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 خالصه

مل ات ا     بدون درآمد شاااا  یظاهر ای یکیزیر غی ات ا  و( هالوله یدگی)نشااات و ارک یواقع ای یکیزیآب 

آب بدون  زانیقرائت( اسااتم م یکنتورها و خطا یخطا نشااده،یرگیاندازه یمصااارع عموم رمجاز،ی)ااصااا   غ

س ست و کاهش ا ییدر حال اوسعه رقم با  یاز کشورها یاریدرآمد در ب م کندیرا طتب م یادیز نهیمقدار هز نیا

صاد یرا برا یچارچوب یمختت  سندگانینو سعه داده اند که طرح کت یسطح اقت شت او  یکیزی ا   ات نهیحد به ین

سااطح  کردیمطرح کرده اندم رو گرید هایداده ریو سااا یکیزیکنترل ات ا    متیآب، ق دیاول متیرا بر اساااق ق

از  مته: ات ا   یتیبه د  زین نیکه ا ردیگیاوسااعه کمتر مورد او ه قرار م حالدر  ینشاات در کشااورها یاقتصاااد

س نهیهز ،یکیزیر یغ سانیآب سا یسا نه گسترش اأ سبت به م دیاول تظر ی بودن ارو کم ر ستم  ازیموردن زانین ا

م ستیرق ندر دست یاز کشورها به آسان یاریاست که در بس یاطالعاا ازمندینشت ن یمحاسبه سطح اقتصاد نیهمچن

 یدیاا اهداع  د دهدیا ازه م یبزرگتر مت اقیدر مق ای محتی برداران¬و بهره رانمدی به شااده،¬ارائه دیمدل  د

بدون درآمد ا یرا برا نابع آب جادیآب  ند و م به مد یکن با او ه  به تیریرا  بدون درآمد   نیب نهبهی صاااور آب 

 دهندم   صیمصارع گوناگون اخص

 

 بهبهان ،مدل اقتصادینشت،  یآب بدون درآمد، سطح اقتصاد: کلمات کلیدی



 

 مقدمه -1

در شرکت تیوضع نیم ایعتم هایو برآورد استوار بود اا روش نیاخم هیبر پا شترینشت ب تیریاا سه دهه گذشته مد باًیاقر

 هایشر تیپ اکنونم ]1[ ا تی رییاعادل  شار، اغ یبرقرار تهوسی آب انگتستان به شکل نه چندان مطتوب اما با هدع قطع نشت به های

خاص صور  گر ته  هایستمینشت در س یسطح اقتصاد فیا زاء هدرر ت آب و اعر سازیمدلدر  هت درک و  ایقابل مالحظه

دارند و در  ییدر سراسر  هان همچنان هدرر ت آب با  رسانیآب های زم، شبکه هایقیو اشو ییراهنما رغمیاستم امروزه عت

 تیریمد هنیعدم و ود استاندارد در زم لیمشکال  به دل نیاز ا یبا ار استم بخش زین ینشت از سطح اقتصاد زانمی هااز آن یاریبس

ه محاسبا  اعادل آب استاندارد هستند که البت زیو ن یاصطالحا  استاندارد مت یکشورها خود دارا یم خوشبختانه برخباشدینشت م

نیساختار و اصطالحا  ب ناحت عنوا یاستاندارد زی( نIWAآب ) یالمتت نیانجمن ب م]2[ مت او  است گریکدی با هاعمتکرد آن

نموده است  نینشت ادو ییا را هایخصشا و هابا نس آب، روش هایبا نس آب  هت اطالع از مشکال  مختتف شکل یالمتت

 آورده شده استم 1که در  دول 

 

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

ی به سیستم
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 حجم آ
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 مصارع مجاز دارای

حسابصور    

حسابشده دارای صور گیریمصارع اندازه  
 آب با درآمد

حسابنشده دارای صور گیریمصارع اندازه  

 مصارع مجاز  اقد
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حسابشده  اقد صور گیریمصارع اندازه  
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هدرر ت  یزیکی 

 )واقعی(

 نشت از خطوط انتقال و خطوط اصتی شبکه اوزیع

 نشت و سرریز از مخازن ذخیره آب

 نشت از انشعابا  اا محل کنتور مشترک

غیر یزیکی هدرر ت 

 )ظاهری(

 مصارع غیرمجاز

مصارع ناشی از خطای انسانی یا خطا در ابزار و 

گیریاجهیزا  اندازه  

 

ستم به ورودی آب حجم از بخش آن شاملآب بدون درآمد  ست سی صور  که ا  نه و شودمی صادر آن برای سابحنه 

 اقد  مجاز مصااارع مجموع با اساات برابر آن دیگر مقدارداردم به عبار   بر های آب و  اضااالب درشاارکت برای درآمدی

ساب بهصور  شورهای در حال  .آب  یزیکی و غیر یزیکی عالوه هدرر تح شکال  ک آب بدون درآمد یکی از بزرگترین م

ستم طبق پیش سا نه حدود بینیاوسعه ا ض 8/5های بانک  هانی کشورهای در حال اوسعه  رر میتیارد د ر در این بخش دچار 

شت ) م]3[شوندمی شاخص ن صا   و یا  سب طول لوله، اا صدی از اولید، بر ح صور  در شودم ( بیان می1ILIااالع آب به 

 خانه هزینهدهد که کاهش آب بدون درآمد و ح اظت از شاابکه حدود یک سااوم اولید مجدد آب از اصاا یهمطالعا  نشااان می

                                                 
1 infrastructure leakage index  



 

 

 

شدن میزان کاهش ات ا ، ا زایش می های کاهش آب بدون درآمدم در واقع هزینه]4[دارد شتر  سبا بی ت یابد و این نکته مهمی ا

اهش و درآمدهای حاصل از ک هاکه به وضعیت منطقه بستگی داردم در هر ناحیه یک نقطه میزان نشت بهینه و ود دارد که هزینه

شت در آن برابر می ست شودمن سیا سیاری از  شکل اهداب سادهگذاران برای مقابته یا این م اهش اندم مانند کای را ااخاذ کردهع 

ستم(  25درصد قابل قبول و با ی  25اا  20درصد خوب، ات ا   20ات ا  )درصد از اولید( )ات ا  زیر  درصد غیرقابل قبول ا

 عهای محتی و وضااعیت اراباط ندارد شاااخص مناساابی نیسااتم نکا  مهمی برای اعیین هداین هدع با او ه به اینکه به هزینه

رهای های محتی، منا ع، پارامتاز  مته اینکه باید شرایط منطقه در نظر گر ته شده و اأثیرا  هزینه باید مورد او ه قرار گیرندمی

 م]4[مهندسی وممم در آن لحاظ شود

ر سطح گاعدادی از محققین از  مته  مبر ،  ارلی، مک کنیز، اراو وممم یک چارچوب ذهنی برای سطح اقتصادی نشت که بیان

کی، پارامترهای های کاهش ات ا   یزیبرنامه بهینه اقتصااادی ات ا   یزیکی بر اساااق میزان  شااار، هزینه نهایی اولید آب، هزینه

م با این حال، سطح اقتصادی نشت بنابه د یتی برای بسیاری از کشورهای در حال ]6و  5، 1[مهندسی و ممم است را اوسعه داده اند

ی از بزرگترین اواند یکنامناسب استم اول از همه این الگو، حالت بهینه اقتصادی در ات ا  غیر یزیکی که میاوسعه اا حدودی 

های سا نه ناشی از هزینه 1ELLگیردم دوماً مدل های آب بدون درآمد در کشورهای در حال اوسعه باشد را در نظر نمیقسمت

ست سیا سترش ظر یت اولید آب را که احت اأثیر  سبه نمیهگ م این مالحظا  معموً  ]7[کندای کاهش ات ا  قرار دارد، محا

ست اده میدر اجزیه و احتیل صادی دیگر ا سوم، روش های اقت ضای  زم را  ELLشوندم  محتی که ظر یت اولید آب مقدار اقا

م به عالوه ]8[برخوردار است کندم این مالحظا  از اهمیت با یی در کشورهای در حال اوسعهکند را مشخص نمیبرآورده نمی

سبا  دقیق مدل کامل  ستم  ELLمحا به اطالعاای نیاز دارد که در خیتی از کشورهای در حال اوسعه به راحتی در درسترق نی

گیران این بخش بدهد که عمتکردشان را در رابطه با هماهنگی اواند این ا ازه را به مدیران و اصمیمو ود یک مدل مناسب می

 بهینه منابع آبی ارزیابی نمایندمو اخصیص 

 

 هامواد و روش -2

 اصطالحات و تعاریف -2-1
الگو به اعریف مشخص اصطالحا  و اعری اای بستگی دارد که در نمودار  ریان آب در شکل شماره یک آورده شده استم  یک

 ( سازگار و هماهنگ بوده و بر اساق آن طراحی شده استم IWAالمتتی آب )طور کامل با اعادل مورد نظر ااحادیه بیناین طرح به

 

                                                 
1 Economical Leakage Level  



 

 
 المللی آببندی باالنس آب اتحادیه بین: جریان آب بر اساس تقسیم1شکل 

 

ده باشدم حالتی کنناواند گمراهنکته دیگری که در شکل یک و ود دارد این است که نشان دادن ات ا  به صور  درصدی از اولید می

حجم ات ا  )بخش خاکستری رنگ( در طول زمان ثابت استم در این حالت اگر مصرع ا زایش پیدا کند به ابع آن را اصور کنید که 

 شودم بنابراین نسبت ات ا  به اولید کمتر خواهد شد، حتی اگر مقدار واقعی ات ا  اغییر نکرده باشدماولید نیز بیشتر می

عنوان درصدی از اولید برای بررسی وضعیت آب بدون درآمد را به( NRW)( شاخص آب بدون درآمد IWAالمتتی آب )ااحادیه بین

 م  ]9[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

 

 شهر بهبهان -2-2
ن ر  122604، 1395سال  یاست،  طبق سرشماراستان خوزستان واقع شده یو  نوب شرق رانیا یشهر بهبهان که در  نوب غرب

مترمکعب  4579 زانیشهر، به م نیا ازیآب مورد ن 1395م در سال استدر روز  تریل 290آن  نیمصرع آب مشترک دارد و سرانه تی مع

شدم طول  نیها، اامرمکعب در روز از رودخانهمت 30000 و شده هیدر روز از خطوط انتقال آب اص  کعبمترم 44000ها، در روز از چاه

مقدار  نیم از ااست روز در مترمکعب12350آن  خانههیبه اص  یآب ورودظر یت متوسط و  تومتریک 588آب شهر بهبهان  عیاوز شبکه

 یبها برام آبشودیم عیاوز شبکه وارد آن مترمکعب 11842 ،خانههیاص  یشده که پس از مصارع داخت هیاص  آن مترمکعب 11877

 .هر مترمکعب است یبه ازا الیر 9972 یاجار نیمشترک یو برا الیر 1304.5 یخانگ نیمشترک

مشکل  ا ،زیبودن اجه یمیو قد یدگیدارندم پوس ییهدرر ت آب با  ی رسودگ لیشهر بهبهان به دل یآبرسان یهاشبکه

سرریز  نیشودم همچنیآب با ا ت  شار موا ه م را ،یمنظور اا زمان اامام اعم نیکند و به همیم جادیخطوط انتقال را ا یشکستگ

 شهر استم طحهدرر ت آب در س زانیم شیمخازن سبب ا زا

 



 

 

 

 مفهوم کلیدی -2-3
نمایش داده شده است مشخص کندم  2 طور که در شکلابتدا، یک مدل باید ا او  میان حالت گذار و حالت پایدار را همان

 بر کاهش ات ا ، انتقال از ات ا  با  به ات ا  پایین و چگونگی رسیدن به این اغییر امرکز  این الگو

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

 
 : حالت گذار و حالت پایدار در کاهش و کنترل تلفات2شکل 

 

نشان داده شده است، اگر حالت پایدار ات ا  در سطح پایینی قرار داشته باشد نیازمند برنامه سختگیرانه  3شکل طور که در همان 

وده ار سطح پایدار ات ا  محدار استم در یک رویکرد متعادلهای زمانی کوااهیابی با دورههای نشتمدیریت  شار و برنامه

ی بین ایشتری نسبت به یک برنامه متعادل دارد، بنابراین  زم است اا یک حد بهینهبا اری داردم یک برنامه سختگیرانه هزینه ب

 م]10[های اجهیزا  کنترل ات ا  ایجاد شودهای ات ا  و هزینههزینه

 
 های تناوبی در حالت نشت پایدار: اثرات برنامه3شکل 

 زمان

 متوسط سطح

نشت   پایدار 

سطح  سیاست کنترلی آرام

 سطح نشت نشت

سطح 

 نشت

 زمان

 متوسط سطح

نشت   پایدار 

سطح 

 سیاست کنترلی سختگیرانه  نشت



 

 ها و نتایجیافته -3

 مسئله اصلی -3-1

 ها ا او  قائل شد:در سامانه اامین و اوزیع آب دو حالت ممکن است و ود داشته باشد که در مدل باید بین آن

 با ستم )مازاد بر ظر یت(شرایطی که ظر یت اولید آب  -1

 دهی شبکه بیشتر از ظر یت اولید استم)کمبود ظر یت(شرایطی که حجم مورد نیاز سرویس -2

ودم در شهای متغیر اولید آب مانند مصرع برق و مواد شیمیایی میدر حالت اول،  ایده کاهش نشت شبکه باعث کاهش هزینه

متر شودم با او ه به اینکه ظر یت اولید این شهر کشده میهای بازیابیآبحالت دوم کنترل نشت باعث ا زایش درآمد و  روش 

 اوان کمبود ظر یت اولید را  بران کردمآمد میباشد، با مدیریت آب بدون دراز نیاز آبی آن می

 

 معرفی مدل -3-2

ار شده استم آب ساده، مقداری 4است که در شکل  1شده بر پایه  ریان آب نشان داده شده در شکل مدل ارائه

( و به اهداع موردنظر cQشود )شودم در این مرحته بخشی از آن مصرع می(، وارد شبکه اوزیع میpQخانه )شده در اص یهاولید

 ت  یزیکی کند هدررکندم  ریان کتی که از شبکه نشت میای از شبکه نشت میمانده نیز بدون هیچ  ایدهرسد و مقدار باقیمی

(pLنام )شودم بنابراین:یده می 

Lp=Qp-Qc 

حاصل نشده استم آب  (، بیانگر مقدار آبی است که برای مصارع م یدی صرع شده است ولی درآمدی از آنLcهدرر ت ظاهری )

اوان پارامترهای بدون بعدی را رسیده و هزینه آن دریا ت شده استم می کننده( هم آن بخشی است که به دست مصرعQrبا درآمد )

 شوند:برای هدرر ت اعریف کردم هدرر ت  یزیکی ویژه )( و هدرر ت ظاهری ویژه )( که به صور  زیر اعریف می

lp=Lp/Qp 

lc=Lc/Qc 

 اوان است اده کردم بر اساق روابط ذکر شده:میدادن رابطه بین آب اولیدی و آب مصر ی  از این پارامترهای بدون بعد برای نشان

Qp=Qc/ (1-lp) 

Qc= Qp/ (1-lp) 

 طور مشابه:یابدم بههم ا زایش می plبزرگتر از ص ر باشد، آب اولیدی بیشتر از مصرع است و با ا زایش این نسبت مقدار  plبنابراین زمانی که 
Qc=Qr/ (1-lc) 

Qr= Qc/ (1-lc) 

کوچکتر از ص ر است، آب با درآمد کمتر از آب اولید است و با کاهش آن مقدار آب بدون درآمد بیشتر  clبنابراین زمانی که 

 آب بدون درآمد مجموع هدرر ت  یزیکی و هدرر ت ظاهری است: شودممی

NRW=Lp+Lc 

 بار  است از:آب بدون درآمد براساق پارامترهای هدرر ت  یزیکی ویژه و هدرر ت ظاهری ویژه نیز قابل بیان است و ع

NRW= Qp ×(lp+lc-lplc) 

 آب با درآمد نیز به سادگی براساق رابطه زیر قابل محاسبه است:

Qr = Qp ×(1- (lp+lc-lplc)) 

 



 

 

 

 برآورد پارامتر -3-3

بها اعر ه آب و ها مانند ظر یت آب اولیدی، اعداد مشترکینهای این مدل مورد نیاز استم بعضی از آنچندین پارامتر به عنوان ورودی

مدل،  شوندم به منظور ادامه  رآیند در است و اعتباربخشی بهشوندم اما بعضی پارامترهای دیگر معموً  یا ت نمیصور  متناوب گزارش میبه

غیرهای مهم مت 2ها گزارش و مدرک معتبر داختی و خار ی انتخاب گردیدم   دول  رضی برای این پارامترها بر اساق بررسی دهمقادیر پیش

 دهدم نشان میشهر بهبهان  برای راهای مدیریت آب بدون درآمد در شبکه و مقادیر آن و هزینه

 

 های الزم و مقادیر آن  برای مدل پیشنهادی: پارامتر2جدول 

 اعداد پارامتر ردیف
واحد  هزینه

 )میتیون ریال(

هزینه نهایی 

 )میتیون ریال(

 2430 6 405 اوزیع )حادثه( اعداد کل حوادث و اا اقا  شبکه 1

 3030 2000 1515 های شبکه اوزیع )کیتومتر(بازسازی و نوسازی لوله 2

3 
ناسایی و ر ع نشت شیرآ   و لولهبازرسی چشمی  هت ش

 های شبکه اوزیع )کیتومتر(
48 2 96 

 1150 50 23 شناسایی و مرئی سازی شیرآ   شبکه اوزیع )دستگاه( 4

 7306٫۶ 3.4 2149 و اا اقا  انشعابا  )حادثه(اعداد کل حوادث  5

 1029 4.2 245 سازی و اعویض انشعابا   رسوده)رشته(استاندارد 6

 8460٫۹۶ 3.36 2561 )دستگاه( های خراب مشترکیناعویض کنتور 7

 140٫۴ 3٫۶ 39 )رشته( ابدیل انشعاب غیر مجاز به مجاز 8

 15528٫۶ 1725٫۴ 9 )حادثه( ر کل حوادث خطوط انتقالاعمی 9

 442٫۴ 2٫8 158 شناسایی انشعاب غیر مجاز پیش بینی نشده )رشته( 10

 4650 4650 1 اامین و اص یه آب 11

 

 آنالیز حساسیت -3-۴
 آمدهای ورودی اثرا  مت اوای روی اغییر میزان آب بدون دردرصدی پارامتر 20طبق آنالیز حساسیت انجام شده اغییر 

 استمبه آن اشاره شده 3 دول شماره در گذارد که می

 : حساسیت مدل3جدول 

 درصد اغییر در آب بدون درآمد درصد اغییر در ورودی متغیر ورودی

 -3/11+ اا %4/15% 20اا % -20% میزان مصرع

 +5/7اا % -6/8% 20اا % -20% طول شبکه

 -3/4+ اا %8/5% 20اا % -20% بهامیانگین قیمت آب

 +8/3اا % -4/5% 20اا % -20% ظر یت اولید



 

 درصد اغییر در آب بدون درآمد درصد اغییر در ورودی متغیر ورودی

 +7/4اا % -3/4% 20اا % -20% هزینه واحد برنامه کنترل نشت

 -8/3اا % -3/4% 20اا % -20% نرخ نشت و ارکیدگی از لوله

 -7/2+ اا %7/2% 20اا % -20% برداریهای متغیر بهرههزینه

 

 کاربرد مدل -3-۵

آوری، احتیل و بررسی  مع 95رسانی شهر بهبهان در سال با او ه به پارامترهای ذکر شده اطالعا  مورد نیاز برای شبکه آب

های درصدی متغیرهای ورودی بر آب بدون درآمد و هزینه 20گردیدم سپس بر اساق آنالیز حساسیت مدل اثرا  ا زایش و کاهش 

 آورده شده استم 4که نتایج آن در  دول شماره  رسانی محاسبه شده  آببرداری شبکمستقیم و غیرمستقیم بهره

 
 تغییرات متغیرهای ورودی و اثرگذاری آن بر میزان آب بدون درآمد :۴جدول 

 مقادیر ورودی متغیر ورودی
 اغییرا  ورودی

 درصد( 20±)

 من ی در آباغییر

 بدون درآمد

آب  در اغییر مثبت

 بدون درآمد

 1095 804 7111 35555 )مترمکعب در روز(میزان مصرع 

 533٫37 611٫54 117٫6 588 طول شبکه )کیتومتر(

 412٫44 305٫77 260٫9 4337٫8 بها )ریال(قیمت آب توسطم

 270 384 864531 4322658 ظر یت اولید

 334٫21 305٫77 2810072000 14050360000 هزینه واحد برنامه کنترل نشت )ریال(

 305٫77 270٫21 4 20 ارکیدگی از لوله )درصد(نرخ نشت و 

 192 192 5053040000 25265200000 برداریغیر بهرههای متهزینه

 

 گیریبحث و نتیجه  -۴

تصادی به یک اقریب خوب از سطح اق بردارناوان مدلی را اوسعه داد اا مدیران و کارشناسان اأسیسا  و بهرهدهد که میاین مقاله نشان می

ا بررسی ب دهند که اراباط روشن و هماهنگی بین چارچوب مدل و ائوری موضوع برقرار استمنتایج نشان می بهینه آب بدون درآمد در یک منطقه برسندم

  اوان گ ت که:نتایج حاصل می

لیتر ا زایش  1095زان مصرع که در پی ا زایش  معیت رخ خواهد داد، میزان آب بدون درآمد بر اساق نتایج حاصل با ا زایش می -

های میتیون ریال به شرکت 61ای معادل روزانه به طور متوسط هزینه های اامین، اص یه و اوزیع آبخواهد یا ت که با او ه به هزینه

 آب و  اضالب احمیل خواهد کردم

رع سازی در صورایکه متوسط مصهای مدیریت مصرع مانند است اده از اجهیزا  کاهنده مصرع و  رهنگکارگیری روش با به -

رسانی برداری از شبکه آبهای بهرههزار ریال از هزینه 500میتیون و 3روزانه به طور متوسط در حدود  درصد کاهش یابد، 20روزانه 

 بهبهان کاهش خواهد یا تم



 

 

 

مترمکعب به هدرر ت شبکه  533رود که به طور متوسط روزانه درصدی طول شبکه انتظار می 20با ت شهری و ا زایش با اوسعه  -

 هزار ریال هزینه اضا ه خواهد شدم 300میتیون و  2اضا ه خواهد شد و در پی آن در هر روز متحمل بیش از  

 آمد را شاهد خواهیم بود که عالوه بر ا زایش درآمد شرکتمیزان آب بدون دردرصدی  4٫۳بها، کاهش درصدی آب 20با ا زایش  -

 شودممیتیون ریال نیز از محل کاهش هدرر ت آب ذخیره می 11روزانه آب و  اضالب از  روش آب، 

 رود که در رسیدن به سطح بهینه و مطتوب نشت وهای اکمیتی بیشتری بر روی مدل در حال انجام است و امید می عالیت      

 بع آبی کشور مثمر ثمر واقع شودم توگیری از هدرر ت سرمایه و منا
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