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 چكيده

جزء اصلي هدررفت قابل مساله كمبود آب    
هاي آبرساني، هدررفت واقعي رخداد در شبكه

باشد، كه معموالً بيش از نيمي از حجم مي
دهد؛ لذا هدررفت را به خود اختصاص مي

مطالعه چگونگي رخداد و جلوگيري از آن در 
تواند بخش قابل توجهي از ها ميشبكه

مطالعات كاهش آب بدون درآمد محسوب 
  .شود

  چكيده
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  چكيده

امروزه تغييرات سريع تعداد جمعيت و همچنين شيوه زندگي در سطح دنيا منجر به افزايش مقدار مصرف 
از طرفي ديگر حجم كم بارش در برخي از مناطق دنيا موجب شده تا . آب در كشورهاي مختلف شده است

آورد لذا اين مسئله اين الزام را به وجود مي. آبرساني در برابر اين تغييرات با روند كندتري پيش رودمسئله 
هايي كه هر يكي از فعاليت. كه هر يك از افراد يك جامعه در راستاي حفظ اين سرمايه گرانبها تالش كند

ثري بردارد، جلوگيري از نشت در تواند با استفاده از آن به نوبه خود در راستاي حفظ آب گام مؤفرد مي
اي است كه مقدار نشت الزم به ذكر است كه اهميت اين مسئله به گونه. باشدكشي خانه ميسيستم لوله

به عبارتي ديگر در راستاي حفظ منابع آبي . گيري نسبت به انجام آن تأثيري داشته باشدتواند در تصميمنمي
  . ازل، فارغ از مقدار كم يا زياد آن، جلوگيري نمودالزم است كه از رخداد نشت در داخل من

هاي كنترل و كشي منازل تشريح شده و روشهاي لولهدر اين دستورالعمل چگونگي رخداد نشت در سيستم
  .گيردهاي موجود مورد ارزيابي قرار ميتعمير نشت
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پيشنياز  مدارك مرتبط  عنوان پروژه و مراحل انجام آن كد
  مطالعاتي

، 12، 9، 7الي 2  راهنماي باالنسينگ آب  1
13 

-  

، 13، 9، 6،8، 4 هدررفت واقعيمديريتراهنماي   2
16 ،17 

1  

  1  13، 10،12  هدررفت ظاهريمديريتراهنماي   3
  DMA  5 ،6،12 ،13 1 ،2 راهنماي طراحي و اجراي  4
  1 3، 2 در مديريت هدررفت آبهاي عملكردي شاخصه  5
  2، 1 13، 8،9، 4 هاي فشاريو طراحي زونمديريت فشارراهنماي   6
  1  - راهنماي مديريت مصارف مجاز بدون درآمد  7
  6  -  راهنماي فشارسنجي، ترسيم خطوط همفشار، تعيين نقاط كليدي  8
  -  17، 2،6، 1 هاي شبكه و حادثهراهنماي ثبت و تحليل گزارش حوادث و برداشت مؤثر داده  9

  - GIS  3 ،11 ههاي تفكيكي آمادنقشههمميزي اماكن و تهيراهنماي   10
  - 10  ها توزيع و ارتقاء مستمر كيفيت نقشهههاي بهنگام شبكنقشههراهنماي تهي  11
  - 3،4، 1  )كنتورهاي بزرگ و كنتورهاي مشتركين(كنتورهاو تستراهنماي انتخاب  12
  3، 2 4،6، 1  هدررفتهاي كاهشراهنماي ارزيابي اقتصادي برنامه  13
  -  - راهنماي مديريت مصرف  14
  -  -  راهنماي كاهش هدررفت داخلي مشتركين  15
  - 2 راهنماي اصالح و بازسازي شبكه  16
  - 9، 2  ها و تأسيسات آبرساني شهريراهنماي ارزيابي و كنترل خوردگي در لوله  17

  مدارك ساير با هدررفت واقعي راهنماي ارتباط. 1-1  جدول



 

 

  

 
 نشت، مهمترين پارامتر هدررفت واقعي

خطوط انتقال، ها و تجهيزات نشت از لوله  
مهمترين بخش  عابات،شبكه آبرساني و انش

هدررفت واقعي محسوب شده، كه با جلوگيري 
توان بخش قابل توجهي از هدررفت از آن مي

مفهوم و انواع اين لذا بايد . واقعي را كاهش داد
فرآيند مورد ارزيابي قرار گيرد، كه در اين فصل 

  .شودارائه مي

  فصل 

1

 

 

 



 

 

 1، فصليهدررفت واقع يريتمد يراهنما 5

  دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش آب بدون درآمد
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

   .1فصل

  ترين پارامتر هدررفت واقعي نشت، مهم

  مقدمه .1- 1

هـاي مختلفـي همچـون نشـت و سـرريز از      به طور معمول هدررفت واقعي در تأسيسات آبرساني بـه گونـه  
-1اشـكال (پذيرد هاي آبرساني و نشت از انشعابات صورت ميمخازن، نشت از خطوط انتقال، نشت از شبكه

توجهي برخوردار است، سهم نسبتاً باالي پـارامتر نشـت در هـدررفت    ؛ ليكن آنچه از اهميت قابل )2-1و  1
توان اذعان كرد آنچه كه در تأسيسـات آبرسـاني منجـر بـه     در واقع مي. باشدواقعي از تأسيسات آبرساني مي

-شود، نشت در تجهيزات شبكه و خطوط انتقال مـي تصفيه شده مي هاي زيادي از آباتالف فيزيكي حجم

در اين راستا، در اين فصل چگـونگي  . سازدامر لزوم توجه خاص به رخداد نشت را ضروري ميباشد؛ كه اين 
  . . گيردهاي آبرساني و انواع آن و ارتباط آن با فشار مورد ارزيابي قرار ميوقوع نشت در شبكه

  چگونگي رخداد نشت و عوامل مرتبط با آن  .2- 1

اي صفيه و محل مصرف مشتركين، پديدهبين محل ت) به عنوان بخش اصلي هدررفت واقعي(نشت آب 
تواند تأسيسات آبرساني رخ مي دهد؛ ليكن حجم نشت در تأسيسات آبرساني مختلف مي غلباست كه در ا
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حجم نشت حجم آبي است كه از اختالف بين حجم آب ورودي به شبكه و حجم آب مصرفي و . متغير باشد
  .آيدغيرمجاز از آب بدست ميهاي ظاهري همچون استفاده هرگونه سرريز و هدررفت

 [2] حجم نشت= كل آب وارد شده به شبكه  -مصارف قانوني  -هدررفت ظاهري 

 

  ]1[انتقال خط كي اتصاالت از نشت:1-1 شكل 

 
  ]1[يآبرسان شبكه هايلوله از يكي از نشت: 2-1 شكل 

  :]2[تواند مرتبط به موارد ذيل گرددشبكه آبرساني ميبه طور معمول حجم كل نشت در يك 
 هاي موجود در شبكه آبرساني؛فشار هيدروليكي حاكم بر لوله -
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كنترل  سطح فعاليت پرسنل(كشد تا نشت گزارش داده شده، تعمير گردد مدت زماني كه طول مي -
 ؛)هدررفت

 ها و ميزان فعاليت نگهداري از تأسيسات؛يكپارچگي ساختار لوله -

هاي آبرساني هاي مختلف در شبكهتواند حاالت مختلفي از نشت همراه با دبياز طرفي ديگر عواملي كه مي
  :]2[گرددرا به وجود آورد، شامل موارد ذيل مي

 ها و اتصاالت و يا ديگر تجهيزات؛مواد معيوب و نامرغوب به كار رفته در لوله -

ها به وجود يا جابجايي تجهيزات در نصب لولهها كه در نتيجه ساختار ضعيف لوله و شكست لوله -
ها گردند، عبارتند از لوله توانند منجر به رخداد شكست لولهآيد؛ كه در اين راستا مواردي كه ميمي

بدون محافظ، برخورد سنگ با لوله، وجود فاصله بين اتصاالت، پركردن گودال به طور نامناسب، 
ستيكي كه در زمان استقرار آنها در انبار در معرض نور هاي پالخم كردن زياد اتصاالت و لوله

 .خورشيد بوده و يا ساير موارد مشابه

 ها، بستن سريع شيرها و ضربه قوچ؛خطاهاي اجرايي مثل فشار زياد، پركردن سريع لوله -

بيروني به وسيله عدم وجود حفاظت  هاي مهاجم، خوردگيداخلي به وسيله آبخوردگي : خوردگي -
 و يا جريان الكتريسيته؛ هاي مهاجم، آب هاي زيرزمينياز خاككامل لوله 

 مانند يخبندان، تأثيرات دمايي ناشي از دماهاي باال؛: هاي فصليشوك -

 كيفيت پايين عمليات تعميرات؛ -

و شيرهاي زهكشي  11كامل بسته نشدن شيرها، شيرهاي هوا، آتش نشاني ومخازن انباشتگي نشت -
 دهند؛اند ولي آب را عبور مييا شيرهاي تخليه كه بسته شده

-هاي اصلي شبكه، شيرهاي آتشخسارات عمدي يا غير عمدي وارد شده به خطوط انتقال و لوله -

ها هايي كه لولهاي محلنشاني يا ساير اتصاالت، مصرف باالي مشتركين يا عملكرد ضعيف سازه
 .انددر آنجا در عمق كم مستقر شده

-هاي آبرساني را ميباال، عوامل مؤثر بر مقدار هدررفت واقعي آب در شبكهبا توجه به موارد ذكر شده در 

  :[2]دسته عبارتند از 3بندي نمود، كه اين دسته كلي طبقه 3توان به 
 خصوصيات و شرايط شبكه آبرساني موجود؛ -

 عوامل محيطي همچون تأثيرات آب و هوايي؛ و -

 .در شبكه هاي صورت گرفته جهت مديريت كاهش هدررفتسطح فعاليت -

                                                      
1 Leaking stuffing boxes 
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نشت .1- 2- 1 مقدار  بر  زمان    تأثير 

به طور معمول حجم نشت ساليانه يك شبكه آبرساني به تكرر وقوع نشت و دامنه آن، فشار حاكم بر شبكه 
 2ها را به توان نشتدر مورد مدت زمان رخداد نشت مي. آن بستگي دارد مدت وقوعو از همه مهمتر به 

ها از بندي نمود؛ ليكن آنچه كه در مورد تمامي نشتبقههاي كوچك طهاي بزرگ و نشتدسته كلي نشت
باشد؛ به طوري كه اگر مدت زمان رخداد اهميت بااليي برخوردار است، آگاهي نسبت به رخداد نشت مي

نشت زياد باشد و عوامل به وجود آورنده آن توسط مسئولين امر اصالح نشود، حجم بااليي از آب در شبكه 
  . دروآبرساني به هدر مي

هاي شبكه و يا خط دهند، كه يكي از لولههاي آبرساني مواقعي رخ ميهاي بزرگ در شبكهمعموالً نشت
انتقال دچار شكستگي شده 

در اين حالت نشت آب . باشد
) كندآب فوران مي(زياد بوده 

و با وجود اينكه زمان وقوع 
حادثه در حد چند ساعت 
است، ليكن ميزان خروج آب 

-مينر زياد از شبكه بسيا

  ). 3-1شكل (باشد
 

]2[ كم زمان مدت در ولي بزرگ هاينشت: 3-1 شكل    

دهند، ولي با توجه به هاي كوچك و متعدد با اينكه ظاهراً حجم كمي از آب را هدر ميبالعكس، نشت
-آب از شبكه ميهاي متمادي، در كل باعث خروج حجم بااليي ها براي سالمخفي ماندن اين نوع نشت

، )هايي با نرخ هدررفت باال ولي در زمان كوتاهنشت(هاي بزرگ در واقع مغاير با نشت). 4-1شكل (شوند 
درصد  ،هاي متعارف و معمولدر شبكه. باشدها پايين ولي مدت زمان وقوع آن زياد مينرخ جريان اين نشت
هاي كوچك و متوسط دن زمان رخداد نشتهاي واقعي ساليانه به واسطه طوالني بوزيادي از هدررفت

  .باشدانشعابات مشتركين مي
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  ]2[ زياد زمان مدت در ولي كوچك هاينشت: 4-1 شكل 

تواند تأثير بسزايي بر مقدار نشان داده شده است، مدت زمان رخداد نشت مي 5-1همانگونه كه در شكل 
هاي فعال شناسايي نشت در سطح در صورتي كه برنامه. داشته باشدحجم نشت ساليانه يك شبكه آبرساني 

هاي موجود در شبكه تا زمان شناسايي آنها توسط مسئولين امر و يا سازي نشود، رخداد نشتشبكه پياده
به طور كلي مدت زمان رخداد  .هاي قابل مشاهده، ادامه خواهد يافتمشتركين و يا تا زمان ايجاد خسارت

  :[2,1]باشداز سه جزء مينشت متشكل 
كشد تا نسبت به نشت موجود در شبكه مدت زماني كه طول مي: "اطالع و يا آگاهي"زمان  -

 اطالع حاصل گردد؛

كشد تا محل رخداد نشت مدت زماني كه طول مي: "يابيتعيين محل و يا موقعيت"زمان  -
 شناسايي شود؛

الزم به ذكر . محل رخداد متوقف شود كشد، تا نشت درمدت زماني كه طول مي: "تعمير"زمان  -
است كه اين زمان تنها منحصر به عمليات تعمير نبوده و شامل كل زمان مربوط به فرمان تعمير، 

اين زمان ممكن است بسته به . گرددها ميبندي تعمير، اطالع مشتركين و ساير فعاليتزمان
 .ها به طول انجامدعملكرد واحد رفع حوادث شركت آب و فاضالب، روزها يا هفته
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طول زمان نشت

ده
ه ش

داد
ار 

 فش
يك

در 
ان 

جري
رخ 

ن

بازه زماني آگاهي موقعيت يابي تعمير

زمان

روز 1.1

روز 16

  روز 46

شكستگي گزارش شده خط انتقال  
روزمترمكعب 100

 بر 
عب

رمك
مت

شكستگي گزارش شده انشعابات تأسيسات 
مترمكعب 473

شكستگي گزارش شده انشعابات 
روزمترمكعب 1360مشتركين 

 بر 
ون

گال
روز

 بر 
عب

 مك
متر

91

29/5

29/5

روز
 بر 

عب
 مك

متر

 

  ]2[ نشت مقدار بر زمان گذر اثر: 5-1 شكل 

توان مقدار حجم نشت را به جزء شرح داده شده در مورد مدت زمان رخداد نشت، مي 3حال با توجه به 
  . ارائه نمود 6-1صورت شكل 
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ان
جري

زمان

مدت زمان رخداد نشت

حجم نشت
 

)تعميرزمان + زمان موقعيت يابي + زمان آگاهي = (
نرخ جريان نشت×  

 

  ]3[ نشت رخداد زمان اجزاء براساس نشت حجم مقدار فيتعر: 6-1 شكل 

ها ها و يا حتي سالها، ماههاي كوچك، هفتههاي آبرساني موجود براي شناسايي نشتدر بسياري از شبكه
زياد كه معموالً در هاي هاي قابل شناسايي و مقدار نشتلذا در مقايسه با شكستگي. باشدزمان موردنياز مي

، )به علت عدم شناسايي آنها(هاي كوچك دهند و با توجه به مدت زمان زياد رخداد نشتمدت رخ مي كوتاه
هاي واقعي را ها منجر به هدررفت حجم بااليي از آب شده و بخش قابل توجهي از هدررفتاين نوع نشت

  .شوندشامل مي

  انواع نشت .3- 1

باشد، لذا پيشبرد خداد نشت يك عامل مهم در مقدار حجم نشت ساليانه ميبا توجه به اينكه مدت زمان ر
تواند كليدي براي ايجاد يك برنامه موفق كاهش نشت يك استراتژي براي كاهش اين مدت زمان، مي

توان مجموع زمان آگاهي، همان طور كه در بخش قبل نيز ذكر شد، مدت زمان رخداد نشت را مي. باشد
  . باشدلذا اولين فاز براي واكنش به نشت، آگاهي از آن مي. عمير نشت موجود دانستيابي و تموقعيت

  :[2]بندي نمودگروه طبقه 2توان مبتني بر ميزان آگاهي از آنها به ها را ميبه طور كلي نشت
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ها يا توسط مشتركين و يـا در اثـر شناسـايي حجـم     اين گروه از نشت:  "هاي گزارش شدهنشت"  --11
هاي صادره و يا توسط هرگونه عمليات منجر به شناسايي نشت تشـخيص  در قبضباالي مصرف 
هاي كنتـرل نظـارتي و اكتسـاب    توان به وسيله سيستمها را ميهمچنين اين نشت. داده مي شوند

  ؛؛شناسايي نمود 2هاداده
و ها قابل شناسايي نبوده و فقط به روش عمليات كنترل اين نوع نشت: "هاي گزارش نشدهنشت"  --22

هـا  امروزه براي يافتن اين نوع نشت. باشدشناسايي نشت توسط متخصصين امر قابل شناسايي مي
هاي آب و فاضالب از ايـن  شود؛ ليكن بسياري از شركتاز عمليات و تجهيزات خاصي استفاده مي

  . . كنندها به طور منظم براي شناسايي نشت استفاده نميروش

به طور معمول . ها بر حسب ميزان آگاهي از آن نشان داده شده استشماتيكي از انواع نشت 7-1در شكل 
- هايي ميدر اين ميان شركت. باشندهاي گزارش شده مواجه ميهاي آبرساني با مشكل نشتتمامي شبكه

ها واكنش نشان دهند، كه يك برنامه منسجم مديريت واكنش به نشت داشته توانند نسبت به رفع اين نشت
باشند، هاي گزارش نشده نيز مواجه ميالذكر، با نشتهاي فوقهايي كه عالوه بر نشتد شبكهدر مور. باشند

در اكثر تأسيسات . سازي نمودنشت نيز پياده مديريت يك برنامه پيش اقدامانهعالوه بر موارد باال بايد 
  .باشندهاي گزارش نشده ميها، نشتآبرساني، حجم زيادي از نشت

 
  ]2[آن رخداد زمان اجزاء براساس نشت حجم مقدار فيتعر: 7-1 شكل 

هاي آبرساني وجود دارد و داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است عبارت است سومين نشتي كه در شبكه
  :از

                                                      
2
 SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition 
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هـاي  تراوشات و قطرات كوچك آب در محل اتصاالت كه با اسـتفاده از روش : "هاي زمينهنشت""  --33
  . . باشندنشت، قابل رديابي نميمتعارف شناسايي 

شدند؛ چرا كه شناسايي و تعمير تعبير مي "ناپذيرهاي اجتنابنشت"ها تحت عنوان در گذشته اين نوع نشت
هاي نوين به ويژه استفاده از بود؛ ليكن شيوهآنها به صورت انحصاري از لحاظ اقتصادي به صرفه نمي

   .ها را فراهم نموده استها و كاهش آنكنترل اين نوع نشتفرآيند مديريت فشار، ابزار موردنياز جهت 
يابي نشت و مدت زمان تعمير به كارگيري مفاهيم مدت زمان آگاهي از رخداد نشت، مدت زمان موقعيت

هاي گزارش شده و گزارش نشده نشت. شودمنجر به بهبود فرآيند تحليل اجزاء انواع نشت مي )ALR(نشت 
  :[2]چند مثال. باشندمتفاوتي مي ALRهر يك داراي زمان 

باشند كه از جمله مواردي مي) مانند خطوط انتقال(هاي مشهود در خطوط اصلي آب شكستگي -
بدين مفهوم كه مدت زمان موردنياز جهت آگاهي، ). 1-1شكل(باشد ها پايين ميآن ALRزمان 

توان محل ن لوله ميباشد و گاهي با قطع جرياشناسايي و تعمير محل رخداد نشت كوتاه مي
 . رخداد نشت را در عرض چند ساعت تعمير نمود

هاي شبكه آبرساني رخ هاي خطوط انتقال و لولههايي كه به صورت غير قابل رؤيت در لولهنشت -
البته اين امر ) (2-1شكل(باشد پذير نميها امكاندهند، كه تقريباً شناسايي سريع اين نوع نشتمي

الزم به ذكر  ).اقدامانه نشت داردو يا مديريت پيش اضطراريش مديريت بخبستگي به عملكرد 
در واقع بايد توجه داشت . باشدها كوتاه مييابي و تعمير اين نوع نشتاست كه مدت زمان موقعيت

يابي هاي آب و فاضالب بعد از شناسايي و آگاهي از رخداد نشت، توانايي موقعيتكه اغلب شركت
 .رخداد نشت را در مدت زماني كوتاه خواهند داشت سريع و تعمير محل

هاي غير قابل رؤيتي كه در محل اتصال خطوط لوله اصلي به همانند موارد ذكر شده در باال، نشت -
- يك تفاوت عمده اين نوع نشت. باشندهاي آگاهي متغيري ميدهند، داراي زمانانشعابات رخ مي

باشد؛ در واقع بايد اذعان نمود متغير تعمير آنها مي هاي ذكر شده در بخش قبل، زمانها با نشت
ها مبتني بر توانايي و مديريت واكنش شركت آب و فاضالب مربوطه كه زمان تعمير اين نوع نشت

هاي آب و فاضالب براي انجام عمليات تعميري يك بخش و يا تمام برخي از شركت. باشدمي
باشند؛ لذا در اين ور مشتركين در محل رخداد ميكشي محل رخداد نشت، نيازمند حضسيستم لوله

گونه موارد، با توجه به اينكه واكنش مشتركين نسبت به همكاري جهت رفع نشت موجود در حد 
 . هاي تعميراتي محل رخداد نشت از كارايي مناسبي برخوردار نخواهد بودباشد، فعاليتمطلوبي نمي
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هاي محل انشعاب به انجام تعميرات بر روي لوله در اين گونه موارد كه براي رفع نشت، نياز -
ريزي شده و در صورت نياز طي چند باشد، بايد تعميرات را به طور مطلوب و برنامهمشتركين مي

روز به مرحله انجام رساند؛ ليكن بايد توجه داشت كه با توجه به وابستگي اين نوع تعميرات به 
ها به ها و يا ماهجود دارد كه مدت زمان تعمير هفتهحضور و همكاري مشتركين، لذا اين امكان و
هاي بااليي از نشت، حتي در صورت شناسايي آنها، طول انجامد، كه اين امر منجر به رخداد حجم

 .شودمي

تواننـد بـا   اند، كه مـي اي طراحي شدهافزارهاي رايانهها يك سري نرمهاي اخير توسط برخي شركتدر سال
لف نشت در تأسيسات آبرساني، اطالعات موردنياز جهـت فرآينـد باالنسـينگ آب را در    مدلسازي اجزاء مخت

افزارها معموالً با وارد نمودن اطالعاتي در مورد ميانگين زمان تعمير انـواع  در اين نرم. اختيار كاربر قرار دهند
جم نشـت حاصـله از   توان مقدار كاهش حها و ديگر اطالعات موردنياز، ميمختلف نشت، تعداد و نوع نشت

  . . را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد ALRاصالح مقادير 

مشتركين .1- 3- 1 انشعاب  اتصال  محل  از  نشت  مورد  در  نكات    برخي 

هاي آبرساني مربوط به اتصاالت خطوط لوله اصلي با هاي قابل رخداد در شبكهبه طور معمول اغلب نشت
ها و داليل اصلي اين امر عدم انطباق جنس لولهيكي از . )8-1شكل ( باشدانشعابات مشتركين مي
-تجهيزات شبكه با لوله

ها و تجهيزات انشعابات 
از . باشدمشتركين مي

طرفي ديگر نحوه 
اتصال خطوط لوله به 
انشعابات مختلف نيز 

  . باشدمتفاوت مي
  
  

  ]1[ انشعاب كي اتصاالت از نشت: 8-1 شكل                                                          
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هاي آبرساني هاي مختلف در شبكههاي مختلفي با جنسبه طور كلي از دوران گذشته تا كنون از لوله
-هاي سربي و آهن سفيد در دوران گذشته و لولهتوان به عنوان نمونه به لولهشده است، كه مياستفاده مي

هاي آب و فاضالب تمايل دارند كه عمليات اغلب شركت. ره نمودهاي اخير اشاهاي پالستيكي در سال
هاي انشعاب مشتركين توسط پرسنل شركت و يا توسط نصب و تعمير تجهيزات، اتصاالت و لوله

هاي پيمانكارهاي مورد تأييد شركت انجام شود؛ ليكن در اغلب موارد اين شرايط وجود نداشته و فعاليت
در واقع در اين گونه .  پذيردتركين توسط پيمانكارهاي مستقل صورت مينصب و تعميرات انشعابات مش

باشد، لذا امكان وجود نقصان در موارد با توجه به اينكه نظارت بر فعاليت پيمانكارهاي مستقل دشوار مي
هاي آب و فاضالب شركت. ها وجود داردكيفيت مواد و همچنين قابليت پرسنل مورد استفاده در اين شركت

االمكان احتمال توانند با انتشار استانداردهايي مبني بر چگونگي نصب و تعمير انشعاب مشتركين، حتيمي
رخداد گسيختگي و خرابي در انشعابات مشتركين را به حداقل رسانده و متقابالً مقدار حجم نشت حاصل از 

ز عوامل اصلي مرتبط با مقدار توان اذعان نمود كه يكي ادر واقع مي. ها را نيز كاهش دهنداين گسيختگي
نشت در محل انشعابات مشتركين، چگونگي عمليات نگهداري و تعميرات مورد استفاده توسط شركت آب و 

  . باشدفاضالب مي

  ارتباط بين فشار و نشت  .4- 1

هاي پمپـاژ  هاي آبرساني، تابعي از مقدار فشاري است كه به وسيله ايستگاهبه طور كلي مقدار نشت در شبكه
توان اظهار داشت كه يـك رابطـه فيزيكـي    در اين راستا مي. باشديا تحت شرايط ثقلي بر شبكه حاكم ميو 

هـاي  هاي آبرساني وجود دارد، كه اين مسئله بـا اسـتفاده از آزمـون   بين مقدار جريان نشت و فشار در شبكه
در ). 7-1شـكل  (ه اسـت  هاي مدفون به اثبات رسيدآزمايشگاهي و همچنين مطالعات ميداني بر روي شبكه

واقع مطالعات متعددي در چهل سال گذشته در جهت روشن ساختن رابطه ميان ميزان نشت شبكه و فشـار  
-يابي به مـدل هاي ميداني مورد نياز براي دستاين مطالعات زمينه تئوري و داده. شبكه صورت گرفته است

  . . هاي پيشرفته امروزي را فراهم نمودند
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روز
ول 

ر ط
ت د

ن نش
ريا

ج نوسانات فشار در طول روز

ساعات روز

نرخ جريان  
)متر مكعب بر ساعت(

)متر(فشار 

 

  ]1[ نشت انيجر و فشار ميمستق رابطه دهنده نشان يدانيم مطالعات از نمونه كي: 9-1 شكل 

باشد؛ بدين پارامتر در شبكه مي 2دهنده ارتباط مستقيم بين اين رابطه فيزيكي بين نشت و فشار نشان
توان در اين راستا مي. )9-1شكل ( يابدافزايش ميمفهوم كه با افزايش فشار، مقدار نشت در شبكه نيز 

هايي كه در باشد؛ ليكن آزمونمتناسب مي P0/5اذعان داشت كه براساس فرمول اريفيس، نشت با 
انجام گرفت نشان دادند كه به طور متوسط  1997و  1977هاي كشورهاي انگليس، ژاپن و برزيل بين سال

مدل  BABEهمزمان با مدل  1994در سال . 5/0كند نه با توان تغيير مي 15/1نشت با فشار به توان 
، دو نوع سطح FAVADدر نظريه . به ادبيات فني مديريت هدررفت معرفي گرديد FAVADديگري به نام 

شود، كه در  يك حالت منافذ داراي سطح مقطع ثابت بوده كه مقطع براي منافذ نشت در نظر گرفته مي
ند و در حالت دوم منافذ با سطح مقطع متغير بوده، كه تغييرات آن مبتني بر كنهمانند اريفيس عمل مي

انجام شد،  1990ي در اواسط دهه FAVADي تئوري تحقيقات زيادي كه به وسيله. باشدتغييرات فشار مي
 اين نكته را تصديق كرد كه تأثير فشار بر روي ميزان نشت به مراتب بيشتر از آن چيزي است كه در گذشته

  .]1.4[شده استتخمين زده مي
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 )بردقيقهتريل( لوله در مختلف مقطع سطح با هاييترك در مختلف يفشارها و نشت مقدار نيب ارتباط: 1-1 جدول 

  )بردقيقهتريل( لوله در مختلف مقطع سطح با هاييترك در مختلف يفشارها و نشت مقدار نيب ارتباط: 2-1 جدول 

توان با استفاده از آنها مقدار نشت را مبتني بر فشار مربوط به محل حادثه جداولي وجود دارند كه ميمعموالً 
مربوط به ارتباط بين مقدار  2-1و  1-1در اين راستا هر يك از جداول . و نوع ضايعه وارده بدست آورد

توان باشد، كه با استفاده از آنها ميمقطع سوراخ و يا ترك ايجاد شده در خط لوله مي نشت و فشار و سطح
و صرف نظر از نوع و جنس لوله و شرايط منطقه مورد ) N1(بدون ارزيابي توان رابطه بين فشار و نشت 

ميني بوده و با الزم به ذكر است كه اعداد ارائه شده در اين جداول تخ. مطالعه، مقدار نشت را محاسبه نمود
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توان مبتني بر ارزيابي دقيق مشخصات سوراخ و يا ترك ايجاد شده در خطوط لوله منطقه موردنظر مي
تر در مورد ارتباط جهت كسب اطالعات بيشتر و كامل. قضاوت مهندسي هر يك از اين اعداد را تعديل نمود

  .دمراجعه نمو "مديريت فشار"توان به راهنماي بين فشار و نشت مي

نامطلوب نشت .5- 1   اثرات 

تواند اثرات نامطلوبي را در سطوح مختلف جامعـه ايجـاد   هاي آبرساني ميبه طور كلي رخداد نشت در شبكه
  ::]2[نمايد، كه برخي از اين اثرات نامطلوب عبارتند از

هاي آب و هاي آبرساني معموالً منجر به تالش بيشتر شركترخداد نشت و تلفات آب در شبكه -
تواند منجر به استفاده مضاعف شود؛ كه اين امر ميتأمين حجم بيشتر آب مي منظور بهفاضالب 
  ها شده، كه توسعه اين روند تأثير نامطلوبي بر محيط زيست خواهد داشت؛  از آبخوان

به . پذيردهاي آبرساني تأثير ميمديريت انرژي از ديگر عواملي است كه از رخداد نشت در شبكه -
-ا توجه به اينكه براي تصفيه، انتقال و تحويل آب به مشتركين، انرژي مصرف ميعبارتي ديگر ب

 تواند منجر به تلف شدن انرژي گردد؛هاي آبرساني ميشود، لذا نشت در شبكه

هاي گزافي تواند هزينههاي آبرساني ميرخداد نشت و همچنين رخداد شكستگي و حادثه در شبكه -
هاي قابل پرداخت ميل كند؛ كه اين امر متقابالً بر روي هزينههاي آب و فاضالب تحرا به شركت

 توسط مشتركين تأثيرگذار خواهد بود؛

تواند احتمال آلودگي آب هاي آبرساني، عالوه بر رخداد نشت، ميايجاد ترك و شكستگي در شبكه -
در (في هاي مندر واقع در حاالتي كه شبكه آبرساني تحت فشار. موجود در شبكه را افزايش داد

هاي معكوس و نفوذ تواند منجر به رخداد جريانگيرد، اين امر ميقرار مي) حاالت ضربه قوچ
 ها به داخل شبكه گردد؛آالينده

- شود ، وارد شبكههاي آبرساني خارج ميحجم قابل توجهي از آبي كه به صورت نشت از شبكه -

خانه يدروليكي مضاعف به تصفيهآوري فاضالب و آب باران شده و در نهايت يك بار ههاي جمع
تواند منجر به افزايش هزينه در فرآيند تصفيه فاضالب كند، كه اين امر ميفاضالب تحميل مي

 .   گردد

هاي توانند به همراه داشته باشند، با توجه به شرايط خاص شبكهها ميديگر تأثيرات نامطلوبي كه نشت
از اين موارد، اثرات نامطلوب اقتصادي نشت بر روي شبكه  تواند متفاوت باشد؛ يكيآبرساني مختلف مي

در واقع در كشورهايي . باشدالزم به ذكر است كه هزينه نشت با هزينه آب متفاوت مي. باشدآبرساني مي
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هاي آب باشد، مجموع هزينهمثل كشور ايران كه عالوه بر محدوديت منابع آبي، تقاضاي مشتركين باال مي
هايي كه كشور با الزم به ذكر است كه در سال. تواند عددي بسيار باال باشدت ميهاي نشبا هزينه

 ..هاي متعارف استهاي نشت به مراتب باالتر از هزينه نشت در سالخشكسالي مواجه است، هزينه



 

 

  

 
 كنترل فعال و مديريت نشت

هاي مجموعه عمليات كاهش نشت در شبكه  
آبرساني به دو مجموعه شناسايي و جلوگيري 

شوند، كه تحت عناوين بندي مينشت تقسيم
- كنترل فعال و مديريت نشت از آنها ياد مي

اين فصل مفاهيم مربوطه مورد تشريح در . شود
  . گيردقرار مي

  فصل 

2
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   .2فصل

  كنترل فعال و مديريت نشت

  مقدمه .1- 2

فرآيند تحت  2گيرد، كه اين فرآيند مورد ارزيابي و كنترل قرار مي 2به طور كلي نشت موجود در شبكه طي 
از كنترل فعال نشت مجموعه  منظور. شوندمعرفي مي "مديريت نشت"و  "كنترل فعال نشت"عناوين 

- گيري ميعملياتي است كه طي آن محل رخداد نشت موجود در شبكه مورد شناسايي و مقدار آن نيز اندازه

هايي است كه طي آن نشت موجود در شبكه به از طرفي مديريت نشت مجموعه عمليات و روش. شود
  . يابدحداقل ممكن و قابل قبول كاهش مي

به عبارتي ديگر . باشدسازي مديريت نشت ميهاي ضروري جهت پيادهجمله فعاليت كنترل فعال نشت از
هاي رفع نشتريزي سلسله عمليات موردنياز براي برنامهيكي از موارد ضروري جهت بايد اذعان نمود كه 

در شبكه آبرساني ، آگاهي از محل نشت و مقدار حجم نشتي است كه )مديريت نشت( موجود در شبكه
لذا در اين راهنما سعي بر آن است كه با ارزيابي مفاهيم . )كنترل فعال نشت(است در حال رخداد  موجود

  . ريزي اصولي فرآيند كاهش نشت اقدامي اساسي نمودكنترل فعال نشت و مديريت نشت، نسبت به برنامه



 

 

 2، فصليهدررفت واقع يريتمد يراهنما 22

  دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش آب بدون درآمد
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

اين فصل از راهنماي  ارائه شد، در 1هايي كه از مفهوم هدررفت واقعي و نشت در فصل با توجه به ارزيابي
هاي آبرساني مورد ارزيابي قرار هدررفت واقعي مفاهيم پايه فرآيند كنترل فعال و مديريت نشت در شبكه

  .  شودهاي بعدي هر يك از اين مفاهيم و اركان مرتبط با آن تشريح ميگرفته و در فصل

  كنترل فعال نشتمفهوم  .2- 2

در شبكه گيري مقدار آن محل رخداد نشت و اندازه مجموعه عمليات شناساييهمان طور كه ذكر شد، 
هاي كنترل فعاليتبا توجه به تعريف ارائه شده، . شودمعرفي مي "كنترل فعال نشت"تحت عنوان آبرساني، 

  :[2]بندي نمودمجموعه كلي تقسيم 2توان به هاي آب و فاضالب را ميفعال نشت در شركت
از ابزارهاي حساس و با استفاده ستا بايد اذعان داشت كه در اين را: "شناسايي محل رخداد نشت" -

توان ارتعاشات صوتي مربوط به نشت موجود در شبكه را مورد شناسايي قرار اكوستيكي ميدقيق 
با استفاده ليكن بايد توجه داشت كه . داد
محل صرفاً توان تجهيزات مياين از 

 ه ودقيق رخداد نشت را شناسايي نمود
- ر حجم نشت را مورد اندازهاتوان مقدنمي

همچنين با استفاده از اين . قرار داد گيري
را هاي زمينه نشتتوان روش نمي

 از اينمونه 1-2در شكل . شناسايي نمود
فرآيند شناسايي آكوستيك نشت  چگونگي

 .نشان داده شده است

 
  

  

 كيآكوست ييشناسا نديفرآ اي از چگونگي نمونه: 1-2 شكل 
  ]5[يآبرسان هايشبكه در نشت

-گيري جريان، برخالف روش قبل، ميبا استفاده از روش اندازه: "گيري مقدار حجم نشتاندازه" -

گيري نمود؛ ليكن توان مقدار نشت موجود در يك منطقه مشخص از شبكه آبرساني را اندازه
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در واقع اين روش . باشدپذير نميبا استفاده از اين روش امكانشناسايي محل دقيق رخداد نشت 
هاي ريزيتوان با استفاده از هر دو برنامههاي شناسايي محل رخداد نشت بوده و ميمكمل روش

 .سازي فرآيند مديريت نشت را انجام دادالزمه براي پياده

  نشت مفهوم مديريت .3- 2

ريزي و هاي آبرساني مورد برنامهكاهش نشت در شبكه به طور كلي مجموعه عملياتي كه جهت كنترل و
يك روش  2-2شكل  .شودنامگذاري مي "مديريت نشت"گيرند، تحت عنوان سازي قرار ميپياده

دهد، را نشان مي نشتچهار ضلعي مياني سطوح مختلف . دهدرا نشان مي مديريت نشتاستراتژيك براي 
  :]2[كه اين سطوح عبارتند از

دهد، كه اين را نشان مي) CARL(3بخش بيروني اين چهارضلعي حجم هدررفت واقعي موجود  -
 ؛شودحجم توسط فرآيند باالنسينگ آب تعيين مي

اين سطح . دهدبخش مياني اين چهارضلعي، بهترين سطح موردنظر از هدررفت واقعي را نشان مي -
-فعاليت حي بوده كه در آن هزينهو يا سط) ELL(4ترين سطح هدررفت واقعيبه مفهوم اقتصادي

هاي كنترل هدررفت از هزينه تحميلي هدررفت كمتر بوده و دستيابي به چنين سطحي از مقدار 
 ؛شودها ميجويي در هزينههدررفت منجر به صرفه

اين ). UARL(5باشدمي ناپذير ساليانهدهنده هدررفت اجتناببخش داخلي اين چهارضلعي، نشان -
- هاي آبرساني ميترين سطح هدررفت قابل رخداد در شبكهدهنده پايينفت نشانمقدار از هدرر

هاي كنترل هدررفت، امكان دسترسي به مقدار در سازي تمامي برنامهباشد، كه در صورت پياده
باشد كه يك مقدار تئوريكي مبنا مي UARLبه عبارتي ديگر  .نظر گرفته شده براي آن وجود دارد

هاي نوين كاهش نشت، فني نشتي است كه در صورت استفاده از بهترين روشبيانگر حد پايين 
. باشدمي) شاخص نشت زيرساختار( ILIيك متغير كليدي در محاسبه  UARL. تواند بدست آيدمي
ILI  نيز معادل نسبت هدررفت واقعي ساليانه موجود)CARL (به هدررفت واقعي ساليانه اجتناب-

. باشدهاي آبرساني مختلف ميبهترين شاخص براي مقايسه شبكه ILI. باشدمي) UARL(ناپذير 

                                                      
3 Current Annual Real Losses  
4 Economic Level of Real Losses  
5 Unavoidable Annual Real Losses  
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عدد معتبر  3000هايي با تعداد انشعابات كمتر از براي شبكه UARLبايد توجه داشت كه محاسبه 
 :باشدنيز به قرار ذيل مي UARLفرمول محاسبه . باشدنمي

 
UARL = ( 5/41 Lm + 0/15 Nc + 7/5 Lp ) × P )برحسب ليتر(   [2] 

  :كه در اين فرمول
Lm  ؛)برحسب متر(برابر با طول خط لوله اصلي  
Nc برابر با تعداد انشعابات؛  
Lp هاي موجود معادل حاصلضرب برابر با طول كل لولهNc  بر (در ميانگين فاصله جدول تا كنتور مشتركين

  ؛ و)حسب متر
P  باشدمي) بر حسب متر(برابر با متوسط فشار موجود در سيستم .  
  

  
 ]1,2) [نشت( واقعي هدررفت كنترل براي يچهاربخش استراتژيك روش يك: 2-2 شكل 
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- توان به سه دسته اصلي ذيل تقسيمواقعي را مي پيشين بحث شد، هدررفت هايهمان طور كه در بخش

تواند رخداد هر يك از انواع هدررفت مي. زمينه گزارش نشده و عبارتند از نشت گزارش شده،بندي نمود كه 
هاي به عوامل مختلفي مرتبط باشد، لذا اين امر لزوم استفاده از ابزار مختلف را جهت كنترل نشت در شبكه

اسب كنترل و هاي مناجزاء اصلي هدررفت واقعي و همچنين روش 3-2شكل .  كندآبرساني ايجاب مي
ريزي و به منظور برنامهالزم به ذكر است كه  .دهدنشان مي مصوربه صورت ) مديريت نشت(كاهش آنها را 

در كه پيشنهاد شده  AWWAتوسط اي استقرار يك استراتژي مناسب مديريت نشت، يك روش ده مرحله
  .شودارائه مي 1-2جدول 

  

نشت گزارش شده
اغلب جريان اين نشت تا سطح زمين باال  
مي آيد و توسط مشتركين و يا كاركنان  

شركت آبفا قابل شناسايي هستند

نشت گزارش نشده
اغلب جريان اين نشت به سطح زمين  
نرسيده؛ ليكن با استفاده از تجهيزات  

اكوستيك متعارف قابل شناسايي
مي باشند 

نشت زمينه
اين نشت، گزارش نشده و توسط  

تجهيزات اكوستيك متعارف نيز قابل  
شناسايي نيستند   

روش هاي موجود 
جهت كنترل نشت

تثبيت فشار در شبكه؛ ‐
كاهش فشار در شبكه؛ ‐
تعويض خطوط لوله شبكه و انشعابات؛ ‐
.  بهينه سازي زمان تعمير ‐

روش هاي موجود 
جهت كنترل نشت

تثبيت فشار در شبكه؛ ‐
كاهش فشار در شبكه؛ ‐
تعويض خطوط لوله شبكه و انشعابات؛ ‐
كاهش تعداد اتصاالت و گره ها؛ ‐
.شناسايي پيش اقدامانه نشت ‐

روش هاي موجود 
جهت كنترل نشت

تثبيت فشار در شبكه؛ ‐
كاهش فشار در شبكه؛ ‐
تعويض خطوط لوله شبكه و انشعابات؛ ‐
.كاهش تعداد اتصاالت و گره ها ‐

سطح زمين

  ]1,2[آن كنترل هايروش و نشت اصلي اجزاي: 3-2 شكل                        
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 ]2[نشت مديريت مناسب برنامه يك سازيآماده: 1-2 جدول 

 سازي يك برنامه مديريت نشتمرحله جهت آماده10
  )نشت(آوري اطالعات و انجام فرآيند باالنسينگ آب جهت تعيين مقدار حجم هدررفت واقعي جمع

  هاي ورودي و خروجي در فرآيند باالنسينگ آبارزيابي و بازبيني مقادير حجم
  شناسايي عوامل جزئي حجم نشت موجود در شبكه با استفاده روش تحليل اجزاء

 از اجزاء نشتارزيابي هزينه مربوط به كنترل هر يك
  مدت جهت كاهش بخش اصلي نشت و يا دستيابي به سطوح در نظر گرفته شده براي نشتهاي كوتاهتدوين برنامه

  سازي برنامه كوتاه مدت تعيين شده و كاهش حجم نشت تا سطوح اقتصادي تعيين شده براي برنامه كوتاه مدتپياده
 مرور و ارزيابي نتايج بدست آمده و كاليبراسيون دوباره فرضيات

 كاليبراسيون دوباره فرآيند آناليز اجزاء
  هاي ميان مدت و بلند مدت و تعيين سطوح موردنظر از نشتارزيابي و تعيين اهداف موردنظر براي برنامه

هاي مديريتي براي كنترل استقرار مستمر بهترين روشتعيين يك تيم جهت مديريت برنامه، ارزيابي مستمر روند عمليات و
  نشت 



 

 

  
  

  

   

 
 شناسايي محل رخداد نشت -كنترل فعال نشت

نشت، مشتمل مجموعه عمليات كنترل فعال   
فعاليت شناسايي محل رخداد نشت و  2بر 

در اين فصل . باشدگيري مقدار نشت مياندازه
عمليات شناسايي نشت مورد تشريح قرار 

  .گيردمي

  فصل 

3
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   .3فصل

  ، شناسايي محل نشتنشتكنترل فعال 

  مقدمه .1- 3

-فعاليت عمده مي 2فعال نشت مشتمل بر مبني بر آنچه كه در فصل قبل مورد ارزيابي قرار گرفت، كنترل 

اين فصل از . گيري حجم نشت موجودفعاليت عبارتند از شناسايي محل رخداد نشت و اندازه 2باشد، كه اين 
هاي آبرساني، فرآيند شناسايي محل رخداد نشت را مورد ارزيابي قرار داده راهنماي هدررفت واقعي در شبكه
  . نمايددر اين عمليات را معرفي مي و تجهيزات متعارف مورد استفاده

  شناسايي محل رخداد نشت .2- 3

هاي آبرساني منجـر بـه توليـد يـك     همان طور كه در بخش قبل نيز ذكر شد، معموالً رخداد نشت در شبكه
ها بـه وجـود آورنـده    در اين راستا رخداد برخي از نشت. شودسري ارتعاشات صوتي در محل رخداد نشت مي

كند كه بتوان رخـداد نشـت   د كه در طول زيادي از لوله منتشر شده و شرايطي ايجاد ميباشامواج صوتي مي
هـا و  ژئوفن(امروزه با استفاده از ابزار جديد شناسايي امواج صوتي نشت . را از فواصل دورتر نيز تشخيص داد
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ن امـواج صـوتي   تـوا هاي صدا باشند، ميكننده، در صورتي كه مجهز به تقويت)هاي شناسايي صوتيا ميله
  .تري انجام دادمحيط مجاور را فيلتر نموده و تشخيص محل دقيق رخداد نشت را به شكل آسان

آكوستيكي .1- 2- 3   دتكتورهاي 

باشند، كه عمليات شناسايي نشت توسط آنها به صورت به طور كلي دتكتورهاي آكوستيكي تجهيزاتي مي
و يا به صورت غيرمستقيم ) شناسايي نشت از روي لوله و يا اتصاالت( 6هاي شنودمستقيم با استفاده از ميله

  ). 1-3شكل (باشد مي) شناسايي نشت از روي سطح زمين( 7هاي زمينيبا استفاده از ژئوفون يا ميكروفون

  
 ]4[ژئوفون از استفاده با اي و شنود هايلهيم از استفاده با يآبرسان هايشبكه در نشت ييشناسا: 1-3 شكل  

در اين تجهيزات، صوت توليد شده توسط نشت به وسيله يك گيرنده موجود در انتهاي يك ميله در يافت 
بايد توجه داشت استفاده ).  3-3و  2-3شكل (شود شده و به آمپليفاير متصل به يك گوشي انتقال داده مي

هاي موجود در باشد؛ چرا كه بسياري از نشتتيك لزوماً هميشه قابل اطمينان نمياز دتكتورهاي آكوس
- عالوه بر اين، شناسايي مسير لوله). هاي زمينهنشت(باشند شبكه داراي صداهاي غير قابل تشخيص مي

. باشدميهاي فلزي هايي با لولهتر از شبكههاي پالستيكي و بتني بسيار مشكلهايي با لولهگذاري در شبكه

                                                      
6 Listening stick or Probe rod  
7 Geophones or Ground microphones  
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يابي داراي كيفيت سازي عمليات نشتهاي فلزي، در صورتي كه پيادههايي با لولهبا اين حال در شبكه
  .هاي موجود در شبكه را شناسايي نمودتوان اغلب نشتمطلوبي باشد، مي

  
  ]1[ژئوفون كي از اينمونه: 2-3 شكل       

  ]5[يآبرسان هايشبكه در نشت ييشناسا جهت كيآكوست يدتكتورها كيشمات: 3-3 شكل 
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 نشان داده شد
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با در دست . شودگيري ميها توسط ابزاري تحت عنوان كرليتور اندازهرسيدن صداي نشت به ميكروفون
الزم ). 5-3شكل (شود موقعيت شناسايي ميداشتن فاصله طولي بين دو مقطع، موقعيت نشت بين اين دو 

-توان شناسايي نمود؛ لذا از اين تجهيزات ميهاي زمينه را ميبه ذكر است كه با استفاده از اين روش نشت

   .توان در طول روز نيز استفاده نمود

صوتيالگرها .3- 2- 3   ي 

ي الگرها "كنند، هاي آبرساني استفاده مييگر از تجهيزاتي كه معموالً براي شناسايي نشت در شبكهيكي د
اند، به طوري پيشرفت قابل توجهي نموده ي صوتيالگرهاامروزه . باشدمي "صوتيهاي ثبات"و يا  "صوتي

امواج صوتي نشت در  كه در تجهيزات جديد عالوه بر شناسايي دقيق محل رخداد نشت، اطالعات مربوط به
-اند كه مياي طراحي شدهاين تجهيزات به گونه. باشديك محدوده زماني مشخص قابل ثبت و ذخيره مي

هاي مختلف استفاده هاي مشخص و يا به طور چرخشي در بخشتوان از آنها به طور ثابت بر روي موقعيت
اي معموالً به گونه ي صوتيالگرها. نمود
د كه در طول ساعات شونريزي ميبرنامه

كم مصرف شبانه عمليات خود را انجام 
داده و امواج صوتي مربوط به نشت را ثبت 

بعد از اين فرآيند، اطالعات ثبت . نمايند
در دستگاه ) صداهاي ضبط شده(شده 

دانلود شده و سپس اين امواج با اطالعات 
مجاور  الگرهاي صوتيثبت شده در 

در شبكه  مقايسه شده تا بتوان وجود نشت
  . را شناسايي نمود

 الگرهاي صوتيبه طور معمول استفاده از  
داراي پيچيدگي خاصي نبوده و نسبت به 

هاي هاي دستي مورد استفاده در سالروش
ي صوتي براي همچنين بايد اشاره نمود كه استفاده از الگرها. پيشين، نيروي كاري كمتري نيازمند است

ها در تر نشتامروزه براي شناسايي دقيق. باشدبسيار مفيد ميرسي سخت مناطقي از شبكه با امكان دست
ي الگرها نحوه نصب 6-3در شكل . شودبه همراه كرليتورها استفاده مي ي صوتيبرخي موارد از الگرها

  .نشان داده شده است صوتي

  ]4) [يصوت ثبات( يصوت يالگرها نصب نحوه: 6-3 شكل 
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-ار تشخيص نشت ميترين  ابزاز اصلي) دتكتورهاكرليتورها و (الزم به ذكر است كه ابزارهاي اكوستيك 

توان اذعان نمود كه اين ابزار امكان شناسايي دقيق و باشند؛ به طوري كه مبتني بر موارد ذكر شده مي
هاي مديريت نشت بدون بايد توجه داشت كه معموالً برنامه. كنندسريع محل رخداد نشت را ايجاد مي

  .استفاده از اين ابزار نمي تواند مؤثر واقع شود

ردياب .4- 2- 3   گاز 

دهي خارج نموده و سپس يك در روش گاز ردياب، قسمتي از خط اصلي مربوط به يك شبكه از سرويس
در صورتي كه در ساختار . نماينداي به داخل خط لوله موردنظر تزريق مينوع گاز را تحت فشار تعيين شده

سپس با . شودج ميلوله نشت رخ دهد، فشار آن تا سطح فشار اتمسفريك كاهش يافته و گاز از محلول خار
- هاي موجود در طول مسير لوله، وجود گاز مورد تست قرار مياستفاده از ميله دتكتور تعبيه شده در گودال

  ). 7-3شكل (گيرد 

تزريق منوكسيد نيتروژن

كنتور جريان

شير تنظيم جريان

جريان

متري  5- 3گودالهاي موجود در مسير لوله در فواصل 

ميله ژنراتور 
پرتابل

دتكتور
منوكسيد نيتروژن

 

  ]5[ابيرد گاز روش از استفاده با يآبرسان شبكه در يابينشت نديفرآ كيشمات: 7-3 شكل 

بوده، كه گازي بدون واكنش، غير ) N2O(معموالً گاز مورد استفاده در روش گاز ردياب، منوكسيد نيتروژن 
هاي بسيار توان آن را در غلظتاين گاز در آب قابل انحالل بوده و مي. باشدسمي، بدون بو و بدون مزه مي



 

 
  دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش آب بدون درآمد

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

 3، فصليهدررفت واقع يريتمد يراهنما 34

روش استفاده نمود، گاز هگزا فلوريد توان براي اين از ديگر گازهايي كه مي. كم شناسايي و ثبت نمود
- در برخي از كشورهاي پيشرفته نيز از گازهاي هليوم و يا نيتروژن براي تست لوله. باشدمي) SF6(سولفور 

   .]2[شودهاي خالي نيز استفاده مي
- باشد؛ ليكن مزاياي اين روش نسبت به روشتر ميهاي آكوستيكي گرانمعموالً روش گاز ردياب از روش

از . باشندهاي آكوستيك نيازمند آن ميهاي آكوستيك در عدم وابستگي آن به شرايطي است كه روش
هاي محتمل بر رخداد نشت توان براي شناسايي موقعيتطرفي ديگر همانطور كه ذكر شد، از اين روش مي

اند بسيار مفيد واقع توهاي اضطراري مياين حالت در موقعيت. ها استفاده نمودو تركيدگي در ساختار لوله
  .    شود

 



 

 

  
  

  

   

 
 گيري مقدار نشتاندازه-كنترل فعال نشت

نشت، مشتمل مجموعه عمليات كنترل فعال   
فعاليت شناسايي محل رخداد نشت و  2بر 

در اين فصل . باشدگيري مقدار نشت مياندازه
گيري مقدار نشت مورد تشريح قرار اندازه
  .گيردمي

  فصل 

4
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   .4فصل

  گيري مقدار نشتاندازه ،كنترل فعال نشت

  مقدمه .1- 4

-فعاليت عمده مي 2بر  مورد ارزيابي قرار گرفت، كنترل فعال نشت مشتمل 2مبتني بر آنچه كه در فصل 

به طور . گيري حجم نشت موجودفعاليت عبارتند از شناسايي محل رخداد نشت و اندازه 2باشد، كه اين 
معمول تعيين مقدار حجم نشت موجود در شبكه براي انجام عمليات باالنسينگ آب و همچنين در تعيين 

يري صحيح و اقتصادي براي انجام گاز طرف ديگر جهت تصميم. باشدالگوهاي نشت بسيار مفيد مي
هاي آبرساني، اطالع و آگاهي از مقدار حجم نشت موجود در شبكه الزم و عمليات رفع نشت در شبكه

گيري جريان با وجود عدم شناسايي محل دقيق نشت، عمليات اندازهدر الزم به ذكر است كه . ضروري است
  .دآيامكان تعيين مقدار نشت موجود در شبكه به وجود مي

هاي آبرساني، بخش دوم عمليات كنترل فعال نشت يعني اين فصل از راهنماي هدررفت واقعي در شبكه
هاي معمول مورد استفاده در اين گيري مقدار حجم نشت را مورد ارزيابي قرار داده و روشچگونگي اندازه

  .نمايدروش را معرفي مي
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  گيري مقدار نشتاندازه .2- 4

هاي آبرساني را براي كاربران اكوستيك قابليت شناسايي محل رخداد نشت در شبكه با وجود آنكه ابزارهاي
پذير نبوده و اين گيري مقدار حجم نشت توسط نوع متعارف اين تجهيزات امكانكنند، ليكن اندازهايجاد مي

ي هاالبته الزم به ذكر است كه در طراحي. شودمسئله يك ضعف بزرگ براي اين تجهيزات محسوب مي
  . جديد اين تجهيزات سعي بر آن بوده كه اين مشكل نيز مرتفع گردد

توان حتي مقدار اند، كه با استفاده از آنها ميگيري جريان توسعه يافتههاي مختلفي براي  اندازهامروزه روش
ناحيه  ها بايد مقدار جريان را در چندلذا در اين روش. هاي زمينه موجود در شبكه را نيز بدست آوردنشت

ها نواحي مختلف DMA .گيري نموديا حتي نواحي كوچكتر از آنها نيز اندازه) DMA(8گيريمجزاي اندازه
مجزا و مستقل در يك شبكه آبرساني بوده، كه در آنها مقدار مصرف آب در انشعابات موجود در ناحيه 

 DMAنرخ نشت موجود در گيري شده و نرخ مصرف مشتركين از اندازه) 3000تا  1000مثالً (موردنظر 
توان نوسانات جريان هاي كوچكتر ميهاي مختلف به زيربخشDMAبا تبديل نمودن . شودتفكيك مي

ها را با دقت بيشتر و با استفاده از كنتورهاي موجود در خطوط ورودي و خروجي به هر يك از زيربخش
هاي آبرساني مربوط به مناطق مسكوني، هدر اين ميان بايد توجه داشت كه در شبك. گيري نموداصلي اندازه

تواند حاكي از گيري شده ميدر ساعات مياني شب ميزان مصرف كم بوده و باال بودن مقدار جريان اندازه
  .]2[وجود نشت در شبكه باشد

  هاي مختلف تعيين مقدار نشت در شبكهروش .3- 4

  :[2]شودآبرساني به سه روش انجام ميبه طور كلي فرآيند ارزيابي و تعيين حجم نشت موجود در شبكه 

نيـز يـاد    "باالنسينگ آب"از اين روش تحت عنوان فرآيند ): باالنسينگ آب( 9روش باال به پايين  --
گيري آب توليدي، ورودي، خروجي و مصرفي نسبت به محاسبه و يـا  شود؛ كه طي آن با اندازهمي

بـه طـور كلـي فرآينـد     . شـود اقـدام مـي  در شبكه آبرسـاني  ) نشت(تخمين مقادير هدررفت واقعي 
) نشـت (باالنسينگ آب يك روش كلي و اوليه مفيد و سودمند براي تعيين حجم هـدررفت واقعـي   

  باشد، ليكن بايد توجه نمود كه اين روش و روند عملياتي آن قابليت ارائه حجمموجود در شبكه مي

                                                      
8 District Metered Areas  
9 Top-Down Approach  
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هدررفت واقعـي كـل محاسـبه شـده     مربوط به هر يك از اجزاء هدررفت واقعي را نداشته و مقدار 
سازي مقادير بدست آمده توسـط روش  لذا جهت بهينه. باشدتوسط اين روش يك مقدار دقيق نمي

روش (هاي آناليز اجزاء هـدررفت و همچنـين تحليـل جريـان شـبانه      باالنسينگ آب، بايد از روش
با . ها قياس نموددير ديگر روشاستفاده نموده و مقادير حاصل از باالنسينگ را با مقا) پايين به باال

الزم بـه  . توان مقدار حجم هدررفت واقعي موجود در شبكه را تعديل نموداستفاده از اين قياس مي
توان بـه  ذكر است جهت كسب اطالعات بيشتر از فرآيند باالنسينگ آب و چگونگي فرآيند آن مي

  رجوع نمود؛ "هاي آبرسانيباالنسينگ آب در شبكه"راهنماي 
  

نشت موجود در  آناليز اجزاء هدررفت روشي است كه طي آن حجم): BABEروش ( 10آناليز اجزاء -
در واقع در اين روش عوامل . شودسازي ميشبكه مبني بر نوع نشت و مدت زمان رخداد آن مدل

در . گيرنددخيل در رخداد نشت با استفاده از آمارهاي حاصله از تعميرات مورد ارزيابي قرار مي
BABEگاه ديد

فرض بر اين است كه تعداد ساالنه تعميرات بيانگر ) روش آناليز اجزاء نشت( 11
هاي مختلف و با ها به گروهباشد؛ كه سپس اين نشتتعداد ساالنه نشت و تركيدگي جديد مي

ها هاي نشت و تركيدگياگر زمان متوسط هر كدام از گروه. شوندبندي ميهاي مختلف طبقهدبي
توان هاي مختلف را ميقي ارزيابي شود، آنگاه حجم ساليانه هدررفت مربوط به گروهبه طور منط

-توان براي مدلواقعي، از اين روش مي الزم به ذكر است كه عالوه بر هدررفت. محاسبه نمود

سازي حجم هدررفت ظاهري نيز استفاده نمود، كه براي اين امر بايد نوع هدررفت قابل رخداد و 
، پارامترهاي فرضي مؤثر بر BABEمبتني بر ديدگاه . داد آن در نظر گرفته شودمدت زمان رخ

 .باشدمي 1-4ها و زيرساختارهاي مختلف به صورت جدول واقعي ساليانه در بخش هدررفت

در اين روش با در نظـر گـرفتن مصـرف    ): هاي حداقل شبانهتحليل جريان(12روش از پايين به باال  --
و همچنـين ارزيـابي   ) DMAناحيه (مجاز شبانه مشتركين مربوط به يك ناحيه مجزا شده از شبكه 

 13گيـري شـده  هاي حداقل شـبانه انـدازه  نشت زمينه مربوط به آن ناحيه و كسر آن از مقدار جريان

)MNF(يد آ، مقدار نشت متوسط شبانه بدست مي)با استفاده از ايـن ). بر حسب مترمكعب بر ساعت  
مورد ارزيابي و قياس قرار گرفتـه  ) فرآيند باالنسينگ(روش اطالعات حاصله از روش باال به پايين 

                                                      
10 Component Analysis  
11 Burst And Background Estimates  
12 Bottom-Up Approach  
13 Minimum Night Flow  
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الزم به ذكر است جهت كسب اطالعـات  . شودو مقدار نشت موجود در شبكه آبرساني محاسبه مي
در  DMAنـواحي  "تـوان بـه راهنمـاي    اقل شبانه مـي هاي حدبيشتر در مورد فرآيند تحليل جريان

  .رجوع نمود "هاي آبرسانيشبكه

 پارامترهاي مورد استفاده براي تحليل هدررفت واقعي: 1-4 جدول 

نشت غير قابل شناسايي  اجزاء زيرساختار
  زمينه

هاي سريزها و تركيدگي
  گزارش شده

هاي سريزها و تركيدگي
  گزارش نشده

  خطوط انتقال
  طول -
  فشار -
  حداقل نرخ هدررفت -
  به ازاي هر كيلومتر -

  تعداد در سال -
  فشار -
  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

  تعداد در سال -
  فشار -
  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

  مخازن انشعاب
  نشت موجود -
در ساختار مخزن،  -

  درصدي از ظرفيت
  به ازاي هر روز -

تعداد سرريزهاي  -
  گزارش شده در سال،

  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

تعداد سرريزهاي  -
  گزارش نشده در سال،

  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

  اتصاالت انشعاب،
از خط انتقال تا مرز هر 

  مشترك

  تعداد اتصاالت انشعاب -
  فشار -
  حداقل نرخ هدررفت -
  انشعاببه ازاي هر  -

  تعداد در سال -
  فشار -
  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

  تعداد در سال -
  فشار -
  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

  اتصاالت انشعاب بعد از
  مرز هر مشترك

  )داخل ساختمان مشترك(

  طول -
  فشار -
  حداقل نرخ هدررفت -
  به ازاي هر كيلومتر -

  تعداد در سال -
  فشار -
  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

  تعداد در سال -
  فشار -
  نرخ متوسط جريان -
متوسط مدت زمان  -

  رخداد

گيري مقـدار  براي اندازه) MNF(هاي حداقل شبانه همانطور كه ذكر شد، استفاده از باالنسينگ آب و جريان
هاي شبكه راهنماي باالنسينگ"اي تحت عناوين نشت شبكه و چگونگي فرآيند آنها در راهنماهاي جداگانه

توان براي مورد ارزيابي مفصل قرار گرفته و مي "هاي آبرسانيدر شبكه DMAراهنماي نواحي "و  "آبرساني
لذا در اين بخش تنها روش آناليز اجزاء مورد . ها به آنها رجوع نمودكسب اطالعات بيشتر در مورد اين روش

روش ذكـر شـده بـراي ارزيـابي هـدررفت       3 مجموعـه  1-4در شكل . . گيردبررسي و ارزيابي بيشتر قرار مي
      .واقعي و چگونگي عملكرد آنها نشان داده شده است
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  ]4[هاي آبرساني در شبكههدررفت واقعي هاي مختلف ارزيابي انواع روش: 1-4  شكل
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  آناليز اجزا .4- 4

نشت گزارش (دهنده نشت موجود در شبكه هاي تشكيلارزيابي قسمتفرآيند آناليز اجزاء نشت به مفهوم 
 "حجم ساليه نشت"بوده و به مجموعه اين عوامل عنوان ) شده، نشت گزارش نشده و نشت زمينه

هاي قابل رخداد در در اين فرآيند با در نظر گرفتن يك مقدار ميانگين از مقدار نشت. شوداختصاص داده مي
  . شوددار حجم كل نشت ساليانه در شبكه تخمين زده ميهر يك از حوادث، مق

- هاي گزارش شده، نشتدسته كلي نشت 3هاي موجود در شبكه به در طول فرآيند آناليز اجزاء نشت، نشت

مقادير آنها مورد  ،شود، سپس هر يك از اين اجزاءبندي ميهاي زمينه تقسيمهاي گزارش نشده و نشت
  :[2]در ذيل فرآيند آناليز اجزاء طي سه گام مورد تشريح قرار گرفته است. گيردارزيابي و محاسبه قرار مي

  تعيين مقدار نشت زمينه: قدم اول -

-انجام مـي ) ICF(14به طور كلي فرآيند تعيين مقدار نشت زمينه، به وسيله تعيين فاكتور شرايط زيرساختاري

هاي مختلـف هـر   اجزاء زيرساختاري بخش) ILI(15شود، كه اين فاكتور به مفهوم شاخص نشت زيرساختاري
مـورد محاسـبه قـرار گرفتـه و مقـدار هـر يـك از         ILIاين كميت هماننـد پـارامتر   . باشدشبكه آبرساني مي

باشد؛ ليكن اين مي UARLپارامترهاي مورد استفاده در آن معادل مقادير پارامترهاي مورد استفاده در معادله 
هاي منفرد شبكه آبرساني مورد استفاده قرار گرفتـه و بـراي كـل    بخشكميت تنها براي اجزاء زيرساختاري 

ميليـون ليتـر    100، مقدار نشت زمينه برابر با UARLبه عنوان مثال اگر در محاسبات . شبكه كاربردي ندارد
. باشـد ميليون ليتر در سال مـي  100باشد، آنگاه مقدار نشت زمينه در شبكه برابر با  1برابر با  ICFدر سال و 

 200تخمين زده شود، در آن صورت مقدار نشت زمينه بـراي شـبكه برابـر بـا      2برابر با  ICFحال اگر مقدار 
  ..[[22]باشدمي 1برابر با  ICFبرابر حالتي خواهد شد، كه  2ميليون ليتر در سال يا 

توان دير ميباشد، چرا كه با استفاده از اين مقاو نشت زمينه از اهميت بااليي برخوردار مي ICFتخمين 
. هاي گزارش شده و گزارش نشده در حجم كل نشت موجود در شبكه مجزا نمودنشت زمينه را از نشت

توان براي هر نوع الزم به ذكر است كه تعيين كميت هر يك از اجزاي نشت از اين نظر اهميت دارد كه مي
  . ه نمودهاي كنترلي خاص مربوط به آن نوع نشت استفادو استراتژي نشت از روش

                                                      
١٤ Infrastructure Condition Factor   
١٥ Infrastructure Leakage Index  
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ها توان به چندين روش تخمين يا محاسبه نمود، كه در ذيل برخي از اين روشرا مي ICFبه طور معمول 
  :[2]اندارائه شده

-اين روش ساده. باشدمي ILIيك رفتار خطي داشته و معادل   ICFكنيمدر حالت اول فرض مي -

آبرساني كوچك بسيار مناسب هاي بوده و براي كاربرد در شبكه ICFترين مسير براي تخمين 
هاي آبرساني بزرگ، با توجه به نوسانات و تغييرات شديد مقدار نشت باشد؛ ليكن در مورد شبكهمي

هاي مشخصي DMAها و يا در زون ILIتواند تنها بيانگر مقدار ميانگين مي ILIدر كل شبكه، مقدار 
 ميانگين باشد؛ ILIمقدار  از كمتربه مراتب بيشتر و يا  ILIها مقادير باشد و در ديگر زون

 تحليل حساسيت بهترين و بدترين شرايط فرآيند آناليز اجزاء با استفاده از مقادير متوسط؛ -

در اين راستا . باشندمي) فلزي(هاي سخت هايي كه داراي لولهاي فشار براي شبكهآزمون مرحله -
و همچنين مقدار افت فشار  DMAكننده يك الزم است كه مقدار جريان خط لوله اصلي تغذيه

، يك شير به طور DMAهنگامي كه جهت كاهش آبرساني به (گيري شود اندازه DMAموجود در 
  استفاده نمود؛ و ICFتوان براي محاسبه اي مياين اطالعات پله از). شوداي بسته ميپله

ترين عيين پايينها جهت تDMAانجام عمليات شناسايي نشت و تعمير آن در نواحي مستقل يا در  -
را با مقدار  UARLتوان مقدار نشت زمينه محاسبه شده در فرمول در اين روش مي. سطوح نشت
مقدار  2با نسبت اين برابر  ICFمقدار . گيري شده در نواحي مورد مطالعه مقايسه نمودنشت اندازه

  .باشدمي

ليكن در عين حال اين روش بيشترين باشد، مي ICFترين روش براي تخمين در حالت كلي روش آخر دقيق
هـاي  DMAهـا و يـا   اگر شبكه آبرساني مـوردنظر بـه زون  . طلبدهاي مرتبط با آنها را مينيروي كار و هزينه

اي فشار روشي مناسب و آسان و با نتايج منطقي و دقيق بندي شده باشد، آنگاه آزمون مرحلهمختلف تقسيم
را بـا   ICFتوان مقـدار  تفاده از هيچ گونه آزموني وجود نداشته باشد، ميبا اين حال اگر امكان اس. خواهد بود

  .   .   استفاده از روش اول تخمين زد

  هاي گزارش شده تعيين مقدار نشت: قدم دوم  -

هاي خطوط لوله و حوادث گيري حجم ساالنه نشت گزارش شده بايد ابتدا تركيدگيبراي اندازه
يانگين جريان نشت آنها در طول يك سال و در شبكه آبرساني منجر به نشت، تعداد آنها و مقدار م

موردنظر مورد بررسي قرار گيرد؛ سپس در مرحله دوم بايد مدت زمان موردنياز براي واكنش نسبت 
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به رفع حوادث موجود ارزيابي شده و در نهايت با در نظر گرفتن مقدار فشار متوسط در شبكه مورد 
  .را مورد محاسبه قرار داد شده نشت گزارش مطالعه، حجم ساالنه

  هاي گزارش نشدهتعييين مقدار نشت: قدم سوم  -
توان هاي گزارش نشده در طول عمليات شناسايي و رفع نشت، ميدر صورت شناسايي نشت

با اين حال در صورت عدم رخداد . ، مقدار نشت را محاسبه نمود2همانند موارد مذكور در مرحله 
هاي گزارش نشده معادل بيني نمود كه مقدار نشتتوان پيششت، ميعمليات شناسايي و رفع ن

اقدامانه شناسايي و هاي پيشمقدار كاهش نشتي است كه با اعمال فرآيند كاهش فشار و يا فعاليت
  .   شودرفع نشت حاصل مي

  هاي كاربردي براي محاسبه هدررفت واقعي ها و روشفرمول .5- 4

اشاره شد، معموالً هدررفت واقعي مشتمل بر نشت و سرريز از مخازن، هاي قبل نيز همان طور كه در فصل
باشد؛ كه نشت از شبكه توزيع نيز به نوبه خود به نشت از نشت از خطوط انتقال و نشت از شبكه توزيع مي

  . شودخطوط اصلي، نشت از انشعابات و اتصاالت آن و نشت از شيرآالت تقسيم مي

مخازن .1- 5- 4 از  سريز  و    نشت 

  :[6]توان از فرمول ذيل استفاده نمودكلي براي محاسبه يا تخمين مقدار نشت رخ داده از مخزن ميبه طور 

)4-1(  V = N × Q × T 
  

  :كه در اين فرمول
V : ؛)ليتر(مقدار حجم نشت از مخازن ذخيره  
N :تعداد مخازن؛  
Q : ؛)ليتر بر ساعت(دبي متوسط نشت مخازن  
T : ؛)ساعت(مدت زمان نشت مخازن  

  :]2[هاي ارائه شده در ذيل استفاده نمودتوان از روشمي Qكه براي محاسبه مقدار 
  آزمون افت مخزن -
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در اين روش پس از مسدود نمودن شيرهاي ورودي و خروجي، افت سطح آب در يك محدوده  
-اگر مخزن از چندين بخش تشكيل شده باشد، مي. شودگيري ميزماني در نظر گرفته شده، اندازه

معموالَ براي به حداقل رساندن مدت زمان . هر قسمت را به نوبه خود مورد ارزيابي قرار داد توان
 شود؛قطعي آب شبكه، آزمون افت در ساعات شب انجام مي

 پرش آب از روزنه؛ -

  . گيري و در يك محدوده زماني مشخصآوري نشت در يك ظرف قابل اندازهجمع -
نامطلوب جريان ورودي توسط تجهيزات  شود، كنترلاز مخازن ميمعموالً آنچه كه منجر به رخداد سرريز 

در اين راستا الزم است در مواقعي كه سطح آب در مخازن . باشدنامناسب همچون شيرهاي شناور خراب مي
در باالترين مقدار خود قرار دارند، اين شيرآالت و ديگر تجهيزات مورد ارزيابي قرار گيرند، تا شيرآالتي كه 

در اين گونه مواقع، هنگامي كه آب در باالترين سطح در . باشند، مورد شناسايي قرار گيرندآبدهي ميداراي 
توان حجم آب گذرنده از شيرآالت خراب را در يك محدوده زماني مشخص مورد مخزن قرار دارد، مي

  . گيري قرار داداندازه
توان از فرمول قبل استفاده نمود، با اين تفاوت رخ داده از مخزن مي سرريزمحاسبه يا تخمين مقدار براي 

مدت زمان رخداد سرريز  T، منظور از )ليتر بر ثانيه(، دبي متوسط هر سرريز Qكه در فرمول جديد منظور از 
در اين راستا الزم به ذكر است كه براي محاسبه مقدار دبي . باشدتعداد سرريزها مي Nو منظور از ) ساعت(

هايي همچون روش سرريز و اعمال رابطه برنولي، بستن شيرهاي توان از روشازن، ميمربوط به سرريز مخ
گيري در ورودي و خروجي و بدست آوردن اختالف آنها با مقدار ورودي و خروجي و يا نصب دستگاه اندازه

  .  حجم پر شده مخزن استفاده نمود

انتقال .2- 5- 4 خطوط  از    نشت 

شت مربوط به خطوط انتقال از آمار مربوط به تعداد، مدت زمان به طور كلي براي محاسبه مقدار كل حجم ن
رخداد و دبي شكستگي و اتفاقات مربوط به خطوط انتقال استفاده نموده و مقدار حجم كل نشت محاسبه 

  . شودمي
گيري تغييرات نرخ جريان در خطوط انتقال آب، از كنتورهاي توان براي محاسبه و اندازهدر اين راستا مي

مهاربندي شده در انتهاي هر خط انتقال ) اولتراسونيك(يا كنتورهاي ماوراءصوتي ) الحاقي(تعبيه  قابل
توان نسبت به مقدار حجم نشت در واقع با ثبت تغييرات جريان در خط انتقال مي. )2-4شكل ( استفاده نمود

توان براي خطوط همچنين ميالزم به ذكر است كه اين عمليات را . آگاهي يافت هالولهقابل رخداد در اين 
  . هاي توزيع استفاده نمودانتقال فرعي موجود در شبكه
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  ]1[ انتقال خطوط يرو بر كياولتراسون يكنتورها نصب يچگونگ: 2-4 شكل 

انشعابات .3- 5- 4 و  توزيع  شبكه  در    نشت 

توان همانند روش مورد ميبه طور كلي براي محاسبه مقدار نشت در شبكه توزيع و انشعابات مربوطه، 
استفاده براي برآورد نشت در خطوط انتقال، مبتني بر آمار حوادث و اتفاقات، با در دست داشتن تعداد، مدت 

ها و حوادث شبكه توزيع و انشعابات، مقدار حجم كل نشت را مورد زمان رخداد و دبي مربوط به شكستگي
  . محاسبه قرار داد

كاربردي .4- 5- 4   جداول 

ها، تعيين دقيق مقدار نشت نامرئي بودن بخشي از نشتاذعان داشت كه  توانمي BABEيدگاه مبتني بر د
سازد، لذا جداولي براي تخمين اين مقادير در ميهاي مختلف شبكه را غيرممكن شدر هر يك از بخ

ن باشد، كه براي تخمياي از اين جداول مينمونه 2-4جدول شماره . هاي مختلف ارائه شده استبخش
  . توان مورد استفاده قرار دادهاي گزارش نشده ميمقدار شكستگي
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 ]WRC،6[ سال كي در نشده گزارش هاييشكستگ نيتخم يبرا هيپا اطالعات: 2-4 جدول 

  هاي گزارش نشدهدبي شكستگي  هاي گزارش نشدهتعداد شكستگي هاي مختلف شبكهبخش  رديف
  شكستگي گزارش شدهQ/2 تقريباً برابر با صفر خطوط انتقال  1
  شكستگي گزارش شدهQ/2  شكستگي گزارش شده%10تا5 شبكه توزيع  2
  شكستگي گزارش شده Qمعادل  شكستگي گزارش شده%35تا30 انشعابات  3

لذا هاي گزارش شده مشكل است، از طرفي ديگر با توجه به اينكه تفكيك مقدار نشت زمينه از تركيدگي
به  3-4توان از جدول در اين راستا مي. توان براي برآورد آن از يك تخمين مهندسي استفاده نمودمي

  . عنوان اطالعات پايه براي تخمين نشت زمينه استفاده نمود

 ]IWA،6،7[ نهيزم نشت نيتخم يبرا هيپا اطالعات: 3-4 جدول 

ICF = 1 زمينه درنشت هاي مختلف شبكهبخش  رديف
  واحد *

  ليتر بر كيلومتر بر روز بر متر فشار 6/9 خطوط انتقال  1
  ليتر بر كيلومتر بر روز بر متر فشار 6/0 شبكه توزيع  2
  ليتر بر كيلومتر بر روز بر متر فشار 16 انشعابات  3

  . . باشدباشدمحاسبه شده در يك شبكه با مديريت خوب ميمحاسبه شده در يك شبكه با مديريت خوب مي  ناپذيرناپذير، نسبت بين نشت زمينه در يك منطقه به نشت زمينه اجتناب، نسبت بين نشت زمينه در يك منطقه به نشت زمينه اجتنابIICCFFمنظور از منظور از *: *: 

هاي گزارش شده در سال و تخمين تعداد با در دست داشتن تعداد تركيدگيكه ذكر شد، همان طور 
توان مقدار دبي رخ داده در حوادث را هاي گزارش نشده و بررسي مقدار زمان رخداد نشت، ميتركيدگي

 IWAتوان از جدول پيشنهادي م دسترسي به اين اطالعات، ميليكن در صورت عد. گيري نموداندازه
  ). 4-4جدول(استفاده نمود 

 ]7[  نشده گزارش و شده گزارش حوادث يدب يبرا IWA يشنهاديپ ريمقاد: 4-4 جدول 

  موقعيت تركيدگي  رديف
هاي گزارش نرخ جريان براي تركيدگي

  شده
 )متر فشار/ساعت/ليتر(

هاي جريان براي تركيدگينرخ 
  گزارش نشده

  )متر فشار/ساعت/ليتر(
  120 240 خطوط انتقال  1
  32 32 شبكه توزيع و انشعابات  2
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جريان .5- 5- 4 شبانهتحليل  حداقل    هاي 

هاي حداقل شبانه، بايد مقدار گيري جريانبراي محاسبه مقدار نشت در يك منطقه با استفاده از اندازه
، WRCطبق استاندارد . مصارف مجاز شبانه و نشت زمينه را از مقدار كل جريان حداقل شبانه كسر نمود

ليتر به ازاي هر نفر در هر ساعت و مقدار نشت زمينه را برابر  6/0توان مقدار براي مصارف مجاز شبانه مي
توان الذكر، ميلذا با اتوجه به موارد فوق. رد در نظر گرفتمقدار ماكزيمم مصرف به عنوان استاندا% 25

  : [6]هاي گزارش نشده را به صورت زير محاسبه نمودمقدار نشت ناشي از شكستگي
)4-2(  QL = QMNF – (QNC + QBL)   

)4-3(  QNC = 0/6 × NP   

)4-4(  QBL = 0/25 × Qmax    

  :هاكه در اين فرمول
QL : نشت گزارش نشده از خطوط انتقال، توزيع و انشعاب؛  

QMNF :گيري شده؛جريان حداقل شبانه اندازه  
QNC :مصارف مجاز شبانه؛  
QBL :نشت زمينه؛  
NP :جمعيت منطقه؛  

Qmax :حداكثر مصرف منطقه؛  
نشده در هاي گزارش شده و گزارش هاي زمينه، شكستگيبعد از ارزيابي و محاسبه هر يك از مقادير نشت

  . باشدهر يك از خطوط انتقال، شبكه توزيع و انشعابات، مقدار كل هدررفت، معادل مجموع اين عوامل مي



 

 

  

  
  

  

   

 
 سطح هدف براي كاهش نشت- مديريت نشت

يكي از پارامترهاي بسيار مهم و حياتي براي   
هاي كنترل نشت، شناسايي ريزي فعاليتبرنامه

مقدار سطحي از نشت است، كه صرف هزينه 
. باشدجهت دستيابي به آن سطح به صرفه مي

از اين سطح، تحت عنوان سطح هدف نشت و 
شود، كه در اين ياد مييا سطح اقتصادي نشت 

  . گيردفصل مورد ارزيابي قرار مي

  فصل 

5
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  .5فصل

  سطح هدف براي كاهش نشت  - مديريت نشت

  مقدمه .1- 5

هاي آبرساني مجموعه عملياتي كه جهت كنترل و كاهش نشت در شبكهاشاره شد،  2همانطور كه در فصل 
-ليكن قبل از پياده .باشندمي "مديريت نشت"گيرند، تحت عنوان سازي قرار ميريزي و پيادهمورد برنامه

گيرد، مقدار سطح مبنايي است كه براي كاهش سازي عمليات مديريت نشت، آنچه كه مورد سؤال قرار مي
گيرد، كه يك سطح هدف براي در اين راستا مفهوم سطح اقتصادي نشت شكل مي. باشدنشت مد نظر مي
هاي قابل استفاده در فرآيند مديريت نشت، در اين قبل از ارائه مجموعه روش لذا. باشدكاهش نشت مي

  . گيردفصل مفهوم سطح هدف براي كاهش نشت مورد ارزيابي قرار مي

  سطح هدف براي كاهش نشت .2- 5

باشد، لذا با در نظر نگرفتن مسائل پذير نميبا توجه به اينكه حذف كامل رخداد نشت در شبكه تقريباً امكان
جود دارد؛ بدين ها ودر اين فعاليت 16هاي كاهش نشت، امكان رخداد فرآيند بازده نزوليتصادي در فعاليتاق

                                                      
16 Diminshing Returns  
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مفهوم كه مقادير نشت در شبكه تا يك حد مشخص قابل كنترل و كاهش بوده و سپس براي مقاديري 
 بلكه تنها هزينه ندارد،هاي كنترل نشت نه تنها كاهش نشت را در شبكه در بر فعاليتكمتر از اين سطح 
در توان اذعان داشت كه به عبارتي ديگر مي. كنده شركت آب و فاضالب تحميل ميهاي اجرايي را ب

هاي شركت آب و هاي آبرساني يك نقطه عطف وجود دارد، كه اگر فعاليتفرآيند كنترل نشت در شبكه
هاي اقتصادي شامل حال يل هزينهفاضالب جهت كنترل هدررفت و نشت از اين مقدار فراتر رود، تنها تحم

بدين مفهوم كه اگر . باشدبيانگر اين نقطه عطف مي) ELL(سطح اقتصادي نشت . شركت خواهد شد
از سطح اقتصادي نشت ادامه دهيم،  يهاي كنترل نشت را براي جلوگيري از رخداد مقادير كمترفعاليت

ضرر اقتصادي ناشي از رخداد اين مقدار  هاي اين عمليات بيشتر ازضررهاي اقتصادي ناشي از هزينه
در اين راستا براي تعيين مقدار حجم نشت در حال رخداد در شبكه بايد . باشدهدررفت در شبكه آبرساني مي

از فرآيند باالنسينگ استفاده نمود، كه با استفاده از آن و دستيابي به مقدار نشت موجود بتوان آن را با سطح 
هاي الزم براي جلوگيري از رخداد نشت موجود را وده و اقتصادي بودن فعاليتاقتصادي نشت مقايسه نم

در صورتي كه فرآيند باالنسينگ هر چند سال يك بار توسط شركت آب و فاضالب انجام شود، . تعيين نمود
سازي توان با در دست داشتن مقادير هدررفت واقعي و مقدار سطح اقتصادي نشت نسبت به پيادهمي

در صورتي . جويي بيشتري حاصل نمايدتر داشته و صرفههاي اصوليريزيهاي كنترل نشت برنامهفعاليت
  توان از جدولكه در يك شبكه آبرساني مقدار سطح اقتصادي نشت محاسبه نشده باشد، مي

اين جدول توسط . به عنوان يك استاندارد مورد قبول براي شروع فرآيند مديريت نشت استفاده نمود 5-1 
   .پيشنهاد شده است AWWAي كنترل هدررفت آب كميته

  سطح اقتصادي نشت .3- 5

هاي براي دستيابي به گذاريهاي آبرساني سطحي از نشت وجود دارد، كه سرمايهدر مورد هر يك از شبكه
جويي در واقع ارزش آبي كه صرفه. باشدهاي آبرساني به صرفه نميتر از اين سطح در شبكهنشتي پايين

اين نقطه به نام همانطور كه ذكر شد . باشدكمتر مي مصرفي براي كاهش نشت بيشتر، از هزينهشود مي
ميزاني از نشت "عبارت است از  ELLاز يك تعريف استاندارد  .شودشناخته مي " 17سطح اقتصادي نشت"

در اين ميان  ".[1,2,4]كه در آن هزينه نهايي كنترل نشت فعال با هزينه نهايي آب مورد نشت برابر است
  :توجه به نكات زير ضروري است

                                                      
17 Economic Leakage Level 
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 ]2[نشت تيريمد يبرا مبنا نييتع يراهنما: 1-5 جدول 

  )Target Level( در يك سطح موردنظر)ILI(جهت تنظيم يك شاخص نشت زيرساختاريي راهنما
  )شبكه آبرساني مشخصجايگزين تعريف سطح اقتصادي نشت براي يك (

  مالحظات اقتصادي  برداريمالحظات بهره مالحظات منابع آب موردنظر ILIمحدوده 

1-3  

منابع آب موجود به طور 
قابل توجهي محدود بوده و 

عمليات توسعه آنها با 
مشكالت بسياري همراه 
بوده و يا از لحاظ زيست 
-محيطي غير قابل اجرا مي

  .باشد

اي با برداري از شبكهبهره
مقدار نشت فراتر از اين سطح 

تواند نيازمند توسعه مي
زيرساختارهاي موجود و يا 

منايع آب جديد جهت تأمين 
  .تقاضا باشد

خريداري و يا توسعه منابع 
آب پر هزينه بوده و امكان 
افزايش درآمد با استفاده از 

افزايش نرخ مصرف آب 
به (باشد بسيار محدود مي

علت مقررات موجود و 
ابليت كم مشتركين براي ق

  ).مازاد پرداخت

3-5  

منابع آب موجود براي رفع 
نياز بلند مدت مشتركين 

كند؛ ليكن در كفايت مي
بلند مدت، فرآيند  هايبرنامه

مديريت (مديريت تقاضا نيز 
در ) جويي آبنشت و صرفه

  .نظر گرفته شده است

ظرفيت زيرساختاري شبكه 
آبرساني موجود براي تأمين 

تقاضاي بلند مدت مشتركين 
كند؛ ليكن در كفايت مي

هاي بلند مدت مديريت برنامه
نشت در سطوح قابل قبولي 

  .   شودسازي ميپياده

خريداري و يا توسعه منابع 
آب تحت پرداخت يك 

هزينه قابل قبول و منطقي 
افزايش . باشدقابل انجام مي

تواند به اي نرخ آب ميدوره
بوده و  طور عملي تأثيرگذار

توسط مشتركين قابل 
  . باشدپرداخت 

5-8  

منابع آب بسيار فراوان بوده 
و استفاده از آن همراه با 

باشد؛ لذا قابليت اطمينان مي
توان آن را به راحتي مي
  . صادر نمود

قابليت اطمينان، ظرفيت و 
يكپارچگي بسيار باالي 

زيرساختار شبكه آبرساني، آن 
امكان را در برابر هر گونه 

-انقطاع آبرساني مصون مي

  .  نمايد

نسبت هزينه به درآمد كم 
تواند بوده؛ كه اين امر مي

متوجه هزينه مصرف 
  .مشتركين گردد

  8بيشتر از 
را ايجاد  8بزرگتر از  ILIبرداري امكان انتخاببا توجه به اينكه مالحظات اقتصادي و بهره

لذا بايد توجه . قابل توجهي از آب نخواهد بودكند، چنين مقداري از نشت بيانگر اسراف مي
  .  تواند نامطلوب باشدمي 8نمود كه در نظر گرفتن سطح مبناي نشت بيشتر از مقدار 

  1كمتر از 

باشد، فرآيند كنترل نشتي در حد كالس جهاني موجود 1محاسبه شده كمتر ازILIاگر ضريب
اگر شركت آبفابه طور مستمر از سيستم مديريت نشت جامع استفاده نمايند، مقادير . باشدمي
ILI با اين حال اگر برنامه مديريت . باشدهاي اجرا شده شركت ميبيانگر ميزان كارآمدي برنامه

تواند مربوط به نقصاني در بخشي از مي ILIنشت منسجمي وجود نداشته باشد، مقادير كم 
تواند بيانگر عدم صحت اطالعات مربوط به االنسينگ آب باشد؛ كه اين امر مياطالعات ب

هاي مديريت باشد و تنها از فعاليت 1محاسبه شده كمتر از  ILIاگر مقدار . هدررفت واقعي باشد
- را با استفاده از اندازه ILIنشتي بدون كارآمدي الزم استفاده شود، بايد تا زماني كه مقدار 

ايم، اين پارامتر العات ميداني به همراه روش پايين به باال مورد ارزيابي قرار ندادهها و مطگيري
  . را به صورت مقدماتي مورد ارزيابي قرار داده و در نظر گرفت
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درطي زمان براساس عواملي مانند تغييرات فصلي  ELL. به صورت منفرد وجود ندارد ايELLهيچ  -
- هاي اصلي ناشي ميشرايط آب و هوايي و ارتقا كيفيت لوله كه معموال از(ها تركيدگي تكراردر 

 كند؛تغيير مي) شود

را نيز   ELLاي و تله متري براي كاهش نشت،گيري ناحيهگذاري براي كنترل فشار، اندازهسرمايه -
 دهد؛بر اساس ميزان كنترل نشت فعال تغيير مي

ها، آب ارزش بيشتري ل خشكساليزمان كمبود آب مث در. كندارزش آب در طي زمان تغيير مي -
 مؤثر باشد؛ ELLتواند در تعيين مقدار اين مسئله مي. دارد و در زمان فراواني ارزش كمتري دارد

- ELL روش به عنوان مثال . كندبي تغيير مييابراي نشتقابل استفاده  هاي مختلفاساس روشبر
تواند ، ميشودانجام مي DMAدر  گيري جريان شبانهبازرسي معمول يا روشي كه براساس اندازه

 .ايجاد نمايد ELLتفاوت قابل توجهي در محاسبه مقدار 

هدررفت مربوط به حوادث گزارش شده

هزينه كنترل فعال نشت               

هزينه كل

هدررفت 
مربوط به 
حوادث 
گزارش 
نشده

هدررفت زمينه

0مقادير هدررفت

انه
سالي

نه 
هزي

 

 ]4[ساالنه نشت كنترل ياقتصاد سطح نمودار: 1-5 شكل 

به هر حال، . آب و فاضالب آن شهر استفاده نمود ها و اطالعات شركتبايد از داده ELLبراي تخمين زدن 
آوري اطالعات در مورد هزينه و سود انجام كه كار جدي در مورد كاهش نشت و در نتيجه جمعتا زماني

كند اي پيروي مياز يك راهكار مرحله ELLبنابراين محاسبه . ممكن نيست ELLنشده است، بررسي دقيق 
نمودار سطح اقتصادي كنترل  1-5در شكل . د تا به درستي مشخص شودتواند ساليان سال طول بكشو مي
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ارزيابي اقتصادي "توان به راهنماي جهت كسب اطالعات بيشتر مي .نشت ساالنه نشان داده شده است
  . مراجعه نمود "هاي كاهش آب بدون درآمدبرنامه

  ELLمحاسبه  .4- 5

در اينجا هدف تعيين عوامل كليدي است كه بايد هنگام . وجود دارد ELLهاي مختلفي براي بررسي روش
  :[1]براي يك ناحيه آبرساني بررسي شود ELLمحاسبه 

  ::هاي هر يك از موارد ذيل گرددتواند مشتمل بر هزينههزينه آب، مي. هزينه آب

 هاي مختلف تأسيسات آبرساني؛پرسنل موجود در بخش -

 ت تأسيسات؛هزينه عمليات نگهداري و تعميرا -

 هزينه امالك و استهالك آنها؛ -

 هزينه برق مصرفي؛ -

 ها اعم از حفاري و تجهيزات؛هزينه مربوط به چاه -

 ها؛خانههزينه تصفيه -

 هزينه مصارف مواد شيميايي؛ -

 خريد تجهيزات و خريد آب خام؛هزينه حمل و نقل،  -

 .هاي اوليهگذاريهزينه سرمايه -

  

اين . شوندها معموال به هزينه كنترل فعال نشت محدود ميين هزينها .مدت كاهش نشتهاي كوتاههزينه
 .شودها شامل هزينه استخدام كارمندان براي تعيين محل نشت، پرسنل، سوخت و تجهيزات ميهزينه

- هاي ضروري مديريت نشت ميهاي نگهداري و تعميرات از بخشفعاليت .هاي نگهداري و تعميراتهزينه

هاي تعميراتي هاي زمينه را نيز كنترل نمود، لذا اهميت فعاليتتوان نشتاستفاده از آنها ميباشد، چرا كه با 
 . يابدروز به روز افزايش مي

گيري باشد كه براي اندازههايي ميگذارياين گزينه شامل ارزش خالص سرمايه .هاي بلندمدتهزينه
گيري ناحيه، مديريت فشار و اند، مانند اندازهريزي شدهسال برنامه 30تا  20كاهش نشت در افق زماني 

 . استفاده از تجهيزات جديد



 

 

   

  

 
 هدررفت واقعيهاي كنترل روش- مديريت نشت

گيري با شناسايي محل رخداد نشت و اندازه  
توان با در نظر داشتن سطح مقدار آن، مي

هاي كنترل نشت را اقتصادي نشت، برنامه
هاي در اين فصل روش. سازي نمودپياده

موجود براي كنترل نشت مورد ارزيابي قرار 
  .گيردمي

  فصل 

6
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   .6فصل

  هاي كنترل هدررفت واقعي روش - مديريت نشت 

  مقدمه .1- 6

باشد، كه هر يك از اين به طور كلي هر شبكه آبرساني داراي انواع و مقادير مختلفي از هدررفت واقعي مي
باشد؛ لذا اين امر لزوم هاي اقتصادي متفاوتي ميهاي كنترل مجزايي و هزينهانواع هدررفت داراي روش

ليكن بايد توجه . سازدضروري ميهاي مختلف كنترل هدررفت محاسبه نسبت سود به هزينه را براي روش
هاي قابل استفاده براي هاي مختلف، تمامي روشداشت كه قبل از هر گونه محاسبات سود به هزينه روش

هاي قابل لذا در اين فصل مجموعه روش. بندي شوندكنترل هدررفت واقعي بايد مورد ارزيابي و طبقه
ليكن بايد توجه نمود كه در انتخاب گزينه موردنظر،  .شوداستفاده براي كنترل هدررفت واقعي ارائه مي

هاي مورد انتخاب با عالوه بر ارزيابي مقادير سود به هزينه، بايد شرايط محلي شبكه آبرساني و تناسب روش
  .   اين شرايط مورد بررسي قرار گيرد
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  واقعي هاي موجود براي كنترل هدررفتمروري بر روش .2- 6

هاي واقعي مرتبط با عوامل به وجود آورنده اين ده براي كنترل هدررفتهاي مورد استفامعموالً روش
- هاي قبل نيز ذكر شد، عوامل مختلفي در رخداد هدررفتاز طرفي همانطور كه در فصل. باشدهدررفت مي

هاي ناشي از تواند مؤثر باشد، كه برخي از اين عوامل مشتمل بر فشار، خوردگي، لرزشهاي واقعي مي
ها، استفاده از مواد نامرغوب، استفاده از نيروي كار افيكي روي سطح، پر كردن نامطلوب ترانشهبارهاي تر

- اي و عوامل محيطي همچون هواي سرد ميغيرمتخصص، عدم وجود عمليات نگهداري و تعميرات دوره

ها ين روشترگردد؛ ليكن اصليهاي موجود براي كنترل هدررفت واقعي شامل موارد ذيل ميلذا روش. باشد
  :نشان داده شده است 1-6به صورت شماتيك و در شكل 

  
  ]1[  يآبرسان هايشبكه در يواقع هدررفت كاهش ياصل هايروش: 1-6 شكل 

 ؛)ناپذير يا نامرئياجتناب(هاي زمينه شناسايي نشت جهت تعيين موقعيت نشت -

 ساليانه هدررفت واقعي؛ بهبود فرآيند واكنش نسبت به نشت گزارش شده، جهت كاهش حجم -

 هاي مستمر و كارآمد، جهت شناسايي هدررفت؛شبكه مبتني بر روش) بنديناحيه(زونينگ  -

 هاي جديد؛هدررفت و همچنين كاهش تكرار رخداد نشت مديريت فشار جهت كاهش حجم -

 سطح مخازن جهت كاهش سرريزهاي مربوط به آن؛كنترل  -
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 هاي جديد؛كنترل خوردگي جهت كاهش تكرار رخداد نشت -

 تعمير و يا تعويض خطوط انتقال و خطوط لوله اصلي شبكه؛ -

 اصالح، توسعه و بازسازي خطوط انتقال و خطوط لوله اصلي شبكه؛ -

 .تعمير و يا تعويض انشعابات -

  هاي زمينه شتشناسايي نشت جهت تعيين موقعيت ن .3- 6

سازي شده، تا بتوان با استفاده از اين اي پيادهتواند مبتني بر يك برنامه دورهعمليات شناسايي نشت مي
را مورد شناسايي و تعمير قرار ) ناپذيرهاي نامرئي و اجتنابنشت(هاي زمينه شبكه آبرساني عمليات نشت

تواند به عنوان بخشي از عمليات نگهداري و ا ميهالزم به ذكر است كه عمليات رفع اين نوع نشت. داد
از طرفي با توجه به تكرار اين عمليات در طول سال، لذا تعداد . تعميرات متعارف ساليانه شبكه محسوب شود

اغلب به هنگام شروع . و فواصل زماني بين اين تكرارها بايد براساس محاسبات سود به هزينه تعيين گردد
ها و هاي مختلفي اين عمليات را تكرار نمود، تا بتوان اين نوع نشتبايد در زمانيك عمليات كاهش نشت، 

زماني كه بتوان چگونگي رخداد نشت زمينه در يك شبكه آبرساني را . عوامل رخداد آنها را شناسايي نمود
مير را توان فواصل صحيح زماني تكرار عمليات تعتحليل نموده و آن را تحت كنترل قرار داد، آنگاه مي

  .سازي نمودمدل
ها و سرعت رفع آنها را بهبود بخشيده هاي قابل شناسايي نشتتوان تعداد موقعيتبا پيشرفت تكنولوژي مي

  .   هاي زمينه و غير قابل اجتناب را به طور قابل توجهي كاهش دادو نشت

  گزارش شده  مرئي بهبود فرآيند واكنش نسبت به نشت .4- 6

هاي زمينه و رفع آن، يك ايده مناسب جهت كاهش ميزان حجم هدررفت نشت عالوه بر عمليات شناسايي
هاي گزارش شده و تبديل اين دهي شركت آب و فاضالب جهت تعمير نشتواقعي، بهبود سطح خدمات

الزم به ذكر است كه هدررفت . باشدعمليات به صورت بخشي از برنامه نگهداري و تعميرات ساليانه مي
لذا . باشدهايي است كه ميزان حجم آن براساس مقدار زمان رخدادش ميتمل بر نشتواقعي ساليانه مش

بديهي است كه اگر زمان متعارف تعمير و رفع نشت گزارش شده بهبود يابد، متقابالً مقدار حجم هدررفت 
  .ساليانه كاهش خواهد يافت
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  هاي مستمر و كارآمدشبكه مبتني بر روش) بنديناحيه(زونينگ  .5- 6

باشند؛ ليكن بايد هاي آبرساني به صورت واحدهاي يكپارچه بوده و فاقد هر گونه زون مياز شبكهبسياري 
، هاي ورودي به هر زونانگيري جريو همچنين اندازه هاي آبرسانيبندي شبكهتوجه داشت كه فرآيند زون

آبرساني داشته  هايتواند نقش مؤثر و مفيدي براي شبكهچه به صورت موقت و چه به صورت دائم، مي
  .اي از فرآيند زونينگ يك شبكه آبرساني نشان داده شده استنمونه 2-6در شكل . باشد

مرز شبكه آبرساني موردنظر

)DMA(مرز هر زون 

خطوط انتقال

كنتور فرعي

)حجمي(كنتور اصلي 

جهت جريان

DMA 1

DMA 2

DMA 3

DMA 4 DMA 5

 

  ]4[ يآبرسان شبكه كي نگيزون نديفرآ از اينمونه: 2-6 شكل 
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تواند مورد تحليل قرار گرفته و شاخص مناسبي براي شبانه هر زون ميهاي مصرف در اين ميان جريان
جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد چگونگي تحليل . ارزيابي سطوح مقادير نشت در هر زون ارائه دهند

الزم . مراجعه نمود "هاي آبرسانيدر شبكه DMAطراحي و اجراي "توان به راهنماي هاي شبانه ميجريان
) يابيموقعيت(يابي تواند فرآيند مكانجريان مبتني بر يك برنامه مدون مي گيريكه اندازهبه ذكر است 

هاي زمينه و بهبود شناسايي مكان نشت(هاي ذكر شده پيشين نشت را هدايت نموده و روند انجام روش
تواند يات مياز طرفي ديگر اين عمل. را بهبود بخشد) هاي گزارش شده مرئيفرآيند واكنش نسبت به نشت

جهت كسب اطالعات بيشتر  .باشدپرسنل شناسايي نشت كارآمد مي اين اطمينان را ايجاد نمايد كه فعاليت
 "هاي آبرسانيمديريت فشار در شبكه"توان به راهنماي بندي شبكه، ميدر مورد چگونگي فرآيند زون

  .          مراجعه نمود

  هدررفت  مديريت فشار جهت كاهش حجم .6- 6

توان براي كنترل فشار نيز بندي شبكه، از اين عمليات ميوه بر تحليل جريان با استفاده از فرآيند زونعال
تواند اين اطمينان را ايجاد نمايد كه فشار شبكه به مقادير بسيار باال عمليات كنترل فشار مي. استفاده نمود

عالوه بر اين با كنترل فشار در . د نگرددهاي مازادي بر اتصاالت شبكه وارافزايش نيافته و تنش و كرنش
در ). 3-6شكل (هاي جديد را در شبكه به طور قابل توجهي كاهش داد توان تكرر رخداد نشتشبكه مي

هايي با خروجي ثابت و يا هاي آبرساني، كنترل فشارهاي حاكم بر شبكه توسط سيستمبسياري از شبكه
توان سازي فشار حاكم بر شبكه ميبا اين حال جهت بهينه. شودشده جغرافيايي انجام مي هاي كنترلزون

زماني كه مصرف بااليي در شبكه (فشار خروجي را تعديل نمود، تا از ايجاد فشار مطلوب به هنگام روز 
هاي موجود، مربوط به نشت زماني كه درصد بااليي از جريان(و ايجاد فشار كم به هنگام شب ) وجود دارد

هاي هايي با سيستمالزم به ذكر است كه در بسياري از موارد، در شبكه. ينان حاصل كرد، اطم)باشدمي
باشد؛ بدين مفهوم كه در ها معكوس ميخروجي ثابت، به علت وجود افت هد در شبكه، عملكرد اين سيستم

ير كمتر و ها فشار در طول روز و در زمان پيك مصرف، به علت وجود افت هد بيشتر، داراي مقاداين شبكه
ها را اين نوع شبكه. باشدهمچنين در طول شب به علت مصرف و افت هد كمتر، داراي مقادير بيشتري مي

جهت كسب . گر جريان مورد بازنگري قرار دادتوان با استفاده از شيرهاي فشارشكن همراه با كنترلمي
مديريت فشار "توان به راهنماي ن، مياطالعات بيشتر در زمينه فرآيند مديريت فشار و تجهيزات مرتبط با آ

  . مراجعه نمود "هاي آبرسانيدر شبكه
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قبل از مديريت فشار بعد از مديريت فشار
تركيدگيها و نشتهاي گزارش شده

شت
ح ن

سط

نشت زمينه

نشت زمينه

نشت 
گزارش نشده

نشت 
گزارش نشده

نشت 
گزارش نشده

نشت 
گزارش نشده

تعداد و نرخ جريان نشتهاي گزارش شده كاهش مي يابد
نرخ افزايش نشتهاي گزارش نشده كاهش مي يابد

تعداد و هزينه اقتصادي اقدامات رفع نشت كاهش مي يابد
نشت زمينه كاهش مي يابد

)بر حسب سال(زمان
10/5 1/5 20 2/5 3 3/5 4 4/5 5

 

  ]8[نهيزم و يدگيترك هاينشت كاهش بر فشار تيريمد ريتأث يكل كيشمات: 3-6 شكل               

   كاهش سرريزهاي مربوط به آنكنترل سطح مخازن جهت  .7- 6

باشد؛ ليكن عملكرد هاي سطح و تراز آب در مخزن ميكنندهيكي از اجزاء اصلي مخازن شبكه، كنترل
هاي بااليي از هدررفت گردد حجمتواند منجر به رخداد نامطلوب اين تجهيزات و يا از كار افتادگي آنها مي

با استفاده از ). شودكاهش يافته و مخزن دوباره پر مي به ويژه به هنگام شب كه مصرف موجود در شبكه(
كننده سطح آب را تصحيح به راحتي محل كنترل توانجريان و ترازهاي يك مخزن، ميگيري فرآيند اندازه

تراز موردنظر براي جلوگيري از باال آمدن سطح ) معموالً يك شير توپي(نموده و با استقرار يك شير مناسب 
  .   رل قرار دادآب را مورد كنت

  هاي جديدكنترل خوردگي جهت كاهش تكرار رخداد نشت .8- 6

هاي جديد نقش مؤثري داشته و مقادير حجم ساليانه يكي ديگر از عواملي كه در كاهش تكرار رخداد نشت
در  براي ارزيابي چگونگي رخداد خوردگي. باشددهد، فرآيند كنترل خوردگي شبكه ميهدررفت را كاهش مي
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هاي كنترل آن در خوردگي و روش"توان به راهنماي هاي كنترل آن ميهاي آبرساني و روششبكهساختار 
  .مراجعه نمود "هاي آبرسانيشبكه

  تعمير و يا تعويض خطوط انتقال و خطوط لوله اصلي شبكه .9- 6

اغلب هاي ناشي از عمليات تعويض خطوط لوله اصلي شبكه، لذا در با توجه به مشكالت اجرايي و هزينه
- هاي واقعي مورد ارزيابي قرار ميحل جهت كنترل و كاهش هدررفتموارد اين گزينه به عنوان آخرين راه

معموالً فرآيند تعويض خطوط لوله اصلي شبكه يك عمليات پر هزينه بوده و به ويژه در مناطق پر . گيرد
با اين حال، . با آن گرددتواند منجر به انقطاع عمليات آبرساني و مشكالت مرتبط جمعيت شهري مي

يابد، اين عمليات تنها روش منطقي براي كاهش مواقعي كه تكرار رخداد نشت در شبكه افزايش مي
عمليات تعويض خطوط لوله اصلي شبكه معموالً به عنوان . شودهدررفت واقعي در شبكه محسوب مي

تنها براي كاهش تكرار رخداد نشت بخشي از برنامه نگهداري و تعميرات ساليانه شبكه محسوب شده و نه 
گيرد، بلكه اين عمليات براي افزايش ظرفيت انتقال آب در شبكه نيز ريزي قرار ميدر شبكه مورد برنامه
روند عمليات تعويض خطوط لوله در محل رخداد نشت و  5-6و  4-6در اشكال . گيردمورد استفاده قرار مي

  .براي اين امر نشان داده شده استهاي مورد استفاده اي از كوپلينگنمونه

 

  ]5[  نشت رخداد محل در لوله خطوط ضيتعو جهت استفاده مورد هاينگيكوپل از اينمونه: 4-6 شكل 
 



 

 

 6، فصليهدررفت واقع يريتمد يراهنما 62

  دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش آب بدون درآمد
 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

اصالح قطعه معيوب) 1

آماه سازي ) 2
كوپلينگ هاي اتصال

اتصال قطعه اصالح شده ) 3
به قطعات ديگر

 

  ]5[  نشت رخداد محل در لوله خطوط ضيتعو نديفرآ: 5-6 شكل 

در اين ميان الزم به ذكر است كه يكي از موارد مهم در مورد عمليات تعويض خطوط لوله اصلي شبكه، 
هاي پالستيكي معموالً لوله. باشدسازي قطعات لوله قبل از فرآيند نصب ميتوجه به عمليات انتقال و ذخيره

ن سرد، خشك و دور از هر گونه نور خورشيد نگهداري نمود؛ چرا كه نور خورشيد را بايد به دقت در اماك
تواند ساختار مولكولي لوله را تخريب نموده و با شكننده نمودن لوله، امكان شكسته شدن لوله در آينده مي
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كامل انجام شود؛ هاي فلزي، عمليات انتقال، ذخيره و نصب آنها بايد با احتياط در مورد لوله. كندرا ايجاد مي
ها ايجاد به طوري كه اين اطمينان حاصل شود كه هيچ گونه فرورفتگي و يا خراش بر روي بدنه اين لوله

  . هاي جديد باشدتوانند به وجود آورنده شرايطي براي رخداد خوردگينشود، چرا كه اين عوامل مي
ايجاد ترانشه مورد استفاده قرار  هاي نوين تعويض خطوط لوله اصلي به صورت بدونامروزه تكنولوژي

هاي تعويض با ايجاد ترانشه به حداقل گرفته، كه در تجارب موجود در اين عمليات مشكالت ناشي از روش
  .  ممكن رسيده است

  تعمير و يا تعويض انشعابات .10- 6

خ هاي واقعي در اتصاالت انشعابات رهاي آبرساني، قسمت اعظم هدررفتبه طور معمول در اغلب شبكه
هاي آبرساني روستاها هاي آبرساني شهرهاي پرجمعيت و متراكم اين امر بيشتر از شبكهدر شبكه(دهد مي
هاي پراكنده و گذرا و لرزش يا نشت انشعابات اغلب به علت خوردگي، مشكالت مربوط به جريان). باشدمي

تواند بدون ايجاد هيچ گونه در اغلب موارد فرآيند تعويض انشعابات مي. باشدكيفيت نامطلوب مواد مي
  ).حتي در مناطق شهري پرتراكم(رد انقطاع در عمليات حمل و نقل صورت پذي



 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 مراجع اصلي

در تهيه اين راهنما مراجع متعددي مورد   
به دليل تعدد . اندمطالعه و استفاده قرار گرفته

مراجع و تشابه مطالب در بسياري از ممنابع 
مورد استفاده تنها به تعدادي كه حاوي مطالب 

تر بوده و يا در بيشتر منابع به عنوان مستقل
  .گرديده استاند اشاره مرجع مورد استناد بوده

  پيوست

1
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در اين پيوست فهرستي از اصطالحات اصلي   
هاي به كار رفته در اين متن به همراه واژه

  .معادل انگليسي آنها درج گرديده است

  پيوست

2

 

 

 



 

 
  دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش آب بدون درآمد

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

 نامهواژه، يهدررفت واقع يريتمد يراهنما 67

  نامهواژه
 

   

 Accounting errors  خطاهاي صورت حساب

 ALC (Active Leakage Control)  كنترل نشت فعال

 AMR (Automated Meter Reading)  قرائت كنتور خودكار

 Annual average real losses  واقعي ساليانه  ميانگين هدررفت

 Apparent losses  هدررفت ظاهري

 Authorised consumptions  مصارف مجاز

 Average burst flow rates  هاتركيدگي ميانگين نرخ جريان

 Average night leakage  ميانگين نشت شبانه

 Awareness time  )رسانيزمان اطالع(زمان آگاهي 

 AWWA(  AWWA (American Water Works Association)(انجمن فعاليتهاي آبي امريكا 

 AZNP (Average Zone Night Pressure)  متوسط فشار شبانه ناحيه

 AZP (Average Zone Point)  نقطه متوسط ناحيه

 AZP Point (Average Zone Pressure Point)  نقطه با متوسط فشار ناحيه

 BABE (Burst and Background Estimates)  هانشت زمينه و تركيدگي تخمين

 Background leakage  نشت زمينه

 Best practice  بهترين تجارب

 Billed authorised consumptions  مجاز با درآمدمصارف 
 Billed metered/unmetered consumption  نشده با درآمد/گيري شدهمصارف اندازه

  Burst  تركيدگي

 By-passed meters  كنتورهاي ميانبر
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 CARL (Current Annual Real Losses)  هدررفت واقعي ساليانه موجود

 Clamp-on ultrasonic meters  مهرابندي شدهكنتورهاي اولتراسونيك 

 Commercial meters  كنتورهاي واحدهاي تجاري

 Component analysis  آناليز اجزاء و پارامترهاي هدررفت

 Computer-based billing systems  هاي صدور حساب مبتني بر رايانهسيستم

  Connections  اتصاالت 

  Consumption  مصرف

 Customer boundary  به محدوده مشتركمرز مربوط 

 Customer consumption  مصرف مشترك

 Customer demand  تقاضاي مشترك

 Customer metering inaccuracies  عدم دقت كنتور مشتركين

 Customer meters  كنتورهاي مشتركين

 Customer night consumption  مصرف شبانه مشترك

 Customer service  انشعاب مشترك

 Demand management  مديريت تقاضا

 DI (Distribution Input)  ورودي شبكه

 Distribution losses  هدررفت شبكه

 DMA’s (District Metered Areas)  گيري شده مجزانواحي اندازه

 Early warning system  )زود بازده(هاي زود اخطار دهنده سيستم

  Fittings  متعلقات، اتصاالت

 Flow meters  كنتور جريان، كنتور

 Hour-day factor  فاكتور تبديل ساعت به روز 

 Household  منطقه مسكوني

 Households and non-households  مناطق مسكوني و غيرمسكوني

 Hydrant  شير آتش نشاني
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 ICF (Infrastructure Condition Factor)  فاكتور حاالت و شرايط زيرساختاري

 ILI (Infrastructure Leakage Index)  نشت زيرساختاريشاخص 

 Illegal connections  اتصاالت و انشعابات غير مجاز

 Inaccurate meters  )با دقت ناكافي(كنتورهاي خراب 

 Insertion meters  كنتورهاي الحاقي

 IWA (International Water Association)  المللي آبانجمن بين

  Joints  اتصاالت، مفاصل

 Leak  نشت

 Leak  detection  شناسايي نشت

 Legal and illegal uses  مصارف مجاز و غير مجاز

 Location  time  نشت) محل يابي(مدت زمان موقعيت يابي 

  Main  خط انتقال

 Mains cleaning and flushing  شست و شو و فالشينگ خطوط انتقال

 Management losses  هدررفت مديريتي

 Measured and unmeasured uses  گيري نشدهگيري شده و اندازههاي اندازهاستفاده

 Metering errors  گيريخطاهاي اندازه

 Metering inaccuracy  گيريعدم دقت اندازه

 Misread meters  )كنتورهايي با قرائت ناصحيح(قرائت غلط كنتور 

 MNF (Minimum Night Flow)  جريان حداقل شبانه

 Night flow  جريان شبانه

 Night flow analysis  تحليل جريان شبانه

 Non-physical losses  غيرفيزيكي) تلفات(هدررفت 

 NRW (Non-Revenue Water)  آب بدون درآمد

 Overflow  سرريز

 Passive leakage control  نشت) غير فعال(كنترل انفعالي 



 

 
  دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش آب بدون درآمد

 شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

T
30

02
 I

ss
ue

 2
_

ed
ite

d
 

 نامهواژه، يهدررفت واقع يريتمد يراهنما 70

 Per capita consumption  مصرف سرانه

 Physical losses  فيزيكي) تلفات(هدررفت 

 PMAs (Pressure Management Areas)  نواحي تحت مديريت فشار

 Pressure management  مديريت فشار

 Random errors  خطاهاي اتفاقي

 Real losses (physical losses)  )تلفات فيزيكي(واقعي  هدررفت

 Recorded metered consumption  شدهگيري شده ثبت مصارف اندازه

 Registered customers  مشتركين ثبت شده

 Repair time  مدت زمان تعمير

 Reported leaks and bursts  نشت و تركيدگيهاي گزارش شده

 Reported/unreported bursts  نشده/تركيدگيهاي گزارش شده

 Reservoir  overflows  سرريزهاي مخزن

 Reservoir drop test  مخزنآزمون افت 

 Reservoir leakage  نشت مخزن

 Residential meters  كنتورهاي واحدهاي مسكوني

 Roof tanks  مخازن سقفي

 Service connections  اتصاالت انشعاب

 Service pipe  لوله انشعاب

 Stopped meters  كنتورهاي متوقف شده

 Street/property boundary  مشترك/مرز خيابان

 Supply pipe losses  هدررفت لوله آبرساني

 Supply zones  نواحي آبرساني

 System Demand (system input)  )ورودي سيستم(تقاضاي سيستم 

 System input volume  حجم ورودي سيستم

 Systematic errors  خطاهاي سيستماتيك
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 under/over registration of customer meters  كمتر از مصرف كنتور مشتركين/هاي بيشترثبت

 Tariff  تعرفه

 Theft uses  مصارف سرقتي

 Top-down water balance  باالنسينگ باال به پايين آب

 Transmission (trunk) mains  خطوط انتقال

 UARL (Unavoidable Annual Real Losses)  ناپذير ساالنههاي واقعي اجتنابهدررفت

 UFW  (Unaccounted-For Water)  حساب نيامدهآب به 

 Unauthorised consumption  مصارف غير مجاز

 Unbilled authorised consumption  مصارف مجاز بدون درآمد

 Under-registration of customer meters  ثبت مصارف كمتر از مصارف كنتور مشتركين 

 Undetectable leakage  نشت غير قابل شناسايي

 Unreported leaks and bursts  هاي گزارش نشدهنشت و تركيدگي

 Water  loss  هدررفت آب

 Water balance  )باالنس آب(موازنه آب 

 Water conservation  )صرفه جويي در آب(حفاظت از آب 

  WC (Water Consumed)  آب مصرف شده

 WE (Water exported)  آب صادراتي

 WI (Water imported)  آب وارداتي

 WP (Water produced)  آب توليد شده

  


