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نشت آب در شبکههای آبرسانی ،همواره خسارتهای زیادی از نظر اقتصادی و اتالف آب به شرکتهای آب و
فاضالب وارد میکند .در این مقاله ،ابتدا شاخص نشت زیربنائی در شهر ورامین محاسبه و سپس استراتژی مناسب
برای کاهش نشت پیشنهاد گردیده است .همچنین با استفاده از تئوری تراز اقتصادی نشت ،اجزای نشت محاسبه شده
و تحلیل حساسیت متغیرهای تاثیرگذار بر میزان نشت انجام شده است .مقدار شاخص نشت زیربنایی محاسبه شده
 6/4و مقدار نشت کوتاه مدت اقتصادی برای شبکه آبرسانی شهر ورامین  1/08میلیون مترمکعب در سال
بدست آمد .برای رسیدن به این سطح نشت ،تواتر عملیات نشتیابی برابر  17ماه و بودجه ساالنه معادل 1251
میلیون ریال تخمین زده شد .مقاله حاضر میتواند به عنوان نمونه نحوه محاسبه نشت اقتصادی مورد استفاده
قرار گیرد.


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

-1

مقدمه

هدررفت آب به دو قسمممت هدر رفت هاهری و هدر رفت واقعی تقسممیم میشممود .هدر رفت هاهری شممامل مصممارف یرمجاز ،خطای
تجهیزات اندازهگیری و خطای مدیریت داده ها و سامانه و هدر رفت واقعی نیز شامل ن شتهای شبکه توزیع ،ن شت از خطوط انتقال،
نشت و سرریز از مخازن و نشت از انشعابات مشترکین می باشد .نشت آب در شبکه های توزیع شامل نشت زمینه  ،1نشت های گزارش
شده 2و گزارش نشده 3می باشد .نشت زمینه ،نشتی است که یرقابل شناسایی بوده و معموالً شامل نشت از سوراخ ها ،نشت از اتصاالت،
اتصاالت ،چکه کردن و موارد مشابه است که با ابزارهای سنتی قابل شناسایی نبوده و راه مؤثر کاهش آن  ،کنترل مؤثر فشار است .نشت
های گزارش شده عموماً قابل رویت ،م شکل ساز و معموالً با دبی زیاد بوده و زمان کمی طول می ک شد تا م شتریان و یا پر سنل آب و
فاضمالب به دلیل کاهش فشمار یا قطعی ،متوجه آن شموند .نشمت های گزارش نشمده قابل رؤیت نبوده و معموالً مدت زمان زیادی طول
میکشد تا مشترکین یا مسئولین به دلیل کاهش فشار یا قطعی آب ،متوجه آن شوند].[1
شاخص نشت زیربنایی( ،4)ILIنشاندهنده وضعیت سیستم از نظر زیرساختی و نشت می باشد و از تقسیم مقدار تلفات واقعی
موجود به نشممت اجتناب ناپذیر 5بدسممت میآید .با اسممتفاده از این شمماخص می توان اههارنظر کرد که چه روشممی برای کنترل نشممت در
س مامانه کارآیی مناسممب دارد .نشممت های کوچو و یرقابل اجتناب که معموالً تعمیرآنها یر اقتصممادی اسممت را نشممت اجتناب ناپذیر
گویند که با روابط ارائه شده توسط انجمن بینالمللی آب میتوان ،آنها را تخمین زد.
در این مقاله ،مقدار ن شت اجتناب ناپذیر و شاخص ن شت زیربنایی برای شبکه آب شهر ورامین با توجه به دادههای موجود در
جدول تعادل سالیانه شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران تعیین شده است .سپس با استفاده از تئوری ترازاقتصادی نشت،
نشت اقتصادی محاسبه و سپس اجزای تشکیل دهنده نشت تعیین و در نهایت تحلیل حساسیت پارامترهای تاثیرگذار بر روی نشت شبکه
انجام شده است.
-2روش تحقیق
-1-2شاخص نشت زیربنائی
لمبرت در سممال  ،1999مقدار شمماخص نشممت زیربنایی ( )ILIرا به صممورت حاصممل تقسممیم مقدار تلفات واقعی موجود به تلفات واقعی
اجتناب ناپذیر معرفی کرد]2و.[3
()1

CARL
UARL

= ILI

1 Background Leakage
2 Reported Leakage
3 Unreported Leakage
4 Infrastructure Leakage Index

5 Unavoidable Leakage

که در آن 1 CARLمقدار تلفات واقعی کنونی ساالنه بر حسب مترمکعب در سال و  2UARLمقدار تلفات واقعی
اجتنابناپذیر ساالنه بر حسب مترمکعب در سال میباشند .مقدار تلفات واقعی کنونی ساالنه از طریق اندازهگیری حداقل جریان شبانه ،یا
جدول تعادل سالیانه یا روش مولفهها بدست میآید.
لمبرت در سال  1999بر ا ساس تحقیقات بین المللی صورت گرفته در چند ک شور مختلف و در نظر گرفتن شرایط زیربنایی
مناسممب ،یو رابطه تجربی برای محاسممبه نشممت اجتنابناپذیر ارائه کرد که در آن ،رابطه بین فشممار و نشممت ،خطی درنظر گرفته شممده
است] .[2سپس لمبرت و تورنتون در سال  2005با در نظرگرفتن تأثیر فشارهای مختلف و روابط جریان نشت برای انواع نشت و جنس
مختلف لولهها ،با ا ضافه کردن فاکتور ت صحیح ف شار  ، Cpرابطهای ارائه شده برای ن شت اجتناب ناپذیر را به صورت رابطه( )1ت صحیح
کردند].[4
) = (18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P × Cp

()2

lit
day

( UARL

که در آن  Lmطول خط اصمملی بر حسممب کیلومتر Nc ،تعداد انشممعابات  Lp ،طول لوله موجود از مرز اشممترات تا کنتور
مشترت بر حسب کیلومتر و  Pفشار متوسط سامانه بر حسب متر و  Cpفاکتور تصحیح فشار می باشند .فاکتور تصحیح فشار بر اساس
درصد لولههای صلب و فشار متوسط بدست میآید].[5
لیمبرگر در سال  ،2005ماتریس ارزیابی تلفات واقعی را ارائه کرد که با توجه به مقدار  ، ILIشبکه به چند گروه تقسیم بندی
شده و برای هر گروه ،استراتژی کنترل نشت خاصی پیشنهاد شده است .این ماتریس در سال  2010نیز بیشتر توسعه داده شد .ماتریس
ارزیابی تلفات واقعی لیمبرگر برای کشورهای با درآمد کم و یا متوسط در جدول شماره  1قابل مشاهده است].[6
جدول شماره  -1ماتریس ارزیابی تلفات واقعی

تلفات واقعی بر حسب (لیتربه ازای هر انشعاب در روز) در فشارهای متوسط
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طبقه بندی عملکرد فنی
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A1

راهکارهای ارائه شده لیمبرگر برای هر طبقه ماتریس فوق به شرح زیر میباشد:
طبقهبندی  : A1عملکرد مدیریت نشت در کالس جهانی است؛ پتانسیل برای کاهش بیشتر تلفات واقعی کم است ،مگر اینکه
هنوز پتانسیل برای کاهش فشار وجود داشته باشد.

1 Current Annual Real Losses
2 Unavoidable Annual Real Losses



طبقه بندی  : A2کاهش بیشتر تلفات ممکن است یراقتصادی باشد مگر اینکه با بحران کمبود آب مواجه باشیم.
طبقه بندی  : Bبا درنظر گرفتن مدیریت فشار ،برنامههای کنترل فعال نشت بیشتر و نگهداری بهتر شبکه ،پتانسیل برای بهبود
وضعیت وجود دارد.
طبقه بندی  : Cاگر آب فراوان و ارزان باشد ،قابل تحمل است ،ولی بایستی سطح و طبیعت نشت را تجزیه و تحلیل نمود و برای
کاهش نشت تالش کرد.
طبقه بندی  : Dبسیار ناکارآمد است ،برنامههای کاهش نشت ،بسیار ضروری و دارای اولویت باال هستند.
-2-2تراز اقتصادی کوتاهمدت نشت
روش کنترل فعال نشت به عنوان یکی از روشهای کوتاه مدت کنترل نشت در بسیاری از شرکتها مدنظر است .در این روش هر یو
از اجزای نشت (شامل گزارش شده ،گزارش نشده و زمینه) با تخمین مناسبی محاسبه شده و در نهایت مقدار اقتصادی نشت در صورت
استفاده از تکنیوهای کنترل نشت محاسبه میشود .مقدار سطح نشت در شبکههای آبرسانی به قیمت تمام شده آب و هزینههای مربوط
به کنترل نشت وابسته است .در این روش تواتر اقتصادی برای عملیات نشتیابی شبکه محاسبه شده و تاکید میگردد بالفاصله نشتها
باید تعمیر و برطرف گردند .روشهای ارائه شده توسط انجمن بینالمللی آب برای محاسبه تراز اقتصادی کوتاهمدت نشت ،شامل روش
 BABEو نرخ افزایشی میباشد] .[7در ادامه ،اجزای تشکیلدهنده نشت و تخمین مقدار تراز اقتصادی کوتاه مدت نشت با استفاده از
روش نرخ افزایشی محاسبه و ارائه میشود.
-1-2-2محاسبه حجم نشت در شکستگی های گزارش شده
لمبرت در سال  1999بر اساس تحقیقات بین المللی در چندکشور مختلف و در نظر گرفتن شرایط زیربنائی خوب ،حجم آب هدر رفته
از نشتهای گزارش شده در فشار متوسط  50متر به صورت زیر بیان کرد].[2


خطوط اصلی 864 :مترمکعب برای هر حادثه (دبی  36مترمکعب در ساعت به مدت  1روز یا دبی  12مترمکعب در ساعت
به مدت 3روز)



اتصاالت انشعابات (ازخط اصلی تا انشعاب)  307 :مترمکعب در هرحادثه (دبی  1/6مترمکعب در ساعت به مدت  8روز یا
دبی  0/8مترمکعب در ساعت به مدت 16روز)
از آنجایی که حجم آب هدر رفته ارائه شده توسط لمبرت در فشار آب  50متر است ،اعداد فوق نیاز به اصالح دارند.

با توجه به مفهوم  FAVAD1و رابطه نشت و فشار ،مقادیر نشت با توجه به جنس لوله ها و جنس و نوع ترت اصالح میشود.
در سیستم های بزرگ که جنس لوله های به صورت ترکیبی از مواد مختلف است معموالً فرض می شود که نرخ متوسط نشت
به صورت خطی با متوسط فشار تغییر میکند].[8
الزم به توضیح است که در هنگام باز کردن ترانشه (به منظور تعمیر نشت) ،با استفاده از یو هرف مدرج و زمان پر
شدن آن میتوان دبی نشت را بدست آورد.

1 Fixed And Variable Area Discharge

 -2-2-2محاسبه حجم اقتصادی نشت ها و شکستگی های گزارش نشده
بر اساس روابط تجربی ارائه شده توسط لمبرت و اللونده سطح اقتصادی نشتهای گزارش نشده به صورت زیر تخمین زده میشود].[8
)T = √(0.789 × CI)/(CV × RR

()3

12

()4

T

× EP1 = 100

ABI2 = EP × CI

()5

ABI

()6

CV

= EAVURL

که در روابط فوق؛  Tتواتر عملیات نشتیابی بر حسب ماه  CI ،هزینه کل عملیات نشتیابی بر حسب ریال CV ،قیمت آب
(قیمت تمام شده آب بر حسب ریال بر مترمکعب ،که می تواند متغییر باشد)  RR ،نرخ افزایشی نشتهای گزارشنشده بر حسب مترمکعب
در روزدر سال EP ،میزان درصد شبکه که ساالنه بایستی نشتیابی گردد ABI ،بودجه ساالنه عملیات نشتیابی بر حسب ریال و
 EAVURLسطح اقتصادی نشتهای گزارش نشده می باشد.
روشهای بسیاری برای محاسبه مقدار نرخ  RRارائه شده است] .[8در این مقاله فرض شده است که مقدار نرخ افزایشی
نشتهای گزارش نشده با نرخ افزایشی تلفات واقعی در دو سال مختلف برابر است .یعنی نرخ افزایشی نشت های گزارش نشده با اختالف
هدررفت واقعی در جدول تعادل سالیانه آب در دو سال مختلف برابر فرض می شود.
 -3-2-2محاسبه نشت زمینه اجتنابناپذیر
تحقیقات صورت گرفته بین سالهای  1995تا  2009در برزیل و انگلیس نشان داد که نشتهای زمینه با مقدار فشار به توان  1/5رابطه
دارد .لمبرت در سال  2009رابطهای برای محاسبه نشتهای زمینه در شبکههای آبرسانی ارائه کرد]:[9
AZNP 1.5
)
50

()7

( ∗ )UBL3 = (20 ∗ Lm + 1.25 ∗ Ns

که در معادله فوق؛  UBLنشت زمینه اجتناب ناپذیر بر حسب لیتر بر ساعت و  Lmطول خط اصلی بر حسب کیلومترNs ،
تعداد انشعابات و  4AZNPمقدار متوسط فشار شبانه بر حسب متر میباشد .در ادامه ،مقدار نشت اقتصادی برای شبکه مورد مطالعه ارائه
میشود.
-3مشخصات شبکه مورد مطالعه
شهرستان ورامین در  35کیلومتری جنوب شرقی شهر تهران واقع شده است .مشخصات شبکه آبرسانی شهر ورامین به طور خالصه در
جدول شماره  2ارائه شده است.
1 Economic Percentage of System

2 Annual Budget for Intervention
3 Unavoidable Background Leakage
4 Average Zone Night Pressure



جدول  -2مشخصات شبکه آبرسانی شهر ورامین و محاسبه نرخ افزایشی1

طول شبکه توزیع

تعداد

طول خط

حوادث شبکه

حوادث

حوادث

متوسط فشار

(کیلومتر)

انشعابات

انتقال(کیلومتر)

توزیع

خطوط انتقال

انشعابات

شبکه(متر)

289/24

40183

75/8

809

1

3073

24

تلفات واقعی سال (93مترمکعب)

تلفات واقعی سال (94مترمکعب)

1488635

1660986

نرخ افزایشی نشت های گزارش نشده RR
(مترمکعب در روز)
472

 -4نتایج
با توجه به خصوصیات شبکه آبرسانی شهر ورامین ،مقدار نشت اجتناب ناپذیر در این شهر معادل  921مترمکعب در روز (336165
مترمکعب در سال) میباشد و مقدار تلفات واقعی ساالنه با استفاده از جدول تعادل ساالنه 1660986 ،میباشد .با توجه به اینکه حدود 30
درصد لولههای شبکه از جنس صلب(چدن داکتیل ،آزبست و  )...و  70درصد جنس لولهها انعطاف پذیر (پلی اتیلن) هستند ،ضریب
اصالحی  Cpدر این شهر معادل  0/775می باشد و مقدار  ILIاصالحی برابر  6/38می باشد .این مقدار  ILIدر طبقه بندی گروه B
ماتریس ارزیابی تلفات واقعی جای دارد .در نتیجه با برنامههای مدیریت فشار ،کنترل فعال نشت و بهبود وضعیت نگهداری شبکه میتوان
نشت موجود را تا حد زیادی کنترل کرد و احتیاجی به تعویض شبکه نیست .اجزای تشکیلدهنده نشت به طور خالصه در جدول شماره3
ال بعد از محاسبه نشت زمینه اجتناب ناپذیر ،آنرا در ضریب ثابت ضرب می کنند که به دلیل باقی ماندن مقداری
نشان داده شده است .معمو ً
نشت بعد از عملیات نشتیابی و تعمیرات است ،یا اینکه برخی از نشت های قابل تشخیص توسط عملیات نشت یابی ،تشخیص داده نشدند
] .[8این مقدار توسط لمبرت و اللونده حدود  10درصد حجم نشت زمینه تخمین زده شده است].[8
طبق جدول شماره ،3مقدار نشت کوتاه مدت اقتصادی برای شبکه آبرسانی شهر ورامین  1087476مترمکعب در سال بدست
آمده که معادل  74/14لیتر در هر انشعاب در روز یا  10/29مترمکعب در هر کیلومتر در روز می باشد .برای رسیدن به این سطح نشت،
تواتر عملیات نشتیابی برابر  16/7ماه و بودجه ساالنه معادل  1251میلیون ریال میباشد.

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

جدول -3محاسبات سطح اقتصادی نشت در شهر ورامین

اجزاء شبکه
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14632
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جمع کل
نشت اقتصادی کوتاه مدت

1

 74/14لیتردر هر انشعاب در روز

119626

سطح اقتصادی
کوتاه مدت نشت
(مترمکعب در
سال )

1087476

 10/29مترمکعب در هر کیلومتر در روز

پارامترهای تاثیرگذار بر روی سطح اقتصادی نشت در شبکه ،قیمت تمام شده آب  ،هزینه عملیات نشتیابی و میزان نرخ افزایشی
تلفات میباشند که با تحلیل حساسیت تاثیر هریو از این پارامترها بر روی سطح اقتصادی نشت در شکلهای زیر قابل مشاهده است.
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سطح اقتصادی نشت(هزارمترمکعب در سال)

۱۱۰۰

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

1هزینه عملیات نشتیابی معادل 6میلیون ریال به ازای هرکیلومتر و قیمت تمام شده آب برابر  10454ریال می باشد.



هرچقدر قیمت تمام شده آب بیشتر باشد ،سطح اقتصادی نشت کاهش مییابد .از اینرو افزایش قیمت آب یکی از روشهای
مفید برای تامین بودجه عملیات نشتیابی و کاهش سطح نشت میباشد.
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حجم اقتصادی نشت (هزارمترمکعب درسال)

۱۰۹۰

هزینه عملیات نشت یابی (میلیون ریال)
شکل -2تأثیر هزینه عملیات نشتیابی بر سطح اقتصادی نشت در پروژه مورد مطالعه

مطابق شکل  2با افزایش هزینه عملیات نشتیابی ،سطح اقتصادی نشت پروژه افزایش مییابد .لذا اگر با روشهای مناسب از
جمله بومی سازی روش و خرید لوازم و الگرهای مناسب و استفاده از نیروهای داخلی شرکتهای آبفا برای کنترل فعال نشت ،بتوان
هزینه عملیات نشت یابی را کاهش داد ،میتوان سطح اقتصادی نشت پروژه را کا هش داد.
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سطح اقتصادی نشت (هزارمترمکعب درسال)
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نرخ افزایشی نشت های گزارش نشده(مترمکعب در روز درسال)
شکل-3تأثیر نرخ افزایشی نشتهای گزارشنشده بر سطح اقتصادی نشت در پروژه موردمطالعه

مطابق نتایج شکل  3با افزایش نرخ نشت های گزارش نشده ،سطح اقتصادی نشت در شبکه افزایش مییابد .از جمله راهکارهای
مناسب برای جلوگیری از افزایش نرخ نشت در شبکه ،مدیریت فشار و نگهداری بهتر شبکه میباشد.
-5نتیجهگیری
در این مقاله معادالت تعیین نشت اقتصادی و نحوه محاسبه آن در الب یو مثال ارائه شد .این مثال عملی به عنوان الگویی برای محاسبه
نشت اقتصادی در شهرهای کشور میتواند مورد استفاده قرار گیرد .مقدار شاخص نشت زیربنائی شبکه آبرسانی شهر ورامین  6/4محاسبه
شد .از آنجایی که توپوگرافی این شهر تقریب ًا یکنواخت و و بازه تغییرات فشار نیز محدود است برنامه کنترل نشت و نشت یابی منظم در
شبکه برای کاهش مقدار تلفات واقعی پیشنهاد میشود .نتایج این مقاله نشان داد که اگر ساالنه حدود 72درصد از شبکه آبرسانی ورامین
نشتیابی شود ،هزینههای صرف شده از طریق کاهش تلفات جبران خواهد شد.

 -6قدردانی
بدینوسیله از همکاری آقایان مهندس کارگری مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران و مهندس سلگی مدیر
محترم دفتر مدیریت مصرف آب شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی استان تهران در ارائه اطالعات موردنیاز و پشتیبانی این تحقیق،
قدردانی میشود.
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