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خالصه
مدیریت مصرف آب و مدیریت تلفات آب ،در سرفصلی کلیتر که بهرهوری آب نامیده میشود ،قابل تجمیع هستند.
بهبود شاخصههای عملکردی مرتبط با بهرهوری آب ،نیازمند برنامهریزی درست و اجرای نظاممند مجموعهای وسیع
از اقدامات و بازنگری و بهبود بسیاری از فرآیندهای اجرایی است .این اقدامات در قالب برنامهای به نام برنامهی
بهره وری آب تهران در شرکت آب و فاضالب استان تهران در حال اجرا هستند .برنامه بهرهوری آب تهران مجموعه-
ای از اقدامات را در  10شرکت تابعه استان که 20درصد جمعیت ایران را پوشش میدهند ،هدایت و پشتیبانی فنی
میکند .برنامهی بهره وری آب تهران با توجه به پیچیدگی و تنوع اقدامات از یک سو و وسعت شبکه تحت پوشش،
قابل توجه بوده و در صورت موفقیت میتواند تجربهای قابل اعتنا در سطح جهانی و فصل جدیدی از مدیریت
راهبردی تلفات آب در سطح ملی قلمداد گردد .این مقاله به معرفی بسیار اجمالی اهداف و چارچوب این برنامه
میپردازد.
کلمات کلیدي :مدیریت راهبردي تلفات آب ،بهرهوري آب ،مجزاسازي شبکه توزیع آب ،مدیریت
تلفات آب ،برنامهریزي عملیاتی در مدیریت تلفات آب ،مجزاسازي شبکهي توزیع آبDMA ،



 -1مقدمه
شرکتهای آب و فاضالب در سراسر ایران ،دست کم در بیست سال گذشته اهتمام به مدیریت تلفات آب و ارتقاء
شاخصههای عملکردی مربوط را در دستور کار خود قرار دادهاند .با وجود همه تالشهای صورت گرفته ،مرور تجارب قبلی
نشانگر تکرار تجارب اشتباه و نیاز به آسیبشناسی و اصالح فضای حاکم بر مدیریت آب بدون درآمد است .برنامه بهرهوری آب
تهران در جهت اصالح چارچوب حاکم بر برنامهریزی راهبردی برای بهبود شاخصههای عملکردی بهرهوری آب طراحی شده و
تا به امروز به نتایج ارزشمندی دست یافته است .این مقاله به مرور کاستیهای برخی اقدامات قبلی ،رویکرد اصالحی برنامه و نتایج
حاصل از آن ،میپردازد.
 -2آسیبشناسی اقدامات قبلی
در ایران ،تصویر کلّ ی مباحث مربوط به مدیریت آب بدون درآمد  ،از اوایل دهه هفتاد به فضای امروزی آن شباهت
یافت .این زاویه جدید با تشکیل دفتر طرح مطالعات کاهش آب به حساب نیامده در سال  1374و اجرای چهار پروژه (پایلوت)
در سطح کشور نمود بیشتری پیدا کرد .با اجرای این چهار پروژه یا پایلوت مطالعاتی ،دادههای میدانی دست اول بومی به دست
آمده و تکنیکهای اجرایی اصلی به آزمون گذاشته شدند.
اگرچه نتایج پایلوتهای یاد شده ،حکایت از سردرگمی نسبی در مواجهه با گستردگی و تنوع عوامل تأثیرگذار بر
وضعیت شاخصههای بهرهوری آب دارند ،از زاویه مدیریت راهبردی ،اقدام به اجرای این پروژهها با هدف ظرفیتسازی فنی قابل
درک و پذیرفتنی است .با این وجود تا حدود بیست سال پس از اجرای این پروژهها ،اگر چه دستکم در نمونههای موفق اجرا
شده ،شیوه برداشت دادهها دقیقتر شده و فضای بسته خدماتی مربوط بهبود یافته است ،هنوز تغییری در راهبرد کالن طراحی
پروژهها (اقدامات) به چشم نمی خورد و رویکرد حاکم بر طراحی اقدامات هنوز به برداشت میدانی محدود به بخش کوچکی از
شبکه و اجرای ناقص طیف وسیعی از فعالیتها در آن محدوده مطالعاتی ،خالصه میشود.
در دهههای هفتاد و هشتاد ،دسترسی نسبی به منابع مالی ملّی ،به صورت غیرمستقیم به تداوم دوران ناپختگی برنامهریزی
برای مدیریت آب بدون درآمد ،کمک کرده است .در این سالیان ،به تدریج اقداماتی چون اجرای مطالعات موردی برای برآورد
میدانی اجزاء آب بدون درآمد ،عملیات نشت یابی ،تست کنتور و نظایر آن ،نه به عنوان قطعاتی از یک تصویر بزرگتر ،بلکه به
عنوان عناصری مستقل که به خودی خود دارای ارزشند ،هویتی کاذب یافتهاند .این اقدامات اغلب بدون اتکاء به پیشنیازها و
زیرساختهای الزم و در برخی موارد تنها برای پاسخگویی عملکردی به ارگانهای باالدستی طراحی شده و به اجرا درآمدهاند.
با وجود اینکه گاه و بیگاه ناکامی این اقدامات مورد توجه قرار داده شده است ،اغلب ،دالیل منجر به این ناکامی به
ناکارآمدی فنی تأمین کنندگان خدمات فروکاسته شده و تأمل جدی درباره دالیل منجر به این شرایط در حوزه طراحی راهبردی
اقدامات صورت نپذیرفته است .در اواسط دهه  80تالشهایی برای تدوین نظاممند فعالیتها و رویکرد کل نگر برای برنامهریزی
اقدامات صورت گرفت .تالش دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش آب بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
و تدوین سندی به نام راهنمای طرح عملیات کاهش آب بدون درآمد برای پشتیبانی فنی باالدستی از برنامهریزی راهبردی عملیات
در سطح کشور و اجرای یک مورد مطالعات در شر کت آب و فاضالب استان همدان در همین چارچوب ،اگر چه هر یک با

موفقیتها و نقایصی همراه بوده اند ،بیش از هر چیز فاصله جدی موجود تا فضای مطلوب طراحی برنامههای موفق برای مدیریت
تلفات آب را پر رنگ نمودهاند.

شکل  :1اقدامات صورت گرفته در سه دهه گذشته در زمینه بهبود بهرهوري آب

نبود الگوی مناسب و موفق  ،ابهام در چارچوب فنی و اجرایی این دست از مطالعات راهبردی ،محدودیت توان فنی
عوامل اجرایی اعم از عوامل کارفرمایی ،مشاوران و پیمانکاران و اینرسی یا تمایل به تداوم وضعیت موجود ،همه و همه باعث
شدند که نگاه مبتنی بر برنامه ریزی راهبردی در مدیریت تلفات ،آن گونه که باید با اقبال مواجه نشود .در کنار همه این عوامل،
کاهش کم سابقه اعتبارات عمرانی ،همزمان تأثیری دوگانه و متناقض در فضای عمومی مدیریت تلفات در سطح کشور به همراه
داشته است .این کمبود منابع اگرچه از یک سو باعث رخوت و سکون نسبی در فضای اجرایی مدیریت تلفات آب نسبت به دو
دهه گذشته گردید  ،اما از دیگر سو فرصتی را برای مرور گذشته و بازسازی و پختگی نگاه حاکم بر بهرهوری آب ،برای
صاحبنظران این صنعت فراهم آورده است.
بازنگری در چارچوب راهبردی حاکم بر مدیریت مصرف و تلفات آب ،در سطح استان تهران در چنین فضایی صورت
گرفته است .با این تفاوت مهم که دسترسی نسبی این شرکت و شرکتهای تابعه به منابع مالی جاری در مقایسه با شرکتهایی
که در مناطق کمتر برخوردار کشور فعالیت میکنند ،باعث میشده که اقدامات اجرایی ،طی سالهای فتور آن در سطح کشور،
به قوت جریان داشته باشد .حجم وسیع این فعالیتها ،هرگونه بازنگری در سیاستهای کالن برنامهریزی اقدامات کنترل تلفات
آب در سطح استان تهران را نیازمند جسارت بیشتری میکرده است.
کاستیهای نظام اجرایی متعارف که مبتنی بر تمرکز بر اقدامات مجرد (پروژهها) به جای تمرکز بر برنامه و نقش اقدامات
یاد شده در تصویر کلی هستند ،منجر به اتخاذ رویکردی جدید از سوی دفتر مدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد
شرکت آب و فاضالب استان تهران از ابتدای سال  1394گردید .مدل اجرایی کمتر تجربه شده خرید خدمات مشاوره به شیوهی



زمان پایه (نفر ماه) به کار گرفته شد تا امکان خرید خدمات تخصصی در طیف وسیعی از فعالیتها ،که به دشواری قابل پیشبینی
از قبل و تصریح در متن پیمان بودهاند ،فراهم شود  .خرید خدمات مهندسی مشاور به صورت زمان پایه ،در ابتدا با مخالفتها و
بدبینی هایی همراه بود ولی با گذشت زمان و اجرای بسیاری از اقدامات که در ابتدای برنامه ،تصور و تصویری از آنها وجود
نداشت ،انتقادها کمرنگ شده و امیدواری به اثربخشی برنامه تقویت گردید.
قسمت قابل توجهی از اقدامات جاری مرتبط در سطح استان با توجه به رویکرد جدید مورد بازنگری قرار گرفتند و
برخی از آنها به صورت کامل متوقف شدند .اکنون برنامه راهبردی فراگیر شرکت در زمینه مدیریت مصرف و تلفات آب که
"برنامه بهرهوری آب تهران" نامیده شده ،امیدهای بسیاری را در تحقق سریعتر و کم هزینهتر اهداف شرکت آب و فاضالب
استان تهران در جهت بهبود شاخصههای عملکردی بهره وری آب تقویت کرده است .این مقاله به مرور مختصر دستاوردها و
افقهای پیش روی برنامه بهرهوری آب تهران میپردازد.
 -3برنامه بهرهوری آب تهران
برنامه بهره وری آب تهران بر پنج محور اصلی استوار شده است .این محورهای راهبردی هر یک مشتمل بر چندین اقدام
عملیاتی در جهت افزایش بهرهوری آب هستند که در گروههایی به نام "گروه اقدام" طبقهبندی شدهاند" .اقدام" بنابر تعریف
برنامه مجموعهای از فعالیتهاست که برای هدفی کامالً مشخص و مستندسازی شده در "برنامه بهرهوری آب تهران" تدوین شده
و توسط عوامل برنامه (شرکتهای تابعه ،ستاد تهران ،مشاورین و پیمانکاران) به اجرا در میآید" .برنامه بهرهوری آب تهران"
مجموعهای از ایدههای کلی و "اقدامات" مشخص است که برای حرکت نظاممند به سمت بهبود شاخصهای آب بدون درآمد
در سطح استان تهران طراحی و برنامهریزی شده است .جدول  1ساختار فعلی برنامه و اقدامات جاری آن را نشان میدهد.

شکل  :2محورهاي راهبردي برنامه بهرهوري آب تهران

جدول  :1ساختار مفهومی برنامه بهرهوري آب تهران و عناوین اقدامات جاري

راهبرد

گروه اقدام
طراحی مفهومی برنامه

سازماندهی
برنامه و ظرفیت-

نظام اجرایی برنامه
آموزش

سازی
برنامهریزی و راهبری
تقویت
زیرساخت
اطالعاتی و
شفافسازی
دادهها

بهبود ساختار مستندسازی
و ثبت داده ها
تقویت سامانهی سنجش
جریان و فشار
مدیریت تجهیزات
اندازهگیری جریان
افزایش سرعت و کیفیت

مدیریت تلفات
واقعی

تعمیرات
کنترل فعال نشت

اقدامات انجام شده و جاری
تدوین سند برنامه ،تدوین سند شکست کار ،مستندسازی ایدههای اجرایی
تدوین سند نظام اجرایی برنامه ،استقرار نظام اجرایی برنامه
تدوین سند برنامه آموزشی ،اجرای دوره اندازهگیری جریان آب ،اجرای
دوره پیشرفته مدیریت تلفات ،اجرای دوره کاربردی ArcMap

تدوین برنامه اجرایی ،1395تدوین سند ارزیابی برنامه  ،1395تدوین برنامه
اجرایی ،1396تدوین سند اجرایی پورتال برنامه ،پیادهسازی پورتال
تدوین مدل مفهومی دادههای مکانی برنامه ،تطبیق بانک دادههای مکانی
آبفای استان با مدل مفهومی ،تکمیل دادههای مکانی برنامه
فاز اول مجزاسازی (سطح سازمانی) ،فاز دوم مجزاسازی (ابرمحدودهها) ،فاز
سوم مجزاسازی (پهنههای فشاری)
برنامهریزی و طراحی مفهومی نظام جامع مدیریت کنتورها و فلومترها
تدوین سند اجرایی نشتیابی و اصالح شرح خدمات خرید خدمات،

مدیریت فشار

شناسایی نقاط بحرانی ،اصالح قطر انشعابات،

مدیریت دارایی

اصالح جنس و اجزاء انشعابات مشترکین،

مدیریت تلفات

کنترل مصارف غیرمجاز

-

ظاهری

دادهکاوی قرائت

-

مدیریت سرانه و پیک

-

شناسایی مصارف مجاز

سنجش مصارف داخلی ساختمانهای سازمان ،شناسایی و تجهیز مصارف

مدیریت مصرف
و مصارف مجاز
بدون درآمد

بدون درآمد
کنترل مصارف رایگان

فرآیندی،
-

هر "اقدام" عملیاتی توسط سندی به نام "سند اقدام" تشریح و تبیین شده و نقش هر یک از عوامل اجرایی در آن
مشخص میگردد .سند اقدام سنگ بنای عملیاتی هر اقدام است و بسته به نیاز توسط اسناد دیگر فنی که "سند پشتیبانی فنی از
فعالیت" نامیده شدهاند ،جزئیات اجرایی فعالیتهای مندرج در آن تشریح میشود .برای مثال مجزاسازی ابر محدودهها ،دارای



یک سند اقدام تفصیلی است که اهداف و فهرست فعالیتهای مربوط به این اقدام را در بر میگیرد .با این وجود فعالیتهای
مندرج در این سند ،با چندین سند جانبی برای تشریح روش کدگذاری محدودهها ،شناسایی مرز محدودهها ،رنگ آمیزی شیرهای
مرزی ،ترسیم فلودیاگرامها و نظایر آن پشتیبانی میشوند.
 -4رشته اقدامات مجزاسازی شبکه در برنامه بهرهوری آب تهران
برنامه ریزی برای کاهش نظام یافته آب بدون درآمد نیازمند دسترسی به دادههای مناسب و درست در حوزه تولید ،توزیع
و مصرف است .اقدامات گروه "تقویت سامانهی سنجش ،اندازهگیری و رهگیری جریان و فشار آب" به عنوان یکی از محورهای
اصلی راهبرد "تقویت زیرساخت اطالعاتی" ،به کارگیری تکنیکهای مدرن بهرهبرداری را میسر ساخته و زمینهساز بهبود شاخص-
های آب بدون درآمد میگردند .رشته اقدامات مجزاسازی شبکه به معنی تحت نظارت قرار دادن میزان جریان ورودی و خروجی
به بخش مشخصی از شبکه توزیع آب ،از مهمترین اقدامات این گروه در برنامه تهران و محور اصلی فعالیتهای برنامه هستند.
مجزاسازی شبکه برای مدیریت اتفاقات و به کارگیری مؤثر نشتیابی فعال ،استخراج شاخصههای عملکردی مربوط به
آب بدون درآمد و طراحی اقدامات اصالحی هدفمند ،ضروری است .برنامهی بهرهوری آب تهران اتکاء به دادههای کمّی قابل
اعتماد و شاخصههای عملکردی استاندارد را به عنوان یکی از محورهای بنیادین برنامه به رسمیت شناخته است .در همین چارچوب
یکی از اهداف اصلی رشته اقدامات مجزاسازی ،فراهم ساختن زیرساخت الزم برای تحلیلهای راهبردی و مبتنی ساختن اقدامات
اصالحی بر تحلیلهای فنی کمّی است .تحلیل دادههای جریان و تداوم رصد این دادهها به عنوان پایه تحلیلها ،میتواند فصل
جدیدی از بهرهبرداری را در آب و فاضالب استان تهران رقم زده و بهرهوری قابل قبول در حوزهی تأمین و توزیع آب را به
ارمغان داشته باشد.
ال در بسیاری
البته اقدام به مجزاسازی در این سطح وسیع قطعاً با چالشهایی جدی مواجه خواهد بود .شبکه آب تهران عم ً
از مناطق در هم تنیده بوده و به سادگی قابل جداسازی نیست .حفظ تعادل میان الزامات متقابل و گاه متناقض مجزاسازی ،امری
ضروری است که باید همواره مورد توجه قرار داده شود .برای مثال ،تعدد نقاط ارتباطی میان مناطق مجزا ،منجر به تعدد تجهیزات
مورد نیاز شده و تعدد تجهیزات به قابلیت اطمینان و تداوم پیوستگی دادهها صدمه میزند و از طرفی دیگر ،قطع مبادی ارتباطی
مرزی محدودههای مجزا ،میتواند به افت کیفی و مشکالت تأمین آب منجر گردد .همچنین بسیاری از فعالیتهای برنامه ،نظیر
آزمون فشار صفر برای ارزیابی مرز محدودههای مجزا و نصب فلومترهای مورد نیاز به صورت موقت ارائه خدمات را با اختالل
مواجه می کند .پذیرش عوارض درون سازمانی و برون سازمانی چنین تنشهایی نیازمند همراهی و جدیت مدیریت ارشد همه
شرکتهای تابعه است .ایجاد و حفظ این همراهی در سطح مدیران عامل شرکتهای دهگانه زیر مجموعه شرکت آب و فاضالب
استان تهران ،یکی از محورهای اصلی فعالیت در برنامه بهرهوری آب است.
اگرچه مجزاسازی شبکه اغلب با پیادهسازی  DMAیکسان تصور میشود ،برنامه بهرهوری آب تهران ساختاری باال به
پائین و یا بزرگ به کوچک را برای آن در نظر گرفته است که در شکل  3قابل مشاهده است .تقسیم شبکهی توزیع آب به نواحی
کوچکتر موجب افزایش دقت سنجش شاخصهها برای هر منطقه از یک سو و افزایش هزینههای تجهیز و نگهداری تجهیزات و
تحلیل دادهها در این محدودهها از سوی دیگر خواهد گردید .به همین دلیل سطح مناسب مجزاسازی تابعی از شرایط محلی بوده

و بستگی تام به میزان قیمت تمام شده آب تولیدی ،قیمت فروش آب ،سطح آموزش و توانایی بهرهبردار و توان عملیاتی سازمان
خواهد داشت .شبکه هدف برنامه بهرهوری آب در سطح اول مجزاسازی محدوده امور بهرهبرداری هر شهر است .با این وجود
شهر تهران ،با توجه به وسعت و بهرهبرداری توسط  6شرکت مستقل ،به شش قسمت تقسیم شده است.
بر اساس تعریف برنامه ،یک "ابر محدوده" قسمت بزرگی از شبکهی توزیع در حوزهی یک شبکه است که از یک یا
چندین زون فشاری تشکیل میگردد .واژگان بینالمللی متنوعی برای این سطح از مجزاسازی میتوانند نظیر گرفته شوند .زون
خوشه ( )Zone Clusterو زون اندازهگیری جریان ( )DMZبرخی از این کلمات معادل هستند .در برنامه تهران ،یک ابر محدوده
در حالت ایدهآل قسمتی از شبکهی توزیع آب است که توسط یک مخزن مستقل ،آبرسانی میشود .قسمتهائی از شبکه شهرهای
تابعه استان که با این شرایط قابل مجزاسازی نیستند ،وسیعاند .بنابراین مطابق با شرایط عملی و قضاوت مهندسی ،محدودهها به
صورتی که با تعدادی محدود و قابل مدیریت از فلومترها قابل جداسازی باشند ،تعریف شدهاند .شرح مفصلی از نیازها و الزامات
فنی حاکم بر این قضاوت مهندسی طی کارگاههای فنی و جلسات متعدد هماهنگی ،با شرکت عوامل برنامه ،در سطح شرکتهای
تابعه به بحث گذاشته شده است .در سطح ابر محدودهها ،شهر تهران به  75محدوده تقسیم شده و استقرار این مناطق با جدیت طی
دو سال ابتدایی برنامه مورد پیگیری قرار گرفته و اغلب ابرمحدودهها مستقر گردیدهاند.

مجزاسازی در
سطح DMA

مجزاسازی در
سطح زونهای
فشاری

مجزاسازی
ابرمحدوده ها
ایجاد زیرساخت
سنجش سازمانی

شکل -3سطوح مجزاسازي در برنامهي بهرهوري آب تهران

سطح سوم مجزاسازی از سال  96آغاز شده و تکمیل آن با نصب نزدیک به  700فلومتر در سطح شبکه ،تا انتهای 1400
منجر به استقرار  260منطقه مجزا در تهران خواهد گردید .یادآوری این نکته کلیدی است که بر خالف نگاه متداول مجزاسازی،
در هر یک از مراحل مجزاسازی در برنامه تهران 100 ،درصد شبکه پوشش داده شده و تنها تعداد و ابعاد مناطق مجزا در طول
برنامه تغییر می کند .از طرف دیگر هر یک از سطوح مجزاسازی برای اهدافی اختصاصی کاربرد داشته و حتی پس از استقرار



مناطق کوچکتر ،رصد برخی پارامترها و تولید برخی گزارشها در سطوح بزرگتر ادامه خواهد یافت .اگرچه برخی از پهنههای
فشاری در سطح سوم مجزاسازی ،اقتضائات  DMAرا برآورده میسازند ،اما اجرای  DMAتا پیش از اتمام سطح سوم مجزاسازی
و کنترل دقیق تمامی  260پهنه فشاری ،در برنامه بهرهوری آب تهران جایگاهی نخواهد داشت.
 -5نتیجهگیری
برنامهی بهروری آب تهران ،اصالح و نهادینه سازی ساز و کارهای جاری بهرهبرداری ،به جای اقدامات محدود و
موضعی را وجه تمایز اصلی رویکرد راهبردی در جهت ارتقاء بهرهوری آب در سطح شرکت آب و فاضالب استان تهران میداند.
این برنامه ،تصویری بزرگ از تمامی اقدامات مرتبط را ،در زنجیرهای از فعالیتها و اقدامات به هم پیوسته ترسیم کرده و هر اقدام
را بر اساس جایگاه روشن و اهداف مشخص ،در چارچوب تصویر جامع و کالن برنامه هویت میبخشد .وسعت اقدامات برنامه
مانع از انعکاس جزئیات آن در این نوشتار گردیده است ،اگر چه امید میرود این محدودیت مانع از انتقال تصویری درست از
مفاهیم و ایده های اصلی حاکم بر برنامه به خواننده نشده باشد .در پایان به منظور کمک به افزایش این شفافیت شمایی از فضای
قبل برنامه و فضای جاری در قالب جدول  1ارائه میگردد.
جدول  -2بریدههایی از فضاي حاکم بر برنامه بهرهوري آب تهران

رویکرد قبل از اجرای برنامه

راهبرد جاری و حاکم بر برنامه

اجرای مطالعات موردی در قالب پروژههای مطالعاتی مدیریت

تأکید بر استقرار محدودههای مجزا و بهرهبرداری دائمی،

تلفات مشتمل بر فعالیتهای بسیار متنوع ،محدود شدن نتایج به

پیرایش اهداف اقدام و تمرکز بر حصول چند هدف

گزارشات ،توقف مجزاسازی پس از پایان مطالعات

محدود در هر گام

حرکت از جزء به کل( ،از  DMAبه مجزاسازی کل شبکه)

حرکت از کل به جزء در قالب مراحل شکل 3

انجام دورهای عملیات نشتیابی تقریباً هر سه سال یکبار

انجام عملیات نشتیابی بر اساس نیازهای اختصاصی و
متفاوت هر محدوده مجزا

خرید خدمات مشاوره قیمت مقطوع برای اجرای مطالعات

خرید خدمات مشاوره زمان پایه برای طراحی اقدامات و

موردی

همکاری در زمینه مدیریت راهبردی برنامه
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سند اقدام فاز دوم مجزاسازی ،برنامه بهرهوری آب تهران1395 ،
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سند راهبردی برنامه بهرهوری آب تهران ،برنامه بهرهوری آب تهران1396 ،
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سند شکست کار برنامه بهرهوری آب تهران ،برنامه بهرهوری آب تهران1395،

.4

ر اهنمای طرح عملیات کاهش آب بحساب نیامده ،عزیزا ..مبینی ،شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

