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خالصه
اندازه کافی بهره میلی متر در زمره مناطقی از جهان است که از موهبت نزوالت جوي به250تا 240کشور ایران با متوسط بارش ساالنه حدود 

سعه اقتصادي تعیین کننده اي در توقسمت عمده مساحت کشور را مناطق خشک و کم آب فرا گرفته و لذا از دیرباز آب نقش. مند نمی باشد
توزیع آب شهري تا قبل از مسئولدستگاه هاي نظر به اینکه در گذشته آب به قیمت ارزان و به آسانی در دسترس بوده، لذا. آن داشته است 

راه حلی براي صرفه جویی در منابع آب، کاهش هزینه تشکیل شرکت هاي آب و فاضالب نسبت به کاهش آب به حساب نیامده به عنوان
اخیر کمبود شدید منابع و افزایش سریع هزینه هاي تولید آب در سال هاي. هره برداري و افزایش بازده یا درآمد، توجه کافی نداشته اند هاي ب

در کنار تامین آب از منابع جدید باید از هدر رفتن آب در مراحل بنابراین. باعث شده که موضوع آب به حساب نیامده مورد توجه قرار گیرد 
.و با برنامه ریزي مدون جلوگیري کردف انتقال، تصفیه، ذخیره و توزیع به عنوان یک فعالیت درازمدتمختل

و اجزاي مختلف آن در سامانه هاي آبرسانی و همینطور به حساب نیامده آب عوامل غیر فیزیکیمقاله حاضر به منظور راهنمایی و تعیین
و حاوي بین المللی تهیه يامکانات داخلی و با توجه به استانداردها و دستورالعمل هارعایت اصول، روش ها وفنون اجرایی متناسب با 

.و مناسب براي کاهش تلفات آب در انتقال خطوط و شبکه توزیع استيراهکارهاي اجرایی کاربرد
آب به حساب نیامده، منابع آب، راهکارهاي اجرایی، غیر فیزیکی، سامانه هاي آبرسانی:  واژگان کلیدي

مقدمه      - 1

براسـاس نظریـه   (NRW)یـا آب بـدون درآمـد    (UNW)امروزه مطالعات، عملیات و فناوري هاي مربوط به شناسایی و کاهش آب به حساب نیامـده 
و انجمـن  ) IWA(انجمـن جهـانی آب  هایی صورت می گیرد که در طول سه دهه اخیر توسعه یافته و از سوي مراجع معتبر جهانی از جمله بانک جهانی،

.توصیه شده است(AWWA)کارهاي آبی آمریکا

نیامدهحساببهآبتعریف1-1

.و به مصرف می رسدعبارتست از تفاوت بین حجم خالص آبی که به شبکه وارد می شود(UNW)یامدهآب به حساب نی،بانک جهانیفطبق تعر
UFWtotal= Vin – Vout (1)
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Voutحجـم آب ورودي انـدازه گیـري شـده،     Vin، مشـخص زمـان  مدت یکمنطقه در یکیامدهکل آب به حساب نUFWtotalکه در آن 

انـدازه گیـري شـده ، میـزان     ) یـا مصـرفی   (حجم آب خروجـی  . گیري شده در مدت زمان مشخص مشخص می شوداندازه ) مصرفی(حجم آب خروجی 
اندازه گیري شده توسط کنتورهاي مشترکین و کنتورهاي خروجی منطقه ،صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت قیمت آب مصرف شده، می باشـد و بـه   

. نمـی شـود  ... ی ،انشعابات غیرمجاز، نشت و سرریز مخازن، شستشوي شبکه، کنتورهاي خراب و طور مشخص شامل هیچ یک از عواملی همچون ترکیدگ
زیرا درصـورتی کـه دقـت و حساسـیت     . در تعریف فوق نشت ایجاد شده بعد ازکنتورهاي مشترکین در میزان آب به حساب نیامده دخالت نخواهد داشت 

مصرف مشترك منظور شده و وجه آن دریافت می شود و اگر دقت کنتـور کـم باشـد در قالـب آب    نشت داخلی به عنوان بخشی ازکنتور باال باشد مقدار
.به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتور ارزیابی می شود

)ظاهريتلفات(نیامده غیر فیزیکیحساببهآب1-2

گیرياندازهابزارخطاهاي1-2-1

ممکـن اسـت   یادمتوسط و زکم،یانخطاها در سه حالت جرینمختلف هستند که ايبا نسبت هاییخطاهايرادایانجریرياندازه گيتمام ابزارهایباتقر
از کمبـود آب در  يو مـوارد یـري گانـدازه یسـتند نیـان قادر به جریخانگیمعموليکنتورهایلاز کنتورها از قبیاز موارد، بعضیدر بعض. افتدیاتفاق م

نـوع اسـتفاده کمتـر از بـده     یـن شود، چـرا کـه مقـدار ا   ینمیرياندازه گقابل استفادهي،استفاده از منابع انبساط گازینهو هزداخل خانه، استفاده از کولرها
اندازه گیري به دلیـل بسـیاري از مـوارد از قبیـل بـاال بـودن فشـار آب، عبـور از ظرفیـت          هم ابزاریادمتوسط و زيهادر بده. شروع حرکت کنتورها است

. دارا خطا هستند...سهب مواد روي اجزاي کنتور و کنتور، ت

انسانیخطاهاي1-2-2

وجـود دارد در هـر حـال تـا     از اشـتباه در خوانـدن و ثبـت   یشود، همواره خطاها ناشیانجام ميکه خواندن اطالعات توسط فرد و به طور دوره ایتا زمان
کـاهش  لقابـ ) AMR(ابزار اندازه گیري به صورت فعلی مشکل یادشده باشـد از طریـق خطـوط    زمانی که عامل انسانی در این کار دخالت داشته باشد یا

بدون دخالت انسان، اطالعات را به دست آورده و حتـی قـبض   ... یااست ولی حذف شدن، مادي که با استفاده از فناوري پیشرفته خواندن از دورارتباط و 
.شده استیینوع خطا شناساینو واردکنندگان اطالعات، ااکنتورخوان هبا بازکردن کاریدرو بایناز ا. صادر شده است

مدیریتیخطاهاي1-2-3

عـدم ثبـت و ضـبط    خوانـده . مربوط به انشعاباتی است که اطالعات آنها در پرونده هاي شرکت آب و فاضالب و پرونـده هـاي کـامپیوتري وجـود نـدارد     
.بخشی از مصرف آب اندازه گیري شوداستفاده از چنین مشترکینی باعث می شود که 

برداريبهرهخطاهاي1-2-4

انشـعابات فعـال   ها ناشی از انشعاباتی است که کارکرد نداشته و براي بررسی آنها الزم است در یـک دوره خوانـدن کنتورهـا ، تعـداد ایـن گونـه      ااین خط
ولـی بـه دلیـل عـدم اطـالع      مشـترکین جدیـد کـه انشـعاب آب دریافـت کـر ده انـد       تر بـه این خطا بیشـ . سی و شناسایی شوند ازجمله انشعابات جدید، برر

.کنتورخوان ها، قبض براي آنها صادر نمی شود و نیز خرابی کنتورهاي تعدادي از مشترکین مرتبط می شود

غیرمجازمصارف1-2-5
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از کنتـور مشـترك   از مصارفی اسـت کـه از طریـق غیرقـانونی از قبـل     مصارف غیرمجاز از تاسیسات که در طیف گسترده اي می تواند اتفاق افتد آن دسته 
.دیگر و یا از خط لوله شبکه توزیع، آب گرفته اند

درآمدبدوننشدهگیرياندازهمجازمصارف1-2-6

محاسـبه  یقیآنها به طرمصرف در صورت وجود مصرف کنندگان مجاز که آب را از شبکه، بدون اندازه گیري برداشت و مصرف می کندند، مقدار آب
از آب بـدون دریافـت مصـرف بـه     بخشـی مجبـور اسـت  یـا اهداف مختلف از شبکه آب استفاده کرده يهر شرکت شرکت آب و فاضالب برا. شودیم

خطـوط  يشستشـو ی،نشبکه، استفاده از آتـش نشـا  شستشویی:موارد عبارتند ازیناز اییمثال ها. مصرف کننده خاص منتقل شود یا به دالیلی به هدر رود
سـبز،  يفضـا یـاري هـا، آب یابـان ختنشسـ ی،آتـش نشـان  یرهايشـ ازیـان جریآب، خروجـ يسازیرهذخيکردن مخازن و تانک هایزآب و فاضالب، تم

:ارتند ازنوع مصارف عبینمشهورترین ا. این نوع مصارف بسیار مشکل استدقیقشودیمعموال محاسبه م... و یزدگیخاز یريجلوگی،مصرف عموم

فاضالبوآبهايشرکتتوسطمجازمصارف1-2-6-1

آن مشخص نبـوده و هزینـه   گیري و عدم وجود مشترك خاص، مقدار هوجود دارد که به دلیل عدم اندازدر هر شرکت آب و فاضالب مصارف متعددي
:از جمله. آب مصرفی نیز توسط شرکت آب و فاضالب تامین می شود

که براي آزمایش و شستشوي خطوط لوله جدیداستفاده از آب شب
 تاسیسـات جدیـد   تعویض شیرآال ت، نصب فشارشکن، نصـب شـیر خـط و دیگـر    : تلفات آب هنگام انجام عملیات مختلف روي شبکه مانند

...روي شبکه، تعویض اتصاالت شبکه و 
ن واستفاده از آب شبکه براي شستشوي شبکه هاي آب و فاضالب، شستشوي معابر، مخاز....

دیگردولتییاوعمومیهايسازمانتوسطمجازمصارف1-2-6-2

انـدازه گیـري نصـب    تعدادي از موسسات دولتی یا عمومی از شبکه توزیع آب شهري استفاده می کنند که ممکن است روي انشعاب آنها هیچ گونه ابـزار 
ماننـد آب مصـرفی سـازمان هـاي     مـواردي . این گونه سازمان ها وجود نداشته باشـد  نشده باشد و بدین ترتیب هیچ نوع اندازه گیري از مقدار مصرف آب

.ه اندانتظامی و آب مصرفی مساجد و یا شهرداري ها براي فضاي سبز و یا آتش نشانی از این جمل

مواد و روش ها-2

غیرفیزیکینیامدهحساببهآببرآورد2-1

)UFW(برداريبهرهومدیریتیخطايازناشییکیغیرفیزنیامدهحساببهآببرآورد2-1-1 Emo

انشـعابات فعـال را در منطقـه مـورد     ( QA)از نتایج پیمایش هاي انجام شده براي مشترکین و تلفیق آن با سایر اطالعات می توان متوسط مصـرف ماهانـه  
مصـرف الزم اسـت ابتـدا    يالگوهایینتعيبرابه عنوان مثال. ی شودبراساس نوع کاربري و پس از تعیین الگوي مصرف محاسبه مQA. مطالعه تعیین کرد

واحد مسکونی در طول سال مشخص شـده و از لحـاظ مصـرف    سپس مصرف متوسط مصرف ماهانه هر. کردیلرا به صورت مستهلک تبدیمصرفیرمقاد
مـاه دربـرداري بهـره ومـدیریتی خطايازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهآبحجم.ماهانه مشترکین بر اساس تعداد واحد مسکونی تعیین می شود

(EMO ) تعداد انشعاباتی که اطالعات آنها در فایل کامپیوتري مشترکین موجود نیستبر حسب مترمکعب در ماه با اطالع از(NM)   و تعـداد انشـعابات
:بودخواهدمحاسبهقابل( NO)دارند فعالی که مصرف صفر

UFW(EMO ) = (NM + NO )×QA (2)
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)UFW(نی انساخطايازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهآببرآورد1-2- 2 Ep

احتمالی آنها را ان ها در برنامه کاري روزانه خود انجام می دهند، می توان خطاهايس از بررسی و پیمایش مجدد از مسیري که هر یک از کنتور خوپ
)(تعیین و مقدار خطاي انسانی ناشی از خواندن کنتورها Ep1براي . برآورد کردماه را برحسب درصدي از کل حجم آب مصرف شده در طی یک

آب مشترك در یک دوره نظارت بر کار کنتور خوان ها می توان درصورت یکه مصرفبا.هر کنتورخوان باید حداقل یکبار این کنترل صورت گیرد
کردنواردازناشیخطايبایدخطابه این. خواندن نسبت به حد متوسط مصرف آب مشترك اختالف فاحشی داشته باشد، موارد خطا را مشخص کرد

شدهخواندهکنتورهايارقام
)(مشترکینامورسامانهدرکامپیوتربه Ep2براي این منظور . کردآب مصرف شده در طی یک ماه نیز اضافهرا برحسب درصدي از حجم

توسط کنتورخوان ها تهیه شده دوره خواندن با لیست خواندن کنتورها کهاست فایل کامپیوتري حاوي مقدار آب مصرف شده مشترکین در یکالزم
: برابر خواهد بود با ( EP)به حساب نیامده غیرفیزیکی ناشی از خطاي انسانیبه این ترتیب آب. خص شودمقایسه شده و موارد اختالف مشاست

UFW(EP ) =UFW(EP1)+UFW(EP2 ) (3)

)UFW(گیرياندازهابزارخطايازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهآببرآورد1-3- 2 EFM

UFW(EFM1(حداکثرتامتوسطبدهبرايگیرياندازهخطايبرآورد1- 1-3- 2

)خطاکلمیانگینآنها،ازهریکخطايتعیینوQmaxحداکثربدهتا، Qtانتقالیبدهبرايکنتورهادقتآزمایشانجامازپس EFM2 )

:شودمیمحاسبه
/2 = EFM2)انتقاليبدهدرخطا+حداكثربدهدرخطا((4)

ابزارخطايازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهآب، NAعال فمشترکینتعداد، QAمشترکینماهانهمصرفمتوسطداشتنبابنابراین
.شودمیمحاسبه)ماهبرمترمکعببرحسبUFW(EFM2)(حداکثرتامتوسطبدهبرايگیرياندازه

UFW(EFM2 ) =EFM2 ×NA ×QA (5)

UFW(EFM2(خراب کنتورباانشعاباتمصارفبرآورد2- 1-3- 2

در . می باشد را تعیین کردپس از فهرست گیري از مصارف مشترکین و بازبینی فهرست ها، می توان انشعاباتی که مصرف ماهانه آنه ا کم تر از حد معینی
ازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهبنابراین حجم آب. ولی بزرگ تر از صفر نشان می دهداین حالت کنتور مقدار مصرف مشترك را بسیار کم

)ماهبرمترمکعب5مثالطوربه(معینیحدازترکممصرفکهانشعاباتیتعدادازاطالعبا، EFM3)(خرابکنتورهايگیرياندازهخطاي
:نتیجهدر.بودخواهدمحاسبهقابلدارند

UFW(EFM3 ) =NFM3 ×QA (6)

:ازعبارتست)ماهبرمترمکعببرحسب(گیرياندازهابزارخطايازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهآبمیزان

UFW(EFM )=UFW(EFM1)+UFW(EFM2 )+UFW(EFM3 ) (7)

UFW(Euc(غیرمجاز مصارفازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهآببرآورد1-4- 2

غیرفیزیکینیامدهحساببهآبحجم.گیرندمیقرارشناساییمورد، ( NUC)غیرمجازانشعابمواردتعدادمشترکین،پیمایشعملیاتطی
:ازعبارتست)ماهبرمترمکعببرحسب(غیرمجازمصرفازناشی

UFW(EUC )=NUC ×QA (8)

UFW(EAc(گیري نشده اندازهمجازمصارفازناشیغیرفیزیکینیامدهحساببهآببرآورد1-5- 2
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UFW(EAc1(فاضالب وآبهايشرکتتوسطمجازمصارفبرآورد1- 1-5- 2

در. امکان پذیر است آب مصرفیبا دریافت اطالعات الزم از شرکت آب و فاضالب مبنی بر تعداد دفعات شستشوي شبکه و مخزن، محاسبه تقري بی 
مصرف شده قابل محاسبه خواهد بوداین صورت با در نظر گرفتن حجم مخازن، حجم لول ه هاي شبکه و تعداد دفعات شستشو در طول سال، مقدار آب

اینگونهجهت( NA)فعالمشترکینکلتعدادمصرفدر صورت عدم دسترسی به اطالعات مورد نیاز، با در نظر گرفتن یک تا دو درصد کل میزان
:بااستبرابرفاضالبوآبهايشرکتتوسطمجازمصرفمقدارمصارف،

UFW(EAC1) = (0.01 0.02) NA ×QA (9)

UFW(EAc2(دولتی یاعمومیهايسازمانتوسطمجازارفمصبرآورد2- 1-5- 2

می توان برابر یک درصد طبق مطالعات انجام شده در مناطق مطالعاتی کشور میزان ضریب مربوط به مصارف عمومی یا دولتی اندازه گیري نشده را
مصرف کل شبکه در نظر گرفت

UFW(EAC2) = 0.01NA ×QA (10)

گرفتن به طور مثال آب مصرفی فضاي سبز را می توان با در نظر. در برخی موارد میزان آب مصرفی به طور مستقیم قابل برآورد خواهد بود 
بهآبکلمقدارنهایتدر. گیاهی و میزان آب مصرفی مورد نیاز این نوع پوشش گیاهی با تقریب خوبی محاسبه کردمساحت فضاي سبز، نوع پوشش 

:ازبودخواهدعبارت، )ماهبرمترمکعببرحسبUFW(Eac)(مجازکنندگانمصرفمصرفازناشیغیرفیزیکینیامدهحساب
UFW(EAC )=UFW(EAC1)+UFW(EAC2 ) (11)

)UFW(غیرفیزیکی نیامدهحساببهآبکلمقدارمحاسبه2-1-6 ENP

:با توجه به موارد فوق، مقدار کل آب به حساب نیامده غیرفیزیکی، براساس رابطه زیر محاسبه می شود
= UFW(NP) )برحسب مترمکعب بر ماه(حجم آب به حساب نیامده غیرفیزیکی (12)

غیرفیزیکینیامدهحساببهآبکاهشاجراییعملیاتومطالعاتدرآمدهايوهاهزینهبرآورد2- 2

مطالعاتهزینه2-1- 2

پیمایش اماکن و مطالعات اري از مولفه هاي تلفات غیرفیزیکی در جریان پیمایش اماکن مشترکین معلوم م ي شوند ، لذا باید هزینه انجاماز آنجا که بسی
ربین، لواز از قبیل متر، دو(هزینه افراد گروه پیمایش ؛ هزینه آموزش افراد ؛ هزینه وسایل و تجهیزات الزم :جانبی آن به شرح زیر مورد محاسبه قرار گیرد

از جمله دستگاه آزمایش کنتور، کنتور آزمایش (وسیله رفت و آمد ؛ هزینه اسکان و لوازم دفتري ؛ هزینه لوازم آزما یش کنتور ؛ هزینه...)م التحریر و 
به حساب و برآورد مقدار آب؛ هزینه هاي دفتري مشاور جهت انجام مطالعات تعیین مولفه هاي تلفات ظاهري ، محاسبه ...)تجهیزات جانبی و مبنا و

.باالسري مهندسین مشاورا و هزینه هاي؛ هزینه تهیه نقشه مشترکین و مسیرهاي بهینه خواندن کنتورهنیامده غیرفیزیکی ناشی از هریک از پارامترها 

غیرفیزیکیتلفاتکنترلوکاهشاجراییعملیاتهايهزینهمحاسبهروش2-2- 2

بخش هاي تلفات یج پیمایش ها و ممیزي امالك و اماکن به دست می آید می توان مقدار آب به حساب نیامده در هر یک ازبراساس آماري که از نتا
در مرحله اجرایی اقدامات . برآورد کردغیرفیزیکی را محاسبه و براساس آن هز ینه هایی که ساال نه باید صرف شود تا تلفات غیرفیزیکی کاهش یابد را

:فیزیکی، انجام موارد زیر ضروریسترفع تلفات غیر
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کلیه کنتورهاي خراب و یا داراي نقص توسط شرکت آبفا تعویض شده و براي اماکن بدون کنتور نسبت به نصب کنتور -
.اقدام شود

. براي مشترکین فاقد قبض آب بها پس از شناسایی، قبض صادر شود-
ارند و متخلفینی که آب به اماکن مجاور خود داده اند برخورد قانونی و اقدام مقتضی صورت در خصوص کلیه اماکنی که انشعاب غیرمجاز د-

.گیرد
.در رابطه با مشترکین بدون پالك آب نیز طی یک برنامه زمان بندي در طی مثال یکسال، نسبت به نصب پالك آب اقدام شود-

زینه هاي مذکور را که شرکت آبفا در هر سال باید متقبل شود براي یک برنامه پنج ساله در برآورد هزینه ها می توان هاست الزم به یادآوري
غیرفیزیکی نیامدهحساببهآبکاهشطرحاولسالدرشدهبرآوردهايهزینه1جدولمثالعنوانبه.کردمحاسبهیکغیرفیزیتلفاتکاهش

کنترل آب به حساب نیامده ي است که در سال اول اجراي طرح کاهش ونکته ضرورذکر این. نشان می دهددر یکی از مناطق مطالعاتی کشور را
نوعی در بروز تلفات غیرفیزیکی سهیم می ست عالوه بر تعویض کنتورها، کلیه نواقصی که در انشعابات مشترکین وجود داشته و بهاغیرفیزیکی الزم

حدود به از سال دوم انجام طرح، اقدامات الزم فقط مدر این صورت. تضی صورت گیردباشند مورد توجه قرار گرفته و نسبت به رفع آنها اقدام مق
تعویضهايهزینهپنجم،الیدومهايسالطیتعدیل،ضریبخواهد بود که با احتساب) مثال یک دوره پنج ساله(ه تعویض کنتورها طبق برنام

کی ض کنتور در سال هاي دوم تا پنجم طرح کاهش آب به حساب نیامده غیرفیزیتعویشدهبرآوردهايهزینه2جدولدر.شودمیمشخصکنتورها
و نیز درآمدي که از کاهش ) سال 5مثال (ه هاي انجام شده در طی مدت مشخص با مقایسه هزین. شده است ر نشان دادهدر یکی از مناطق مطالعاتی کشو

.نافع به هزینه را محاسبه کردغیرفیزیکی حاصل می شود، می توان نسبت مآب به حساب نیامده

)نمونهمطالعاتیمنطقهیکدر(غیرفیزیکیتلفاتکاهشاولسالهايهزینه-1جدول 
جمع ھزینھ ھا 

)لایر(
بھای واحد 

)لایر( تعداد موضوع

384000000 120000 3200 تهیه کنتور به منظور تعویض کنتور هاي خراب، عمر سپري شده و مشترکین بدون کنتور
19744000 6170 3200 هزینه نصب کنتور
1879000 1000 1879 پ کردت کنتور هاي بدون پلمپمهزینه پل

16377000 3000 5459 تهیه و نصب پالك آب
22840000 40000 571 هزینه تهیه وسایل قطع و وصل انشعاب
7308800 12800 571 هزینه نصب وسایل قطع و وصل انشعاب

16810000 10000 1681 زینه تهیه شیر قطع و وصل داخل حوضچه کنتوره
54192600 5610 9660 هزینه نصب شیر قطع و وصل داخل حوضچه کنتور
9190000 10000 919 هزینه تهیه شیر یک طرفه داخل حوضچه کنتور
5155590 5610 919 هزینه نصب شیر یک طرفه داخل حوضچه کنتور

537496990 )ریال(جمع کل هزینه ها 

)نمونهمطالعاتیمنطقهیکدر(پنجمتادومهايسالدرکنتورتعویضهايهزینه-2ول جد
)ریال(جمع هزینه ها  )ریال(بهاي واحد  تعداد موضوع سال

430080000 134400 3200 تهیه کنتور به منظور جایگزینی
دوم

22080000 6900 3200 هزینه نصب کنتور
480000000 150000 3200 تور به منظور جایگزینیتهیه کن

سوم
24640000 7700 3200 هزینه نصب کنتور

537600000 168000 3200 تهیه کنتور به منظور جایگزینی چهارم
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27520000 8600 3200 هزینه نصب کنتور
602112000 188000 3200 تهیه کنتور به منظور جایگزینی

پنجم
30720000 9600 3200 هزینه نصب کنتور

2124032000 جمع هزینه هاي تعویض و نصب کنتورها

غیرفیزیکینیامدهحساببهآبکاهشوکنترلازناشیدرآمدهايبرآورد2-3

کنتورهـاي نـو و حسـاس و    در قبال سرمایه گذاري هاي انجام شده طی یک برنامه چند ساله و با انجام اصالحات الزم بر روي کلیه انشعابات و نیز با نصب
تلفـات ازدرصـدي کـه گیـري انـدازه ورهاي معمولی، می تـوان آب بـه حسـاب نیامـده ناشـی از خطـاي ابـزار       ت اندازه گیري بیش تر به جاي کنتبا دق

ناشی از رفع تلفـات غیرفیزیکـی طـی یـک دوره     حجم آب قابل بازیافت 3جدول . دادکاهشساالنهطوربهرادهدمیاختصاصبخودراغیرفیزیکی
ه به ایـن ترتیـب در مقایسـ   . ن می دهدرا در یک منطقه مطالعاتی نمونه نشاارزش اقتصادي آبی که به این ترتیب به سامانه برگشت داده می شودپنج ساله و 

ه هـا  یادآوري می شود درصورتی که براي این مدت زمانی میـزان هزینـه هـا از فایـد    4جدول بین هزینه هاي انجام شده براي انجام مطالعات و متعاقب آن
.ها کمتر شودها از فایدهتري تکرار شود تا جائیکه مقدار هزینهطوالنیی بیش تر شود باید کلیه محاسبات براي دوره زمان

)نمونهمطالعاتیمنطقهیکدر(غیرفیزیکیتلفاتکاهشازناشیدرآمدهاي-3جدول 
ریال براي هر متر (قیمت تمام شده آب 

)مکعب
حجم آب بازیافت شده 

)ترمکعبم( شرح سال
289200000

1205

آب بازیافتی ناشی از  اصالح خطاي ابزار اندازه گیري

اول
313984440 آب بازیافتی ناشی از خطاهاي مدیریتی و بهره برداري
279627480 آب بازیافتی ناشی از مصارف انشعابات غیر مجاز
174966000 یري نشدهآب بازیافتی ناشی از مصارف مجاز اندازه گ

648000000 1350 آب بازیافتی ناشی از  اصالح خطاي ابزار اندازه گیري دوم

1088640000 1512 آب بازیافتی ناشی از  اصالح خطاي ابزار اندازه گیري سوم

1625280000 1692 آب بازیافتی ناشی از  اصالح خطاي ابزار اندازه گیري چهارم

2276400000 1897 ی از  اصالح خطاي ابزار اندازه گیريآب بازیافتی ناش پنجم

6696097920
کل درآمد بدست آمده از کاهش تلفات غیر فیزیکی در دوره پنج 

)ریال(ساله 

)نمونهمطالعاتیمنطقهیکدر(غیرفیزیکینیامدهحساببهآبکنترلوکاهشطرحدرآمدهايوهاهزینهبینمقایسه-4جدول

)لایر(مبلغ  شرح

2661528990 جمع هزینه هایی که در طول یک دوره پنج ساله باید انجام شود

6696097920 درآمدهاي بدست آمده از کاهش آب به حساب نیامده غیرفیزیکی

4034568930 تفاوت درآمد و هزینه ها در یک دوره پنج ساله



اردبیلمحقق اردبیلی،دانشگاه ، ی و مهندسینفدانشکده ، کنفرانس هیدرولیک ایرانشانزدهمین
1396شهریور 16و 15

8

نتیجه گیري-3

از جمله با اندازه .راهکارهاي مناسب به منظور کاهش و کنترل آن از اهمیت ویژه اي برخوردار استدستیابی به حداقل میزان تلفات در هر منطقه و ارائه 
:مهمترین راهکارهاي موجود به شرح زیر است . گیري و مطالعات دقیق براي هر منطقه می توان نقاط ضعف سیستم را ارزیابی و راهکاري اندیشید

استفاده از کنتور هایی با دقت باال-
ده از انشعابات استاندارد و نظارت سخت گیرانه اداره آب و فاضالب برکنتور هاي مشترکین به جهت عدم دستکاري کنتورها و نصب استفا-

انشعابات غیر مجاز
تست دوره اي کنتور هاي مشترکین-
اصالح و بازسازي شبکه توزیع و انشعابات فرسوده-
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