کنتوتصفیه

های جدید، مصارف داخلی شرکت )در صورتی که دارای کنتور نبوده و تخمین زده شود(. دجم مورد نیاز برای تست فشار لوله

و متوسط مصرف ماهانه  شود(. با در نظر گرفتن این مصارفشود اما پولی دریافت نمیسایر موارد )مواردی که تخمین زده می

مشترکین، تعداد مشترك معادل این مصرف قابل محاسبه بوده که به این ترتیب تصور بهتری از دجم مربوط به این مصارف 

 توان داشت.می

 
 

 هدررفت آب   -1-۴
 گویند.به مجموع هدررفت ظاهری و هدررفت واقعی، هدررفت آب می

از  نشت -د نشت از انشعابات، -نشت از شبکه توزیع ، ج -نشت از خطوط انتقال ، ب -الف  باشد:شامل موارد زیر می رفت واقعی  هدر

 سرریز از مخازن شبکه. -مخازن شبکه ، هث



 

 مجاز ایجادرهای )مصارف( غیگیری و نیز استفادهبه بخشی از هدررفت آب، که بدلیل خطا و اشتباه در اندازه رفت ظاهری هدر

ع غیر قابل اجتناب( و بخشی گیری )در واقیند. بخشی از این خطاها مربوط به ساختار وسایل اندازهگوشود، هدررفت ظاهری می

 مربوط

مصارف  -الف های زیر تقسیم کرد: توان به بخشبطور کلی هدررفت ظاهری را می باشد. به خطای مدیریتی و سیستمی می

 غیرمجاز،

 .گیریهیزات اندازهعدم دقت تج -ج،  ها و سیستمخطای مدیریت داده -ب

 و تخلفات است. مصارف مربوط به انشعابات غیرمجاز مصارف غیرمجاز 

 شود.برداری، خطای مدیریتی و خطای انسانی تقسیم میها و سیستم به سه بخش خطای بهرهخطای مدیریت داده

گیری دبی متوسط  ، خطای اندازهرتوگیری دبی دداقل یا دبی استارت کن گیری شامل خطای اندازه عدم دقت تجهیزات اندازه 

 باشد.دداکثر و مصارف انشعابات دارای کنتورهای کم کار یا خراب میتا 

 

 ب در استان فارسو منابع آب شروضعیت  -1-۵
 204شهر  104بخش  73شهرستان  28، نفر 1800000شرکت  تحت پوشش ، جمعیتمربع هزار کیلومتر 123وسعت استان 

کیلومتر، طول  7000آب  ر، طول شبکههزا 46 شهری فاضالب ، تعداد مشترکینهزار 660شهریآب  ین، تعداد مشترکدهستان

)آمارها مربوط به شهرستان های استان به غیر از شهر دلقه است  432 فعالکیلومتر، تعداد چاه های  2300خطوط انتقال آب 

 شیراز است(.

 فارس آبفای شرکت درآمد بدون ازمج مصارف و ظاهری هدررفت درآمد، بدون آب وضعیت -6-1
 

 ( : 1در شکل شماره  95 آب سال باالنسینگ برمبنای) فارس فاضالب و آب شرکت سطح در درآمد بدون آب وضعیت

 سیستم به ورودی کل به نسبت %74.2 درآمد با آب 

 سیستم به ورودی کل به نسبت %1.3 درآمد بدون مجاز مصارف 

 سیستم به ودیور کل به نسبت %7.6 ظاهری هدررفت 

 سیستم به ورودی کل به نسبت %16.9واقعی  هدررفت 

 درصد 25.8 برابر درآمد بدون آب کل 

 آب دجم معادل آن از میلیون مترمکعب 46.7 مقدار که است بوده متر مکعب میلیون 181برابر  95 استان در سال آب تولید کل

 .باشدمی فارس  شرکت درآمد بدون

 : (95 -فارسباالنس ) میشود تقسیم یرز اجزاء به ظاهری هدررفت

 سال  در مترمکعب میلیون6.336 دجمی معادل و سیستم به ورودی کل به نسبت %3.4 مجاز غیر مصارف. 

 در مترمکعب میلیون1 دجمی معادل و سیستم به ورودی کل به نسبت %/.5 سیستم و هاداده مدیریت خطای 

 .سال 

  میلیون مترمکعب در سال. 6.573معادل  درصد 3.6عدم دقت تجهیزات اندازه گیری 



 

 

 

 

 1395فارس در سال  استان آب بدون درآمد شرکت آبفا ياجزا( : 1شکل شماره )

 

 

 

 

 

 

 میلیون 6.929 دجمی معادل و سیستم به ورودی کل به نسبت %4.05 گیری اندازه تجهیزات دقت عدم 

 .سال  در مترمکعب

 درصد 9.7 معادل) باشدمی 89 درسال مکعب متر میلیون 16.4 معادل استان ظاهری هدررفت آب دجم کل 

 . (89 سال در سیستم به ورودی آب کل از

 : (89 باالنس مطابق) باشدمی زیر اجزای شامل نیز درآمد بدون مجاز مصارف

 میلیون 3.973 دجمی معادل) سیستم به ورودی آب کل به نسبت %2.32 درآمد بدون مجاز مصارف 

  اشد.بمی (درسال مترمکعب

 

 

 

 
 

 

 

 درصد 7.6معادل) باشدمی 95 سال در مکعب متر میلیون 13.7 معادل استان ظاهری هدررفت آب دجم کل 

 . (95 سال در سیستم به ورودی آب کل از
 

 : (95باالنس مطابق) باشدمی زیر اجزای شامل نیز درآمد بدون مجاز مصارف

 مترمکعب میلیون 2.349 دجمی معادل) سیستم هب ورودی آب کل به نسبت %1.3 درآمد بدون مجاز مصارف 

  باشد.می (درسال

 : (95 -فارسباالنس ) شود می تقسیم زیر یاجزا به نیز آب واقعی هدررفت

 در مترمکعب میلیون 10.97 دجمی معادل و سیستم به ورودی کل به نسبت %6.1 نشت از شبکه های توزیع 

 .سال



 

 سال در مترمکعب میلیون 3.266 دجمی معادل و سیستم به ودیور کل به نسبت %1.8 نشت از خطوط انتقال. 

  میلیون مترمکعب در  14.2نسبت به کل ورودی به سیستم و معادل دجمی  %8نشت از انشعابات مشترکین

 سال.

 سال  در متر مکعب هزار 1.23 دجمی معادل و سیستم به ورودی کل به نسبت %./ 7 نشت از مخازن. 

  هزار متر مکعب در سال . 1.41نسبت به کل ورودی به سیستم و معادل دجمی  %./ 8سرریز از مخازن 

 درصد16.9 معادل) باشدمی 95 درسال مکعب متر میلیون 30.65 معادل استان واقعی هدررفت آب دجم کل 

 . (95 سال در سیستم به ورودی آب کل از

 

 زیان وارده به شرکت از محل آب بدون درآمد -1-۷
 آب از محل وارده زیان مقدار .است بوده 95 سال در تومان 1300 ددود فارس، در آب هر متر مکعب شده ممیانگین قیمت تما

 بخش آب در به اخیر سالدو  تخصیصی بیش از اعتبارات مبلغ این که است تومان میلیارد 60 معادل شرکت، به درآمد بدون

  میلیارد تومان بوده است. 17.8نیز معادل  95سهم زیان وارده از محل هدررفت ظاهری آب در سال  .است شرکت

 

 گیرینتیجه -۲
 کل که گرددمی روشن ها مولفه این به و عمیق ژرف با توجه و (IWAتوسط انجمن بین المللی آب ) شده ارایه الگوی طبق

 بخش این، بر وهعال و دارد مصارف سایر تخمین و مشترکین مصرف در قرائت ریشه درآمد بدون و درآمد با مجاز مصارف آب

 تطبیق عدم مشکل همواره. شودمی آنها تجهیزات و مشترکین مصارف قرائت نحوه و مصارف به وابسته ظاهری هدر رفت عمده

 درآمد بدون آب در کاهش یا افزایش باع  این و دارد وجود آب تولید و مشترکین ازکنتور شده قرائت مقدار مصرف بین

 تاکید با فاضالب و آب شرکت های هزینه درآمد و کاهش افزایش راهکارهای به سیدنر ما هدف که ازآنجائی .گرددمی

 دوزه دو این در کنترلی راهکارهای و اقدامات به بخش در این باشدمی درآمدبدون مجاز مصارف و ظاهری هدر رفت برکنترل

 است این واقعیت. هستند کننده نتعیی و مهم خود جای به نیز واقعی هدررفت کنترل راهکارهای شد، اگرچه پرداخته

 مدیریتی یا زیرساختی و عمیق تواندمی مشکل این و باشد می مشکل یک سیستم، نشانه یک در زیاد درآمد بدون وجودآبکه

 اشاره هم قبال همانطورکه. باشد شدید عفونت یک یا ساده سرماخوردگی یک نشانه تواند می که انسان بدن در تب مانند باشد،

 به و است سیستم در مدیریتی عملکرد از متاثر ها، مؤلفه دیگر از بیشتر بسیار ظاهری هدر رفت از ناشی درآمد بدون آب شد،

 ظاهری، هدررفت کاهش جهت در کمتر صرف هزینه با تواندلیل با پایش و کنترل فعالیتهای دوزه هدررفت ظاهری می همین

 . فتیا دست درآمد بدون آب کاهش از بیشتری بازده به
 

 قدردانی -۳
از تمامی مدیران و کارکنان پرتالش در تمامی شهرها و واددهای شرکت در استان پهناور فارس که علیرغم همه کمبودها و 

 .کاستی ها، زدمات طاقت فرسایی را برای خدمت به شهروندان استان متحمل می شوند کمال تقدیر و تشکر را ابراز می نمایم
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