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 خالصه

 وهای آب آب به شرکتاتالف زیادی از نظر اقتصادی و تهای های آبرسانی، همواره خسارنشت آب در شبکه

ژی مناسب استراتو سپس  محاسبه کند. در این مقاله، ابتدا شاخص نشت زیربنائی در شهر ورامینفاضالب وارد می

اسبه شده دی نشت، اجزای نشت محبا استفاده از تئوری تراز اقتصا گردیده است. همچنین برای کاهش نشت پیشنهاد

اسبه شده نشت زیربنایی مح مقدار شاخص .ده استانجام شتحلیل حساسیت متغیرهای تاثیرگذار بر میزان نشت و 

میلیون مترمکعب در سال  08/1مقدار نشت کوتاه مدت اقتصادی برای شبکه آبرسانی شهر ورامین و  4/6

 1251ماه و بودجه ساالنه معادل  17برابر  یابیبرای رسیدن به این سطح نشت، تواتر عملیات نشت. بدست آمد

فاده قتصادی مورد استتواند به عنوان نمونه نحوه محاسبه نشت امقاله حاضر می .تخمین زده شدمیلیون ریال 

 قرار گیرد. 
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 . شاخص نشت زیربنایی تحلیل اقتصادی نشت، شبکه آبرسانی،کلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه -1

 یخطا رمجاز،یشممامل مصممارف   یهدر رفت هاهر شممود.تقسممیم می یو هدر رفت واقع یهدررفت آب به دو قسمممت هدر رفت هاهر

س ادهد تیریمد یو خطا یریگاندازه زاتیتجه شت زین یهدر رفت واقع امانه  و ها و  شبکه توزشامل ن شت از خطوط انتق ع،یهای  ال، ن

، نشت های گزارش1نشت آب در شبکه های توزیع شامل نشت زمینه باشد.  یم نیاز مخازن و نشت از انشعابات مشترک زینشت و سرر

ت، شامل نشت از سوراخ ها، نشت از اتصاال می باشد. نشت زمینه، نشتی است که  یرقابل شناسایی بوده و معموال3ً نشدهو گزارش 2 شده

شار است. نشترل مؤثر ف، کنتآن  کاهش مؤثرراه بوده و که با ابزارهای سنتی قابل شناسایی ناست اتصاالت، چکه کردن و موارد مشابه 

شکل های گزارش سنل آب و و معموالً  سازشده عموماً قابل رویت، م شتریان و یا پر شد تا م با دبی زیاد بوده و زمان کمی طول می ک

ل مدت زمان زیادی طوو معموالً یت نبوده ؤفاضمالب به دلیل کاهش فشمار یا قطعی، متوجه آن شموند. نشمت های گزارش نشمده قابل ر

  .]1[ه آن شوند، متوجآب به دلیل کاهش فشار یا قطعی کین یا مسئولینکشد تا مشترمی

نشاندهنده وضعیت سیستم از نظر زیرساختی و نشت می باشد و از تقسیم مقدار تلفات واقعی  ،4(ILIشاخص نشت زیربنایی)

آید. با اسممتفاده از این شمماخص می توان اههارنظر کرد که چه روشممی برای کنترل نشممت در بدسممت می 5به نشممت اجتناب ناپذیر موجود

 یر اقتصممادی اسممت را نشممت اجتناب ناپذیر آنها تعمیرمعموالً نشممت های کوچو و  یرقابل اجتناب که  دارد.مناسممب کارآیی  امانه سمم

 ها را تخمین زد.توان، آنالمللی آب میروابط ارائه شده توسط انجمن بینگویند که با 

شت اجتناب  در شهر ورامیننااین مقاله، مقدار ن شبکه آب  شت زیربنایی برای  شاخص ن موجود در  هایبا توجه به داده پذیر و 

نشت،  است. سپس با استفاده از تئوری ترازاقتصادیشده شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران تعیین  جدول تعادل سالیانه

که شب و در نهایت  تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر روی نشتتعیین اجزای تشکیل دهنده نشت نشت اقتصادی محاسبه و سپس 

 .انجام شده است
 

 روش تحقیق-2

 زیربنائی شاخص نشت-2-1
 تلفات واقعیبه  موجودرا به صممورت حاصممل تقسممیم مقدار تلفات واقعی ( ILI)، مقدار شمماخص نشممت زیربنایی 1999لمبرت در سممال 

  .]3و2[اجتناب ناپذیر معرفی کرد

 ILI =
CARL

UARL
                                                                                                                                        (1)  

                                                           
1 Background Leakage 

2 Reported Leakage 

3 Unreported Leakage 

4 Infrastructure Leakage Index 

5 Unavoidable Leakage 



 

 

 

مقدار تلفات واقعی  UARL2مقدار تلفات واقعی کنونی ساالنه بر حسب مترمکعب در سال و CARL 1که در آن 

یا  ،جریان شبانه گیری حداقلباشند. مقدار تلفات واقعی کنونی ساالنه از طریق اندازهناپذیر ساالنه بر حسب مترمکعب در سال میاجتناب

 آید. ها بدست میجدول تعادل سالیانه یا روش مولفه

سال  صورت گرفته در چند 1999لمبرت در  ساس تحقیقات بین المللی  شرایط زیربنای بر ا شور مختلف و در نظر گرفتن  ی ک

ناپذیر ارائه کرد که در آن، رابطه بین فشممار و نشممت، خطی درنظر گرفته شممده تجربی برای محاسممبه نشممت اجتناب مناسممب، یو رابطه

و جنس  نواع نشتبا در نظرگرفتن تأثیر فشارهای مختلف و روابط جریان نشت برای ا 2005. سپس لمبرت و تورنتون در سال ]2[است

شار مختلف لوله ضافه کردن فاکتور تصحیح ف شت اجتناب ناپذیر را به صورت رابطه)، رابطه Cpها، با ا شده برای ن ( تصحیح 1ای ارائه 

 .]4[کردند

UARL (
lit

day
) = (18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P × Cp                                                   (2)  

طول لوله موجود از مرز اشممترات تا کنتور  Lpتعداد انشممعابات ،  Ncطول خط اصمملی بر حسممب کیلومتر،  Lmکه در آن 

ر اساس بفاکتور تصحیح فشار می باشند. فاکتور تصحیح فشار  Cpفشار متوسط سامانه بر حسب متر و  Pمشترت بر حسب کیلومتر و 

 .]5[آیدو فشار متوسط بدست میهای صلب درصد لوله

، شبکه به چند گروه تقسیم بندی  ILI، ماتریس ارزیابی تلفات واقعی را ارائه کرد که با توجه به مقدار 2005ر در سال لیمبرگ

نیز بیشتر توسعه داده شد. ماتریس  2010شده و برای هر گروه، استراتژی کنترل نشت خاصی پیشنهاد شده است. این ماتریس در سال 

 .]6[قابل مشاهده است 1ی کشورهای با درآمد کم و یا متوسط در جدول شماره ارزیابی تلفات واقعی لیمبرگر برا

 

 ماتریس ارزیابی تلفات واقعی -1جدول شماره 

تلفات واقعی بر حسب )لیتربه ازای هر انشعاب در روز( در فشارهای متوسط 

 طبقه بندی عملکرد فنی ILI مختلف

 متر 10 متر 20 متر 30 متر 40 متر 50
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250-125 200-100 150-75 100-50 50-25 4-2 A2 
500-250 400-200 300-150 200-100 100-50 8-4 B 
1000-500 800-400 600-300 400-200 200-100 16-8 C 

1000< 800< 600< 400< 200< 16< D 
 باشد:برای هر طبقه ماتریس فوق به شرح زیر میراهکارهای ارائه شده لیمبرگر 

: عملکرد مدیریت نشت در کالس جهانی است؛ پتانسیل برای کاهش بیشتر تلفات واقعی کم است، مگر اینکه  A1بندی طبقه

 هنوز پتانسیل برای کاهش فشار وجود داشته باشد.

                                                           
1 Current Annual Real Losses 

2 Unavoidable Annual Real Losses 



 

 : کاهش بیشتر تلفات ممکن است  یراقتصادی باشد مگر اینکه با بحران کمبود آب مواجه باشیم. A2طبقه بندی 

هبود های کنترل فعال نشت بیشتر و نگهداری بهتر شبکه، پتانسیل برای ب: با درنظر گرفتن مدیریت فشار، برنامه Bطبقه بندی 

 وضعیت وجود دارد.

د، قابل تحمل است، ولی بایستی سطح و طبیعت نشت را تجزیه و تحلیل نمود و برای : اگر آب فراوان و ارزان باش Cطبقه بندی 

 کاهش نشت تالش کرد.

 های کاهش نشت، بسیار ضروری و دارای اولویت باال هستند.: بسیار ناکارآمد است، برنامه Dطبقه بندی 

 

 مدت نشتتراز اقتصادی کوتاه-2-2
و ها مدنظر است. در این روش هر یهای کوتاه مدت کنترل نشت در بسیاری از شرکتشروش کنترل فعال نشت به عنوان یکی از رو

از اجزای نشت )شامل گزارش شده، گزارش نشده و زمینه( با تخمین مناسبی محاسبه شده و در نهایت مقدار اقتصادی نشت در صورت 

های مربوط های آبرسانی به قیمت تمام شده آب و هزینهشود. مقدار سطح نشت در شبکههای کنترل نشت محاسبه میاستفاده از تکنیو

ها گردد بالفاصله نشتیابی شبکه محاسبه شده و تاکید میبه کنترل نشت وابسته است. در این روش تواتر اقتصادی برای عملیات نشت

، شامل روش مدت نشتاقتصادی کوتاهالمللی آب برای محاسبه تراز های ارائه شده توسط انجمن بینباید تعمیر و برطرف گردند. روش

BABE دهنده نشت و تخمین مقدار تراز اقتصادی کوتاه مدت نشت با استفاده از . در ادامه، اجزای تشکیل]7[باشدو نرخ افزایشی می

 شود. روش نرخ افزایشی محاسبه و ارائه می

 

 شکستگی های گزارش شدهدر محاسبه حجم نشت -2-2-1
بر اساس تحقیقات بین المللی در چندکشور مختلف و در نظر گرفتن شرایط زیربنائی خوب، حجم آب هدر رفته  1999لمبرت در سال 

 .]2[متر به صورت زیر بیان کرد 50های گزارش شده در فشار متوسط نشتاز 

  :مترمکعب در ساعت  12دبی  روز یا 1مترمکعب در ساعت به مدت  36مترمکعب برای هر حادثه )دبی  864خطوط اصلی

 روز(3به مدت 

  : )روز یا  8مترمکعب در ساعت به مدت  6/1مترمکعب در هرحادثه )دبی  307اتصاالت انشعابات )ازخط اصلی تا انشعاب

 روز(16مترمکعب در ساعت به مدت  8/0دبی 

نیاز به اصالح دارند.  اد فوقمتر است، اعد 50وسط لمبرت در فشار آب از آنجایی که حجم آب هدر رفته ارائه شده ت

. ودشو رابطه نشت و فشار، مقادیر نشت با توجه به جنس لوله ها و جنس و نوع ترت اصالح می 1FAVADبا توجه به مفهوم 

در سیستم های بزرگ که جنس لوله های به صورت ترکیبی از مواد مختلف است معموالً فرض می شود که نرخ متوسط نشت 

 . ]8[کندمتوسط فشار تغییر میبه صورت خطی با 

الزم به توضیح است که در هنگام باز کردن ترانشه )به منظور تعمیر نشت(، با استفاده از یو هرف مدرج و زمان پر 

 توان دبی نشت را بدست آورد.  شدن آن می

 

                                                           
1 Fixed And Variable Area Discharge 



 

 

 

 

 محاسبه حجم اقتصادی نشت ها و شکستگی های گزارش نشده -2-2-2
 .]8[شودهای گزارش نشده به صورت زیر تخمین زده میشده توسط لمبرت و اللونده سطح اقتصادی نشت بر اساس روابط تجربی ارائه

T = √(0.789 × CI)/(CV × RR)  (3                                                                                                                       )              

EP1 = 100 ×
12

T
                                                                                                                                                                        )4( 

ABI2 = EP × CI                                                                                                                                                                        )5(                          

EAVURL =
ABI

CV
 (6)                                                                                                                                                                                  

آب  متیق CV، ریالبر حسب   یابینشت اتیعمل کل نهیهز CIبر حسب ماه ،  یابینشت اتیتواتر عمل Tکه در روابط فوق؛ 

نشده بر حسب مترمکعب گزارش یهانشت یشینرخ افزا RRباشد( ،  رییمتغ تواند یبر مترمکعب، که م الیتمام شده آب بر حسب ر متی)ق

و  الیبر حسب ر یابینشت اتیبودجه ساالنه عمل ABIگردد،  یابینشت  یستیدرصد شبکه که ساالنه با زانیم EP ،در روزدر سال

EAVURL باشد. یگزارش نشده  م یهانشت یسطح اقتصاد 

رخ افزایشی . در این مقاله فرض شده است که مقدار ن]8[ارائه شده است RRی بسیاری برای محاسبه مقدار نرخ هاروش

نشده با اختالف  گزارش ینشت ها یشینرخ افزا یعنیهای گزارش نشده با نرخ افزایشی تلفات واقعی در دو سال مختلف برابر است. نشت

 شود. یآب در دو سال مختلف  برابر فرض م انهیدر جدول تعادل سال یهدررفت واقع

 

  ناپذیراجتناب زمینه محاسبه نشت -2-2-3
رابطه   5/1با مقدار فشار به توان  نهیزم یهانشان داد که نشت سیو انگل لیدر برز 2009تا  1995 یهاسال نیصورت گرفته ب قاتیتحق

 :]9[دارائه کر یآبرسان یهادر شبکه نهیزم یهامحاسبه نشت یبرا ایرابطه 2009دارد. لمبرت در سال 

UBL3 = (20 ∗ Lm + 1.25 ∗ Ns) ∗ (
AZNP

50
)1.5                                                                                    )7(   

 Nsطول خط اصلی بر حسب کیلومتر،  Lmنشت زمینه اجتناب ناپذیر بر حسب لیتر بر ساعت و  UBLکه در معادله فوق؛ 

 مقدار نشت اقتصادی برای شبکه مورد مطالعه ارائه ،در ادامه باشد.مقدار متوسط  فشار شبانه بر حسب متر می AZNP4تعداد انشعابات و 

 شود. می

 

 مشخصات شبکه مورد مطالعه-3
مشخصات شبکه آبرسانی شهر ورامین به طور خالصه در  شهر تهران واقع شده است. یجنوب شرق یلومتریک 35در  نیشهرستان ورام

 است. ارائه شده 2جدول شماره 

                                                           
1 Economic Percentage of System 

2 Annual Budget for Intervention 

3 Unavoidable Background Leakage 

4 Average Zone Night Pressure 



 

 

 1مشخصات شبکه آبرسانی شهر ورامین و محاسبه نرخ افزایشی -2جدول 

طول شبکه توزیع 

 (کیلومتر)

تعداد 

 انشعابات

طول خط 

 (رکیلومتانتقال)

حوادث شبکه 

 توزیع

حوادث 

 خطوط انتقال

حوادث 

 انشعابات

فشار  متوسط

 )متر(شبکه

24/289 40183 8/75 809 1 3073 24 

 )مترمکعب(94تلفات واقعی سال  )مترمکعب(93تلفات واقعی سال 
 RRنشت های گزارش نشده نرخ افزایشی 

 (مترمکعب در روز)

1488635 1660986 472  

 

 نتایج -4
 336165مترمکعب در روز ) 921شهر معادل  نیدر ا ریمقدار نشت اجتناب ناپذ ن،یشهر ورام یشبکه آبرسان اتیبا توجه به خصوص

 30حدود  نکهیبا توجه به ا .باشدیم 1660986ساالنه با استفاده از جدول تعادل ساالنه،  یو مقدار تلفات واقع باشدیمترمکعب در سال( م

 بی( هستند، ضرلنیات ی)پل ریها انعطاف پذدرصد جنس لوله 70آزبست و ...( و  ل،یشبکه از جنس صلب)چدن داکت یهادرصد لوله

 B گروه یدر طبقه بند ILI مقدار نیباشد. ا یم 38/6برابر  یاصالح ILI باشد و مقدار  یم 775/0شهر معادل  نیدر ا Cp یاصالح

 توانیشبکه م یهدارنگ تیفشار، کنترل فعال نشت و بهبود وضع تیریمد یهابا برنامه جهیتدارد. در ن یجا یتلفات واقع یابیارز سیماتر

  3دول شمارهنشت به طور خالصه در ج دهندهلیتشک ی. اجزاستیشبکه ن ضیبه تعو یاجیکنترل کرد و احت یادینشت موجود را تا حد ز

 یماندن مقدار یباق لیکنند که به دل یضرب م ثابت بیآنرا در ضر ر،یاجتناب ناپذ نهینشان داده شده است. معموالً بعد از محاسبه نشت زم

داده نشدند  صیختش ،یابینشت  اتیتوسط عمل صیقابل تشخ یاز نشت ها یبرخ نکهیا ایاست،  راتیتعمو  یابینشت اتینشت بعد از عمل

 .]8[زده شده است نیتخم نهیدرصد حجم نشت زم 10مقدار توسط لمبرت و اللونده حدود  نیا. ]8[

مترمکعب در سال بدست  1087476 نیشهر ورام یشبکه آبرسان یبرا یمقدار نشت کوتاه مدت اقتصاد، 3شمارهجدول  طبق

سطح نشت،  نیبه ا دنیرس یباشد. برا یدر روز م لومتریمترمکعب در هر ک 29/10 ایدر هر انشعاب در روز  تریل 14/74آمده که معادل 

  .باشدیم  الیر ونیلیم 1251بودجه ساالنه معادل  وماه  7/16برابر  یابینشت اتیتواتر عمل

                                                           

 شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران 94اعداد برگرفته از باالنس سال 1 



 

 

 

 1محاسبات سطح اقتصادی نشت در شهر ورامین -3جدول 

 

یزان نرخ افزایشی یابی و مپارامترهای تاثیرگذار بر روی سطح اقتصادی نشت در شبکه، قیمت تمام شده آب ، هزینه عملیات نشت

 ت.بر روی سطح اقتصادی نشت در شکلهای زیر قابل مشاهده اسباشند که با تحلیل حساسیت تاثیر هریو از این پارامترها تلفات می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پروژه موردمطالعه تأثیر قیمت تمام شده آب بر سطح اقتصادی نشت-1شکل

 

                                                           
 .ریال می باشد 10454میلیون ریال به ازای هرکیلومتر و قیمت تمام شده آب برابر  6یابی معادلهزینه عملیات نشت1 

 اجزاء شبکه
طول/ 
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مترمکعب در )
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اقتصادی سطح 

 کوتاه مدت نشت

مترمکعب در )

(سال   

خطوط اصلی 

 )کیلومتر(
44/289  508335  16863 1686 

119626 8747610 اتصاالت  

 انشعابات
40183 837452  146324 14632 

345788  جمع کل  163187 16318 

لیتردر هر انشعاب در روز  14/74 نشت اقتصادی کوتاه مدت مترمکعب در هر کیلومتر در روز 29/10   
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های رو افزایش قیمت آب یکی از روشیابد. از اینهرچقدر قیمت تمام شده آب بیشتر باشد، سطح اقتصادی نشت کاهش می

 باشد.یابی و کاهش سطح نشت میبودجه عملیات نشتمفید برای تامین 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پروژه مورد مطالعه یابی بر سطح اقتصادی نشتتأثیر هزینه عملیات نشت-2شکل 

 

ب از یابد. لذا اگر با روشهای مناسیابی، سطح اقتصادی نشت پروژه افزایش میبا افزایش هزینه عملیات نشت 2مطابق شکل 

 های آبفا  برای کنترل فعال نشت، بتوانهای داخلی شرکتسازی روش و خرید لوازم و الگرهای مناسب و استفاده از نیرومله بومی ج

 توان سطح اقتصادی نشت پروژه را کا هش داد.هزینه عملیات نشت یابی را کاهش داد، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در پروژه موردمطالعه نشت نشده بر سطح اقتصادیهای گزارشتأثیر نرخ افزایشی نشت-3شکل
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(سالمترمکعب در روز در)نرخ افزایشی نشت های گزارش نشده



 

 

 

 

ارهای یابد. از جمله راهکبا افزایش نرخ نشت های گزارش نشده، سطح اقتصادی نشت در شبکه افزایش می 3مطابق نتایج شکل 

 باشد. مناسب برای جلوگیری از افزایش نرخ نشت در شبکه، مدیریت فشار و نگهداری بهتر شبکه می

 

 گیرینتیجه-5
معادالت تعیین نشت اقتصادی و نحوه محاسبه آن در  الب یو مثال ارائه شد.  این مثال عملی به عنوان الگویی برای محاسبه در این مقاله 

محاسبه  4/6تواند مورد استفاده قرار گیرد. مقدار شاخص نشت زیربنائی شبکه آبرسانی شهر ورامین نشت اقتصادی در شهرهای کشور می

ی این شهر تقریبًا یکنواخت و و بازه تغییرات فشار نیز محدود است برنامه کنترل نشت و نشت یابی منظم در شد. از آنجایی که توپوگراف

درصد از شبکه آبرسانی ورامین  72شود. نتایج این مقاله نشان داد که اگر ساالنه حدودشبکه برای کاهش مقدار تلفات واقعی پیشنهاد می

 طریق کاهش تلفات جبران خواهد شد. های صرف شده از هزینه ،یابی شودنشت

 

 قدردانی -6
بدینوسیله از همکاری آقایان مهندس کارگری مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران و مهندس سلگی مدیر 

ن تحقیق،  پشتیبانی ایمحترم دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران در ارائه اطالعات موردنیاز و 

 شود. قدردانی می
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