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کنترل هدررفت آب یکی از چالشهای اساااساای در شاارکتهای آبرسااانی محسااوب میشااود با در اختیار داشاات
دادههای اندازهگیری و مقایسااآ آنها با مقادیر مورد انتظار ،میتوان برآوردی از مقدار هدررفت سااامانآ آبرسااانی
داشت برای مقایسآ عملکرد سامانآهای آبرسانی با یکدیگر و همچنی مقایسآ آنها با شرایط ایدهآل از شاخصهای
عملکرد ا ستفاده می شود ،همچنی با ا ستفاده از شاخصهای ارزیابی برای ارتقاء عملکرد شبکآها میتوان اقدامات
بهینآ انجام داد در ای تحقیق شاخص عملکرد در سامانآ آبرسانی روستایی و جوامع کوچک معرفی شده است از

آنجاییکآ ا ستفاده از شاخص عملکرد  ILIدر سامانآ های کوچک آبر سانی تو صیآ نمی شود ،لذا شاخص GLI
کآ کارایی آن در ساااامانآهای کوچک بهتر از  ILIمیباشاااد در ای تحقیق معرفی و برای یک مجموعآ شااابکآ
روستایی در استان بوشهر ای شاخص محاسبآ شده است
کلمات کلیدي :نشت ،تلفات ،شبکههاي آبرسانی ،شاخص نشت ،شاخص عملکرد.

 -1مقدمه
منابع آب شیری در سطح زمی بآطور یکنواخت توزیع نشدهاند در ایران محدودیت منابع آب وجود دارد و آب نقش
کلیدی در فرآیند توسعآ اقتصادی -اجتماعی دارد عمده اقدامات صورت گرفتآ در جهت پاسخگویی بآ نیازهای آبی کشور از
طریق مدیریت تولید و تامی آب بوده و کمتر بآ وجآ دیگر ای موازن کآ همانا مدیریت توزیع و مصرف صحیح آب میباشد،



توجآ شده است ] [1با وجود محدودیت در منابع آب موجود ،بخشی از آب وارد شده بآ سامانآ آبرسانی در مراحل مختلف
ذخیره و توزیع بآهدر میرود و بآ دست مشترکان نمیرسد طبق تعریف ،آب بدون درآمد عبارتست از تفاوت بی حجم خالص
آب تولید شده بآ مقدار آبی کآ برای آن قبض صادر شده است] [2با مقایسآ مقادیر اندازه گیری شده فشار و دبی در سامانآ و
مقایسآ آنها با مقادیر مورد انتظار ،میتوان تلفات را درصورت دسترسی بآ دادههای اندازه گیری کافی برآورد کرد ،اما صرفاً
داشت مقدار تلفات جهت درک مشکالت شرکتهای آب و فاضالب کفایت نمیکند و داشت طرح یک برنامآریزی و استراتژی
اساسی برای کاهش ای میزان تلفات الزامی است ] [3شاخصهای اجرایی ( )1PIاستاندارد در بسیاری صنایع از جملآ صنعت
آب بآمنظور امکان مقایسآ عملکرد شرکتها و سامانآهای آبرسانی با شرایط ایدهآل استفاده میشود شاخصهای اجرایی مرتبط
با سامانآهای آبرسانی توسط انجم جهانی آب ( )2IWAمعرفی و توسعآ داده شدهاند بآمنظور بررسی نرخ تلفات و نشت در
شبکآهای آبرسانی و برآورد عملکرد سامانآ میتوان از شاخصهای نشت استفاده کرد ] [4تابش و یکتا ( )1385مدیریت نشت
و چگونگی ارزیابی اقدامات انجام شده پس از کنترل نشت و همچنی مقایسآ وضعیت شبکآ های مختلف از لحاظ نشت را مورد
بررسی قرار دادند با ارائآ روشهای جدید مدیریت نشت ،چگونگی تاثیر فاکتورهای محلی موثر برنشت بر ای روشها و معرفی
شاخصهای عملکرد نشت بآ منظور دستیابی بآ معیار کمی جهت مقایسآ وضعیت نشست در شبکآها و ارزیابی اقدامات کنترل
نشت پرداختآ شده است ][5

در تحقیق حاضر ،ابتدا شاخص های اجرایی مختلف معرفی شده و معایب و مزایای هر یک مورد بحث قرار گرفتآ و
شاخص اجرایی مناسب برای سامانآهای کوچک معرفی شده است در ادامآ بآ عنوان یک مطالعآ موردی سیستم آبرسانی مجتمع
شهید زندهبودی بوشهرکآ شامل چندی شبکآ روستایی است ،مورد بررسی قرار گرفتآ است و هر یک از شاخصها برای ای
سامانآ آبرسانی محاسبآ شدهاند
-2مواد و روشها
3

یکی از شاخصهای مهم در برآورد عملکرد شبکآ های آبرسانی شاخص زیربنایی نشت ) (ILIاست توسعآ و بسط
 ILIاز سال  1997آغاز شد کآ یک شاخص عملکرد کلیدی برای بررسی فنی و ارزیابی مدیریت نشت محسوب میشود و در
بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفتآ است ][6
ای شاخص مطابق با معادلآ  1محاسبآ میگردد
)(1

CARL
UARL

ILI 

1

Performance Indicators
International Water Association
3
Infrastructure Leakage Index
2

کآ در آن  1 CARLهدررفت واقعی سالیانآ جاری برحسب لیتر در روز و  2UARLهدررفت واقعی سالیانآ اجتنابناپذیر
برحسب لیتر در روز میباشد
شاخص  ILIبدون بعد بوده و امکان مقایسآ شرایط سامانآهای کشور و مناطق مختلف را فراهم میآورد هدررفت واقعی ساالنآ
را میتو ان از طریق جدول تعادل سالیانآ و یا روش اندازه گیری جریان شبانآ محاسبآ کرد در هر شبکآ ابرسانی حتی با وجود
مدیریت خوب مقداری نشت واقعی وجود خواهد داشت کآ بآ آن نشت واقعی اجتنابناپذیر ) (UARLگفتآ میشود کآ مطابق
با معادلآ  2محاسبآ میگردد][4
()2

UARL (liters / day )  (18  Lm  0.8  N c  25  L p )  P

کآ در آن  Lmطول لولآهای اصلی شبکآ برحسب کیلومتر N c ،تعداد انشعاباتL p ،

کل طول لولآهای خصوصی انشعاب

از مرز ملک تا محل کنتور مشترک برحسب کیلومتر P ،متوسط فشار شبکآ برحسب متر میباشد
ای شاخص ،نسبت نشت موجود در یک شبکآ بآ نشت اجتنابناپذیر آن شبکآ را تعیی میکند ،بدی ترتیب کآ در
شرایط ایدهآل فنی ای شاخص مقداری برابر با یک دارد بنابرای هر چآ ای شاخص در شبکآ مورد مطالعآ از عدد یک بیشتر
باشد ،نشاندهنده نیاز بآ اقدامات الزم در راستای کاهش نشت شبکآ میباشد در صورت انجام عملیات نشتیابی مقدار نشت
موجود در شبکآ کم شده و بآبتع آن مقدار  ILIکاهش مییابد  ILIمیتواند بیانگر ای موضوع باشد کآ یک سازمان بآ چآ
میزان در انجام مدیریت نشت موفق بوده است سیستمی کآ خوب اداره شود  ILIآن میتواند عدد یک باشد؛ اما نباید آنرا لزوما
بآ عنوان یک هدف قرار داد چرا کآ  ،ILIیک شاخص اجرای فنی است و مالحظات اقتصادی در آن در نظر گرفتآ نشده است
مدیریت فشار از راهکارهای بسیار موثر در کاهش سطح نشت در سامانآهای آبرسانی است در حالیکآ  ILIاز نسبت دو جزئی
حاصل میشود کآ هر دو متناسب با فشار هستند ،لذا مدیریت فشار بر شاخص  ILIتاثیرگذار نیست برای رفع ای مشکل شاخص
دیگری تحت عنوان  PMIمطابق معادلآ  3تعریف شده است][4

P
MARP

()3

PMI 

کآ در آن  MARPفشار کمینآ استاندارد بر حسب متر میباشد
مدیریت تلفات واقعی یا نشت از طریق چهار مولفآ مدیریت فشار ،سرعت و کیفیت تعمیر ،کنترل فعال نشت و مدیریت سرمایآ
کنترل میگردد حجم هدررفت واقعی ساالنآ جاری ) (CARLهمواره متناسب با افزایش عمر سامانآ تمایل بآ افزایش دارد ای
افزایش را میتوان با ترکیب مناسبی از چهار مولفآ اصلی مدیریت نشت محدود نمود و نشت واقعی را بآ نشت اجتنابناپذیر
نزدیک کرد بآعبارتی حداقل حجم هدررفت واقعی بآ لحاظ فنی کآ با اعمال روشهای مناسب بآ آن میتوان دست یافت
شاخص  ILIدارای محدودیتهایی برای استفاده در سامانآهای آبرسانی میباشد بررسیها نشان میداد کآ در
سامانآهای کوچک و یا در سامانآهایی با فشار متوسط کم ،مقدار  ILIبرآورد شده کمتر از یک میباشد ] [6محدودیتهای
استفاده از ای شاخص  ،در طی تحقیقات مختلف ،مطابق جدول  1ارائآ شده است
Current Annual Real Losses
Unavoidable Annual Real Losses



1
2

جدول  :1محدودیتهاي استفاده از شاخص  ILIو روند تغییرات آن

سال
معیار

1999
بدون محدودیت

2001

2005

2009

Nc > 5000

Nc > 3000

Nc+20Lm > 3000

اکثر شبکآ های آبرسانی با توجآ بآ محدودیتهای ذکر شده در جدول  1قید اندازه شبکآ را ارضاء نمی کنند ،ازای رو ای
شاخص برای سامانآهای کوچک توصیآ نمیشود
-1-2شاخص نشت کلی ()1GLI
نشت در سامانآ می تواند بر اثر کنترل نشت فعال کاهش یابد کآ ای کاهش خود را در شاخص  ILIنشان داده ،همچنی کاهش
نشت ناشی از مدیریت فشار در شاخص  PMIلحاظ میشود ،بآمنظور نشاندادن پتانسیل کاهش تلفات از طریق هر دو روش
مذکور و دربرگرفت عوامل موثر در کاهش نشت ،شاخص دیگری با عنوان  GLIمطابق با معادالت  4معرفی گردید ][4

GLI  PMI  ILI

()4

نشت اجتنابناپذیر در فشارهای مختلف ( معادلآ )6می تواند بر اساس نشت اجتنابناپذیر در فشار واحد (معادلآ )5محاسبآ شود
بنابرای معادلآ  ILIمطابق معادلآ  7بازنویسی میشود
)(5

UARL1  18  L m  0.8  N c  25  L P

)(6

UARL P  UARL1  P

)(7

CARL
UARL1  P

ILI 

معادالت  ILIو  PMIمطابق  7و  3در معادلآ  4جایگذاری شده و معادالت  8و  9حاصل میشود
)(8

)(9

CARL
P

UARL1  P MARP
CARL
GLI 
UARL1  MARP

GLI 

بنابرای :

Global Leakage Index

1

CARL
UARL MARP

)(10

GLI 

کآ در آن  UARL MARPمقدار نشت اجتنابناپذیر بآازای فشار کمینآ استاندارد میباشد
همانگونآ کآ در معادلآ  10مشاهده میشود ،شاخص  GLIمستقل از فشار متوسط شبکآ است ای ویژگی شاخص  GLIبسیار
مؤثر بوده چرا کآ در بسیاری از سامانآها مقدار فشار معلوم نیست ،بنابرای محاسبات ای شاخص آسان است در ارزیابی عملکرد
ای شاخص درخصوص سامانآهای روستایی و جوامع کوچک ،بررسیها نشان میدهد کآ طول لولآهای اصلی ( )Lmدر مقایسآ
با تراکم انشعابات ( )Dاثرگذاری کمتری بر مقدار تلفات دارد ] [7بنابرای تصحیحاتی در شاخص  ILIانجام گردید و نشت
اجتنابناپذیر بآصورتی تعریف میشود کآ اثرپذیری تلفات از تراکم انشعابات در آن لحاظ شود (معادلآ  11و  )12بنابرای
برآورد و تخمینی از شاخص اجرایی  GLIبرای سامانآهای کوچک تحت عنوان  GLIEرا می توان بصورت معادلآ ( )13تعریف
کرد

18
)(11
 N c  0.8  N c  25  lp ref  N c )  P
D ref
18
)(12
( UARLE (liters / day ) 
 0.8  25  lp ref )  P  N c
D ref
کآ در آن  D refتراکم انشعابات بر حسب تعداد انشعابات در هر کیلومتر و  lp refمتوسط طول لولآها از مرز ملک مشترک
( UARLE (liters / day ) 

تا کنتور مشترک برحسب کیلومترمیباشد

CARL
UARLEMARP

)(13

GLI E 

لذا داریم:
)(14

18
 0.8  25  lp ref )  MARP  N C
D ref

( UARLEMARP (liters / day ) 

مطابق جدول  2محدوده شاخص  GLIEبآمنظور بررسی سطح تلفات در سامانآ ارائآ شده است
جدول  :2ارزیابی GLIE
GLIE ≤ 1

سطح تلفات آب خیلی کم

1 < GLIE ≤ 3

سطح تلفات آب کم

3 < GLIE ≤ 5

سطح تلفات آب متوسط

5 < GLIE ≤ 10

سطح تلفات آب باال

10 ≤ GLIE

سطح تلفات آب خیلی باال



 -3مطالعه موردی
سامانآ آبرسانی مورد مطالعآ در ای تحقیق با نام مجتمع شهید زندهبودی در دهستان اهرم شهرستان تنگستان استان بوشهر واقع شده
است کآ 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 (شکل  )1و دارای  1191مشترک تحت
پوشش و حدود  4437نفر جمعیت را دارا میباشد

شکل :1مدل و نماي شماتیک خط انتقال ،روستاها ،مخزن و ایستگاه پمپاژ سامانه مورد مطالعه

-4نتایج و بحث
سامانآ آبرسانی ناحیآ مورد مطالعآ مجهز بآ حسگرهای فشارسنج و دبیسنج در ورودی و خروجی مخزن و در
ورودیهای هر یک از روستاها میباشد و دادههای دبی و فشار را بآ صورت پیوستآ در زمان گزارش میدهند مقدار تلفات
واقعی محاسباتی در مخزن برابر  3/7درصد ،در خط انتقال  11/4درصد و شبکآ روستاها  0/17درصد میباشد بنابرای در کل
سیستم  15/2درصد آب ورودی بآ سیستم ،تلفات واقعی وجود دارد ][8
بآمنظور بررسی شاخصهای اجرایی در ای سامانآ ابتدا محدودیتهای استفاده از شاخص  ILIمطابق جدول  1مورد
بررسی قرار گرفت کآ سامانآ مورد مطالعآ هیچ یک از روابط را ارضاء نکرد ،بنابرای با توجآ بآ پیشنهاد مراجع مختلف استفاده
از شاخص  ILIدر ای سامانآ توصیآ نمیگردد باتوجآ بآ آنکآ در سامانآهای روستایی اثر تراکم انشعابات ( )Dاز طول لولآهای
اصلی شبکآ بیشتر میباشد از شاخص اجرایی  GLI Eبرای سامانآ مورد مطالعآ مطابق با معادلآ  13استفاده شد در ای سامانآ
فشار متوسط برابر با  17متر و کمینآ فشار در شبکآهای روستایی برابر با  14در نظر گرفتآ شد تعداد کل انشعابات  1191عدد
و طول کل شبکآ برابر  29/12کیلومتر است بنابرای مقدار ترکم انشعابات  D refبرابر  40/9انشعاب در کیلومتر برآورد
گردید حدفاصل بی مرز ملک تا کنتور مشترک بآ طور متوسط  2متر برای هر انشعاب در نظر گرفتآ شده ،بدی ترتیب مقدار
 Lpدر مجموع همآ روستاها برابر با  2/38کیلومتر برآورد گردید با توجآ بآ مقدار  Lpو تعداد انشعابات  lp refبرابر 0/002
حاصل شد بنابرای مقدار نشت اجتنابناپذیر )  21508 ) UARLEلیتر بر روز میباشد و با توجآ بآ نشت موجود و معادلآ
 13مقدار  GLI Eبرای کل سامانآ برابر با  10/2محاسبآ گردید مطابق جدول  2برآورد شاخص  GLI Eبیانگر نیاز بآ
اقدامات نشتیابی برای کاهش تلفات میباشد

 -4نتيجهگيری
با استفاده از شاخصهای اجرایی میتوان برآوردی از عملکرد شبکآ در اختیار داشت و پیرو آن اقدامات بهینآ در
راستای کاهش نشت صورت پذیرد شاخص  ILIاز جملآ شاخصهای اجرایی پرکاربرد میباشد اما در سامانآهای کوچک بآ
دلیل محدودیت های حداقل اندازه شبکآ ،استفاده از ای شاخص توصیآ نمیگردد بنابرای بهتر است از شاخصی کآ مناسب
شبکآ های آبرسانی کوچک بوده و عملکرد شبکآ در مقابل نشت را بآ خوبی نشان می دهد استفاده شود کآ در ای مقالآ
شاخص  GLI Eمعرفی و بآ کار برده شد بآ عنوان مطالعآ موردی عملکرد سامانآ آبرسانی روستایی متشکل از  13شبکآ
روستایی در استان بوشهر مورد ارزیابی قرار گرفت بدی منظور شاخصهای مختلف بررسی شدند و همانطور کآ انتظار میرفت
محدودیتهای شاخص  ILIدر سیستم مورد مطالعآ ارضاء نشد ،بنابرای شاخص  GLI Eمورد ارزیابی قرار گرفت آگاهی
از مقدار شاخصهای اجرایی در تخصیص سرمایآ بآمنظور ارتقاء عملکرد سیستم آبرسانی و بیهنآکردن اقدامات مدیریتی و
نشتیابی موثر میباشد نتایج ای مقالآ و روش محاسبآ میتواند بآعنوان الگو برای محاسبآ شاخص نشت در شبکآ روستاها
مورد استفاده قرار گیرد
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