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معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب روستایی بوشهر
خالصه
کمبود شدید منابع آب و افزایش سریع هزینههای تولید آب ،سبب شده که مدیریت آب بدون درآمد در
سامانههای آبرسانی مورد توجه بیشتر قرار گیرد .در مقاله حاضر نتایج مطالعات آب بدون درآمد در شبکه
مجتمع آبرسانی روستایی تنگستان بوشهر شامل مخزن ،خط انتقال و  13روستا در قالب یک تجربه کاربردی
ارائه شده است .هدف از انجام این بررسی ،تعیین اجزای آب بدون درآمد کل سامانه و همچنین تفکیک
اجزاء آن در خط انتقال ،شبکه توزیع و مخزن ذخیره آب میباشد .نتیجه و روش انجام تحقیق در پروژه مورد
مطالعه میتواند در پروژههای مشابه مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدي :هدررفت ،نشت ،سامانه آبرسانی ،دادههاي اندازهگیري

 -1مقدمه
نظر به کاهش روزافزون منابع آب شیرین و افزایش تقاضا برای آن و همچنین پرهزینه بودن تامین آب شرب ،با اعمال
روشهای نشتیابی میتوان مانع از هدررفت منابع آب به عنوان سرمایه ملی شد .همچنین مدیریت هدررفت به لحاظ اقتصادی
کمک قابل توجهی به درآمد شرکتهای آب و فاضالب میکند .یکی از روشهای شناسایی هدررفت استفاده از مدلسازی سامانه
میباشد که در این زمینه سیج ( ،)2004با استفاده از الگوریتم ژنتیک موقعیتهایی را در تشخیص نقاط دارای نشت بدست



آورد] .[1چنگ و همکاران ( ،)2011نیز با در نظر گرفتن حداقل جریان شبانه و فرآیند کالیبراسیون با نرم افزار  EPANETمقدار
و موقعیت نشت در شبکه را تخمین زدند ] .[2پرز و همکاران ( ) 2011با استفاده از آنالیز حساسیت فشار به تعیین موقعیت نشت
در شبکه شهر بارسلونا پرداختند ] . [3پرودون و همکاران نیز روشی برای تشخیص نشت در شبکههای آب شهری با استفاده از
سیستمهای تشخیص صوتی پیشنهاد نمودند ] .[4ارانجو و همکاران ( )2003روابطی را برای محاسبه نشت در گرهها ارائه دادند
] .[5در تحقیق حاضر با استفاده از دادههای اندازه گیری و همچنین نتایج پیمایش شبکه تحلیل اجزاء آب بدون درآمد برای سامانه
انجام شده است.
 -2روش تحقیق و منطقه مورد مطالعه
سامانه آبرسانی مورد مطالعه در این تحقیق با نام مجتمع شهید زندهبودی در دهستان اهرم شهرستان تنگستان استان بوشهر واقع شده
است که شامل 13روستا با اسامی کنار بابایی ،جمالی ،حیدری ،بازویی ،منصوری جنوبی ،کناری ،منصوری شمالی ،منصوری وسطی ،اشکالی
محمد حاجی ،اشکالی زائز حسینی ،اشکالی عاشوری ،اشکالی سیدی و اشکالی عوض حسینی بوده و دارای  1191مشترک تحت پوشش و
حدود  4400نفر جمعیت را دارا میباشد ،در شکل  1نقشه شماتیک مجتمع نشان داده شده است .روستاها به ترتیب مذکور دارای جمعیت
 90، 71 ،68 ،306 ،72 ،135 ،414 ،464 ،1575 ،410 ،400 ،337و  95بوده و به ترتیب دارای تراز ارتفاعی ،40 ،40 ،46 ،49 ،52 ،52 ،52 ،48
 41 ،39 ،42 ،41و  41میباشند .سامانه دارای یک مخزن بوده که در تراز  81متری قرار دارد و ابعاد آن برابر با حجم  320مترمکعب میباشد.
دبی ورودی متوسط ساالنه مجتمع حدود  18لیتر بر ثانیه می باشد و در بعضی از ماههای سال تحویل آب بهصورت نوبتبندی میباشد.

شکل :1مدلسازي سامانه توزیع مجتمع مورد مطالعه

بهمنظور مدیریت هدررفت میبایست ابتدا مقدار کل هدررفت و تفکیک آن در اجزاء سامانه مورد مطالعه قرار گیرد تا بعد از
شناسایی ،اقدام به کاهش هدررفت در قسمت مربوطه انجام شود .توزیع هدررفت در این سامانه به سه دسته تقسیم میشود )1 :نشت مخزن )2
هدررفت خط انتقال  )3هدررفت روستاها.

 -1-2نشت در مخزن
روش کار مبنی بر مقایسه میان حجم آب ورودی به مخزن و حجم آب خروجی از مخزن میباشد .بدین ترتیب دبی ورودی و
خروجی مخزن از دادههای اندازهگیری برداشت شده و سطح زیر نمودار دبی ورودی و خروجی ،بترتیب برابر با حجم آب ورودی و خروجی
میباشد .عالوه بر مقایسه حجم آب ورودی و خروجی میبایست تغییر حجم آب ذخیره شده در مخزن نیز در محاسبات لحاظ شود .بنابراین
ارتفاع آب در مخزن در ساعات مختلف روز از دادههای اندازهگیری برداشت شده و تغییرات آن مورد بررسی قرار میگیرد .و تغییر حجم
آب مخزن از ساعات ابتدایی روز تا ساعات انتهایی روز مطابق با معادله  1و برآورد نشت مخزن مطابق معادله  2محاسبه میشود:
)(1

Leakage 1  in  out  

)(2

  H  A

Leakage 1

:

حجم نشت در مخزن در واحد زمان

in

:

حجم آب ورودی به مخزن در واحد زمان

:

حجم آب خروجی از مخزن در واحد زمان

out


H

:

اختالف ارتفاع آب در مخزن

A

:

سطح مقطع پالن مخزن

تغییرات حجم ذخیره شده در مخزن در واحد زمان

:

در معادله  ،1خطای ناشی از سطح مقطع تقریبی مخزن در برآورد مقدار نشت مخزن وارد میشود .برای حذف این خطا میتوان
بازه مورد مطالعه را در فاصله زمانی انتخاب کرد که تراز سطح مخزن پس از افزایش یا کاهش مجددا به تراز قبلی باز میگردد ،بدینترتیب
خطا محاسبه سطح مخزن از محاسبات حذف میشود .همچنین در صورت دسترسی به دادههای اندازهگیری در بازه زمانی کوچکتر ،خطای
میانگینگیری نیز حداقل میشود و محاسبات از دقت بیشتری برخودار خواهد بود.
مطابق با معادله  1و  2محاسبات مربوط به نشت مخزن در روزهای مختلف از سال مورد بررسی قرار گرفت .خالصه محاسبات نشت
مخزن بهصورت درصدی از دبی ورودی به سامانه ،در روزهای مختلف به همراه اطالعات مربوط به ارتفاع مخزن و نشت محاسباتی در دو
ساعت حدفاصل با ارتفاع برابر و نشت محاسباتی در  24ساعت در جدول  1آورده شده است .در مطالعه حاضر نشت متوسط مخزن برابر با
 3/7درصد مقدار آب ورودی به مجتمع شهید زندهبودی برآورد شد.
برای بررسی صحت دادههای اندازهگیری نمودار تغییرات دبی ورودی ،دبی خروجی و تغییرات سطح آب مخزن مطابق شکل  2ترسیم شد.
در انتخاب روزی که دادههای اندازهگیری آن مورد بررسی قرار گیرد باید توجه شودکه دادههای اندازهگیری کمترین نویز و خطا ( فقدان
دادهها در ساعاتی از روز ،صفر نشان دادن دادههای ورودی و یا دبی خروجی در ساعاتی از روز ) را داشته باشد .البته در صورت داشتن
دادههای غیر منطقی و نویز ،قبل از محاسبات مربوط به نشت میبایست دادهها تصحیح شوند .الزم به یادآوری است که در زمان اندازهگیری
نشت مخزن ،نمیبایست از مخزن برداشت مستقیم آب ( مثال توسط نگهبان مخزن) انجام شود.
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شکل :2دادههاي اندازهگیري دبی ورودي و خروجی و ارتفاع آب در مخزن
جدول  :1خالصه محاسبات مربوط به نشت مخزن
ارتفاع اول ( )mارتفاع دوم ()m

تاریخ

مدت زمان بین دو ارتفاع

درصد نشت مخزن

(ساعت)

95.12.10

1.215

1.215

23

4.76

96.01.21

1.043

1.043

22

2.55

96.04.02

0.714

0.714

18

3.67

 -2-2هدررفت خط انتقال
به منظور برآورد هدررفت در خط انتقال ،تعادل آب از خروجی مخزن و نقاط برداشت مورد بررسی قرار میگیرد .بدین ترتیب در
بازه زمانی مورد مطالعه با توجه به دادههای اندازهگیری ،مجموع دبیهای برداشت شبکه با مقدار دبی خروجی مخزن مقایسه شده و حجم
هدررفت در خط انتقال مطابق با معادله  3برآورد میشود:

n

Leakage 2  (Qout  Qdemand )  t

)(3

i 1

Leakage 2

حجم هدررفت در خط انتقال

Qout

دبی خروجی مخزن

Q demand

دبی ورودی به هر روستا (داده اندازهگیری شده)

n

تعداد کل روستاها
هدررفت خط انتقال مجتمع شهید زندهبودی مطابق با معادله  3به صورت درصدی از دبی ورودی به سامانه برآورد گردید که

خالصه محاسبات برای دو روز متفاوت در جدول  2نشان داده شده است .مقدار متوسط هدررفت خط انتقال پروژه برابر  % 11/14برآورد
میشود.
جدول  :2خالصه محاسبات مربوط به هدررفت خط انتقال

)1396-4-4 (16:01

)1396-4-4 (22:43

متوسط

مجموع ورودیه ای روستاها ()L/s

17.2

17.3

17.25

مجموع خروجی مخزن دادههای اندازهگیری شده ()L/s

18.8

19

18.9

درصد هدررفت ()%

10.9

11.4

11.15

در انتخاب روز مورد مطالعه ،زمانی درنظر گرفته شده که همه روستاها در مدار بوده و امکان دسترسی به دادههای اندازهگیری همه روستاها
وجود داشته باشد و عالوه بر این زمانی باشد که داده روستاها همگی بدون خطا و نویز بوده و دادههای مربوط به ورودی و خروجی مخزن نیز
شرایط مذکور را دارا باشند.
 -3-2هدررفت در شبکه
به منظور محاسبه هدررفت واقع شده در شبکه توزیع روستاها ،مقادیر مصرف کل مشترکین شبکه که در کنتور مشترکین ثبت شده
با مقادیر دبی برداشتی از دادههای اندازهگیری در همان دوره زمانی مورد مقایسه قرار گرفت که و اختالف آن ،آب بدون درآمد شبکه می
باشد ( معادله .)4

n

Leakage 3  Q in  t  bill

(4).

i 1

Leakage 3

حجم هدررفت در شبکه

bill

حجم مصرفی مشترکین هر شبکه (قبوض مشترکین)

Q in

دبی ورودی به هر روستا
برآورد هدررفت شبکههای روستاها مطابق با معادله  4بر اساس مقایسه میان مقدار مصرف مشترکین ثبت شده در قبوض و مقدار

ورودی اندازهگیری شده هر روستا در دوره زمانی مربوطه انجام شده است .درصد هدررفت هر روستا برای دوماه فروردین و اردیبهشت 1395
براساس مقدار مصرف روستا ،ورودی کل سامانه ،بهازای هر اشتراک و بهازای هر کیلومتر طول شبکه در شکل  3آورده شده است .الزم به
توضیح است که بیان شاخص آب بدون درآمد به شکل درصد (شکل  3الف و ب) شاخص مناسبی نمیباشند (در اینجا برای
نشان دادن این موضوع و امکان مقایسه آمده است ) بلکه روش بهتر نشان دادن شاخص آب بدون درآمد بهازاء هر مشترک (- 3
ج) و یا بهازاء هر کیلومتر شبکه ( -3د) میباشد .هدررفت آب در روستاها به سه قسمت تقسیم شده است )1 :خطای کنتور  )2نشت از
شبکه و انشعابات  )3آب غیرمجاز و خطای قرائت .جهت تعیین خطای کنتور در این پروژه تست خوشهای کنتورها انجام شد و مقدار متوسط
خطای کنتورها  2درصد بدست آمد  .به منظور برآورد نشت از شبکه و انشعابات از روش جریان شبانه استفاده شده که نمونهای از منحنی
جریان شبانه (روستای منصوری شمالی) در شکل  4آمده است .بررسیها نشان میدهد که در بعضی روستاها جریان شبانه بسیار کم و در
برخی دیگر برابر صفر میباشد ،بنابراین در ساعات شب ،نشت شبکه روستاها ناچیز و یا برابر صفر بوده لذا در ساعات دیگر نیز نشت شبکه
روستاها ناچیز و یا برابر صفر میشود و عمده هدررفت روستاها مربوط به آب غیرمجاز و خطای قرائت میباشد.

الف



ب

ج

د

شکل  :3الف  -درصدآب بدون درآمد شبکه هر روستا نسبت به مصرف آن  ،ب -درصد آب بدون درآمد شبکه
هرروستا نسبت به ورودي کل سامانه  ،ج -حجم آب بدون درآمد شبکه هر روستا به ازاي هر اشتراک روستا (مترمکعب
در روز) ،د -حجم آب بدون درآمد شبکه هر روستا به ازاي هر کیلومتر طول شبکه روستا (مترمکعب در روز)

شکل :4نمودار تغییرات دبی ورودي به روستاي منصوري شمالی

بعد از تحلیل انجام شده برای هر روستا ] [6مقدار متوسط هدررفت برای شبکه توزیع آب تمام روستاها و تفکیک آن بدست
آمد که نتایج آن در شکل  5نشان داده شده است .درانتها میتوان تفکیک مقادیر هدررفت را برای کل سامانه شامل مخزن،
خط انتقال و شبکه روستاها تعیین کرد .در شکل  6تفکیک مقادیر هدررفت برای کل سامانه نشان داده شده است.
0.44%

5.92%

نشت فیزیکی
آب دزدی و خطای قرائت
93.63%

خطای کنتور

شکل :5تفکیک مقادیر متوسط هدررفت در شبکه روستاها

11.40%

هدررفت روستا

3.70%

33.76%

هدررفت مخزن
هدررفت خط انتقال

شکل  :6تفکیک مقادیر متوسط هدررفت براي کل سامانه



 نتیجهگیري-3
 شبکه روستایی13  خط انتقال و، تفکیک اجزاء آب بدون درآمد برای یک سامانه روستایی شامل مخزن،در این تحقیق کاربردی
 در نتایج نشان داد که عمده. درصد ورودی به سامانه میباشد33/76 و11/4 ، 3/7 تعیین شد که به ترتیب هدررفت برابر با
 خطای کنتور و مقادیر مجموع آب غیرمجاز و خطای، سپس تفکیک مقادیر هدررفت واقعی.هدررفت در شبکه روستاها میباشد
 اولویت، ضمن شناسایی وضعیت هدررفت هر روستا، با مرتب کردن مقادیر هدررفت در هر روستا.قرائت برای هر روستا انجام شد
 نتایج تفکیک مقادیر هدررفت در هر روستا نشان داد که عمده مقادیر هدررفت.انجام عملیات کنترل هدررفت مشخص می شود
 تحقیق حاضر روش مرحله به مرحلهی مطالعه اجزاء آب بدون.در روستاها مربوط به مقادیر آب غیرمجاز و خطای قرائت میباشد
. بهعنوان یک نمونه کاربردی را ارائه میکند،درآمد

 قدردانی-4
 مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان بوشهر برای پشتیبانی در انجام این تحقیق،از آقای مهندس نصوری
.تشکر به عمل میآید
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