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خالصه
آب بدون درآمد شاااامل ات ا
(ااصااا

یزیکی یا واقعی (نشااات و ارک یدگی لوله ها) و ات ا غیر یزیکی یا ظاهری

غیرمجاز ،مصااارع عمومی اندازهگیرینشااده ،خطای کنتورها و خطای قرائت) اسااتم میزان آب بدون

درآمد در ب سیاری از ک شورهای در حال او سعه رقم با یی ا ست و کاهش این مقدار هزینه زیادی را طتب میکندم
نوی سندگان مختت ی چارچوبی را برای سطح اقت صادی ن شت او سعه داده اند که طرح کتی حد بهینه ات ا
را بر اساااق قیمت اولید آب ،قیمت کنترل ات ا

یزیکی

یزیکی و سااایر دادههای دیگر مطرح کرده اندم رویکرد سااطح

اقتصااادی نشاات در کشااورهای در حال اوسااعه کمتر مورد او ه قرار میگیرد که این نیز به د یتی از مته :ات ا
غیر یزیکی ،هزینه سا نه گ سترش اأ سی سا آبر سانی و کمار بودن ظر یت اولید ن سبت به میزان موردنیاز ا ستم
همچنین محاسبه سطح اقتصادی نشت نیازمند اطالعاای است که در بسیاری از کشورها به آسانی در دسترق نیستم
مدل دید ارائه¬شااده ،به مدیران و بهره¬برداران محتی یا در مقیاق بزرگتر متی ا ازه میدهد اا اهداع دیدی
را برای آب بدون درآمد ای جاد کنند و منابع آبی را با او ه به مدیر یت آب بدون درآمد بهصاااور
مصارع گوناگون اخصیص دهندم
کلمات کلیدی :آب بدون درآمد ،سطح اقتصادی نشت ،مدل اقتصادی ،بهبهان



بهی نه بین

 -1مقدمه
اقریباً اا سه دهه گذشته مدیریت نشت بیشتر بر پایه اخمین و برآورد استوار بود اا روشهای عتمیم این وضعیت در شرکت
های آب انگتستان به شکل نه چندان مطتوب اما با هدع قطع نشت به وسیته برقراری اعادل شار ،اغییر یا ت ][1م اکنون پیشر تهای
قابل مالحظهای در هت درک و مدلسازی ا زاء هدرر ت آب و اعریف سطح اقتصادی نشت در سیستمهای خاص صور گر ته
استم امروزه عتیرغم راهنمایی و اشویقهای زم ،شبکههای آبرسانی در سراسر هان همچنان هدرر ت آب با یی دارند و در
بسیاری از آنها میزان نشت از سطح اقتصادی نیز با ار استم بخشی از این مشکال به دلیل عدم و ود استاندارد در زمینه مدیریت
نشت میباشدم خوشبختانه برخی کشورها خود دارای اصطالحا

استاندارد متی و نیز محاسبا

اعادل آب استاندارد هستند که البته

است ][2م انجمن بین المتتی آب ( )IWAنیز استانداردی احت عنوان ساختار و اصطالحا

عمتکرد آنها با یکدیگر مت او

بین

المتتی با نس آب هت اطالع از مشکال مختتف شکلهای با نس آب ،روشها و شاخصهای ا رایی نشت ادوین نموده است
که در دول  1آورده شده استم

مصارع مجاز دارای

مصارع اندازهگیریشده دارای صور حساب

صور حساب

مصارع اندازهگیرینشده دارای صور حساب

مصارع مجاز اقد

مصارع اندازهگیریشده اقد صور حساب

صور حساب

مصارع اندازهگیرینشده اقد صور حساب

هدرر ت یزیکی

هدرر ت آب

حجم آب ورودی به سیستم

مصارع مجاز

جدول  :1جدول استاندارد باالنس آب (انجمن بین المللی آب)

(واقعی)
هدرر ت غیر یزیکی
(ظاهری)

نشت از خطوط انتقال و خطوط اصتی شبکه اوزیع
نشت و سرریز از مخازن ذخیره آب
نشت از انشعابا اا محل کنتور مشترک
مصارع غیرمجاز

آب با درآمد

آب بدون
درآمد
)(NRW

مصارع ناشی از خطای انسانی یا خطا در ابزار و
اجهیزا اندازهگیری

آب بدون درآمد شامل آن بخش از حجم آب ورودی به سی ستم ا ست که نه صور ح ساب برای آن صادر می شود و نه
درآمدی برای شاارکتهای آب و اضااالب در بر داردم به عبار دیگر مقدار آن برابر اساات با مجموع مصااارع مجاز اقد
صور ح ساب بهعالوه هدرر ت یزیکی و غیر یزیکی آب .آب بدون درآمد یکی از بزرگترین م شکال ک شورهای در حال
او سعه ا ستم طبق پیشبینیهای بانک هانی ک شورهای در حال او سعه سا نه حدود  5/8میتیارد د ر در این بخش دچار ضرر
می شوند][3م ااالع آب به صور در صدی از اولید ،بر ح سب طول لوله ،اا صا

و یا شاخص ن شت ( )ILI1بیان می شودم

مطالعا نشااان می دهد که کاهش آب بدون درآمد و ح اظت از شاابکه حدود یک سااوم اولید مجدد آب از اص ا یهخانه هزینه

infrastructure leakage index

1

دارد][4م در واقع هزینههای کاهش آب بدون درآمد با بی شتر شدن میزان کاهش ات ا  ،ا زایش مییابد و این نکته مهمی ا ست
که به وضعیت منطقه بستگی داردم در هر ناحیه یک نقطه میزان نشت بهینه و ود دارد که هزینهها و درآمدهای حاصل از کاهش
ن شت در آن برابر می شودم ب سیاری از سیا ستگذاران برای مقابته یا این م شکل اهداع سادهای را ااخاذ کردهاندم مانند کاهش
ات ا (درصد از اولید) (ات ا زیر  20درصد خوب ،ات ا  20اا  25درصد قابل قبول و با ی  25درصد غیرقابل قبول ا ستم)
این هدع با او ه به اینکه به هزینههای محتی و وضااعیت اراباط ندارد شاااخص مناساابی نیسااتم نکا مهمی برای اعیین هدع
میباید مورد او ه قرار گیرند از مته اینکه باید شرایط منطقه در نظر گر ته شده و اأثیرا هزینههای محتی ،منا ع ،پارامترهای
مهندسی وممم در آن لحاظ شود][4م
اعدادی از محققین از مته مبر  ،ارلی ،مک کنیز ،اراو وممم یک چارچوب ذهنی برای سطح اقتصادی نشت که بیانگر سطح
بهینه اقتصااادی ات ا

یزیکی بر اساااق میزان شااار ،هزینه نهایی اولید آب ،هزینه برنامههای کاهش ات ا

یزیکی ،پارامترهای

مهندسی و ممم است را اوسعه داده اند] 5 ،1و [6م با این حال ،سطح اقتصادی نشت بنابه د یتی برای بسیاری از کشورهای در حال
اوسعه اا حدودی نامناسب استم اول از همه این الگو ،حالت بهینه اقتصادی در ات ا غیر یزیکی که میاواند یکی از بزرگترین
قسمتهای آب بدون درآمد در کشورهای در حال اوسعه باشد را در نظر نمیگیردم دوماً مدل  ELL1هزینههای سا نه ناشی از
گ سترش ظر یت اولید آب را که احت اأثیر سیا ستهای کاهش ات ا قرار دارد ،محا سبه نمیکند][7م این مالحظا معمو ً
در اجزیه و احتیلهای اقت صادی دیگر ا ست اده می شوندم سوم ،روش  ELLمحتی که ظر یت اولید آب مقدار اقا ضای زم را
برآورده نمیکند را مشخص نمیکندم این مالحظا از اهمیت با یی در کشورهای در حال اوسعه برخوردار است][8م به عالوه
محا سبا دقیق مدل کامل  ELLبه اطالعاای نیاز دارد که در خیتی از ک شورهای در حال او سعه به راحتی در در سترق نی ستم
و ود یک مدل مناسب میاواند این ا ازه را به مدیران و اصمیمگیران این بخش بدهد که عمتکردشان را در رابطه با هماهنگی
و اخصیص بهینه منابع آبی ارزیابی نمایندم
 -2مواد و روشها
-1-2

اصطالحات و تعاریف
یک الگو به اعریف مشخص اصطالحا و اعری اای بستگی دارد که در نمودار ریان آب در شکل شماره یک آورده شده استم

این طرح بهطور کامل با اعادل مورد نظر ااحادیه بینالمتتی آب ( )IWAسازگار و هماهنگ بوده و بر اساق آن طراحی شده استم

Economical Leakage Level



1

شکل  :1جریان آب بر اساس تقسیمبندی باالنس آب اتحادیه بینالمللی آب

نکته دیگری که در شکل یک و ود دارد این است که نشان دادن ات ا به صور درصدی از اولید میاواند گمراهکننده باشدم حالتی
را اصور کنید که حجم ات ا (بخش خاکستری رنگ) در طول زمان ثابت استم در این حالت اگر مصرع ا زایش پیدا کند به ابع آن
اولید نیز بیشتر میشودم بنابراین نسبت ات ا به اولید کمتر خواهد شد ،حتی اگر مقدار واقعی ات ا اغییر نکرده باشدم
ااحادیه بینالمتتی آب ( )IWAشاخص آب بدون درآمد ( )NRWرا بهعنوان درصدی از اولید برای بررسی وضعیت آب بدون درآمد
از نظر حجم آب و اعداد انشعابا در واحد زمان با رابطه لیتر بر اعداد انشعابا بر زمان (برحسب ساعت یا روز) اعریف کرده است][9م
-2-2

شهر بهبهان
شهر بهبهان که در نوب غربی ایران و نوب شرقی استان خوزستان واقع شدهاست ،طبق سرشماری سال  122604 ،1395ن ر

معیت دارد و سرانه مصرع آب مشترکین آن  290لیتر در روز استم در سال  1395آب مورد نیاز این شهر ،به میزان  4579مترمکعب
در روز از چاهها 44000 ،مترمکعب در روز از خطوط انتقال آب اص یه شده و  30000مترمکعب در روز از رودخانهها ،اامین شدم طول
شبکه اوزیع آب شهر بهبهان  588کیتومتر و ظر یت متوسط آب ورودی به اص یهخانه آن 12350مترمکعب در روز استم از این مقدار
 11877مترمکعب آن اص یه شده که پس از مصارع داختی اص یهخانه 11842 ،مترمکعب آن وارد شبکه اوزیع میشودم آببها برای
مشترکین خانگی  1304.5ریال و برای مشترکین اجاری  9972ریال به ازای هر مترمکعب است.
شبکههای آبرسانی شهر بهبهان به دلیل رسودگی هدرر ت آب با یی دارندم پوسیدگی و قدیمی بودن اجهیزا  ،مشکل
شکستگی خطوط انتقال را ایجاد میکند و به همین منظور اا زمان اامام اعمیرا  ،آب با ا ت شار موا ه میشودم همچنین سرریز
مخازن سبب ا زایش میزان هدرر ت آب در سطح شهر استم

 -3-2مفهوم کلیدی
ابتدا ،یک مدل باید ا او میان حالت گذار و حالت پایدار را همانطور که در شکل  2نمایش داده شده است مشخص کندم
این الگو بر کاهش ات ا  ،انتقال از ات ا

با

به ات ا

پایین و چگونگی رسیدن به این اغییر امرکز

نمیکندم در عوض به حالت پایدار ات ا مورد نظری که بعد از حالت گذار باید به آن رسید او ه میکندم

شکل  :2حالت گذار و حالت پایدار در کاهش و کنترل تلفات

همانطور که در شکل  3نشان داده شده است ،اگر حالت پایدار ات ا در سطح پایینی قرار داشته باشد نیازمند برنامه سختگیرانه
مدیریت شار و برنامههای نشتیابی با دورههای زمانی کوااهار استم در یک رویکرد متعادلار سطح پایدار ات ا

محدوده

با اری داردم یک برنامه سختگیرانه هزینه ب یشتری نسبت به یک برنامه متعادل دارد ،بنابراین زم است اا یک حد بهینهای بین
هزینههای ات ا و هزینههای اجهیزا کنترل ات ا ایجاد شود][10م

سطح

سیاست کنترلی آرام

نشت

سطح نشت

متوسط سطح
پایدار نشت

زمان

سطح

سیاست کنترلی سختگیرانه

سطح

متوسط سطح

نشت

پایدار نشت

زمان
شکل  :3اثرات برنامههای تناوبی در حالت نشت پایدار



نشت

 -3یافتهها و نتایج
 -1-3مسئله اصلی

در سامانه اامین و اوزیع آب دو حالت ممکن است و ود داشته باشد که در مدل باید بین آنها ا او قائل شد:
 -1شرایطی که ظر یت اولید آب با ستم (مازاد بر ظر یت)
 -2شرایطی که حجم مورد نیاز سرویسدهی شبکه بیشتر از ظر یت اولید استم(کمبود ظر یت)
در حالت اول ،ایده کاهش نشت شبکه باعث کاهش هزینههای متغیر اولید آب مانند مصرع برق و مواد شیمیایی میشودم در
حالت دوم کنترل نشت باعث ا زایش درآمد و روش آبهای بازیابیشده میشودم با او ه به اینکه ظر یت اولید این شهر کمتر
از نیاز آبی آن میباشد ،با مدیریت آب بدون درآمد میاوان کمبود ظر یت اولید را بران کردم
 -2-3معرفی مدل

مدل ارائهشده بر پایه ریان آب نشان داده شده در شکل  1است که در شکل  ،4مقداری سادهار شده استم آب
اولیدشده در اص یهخانه ( ،)Qpوارد شبکه اوزیع می شودم در این مرحته بخشی از آن مصرع میشود ( )Qcو به اهداع موردنظر
میرسد و مقدار باقیمانده نیز بدون هیچ ایدهای از شبکه نشت میکندم ریان کتی که از شبکه نشت میکند هدرر ت یزیکی
( )Lpنامیده میشودم بنابراین:
Lp=Qp-Qc
هدرر ت ظاهری ( ،)Lcبیانگر مقدار آبی است که برای مصارع م یدی صرع شده است ولی درآمدی از آن حاصل نشده استم آب
با درآمد ( )Qrهم آن بخشی است که به دست مصرعکننده رسیده و هزینه آن دریا ت شده استم میاوان پارامترهای بدون بعدی را
برای هدرر ت اعریف کردم هدرر ت یزیکی ویژه () و هدرر ت ظاهری ویژه () که به صور زیر اعریف میشوند:
lp=Lp/Qp
lc=Lc/Qc
از این پارامترهای بدون بعد برای نشان دادن رابطه بین آب اولیدی و آب مصر ی میاوان است اده کردم بر اساق روابط ذکر شده:
)Qp=Qc/ (1-lp
)Qc= Qp/ (1-lp
بنابراین زمانی که  lpبزرگتر از ص ر باشد ،آب اولیدی بیشتر از مصرع است و با ا زایش این نسبت مقدار  lpهم ا زایش مییابدم بهطور مشابه:
)Qc=Qr/ (1-lc
)Qr= Qc/ (1-lc
بنابراین زمانی که  lcکوچکتر از ص ر است ،آب با درآمد کمتر از آب اولید است و با کاهش آن مقدار آب بدون درآمد بیشتر
میشودم آب بدون درآمد مجموع هدرر ت یزیکی و هدرر ت ظاهری است:
NRW=Lp+Lc
آب بدون درآمد براساق پارامترهای هدرر ت یزیکی ویژه و هدرر ت ظاهری ویژه نیز قابل بیان است و عبار است از:
)NRW= Qp ×(lp+lc-lplc
آب با درآمد نیز به سادگی براساق رابطه زیر قابل محاسبه است:
))Qr = Qp ×(1- (lp+lc-lplc

 -3-3برآورد پارامتر

چندین پارامتر به عنوان ورودیهای این مدل مورد نیاز استم بعضی از آنها مانند ظر یت آب اولیدی ،اعداد مشترکین و اعر ه آببها
بهصور متناوب گزارش میشوندم اما بعضی پارامترهای دیگر معمو ً یا ت نمیشوندم به منظور ادامه رآیند در است و اعتباربخشی به مدل،
مقادیر پیش رضی برای این پارامترها بر اساق بررسی دهها گزارش و مدرک معتبر داختی و خار ی انتخاب گردیدم دول  2متغیرهای مهم
و هزینههای مدیریت آب بدون درآمد در شبکه و مقادیر آن را برای شهر بهبهان نشان میدهدم
جدول  :2پارامترهای الزم و مقادیر آن برای مدل پیشنهادی

هزینه واحد

هزینه نهایی

(میتیون ریال)

(میتیون ریال)

1

اعداد کل حوادث و اا اقا شبکه اوزیع (حادثه)

405

6

2430

2

بازسازی و نوسازی لولههای شبکه اوزیع (کیتومتر)

1515

2000

3030

48

2

96

23

50

1150

2149

3.4

7306٫۶

245

4.2

1029

2561

3.36

8460٫۹۶

3٫۶

140٫۴
15528٫۶

ردیف

اعداد

پارامتر

بازرسی چشمی هت شناسایی و ر ع نشت شیرآ

3

و لوله

های شبکه اوزیع (کیتومتر)
شبکه اوزیع (دستگاه)

4

شناسایی و مرئی سازی شیرآ

5

اعداد کل حوادث و اا اقا انشعابا (حادثه)
رسوده(رشته)

6

استانداردسازی و اعویض انشعابا

7

اعویض کنتورهای خراب مشترکین (دستگاه)

8

ابدیل انشعاب غیر مجاز به مجاز (رشته)

39

9

اعمیر کل حوادث خطوط انتقال (حادثه)

9

1725٫۴

10

شناسایی انشعاب غیر مجاز پیش بینی نشده (رشته)

158

2٫8

442٫۴

11

اامین و اص یه آب

1

4650

4650

 -۴-3آنالیز حساسیت
طبق آنالیز حساسیت انجام شده اغییر  20درصدی پارامترهای ورودی اثرا

مت اوای روی اغییر میزان آب بدون درآمد

میگذارد که در دول شماره  3به آن اشاره شدهاستم
جدول  :3حساسیت مدل

متغیر ورودی

درصد اغییر در ورودی

درصد اغییر در آب بدون درآمد

میزان مصرع

 -20%اا 20%

 +15/4%اا -11/3%

طول شبکه

 -20%اا 20%

 -8/6%اا +7/5%

میانگین قیمت آببها

 -20%اا 20%

 +5/8%اا -4/3%

ظر یت اولید

 -20%اا 20%

 -5/4%اا +3/8%



متغیر ورودی

درصد اغییر در ورودی

درصد اغییر در آب بدون درآمد

هزینه واحد برنامه کنترل نشت

 -20%اا 20%

 -4/3%اا +4/7%

نرخ نشت و ارکیدگی از لوله

 -20%اا 20%

 -4/3%اا -3/8%

هزینههای متغیر بهرهبرداری

 -20%اا 20%

 +2/7%اا -2/7%

 -۵-3کاربرد مدل
با او ه به پارامترهای ذکر شده اطالعا مورد نیاز برای شبکه آبرسانی شهر بهبهان در سال  95معآوری ،احتیل و بررسی
گردیدم سپس بر اساق آنالیز حساسیت مدل اثرا ا زایش و کاهش  20درصدی متغیرهای ورودی بر آب بدون درآمد و هزینههای
مستقیم و غیرمستقیم بهرهبرداری شبکه آبرسانی محاسبه شد که نتایج آن در دول شماره  4آورده شده استم
جدول  :۴تغییرات متغیرهای ورودی و اثرگذاری آن بر میزان آب بدون درآمد

اغییرا ورودی

اغییرمن ی در آب

اغییر مثبت در آب

( ±20درصد)

بدون درآمد

بدون درآمد

804

1095
533٫37

متغیر ورودی

مقادیر ورودی

میزان مصرع (مترمکعب در روز)

35555

7111

طول شبکه (کیتومتر)

588

117٫6

611٫54

متوسط قیمت آببها (ریال)

4337٫8

260٫9

305٫77

412٫44

ظر یت اولید

4322658

864531

384

270

هزینه واحد برنامه کنترل نشت (ریال)

14050360000

2810072000

305٫77

334٫21

نرخ نشت و ارکیدگی از لوله (درصد)

20

4

270٫21

305٫77

هزینههای متغیر بهرهبرداری

25265200000

5053040000

192

192

 -۴بحث و نتیجهگیری
این مقاله نشان میدهد که میاوان مدلی را اوسعه داد اا مدیران و کارشناسان اأسیسا و بهرهبردارن به یک اقریب خوب از سطح اقتصادی
بهینه آب بدون درآمد در یک منطقه برسندم نتایج نشان میدهند که اراباط روشن و هماهنگی بین چارچوب مدل و ائوری موضوع برقرار استم با بررسی
نتایج حاصل میاوان گ ت که:
-

با ا زایش میزان مصرع که در پی ا زایش معیت رخ خواهد داد ،میزان آب بدون درآمد بر اساق نتایج حاصل  1095لیتر ا زایش
خواهد یا ت که با او ه به هزینههای اامین ،اص یه و اوزیع آب روزانه به طور متوسط هزینهای معادل  61میتیون ریال به شرکتهای
آب و اضالب احمیل خواهد کردم

-

با به کارگیری روشهای مدیریت مصرع مانند است اده از اجهیزا کاهنده مصرع و رهنگسازی در صورایکه متوسط مصرع
روزانه  20درصد کاهش یابد ،روزانه به طور متوسط در حدود  3میتیون و 500هزار ریال از هزینههای بهرهبرداری از شبکه آبرسانی
بهبهان کاهش خواهد یا تم

 مترمکعب به هدرر ت شبکه533  درصدی طول شبکه انتظار میرود که به طور متوسط روزانه20 با اوسعه با ت شهری و ا زایش

-

 هزار ریال هزینه اضا ه خواهد شدم300  میتیون و2 اضا ه خواهد شد و در پی آن در هر روز متحمل بیش از
 درصدی میزان آب بدون درآمد را شاهد خواهیم بود که عالوه بر ا زایش درآمد شرکت4٫۳  کاهش، درصدی آببها20 با ا زایش

-

 میتیون ریال نیز از محل کاهش هدرر ت آب ذخیره میشودم11  روزانه،آب و اضالب از روش آب
عالیتهای اکمیتی بیشتری بر روی مدل در حال انجام است و امید میرود که در رسیدن به سطح بهینه و مطتوب نشت و
توگیری از هدرر ت سرمایه و منابع آبی کشور مثمر ثمر واقع شودم
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