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 خالصه

تیار داشاات  با در اخشااود  های آبرسااانی محسااوب میهای اساااساای در شاارکتیکی از چالشکنترل هدررفت آب 

توان برآوردی از مقدار هدررفت سااامانآ آبرسااانی ها با مقادیر مورد انتظار، میو مقایسااآ آن گیریهای اندازهداده

های اخصاز شآل های آبرسانی با یکدیگر و همچنی  مقایسآ آنها با شرایط ایدهبرای مقایسآ عملکرد سامانآداشت  

ستفاده میعملکرد  شاخصشود، ا ستفاده از  شبکآ های ارزیابی برای ارتقاءهمچنی  با ا اقدامات  توانها میعملکرد 

   ازمعرفی شده است و جوامع کوچک در ای  تحقیق شاخص عملکرد در سامانآ آبرسانی روستاییبهینآ انجام داد  

ستفاده ازآنجایی سامانآ  ILIشاخص عملکرد  کآ ا سانی در   GLI شاخصلذا  شود،توصیآ نمیهای کوچک آبر

شااابکآ  مجموعآ در ای  تحقیق معرفی و برای یک باشااادمی ILI های کوچک بهتر ازساااامانآدر  آن کارایی کآ

  ای  شاخص محاسبآ شده استروستایی در استان بوشهر 
 

 هاي آبرسانی، شاخص نشت، شاخص عملکرد.نشت، تلفات، شبکهکلمات کلیدي: 
 

  مقدمه -1

در ایران محدودیت منابع آب وجود دارد و آب نقش   اندطور یکنواخت توزیع نشدهمنابع آب شیری  در سطح زمی  بآ

اجتماعی دارد  عمده اقدامات صورت گرفتآ در جهت پاسخگویی بآ نیازهای آبی کشور از -کلیدی در فرآیند توسعآ اقتصادی

باشد، طریق مدیریت تولید و تامی  آب بوده و کمتر بآ وجآ دیگر ای  موازن کآ همانا مدیریت توزیع و مصرف صحیح آب می
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  با وجود محدودیت در منابع آب موجود، بخشی از آب وارد شده بآ سامانآ آبرسانی در مراحل مختلف ]1[توجآ شده است 

رسد  طبق تعریف، آب بدون درآمد عبارتست از تفاوت بی  حجم خالص رود و بآ دست مشترکان نمیهدر میذخیره و توزیع بآ

گیری شده فشار و دبی در سامانآ و    با مقایسآ مقادیر اندازه]2[ن قبض صادر شده استآب تولید شده بآ مقدار آبی کآ برای آ

 اًگیری کافی برآورد کرد، اما صرفهای اندازهتوان تلفات را درصورت دسترسی بآ دادهها با مقادیر مورد انتظار، میمقایسآ آن

و استراتژی  ریزیکند و داشت  طرح یک برنامآت نمیهای آب و فاضالب کفایداشت  مقدار تلفات جهت درک مشکالت شرکت

( استاندارد در بسیاری صنایع از جملآ صنعت PI1های اجرایی )  شاخص]3[اساسی برای کاهش ای  میزان تلفات الزامی است 

اجرایی مرتبط های شود  شاخصآل استفاده میهای آبرسانی با شرایط ایدهسامانآها و منظور امکان مقایسآ عملکرد شرکتآب بآ

منظور بررسی نرخ تلفات و نشت در اند  بآشده( معرفی و توسعآ داده IWA2های آبرسانی توسط انجم  جهانی آب )با سامانآ

نشت  تیریمد( 1385  تابش و یکتا )]4[های نشت استفاده کرد توان از شاخصهای آبرسانی و برآورد عملکرد سامانآ میشبکآ

را مورد  مختلف از لحاظ نشت یشبکآ ها تیوضع سآیمقا  یاقدامات انجام شده پس از کنترل نشت و همچن یابیارز یو چگونگ

ها و معرفی های جدید مدیریت نشت، چگونگی تاثیر فاکتورهای محلی موثر برنشت بر ای  روشارائآ روش اببررسی قرار دادند  

ها و ارزیابی اقدامات کنترل جهت مقایسآ وضعیت نشست در شبکآیابی بآ معیار کمی ظور دستنهای عملکرد نشت بآ مشاخص

  ]5[شده است نشت پرداختآ 

 های اجرایی مختلف معرفی شده و معایب و مزایای هر یک مورد بحث قرار گرفتآ وابتدا شاخص حاضر، تحقیق در 

 معسیستم آبرسانی مجت در ادامآ بآ عنوان یک مطالعآ موردی  های کوچک معرفی شده استشاخص اجرایی مناسب برای سامانآ

 ای  رایب هاشاخصیک از هر  و شبکآ روستایی است، مورد بررسی قرار گرفتآ است چندی  کآ شاملبوشهر بودیزنده شهید

  اند حاسبآ شدهم آبرسانی سامانآ
 

 هامواد و روش-2
 است  توسعآ و بسط  ILI(3(های مهم در برآورد عملکرد شبکآ های آبرسانی شاخص زیربنایی نشت یکی از شاخص

ILI  در و  شودیک شاخص عملکرد کلیدی برای بررسی فنی و ارزیابی مدیریت نشت محسوب میکآ آغاز شد  1997از سال

   ]6[بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفتآ است 

 گردد محاسبآ می 1مطابق با معادلآ ای  شاخص  

CARL
ILI

UARL
                                                                                                           (1) 

              

                                                 
1 Performance Indicators 
2 International Water Association 
3 Infrastructure Leakage Index 
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ناپذیر هدررفت واقعی سالیانآ اجتناب UARL2هدررفت واقعی سالیانآ جاری برحسب لیتر در روز و CARL1کآ در آن 

 باشد برحسب لیتر در روز می

   هدررفت واقعی ساالنآآوردرا فراهم میهای کشور و مناطق مختلف سامانآ شرایط بدون بعد بوده و امکان مقایسآ ILIشاخص 

حتی با وجود  ابرسانی ان از طریق جدول تعادل سالیانآ و یا روش اندازه گیری جریان شبانآ محاسبآ کرد  در هر شبکآتورا می

شود کآ مطابق گفتآ می (UARL)ناپذیر مدیریت خوب مقداری نشت واقعی وجود خواهد داشت کآ بآ آن نشت واقعی اجتناب

  ]4[گرددمحاسبآ می 2با معادلآ 
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تعداد انشعابات، cN های اصلی شبکآ برحسب کیلومتر،طول لولآ mLکآ در آن 
pL های خصوصی انشعاب کل طول لولآ

      باشد می متوسط فشار شبکآ برحسب متر P از مرز ملک تا محل کنتور مشترک برحسب کیلومتر،

ترتیب کآ در کند، بدی پذیر آن شبکآ را تعیی  مینانسبت نشت موجود در یک شبکآ بآ نشت اجتناب ،ای  شاخص

فنی ای  شاخص مقداری برابر با یک دارد  بنابرای  هر چآ ای  شاخص در شبکآ مورد مطالعآ از عدد یک بیشتر آل شرایط ایده

ر نشت یابی مقداباشد  در صورت انجام عملیات نشتدهنده نیاز بآ اقدامات الزم در راستای کاهش نشت  شبکآ مینشان ،باشد

کآ یک سازمان بآ چآ ای  موضوع باشد بیانگر تواند می ILIیابد   ش میکاه ILIبتع آن مقدار موجود در شبکآ کم شده و بآ

را لزوما تواند عدد یک باشد؛ اما نباید آنآن می ILIمیزان در انجام مدیریت نشت موفق بوده است  سیستمی کآ خوب اداره شود 

  دی در آن در نظر گرفتآ نشده است یک شاخص اجرای فنی است و مالحظات اقتصا ،ILIبآ عنوان یک هدف قرار داد چرا کآ 

از نسبت دو جزئی   ILIهای آبرسانی است در حالیکآ بسیار موثر در کاهش سطح نشت در سامانآراهکارهای مدیریت فشار از 

تاثیرگذار نیست  برای رفع ای  مشکل شاخص  ILIشود کآ هر دو متناسب با فشار هستند، لذا مدیریت فشار بر شاخص حاصل می

  ]4[تعریف شده است 3مطابق معادلآ  PMIدیگری تحت عنوان 

P
PMI

MARP
                                                                                                           )3( 

 باشد فشار کمینآ استاندارد بر حسب متر می  MARPکآ در آن

مدیریت فشار، سرعت و کیفیت تعمیر، کنترل فعال نشت و مدیریت سرمایآ  مدیریت تلفات واقعی یا نشت از طریق چهار مولفآ

افزایش دارد  ای  سامانآ تمایل بآ همواره متناسب با افزایش عمر  (CARL)   حجم هدررفت واقعی ساالنآ جاری گرددکنترل می

 ناپذیرنشت محدود نمود و نشت واقعی را بآ نشت اجتناب ی از چهار مولفآ اصلی مدیریتتوان با ترکیب مناسبزایش را میاف

  توان دست یافت بآ آن می  روشهای مناسبعبارتی حداقل حجم هدررفت واقعی بآ لحاظ فنی کآ با اعمال نزدیک کرد بآ

در داد کآ ها نشان میبررسیباشد  های آبرسانی میهایی برای استفاده در سامانآدارای محدودیت ILIشاخص 

های   محدودیت]6[باشد برآورد شده کمتر از یک می ILIمقدار هایی با فشار متوسط کم، های کوچک و یا در سامانآسامانآ

 ارائآ شده است   1در طی تحقیقات مختلف، مطابق جدول  استفاده از ای  شاخص ،

                                                 
1 Current Annual Real Losses 
2 Unavoidable Annual Real Losses 



 

 و روند تغییرات آن ILIهاي استفاده از شاخص : محدودیت1جدول 

 

ای   روقید اندازه شبکآ را ارضاء نمی کنند، ازای  1های ذکر شده در جدول اکثر شبکآ های آبرسانی با توجآ بآ محدودیت  

 شود های کوچک توصیآ نمیشاخص برای سامانآ

 

 (GLI1) شاخص نشت کلی-2-1
نشان داده، همچنی  کاهش  ILIتواند بر اثر کنترل نشت فعال کاهش یابد کآ ای  کاهش خود را در شاخص نشت در سامانآ می

دادن پتانسیل کاهش تلفات از طریق هر دو روش منظور نشانشود، بآلحاظ می  PMIنشت ناشی از مدیریت فشار در شاخص 

  ]4[معرفی گردید  4مطابق با معادالت   GLIمذکور و دربرگرفت  عوامل موثر در کاهش نشت، شاخص دیگری با عنوان 

 

 GLI PMI ILI                                                                                                     )4( 

  شودمحاسبآ  (5)معادلآ ناپذیر در فشار واحدبر اساس نشت اجتناب می تواند (6ناپذیر در فشارهای مختلف ) معادلآنشت اجتناب

 شود بازنویسی می 7مطابق معادلآ  ILIبنابرای  معادلآ 
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 شود حاصل می 9و  8جایگذاری شده  و معادالت   4در معادلآ  3و  7مطابق   PMI و ILIعادالت م

1

CARL P
GLI

UARL P MARP
 


                                                                              (8) 
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                                                                                     (9) 

 

 بنابرای :

                                                 
1 Global Leakage Index 

2009 2005 2001 1999 سال

Nc+20Lm > 3000 Nc > 3000 Nc > 5000 بدون محدودیت معیار



 

 

 

MARP

CARL
GLI

UARL
                                                                                               (10) 

کآ در آن
MARPUARL   باشد ازای فشار کمینآ استاندارد میناپذیر بآمقدار نشت اجتناب 

 

بسیار  GLIمستقل از فشار متوسط شبکآ است  ای  ویژگی شاخص  GLIشاخص ، شودمشاهده می 10همانگونآ کآ در معادلآ 

 بنابرای  محاسبات ای  شاخص آسان است  در ارزیابی عملکرد ،ها  مقدار فشار معلوم نیستچرا کآ در بسیاری از سامانآبوده  مؤثر 

( در مقایسآ Lmهای اصلی )دهد کآ طول لولآها نشان میع کوچک، بررسیمهای روستایی و جواای  شاخص درخصوص سامانآ

و نشت  انجام گردید ILI  بنابرای  تصحیحاتی در شاخص ]7[( اثرگذاری کمتری بر مقدار تلفات دارد Dبا تراکم انشعابات )

  بنابرای   (12و  11لحاظ شود )معادلآ  در آن اثرپذیری تلفات از تراکم انشعابات شود کآصورتی تعریف میناپذیر بآاجتناب

( تعریف 13را می توان بصورت معادلآ ) EGLI عنوانهای کوچک تحت برای سامانآ GLIبرآورد و تخمینی از شاخص اجرایی 

 کرد 
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ها از مرز ملک مشترک متوسط طول لولآ reflpو تراکم انشعابات بر حسب تعداد انشعابات در هر کیلومتر  refDکآ در آن

  باشد میتا کنتور مشترک برحسب کیلومتر

E

E

MARP

CARL
GLI

UARL
                                                                                                  (13) 

 لذا داریم:
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  سطح تلفات در سامانآ ارائآ شده است یمنظور بررسبآ EGLIمحدوده شاخص  2جدول  مطابق

 

 EGLIارزیابی : 2جدول 

1≤  EGLI سطح تلفات آب خیلی کم 

1 < GLIE ≤ 3  سطح تلفات آب کم 

5≤  EGLI <3  سطح تلفات آب متوسط 

10≤  EGLI <5  سطح تلفات آب باال 

  EGLI ≤0 1 سطح تلفات آب خیلی باال 



 

 مطالعه موردی  -3
ع شده در دهستان اهرم شهرستان تنگستان استان بوشهر واق یبودزنده دیبا نام مجتمع شه قیتحق  یمورد مطالعآ در ا یآبرسان مانآسا

 یاشکال ،یسطو یمنصور ،یشمال یمنصور ،یکنار ،یجنوب یمنصور ،ییبازو ،یدریح ،یجمال ،ییکنار بابا یروستا با اسام13است کآ شامل 

مشترک تحت  1191 ی( و دارا1ل بوده )شک ینیعوض حس یو اشکال یدیس یاشکال ،یعاشور یاشکال ،ینیحس زائز یاشکال ،یمحمد حاج

   باشدیرا دارا م تینفر جمع  4437پوشش و حدود 

 سامانه مورد مطالعه پمپاژایستگاه خط انتقال، روستاها، مخزن و  کیشمات ينمامدل و :  1شکل

 

 نتایج و بحث-4
سنج در ورودی و خروجی مخزن و در سامانآ آبرسانی ناحیآ مورد مطالعآ مجهز بآ حسگرهای فشارسنج و دبی

مقدار تلفات دهند  های دبی و فشار را بآ صورت پیوستآ در زمان گزارش میباشد و دادههای هر یک از روستاها میورودی

باشد  بنابرای  در کل درصد می 17/0درصد و شبکآ روستاها  4/11درصد، در خط انتقال  7/3واقعی محاسباتی در مخزن برابر 

  ]8[  درصد آب ورودی بآ سیستم، تلفات واقعی وجود دارد 2/15سیستم 

مورد  1مطابق جدول  ILIهای استفاده از شاخص ابتدا محدودیت سامانآهای اجرایی در ای  منظور بررسی شاخصبآ

استفاده ف با توجآ بآ پیشنهاد مراجع مختل بنابرای   ،العآ هیچ یک از روابط را ارضاء نکردمورد مط سامانآبررسی قرار گرفت کآ 

های ( از طول لولآD)های روستایی اثر تراکم انشعابات کآ در سامانآتوجآ بآ آن  باگرددتوصیآ نمی ای  سامانآدر  ILIشاخص از 

استفاده شد  در ای  سامانآ  13برای سامانآ مورد مطالعآ مطابق با معادلآ   EGLIباشد از شاخص اجراییاصلی شبکآ بیشتر می

عدد  1191تعداد کل انشعابات در نظر گرفتآ شد    14های روستایی برابر با متر و کمینآ فشار در شبکآ 17فشار متوسط برابر با 

انشعاب در کیلومتر برآورد  9/40برابر  refDرای  مقدار ترکم انشعاباتبناب  کیلومتر است 12/29آ برابر و طول کل شبک

ترتیب مقدار متر برای هر انشعاب در نظر گرفتآ شده، بدی  2حدفاصل بی  مرز ملک تا کنتور مشترک بآ طور متوسط گردید  

Lp  کیلومتر برآورد گردید  با توجآ بآ مقدار  38/2در مجموع همآ روستاها برابر باLp  و تعداد انشعاباتreflp  002/0برابر  

و معادلآ  ودبا توجآ بآ نشت موج و باشدلیتر بر روز می EUARL    )21508 (ناپذیر حاصل شد  بنابرای  مقدار نشت اجتناب

بیانگر نیاز بآ  EGLIبرآورد شاخص 2مطابق جدول  محاسبآ گردید  2/10 با برای کل سامانآ برابر EGLIمقدار  31

 باشد یابی برای کاهش تلفات مینشتاقدامات 



 

 

 

 

 گيرینتيجه -4
آ در پیرو آن اقدامات بهینداشت و در اختیار توان برآوردی از عملکرد شبکآ های اجرایی میشاخص استفاده ازبا 

بآ  های کوچکباشد اما در سامانآد میکاربرهای اجرایی پرملآ شاخصاز ج ILIراستای کاهش نشت صورت پذیرد  شاخص 

از شاخصی کآ مناسب  است   بنابرای  بهترگرددنمیتوصیآ  استفاده از ای  شاخص دلیل محدودیت های حداقل اندازه شبکآ،

 شبکآ های آبرسانی کوچک بوده و عملکرد شبکآ در مقابل نشت را بآ خوبی نشان می دهد استفاده شود کآ در ای  مقالآ

شبکآ  13عملکرد سامانآ آبرسانی روستایی متشکل از بآ عنوان مطالعآ موردی    معرفی و بآ کار برده شد EGLIشاخص

رفت های مختلف بررسی شدند و همانطور کآ انتظار میبدی  منظور شاخص  مورد ارزیابی قرار گرفتروستایی در استان بوشهر 

آگاهی   ارزیابی قرار گرفت مورد  EGLIشاخصدر سیستم مورد مطالعآ ارضاء نشد، بنابرای   ILIهای شاخص محدودیت

یتی و کردن اقدامات مدیرمنظور ارتقاء عملکرد سیستم آبرسانی و بیهنآهای اجرایی در تخصیص سرمایآ بآاز مقدار شاخص

اها عنوان الگو برای محاسبآ شاخص نشت در شبکآ روستتواند بآنتایج ای  مقالآ و روش محاسبآ می باشد یابی موثر مینشت

 اده قرار گیرد مورد استف
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