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راهنماي باالنس آب در شبكههاي توزيع

 -1مقدمه:
هر چند كه فعاليتها و مطالعات زيادي در خصوص آب بدون درآمد در شركتهاي آب و فاضالب صورت گرفته است ،اما هنوز اهداف مورد
انتظار در اين زمينه كه كنترل و كاهش هدر رفت تا سطح اقتصادي آن است حاصل نشده است .يکی از عللی كه در اين زمينه مطرح می
شود اقدام به انجام عمليات ،بدون شناخت عوامل موثر میباشد .براي رفع اين نقيصه و با توجه به اينکه دستيابی به عومل موثر و يافتن
راهکارهاي مناسب ،تنها از طريق شناخت و تجزيه و تحليل دقيق مولفههاي تشکيلدهنده آب بدون درآمد امکانپذير بوده و بدون مدلی
جامع ،شناختی كلی امکان ندارد اين دفتر شناخت عوامل را ،قبل از هر اقدامی وجه همت خود قرار داده و با اين هدف به بررسی آخرين
پژوهشها در اين زمينه پرداخته است .يکی از نتايج اين امر ،دستيابی به روش باالنس بر اساس پيشنهاد  1 IWAمیباشد.
باالنس آب در واقع يک روش تحليلی است كه به همراه تکنولوژيهاي نوين قادر است اجزاء آب بدون درآمد را در اختيار مديريت
سيستم قرار دهد و اولين گام در برنامهريزي استراتژيک آب بدون درآمد میباشد .اين روش در بسياري از كشورهاي جهان به كار گرفته
شده و كارآيی خود را به اثبات رسانده است.
دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش آب بدون درآمد شركت مهندسی آب و فاضالب كشور نيز براي بهبود فعاليتهاي در حال انجام
و همچنين باال بردن راندمان آن سعی در استفاده از روشهاي مذكور را دارد .بدين منظور پس از مطالعه و بررسی اين روشها ،سياست
جديدي مبنی بر به كارگيري آخرين روشها و تکنولوژيهاي كنترل و كاهش هدررفت با توجه به شرايط شبکههاي كشور اتخاذ كرده است.
اين روش از سال  1383در بخش شهري كشور مورد استفاده قرار گرفته و نتايج بسيار خوبی داشته است .اين مجموعه ويرايش دوم از
راهنماي باالنس آب در شبکه هاي توزيع است.

 -2ديدگاه:2
شناخت قبل از هر گونه اقدام و افزايش توانايی مديران در برنامهريزي براي مقابله صحيح با عوامل موثر در مساله آب بدون درآمد
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 -3هدف باالنس:
هدف كلی:
شناخت مولفهها يا اجزاي آب بدون درآمد ،بررسی ميزان تاثير هر يک از اين عوامل

اهداف جزئی:
اهداف جزئی طرح باالنس آب عبارتند از:
 -1اعمال معادله پيوستگی در مرزهاي مختلف سيستمهاي آب
 -2اندازهگيري وروديهاي سيستم
 -3اندازهگيري يا تخمين مهندسی خروجیهاي سيستم
 -4ارزيابی اين اندازهگيريها و ايجاد تعادل بين ورودي و خروجی
 -5يافتن ميزان كل آب بدون درآمد و اجزا آن
 -6محاسبه شاخصها با توجه به مقدار اجزا
 -7مقايسه مقادير اجزا آب بدون درآمد با نقاط مقايسه يا مبنا
 -8محاسبه شاخصهاي عملکردي در زمينه هدررفت واقعی و ظاهري
 -9اولويتبندي در اقدامات الزم براي مقابله با اجزا آب بدون درآمد

 -4مرزهاي باالنس:
در باالنس آب مرزهايی كه در نظر گرفته میشود ،مهم است .محدوده داخل مرز را سيستم میگويند .در اين مورد سه نوع سيستم
تعريف شده است:
 -1سيستم (به طور كلی)
 -2سيستم توليد و توزيع
 -3سيستم توزيع
شکل ( )1شماتيکی از سيستم توليد و توزيع آب و شکل ( )2پنج سطح اندازهگيري در سيستم خريد ،توليد ،توزيع آب و هدررفت در هر
بخش را نشان میدهد .در صورتی كه شهري از خط انتقال آب دريافت میكند و آن خط انتقال در محدوده شركت آب و فاضالب است،
مقدار هدررفت خط انتقال در باالنس آن شهر ،بايد منظور گردد .اما اگر خريد آب از خط میباشد و آن خط در محدوده شركت نيست يعنی
مديريت آن تحويل شركت آب و فاضالب نمیباشد ،محاسبات از نقطه تحويل به عنوان خريد آب انجام گردد .در صورتی كه از خط انتقالی
كه در محدوده شركت است چندين شهر آب برداشت نمايند ،بايد مقدار هدررفت آن خط به نسبت حجم برداشت آب ،به هر شهر تسهيم
گردد.
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ورودي آب تصفیه شده خريداري شده

مخازن

شبكه توزيع

فروش آب خام

چشمه
تصفیه خانه
آب

فروش آب تصفیه
شده

آبگیر
رودخانه
خريد آب خام
(خط انتقال ،سد) . ،
.

مخزن

قنات
چاه

مرز سیستم (کل)
خط انتقال
مرز سیستم تولید و توزيع
مرز سیستم توزيع

شکل ( :)1شماتيک سيستم توليد و توزيع آب

 -5كوچكترين واحد باالنس آب:
كوچکترين واحد باالنس آب ،شبکهاي با فشار واحد میباشد .لذا شبکههايی كه داراي زونهاي فشاري مستقل هستند ،باالنس آب
میتواند براي هر زون فشاري انجام شود .با توجه به اين كه اين فعاليت در حال حاضر مشکل است به جز شهرهاي بزرگ ،اين فعاليت براي
كل شبکه شهر صورت میگيرد.
تذكر :ساير شركتها بايد اطالعات الزم در اين خصوص را آماده نمايند.

 -6فرآيند انجام كار:
فرآيند انجام باالنس آب در شکل ( )3آمده است .در اين شکل منظور از تکرار محاسبات ،بررسی و تجديد نظر در تخمينهاي به كار
رفته در برآورد مولفهها میباشد.
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ورودي و خروجی ها

فرايند

دستگاه اندازهگيري

توضيح

مدخل آبگيري
آب خام ورودي

)(Water Intake

1

)Imported Raw Water

(

M1

(خريداري شده )
آب خام خروجی

آب برداشت شده
)(Water Abstracted

M1

2

M1

مصرف آب خام و هدررفت

)(Exported Raw Water

خط اصلی آب
خام

(فروخته شده)

)(Raw Water Consumption and Losses

ورودي تصفيهخانه

M1

آب تصفيه شده ورودي

3

M2
M2

)(Imported Treated Water

تصفيه ،راهبري ،مصرف و هدررفت

تصفيه

)(Treatment, Operational Consumption and Losses

M2

آب توليد شده )(Water Produced
ورودي به انتقال

M2

آب چاه ،چشمه ،قنات(...،هر آبی كه
نياز به تصفيه فيزيکی و شيميايی
ندارد)

انتقال

)(Transition, Consumption and Losses

مخازن ذخيره ،راهبري ،مصرف و هدررفت

ذخيره
سازي

(Storage Tanks, Operational,
)Consumption and Losses

M3

ورودي شبکه توزيع )(Distribution Input

(يا فروش آب تصفيه شده)

M3

آب تامين شده )(Water Supplied

M3

توزيع

M3

:كنتور

توزيع ،مصرف و هدررفت

توزيع
وبرداشت وبرداشت

4

Exported Treated Water

M

)(Transmission Input

انتقال ،مصرف و هدررفت

M2

خروجی آب تصفيه شده

)(Treatment Input

توليد
وبرداشت وبرداشت

(آب تصفيه شده خريداري شده(

خريد و برداشت آب خام
وبرداشت وبرداشت

هر نوع آبی كه نياز به تصفيه فيزيکی يا
شيميايی دارد.

)(Distribution, consumption and losses

9
M4

M4

M4

اندازهگيري مستقل
)(District Metering

M5
M5

M5
M5

M5

M5
M5

M5

1و ) 2تعداد ورودي و خروجی آب خام در حد فاصل بين مرحله آبگيري تا تصفيه آب ،هر تعدادي میتواند باشد..
3و )4تعداد ورودي و خروجی آب تصفيه شده در حد فاصل بين مرحله انتقال تا توزيع آب ،هر تعدادي میتواند باشد.

شکل ( :)2شماتيک پنج سطح اندازهگيري در سيستم خريد ،توليد ،توزيع ،فروش آب و هدررفت در هر بخش (برگرفته از )IWA
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شروع

اندازهگیري يا تخمین آب تولیدي

1

و خريداري شده (خام يا تصفیه
شده)

اعمال مقدار خطاها در

محاسبه مصارف مجاز بدون

مقايسه روش باالنس با

درآمد

روش تحلیل مؤلفهها

محاسبه کل مصارف مجاز

مقدار اندازهگیري يا تخمین

تعیین مقدار واقعی آب

مقايسه با مقادير بدست آمده از
تحلیل جريان مینیمم شبانه

محاسبه مقدار کل هدررفت

ورودي به سیستم

تعیین مقدار مصارف اندازهگیري شده

محاسبه مقدار مصارف غیر مجاز،

و اندازهگیري نشده با درآمد

خطاي مديريت دادهها و خطاي ابزار

مقادير سه
روش يكسان
است

اندازهگیري

بررسی مقادير مذکور

بررسی مقادير مذکور

خیر

خیر
مقادير قابل
قبول است

خیر
بلی

خیر

مقادير قابل
قبول است

بلی
بلی

بلی

خیر
محاسبه هدررفت واقعی

محاسبه مقدار مجاز داراي

محاسبه نشت از شبكه توزيع،خطوط

مقايسه آب با درآمد و ورودي و

انتقال ،انشعابات ،نشت و سرريز

محاسبه مقدار آب بدون درآمد

مخازن به تفكیك

تعیین مقدار مصارف اندازهگیري شده

بررسی مقادير مذکور

و اندازهگیري نشده بدون درآمد

خیر

مقادير قابل
قبول است

بلی
خیر

محاسبه مقدار هدررفت واقعی
(روش تحلیل مؤلفهها)

محاسبه مقدار هدررفت واقعی (روش

بلی
شكل ( :)3فرايند باالنس آب در استاندارد IWA

1

(روش باالنس)

صورت حساب

مقادير قابل
قبول است

تكرار دوم
است

محاسبه هدررفت ظاهري

محاسبه مقدار آب با درآمد

بررسی مقادير مذکور

تكرار
اول است

تحلیل جريان مینیمم شبانه)

محاسبه درصد اجزاء نسبت به
ورودي سیستم

چاپ فرم باالنس

پايان

بلی
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 -7مفاهيم كلي:
1

طبق تعريف ،باالنس آب عبارت از اندازهگيري يا تخمين آب توليد شده (تامين شده) ،آب ورودي ،آب خروجی ،آب مصرف شده و
هدررفت براي يک سيستم میباشد.
فرم باالنس آّب از ديد  IWAدر شکل ( )4آمده است .نکات قابل توجه در اين شکل عبارتند از:
 .1در فرم باالنس اصطالح آب بحساب نيامده ( )UFWحذف و اصطالح آب بدون درآمد ( )NRWو آب با درآمد ( )RWبه كار
رفته است.
 .2طبق تعريف به اختالف بین حجم آب ورودی به سیستم و مصارف مجاز با درآمد ،آب بدون درآمد میگويند.
مصارف مجاز با درآمد عبارت است از مقدار مصرفی که بابت آن صورت حساب صادر شده و هزينه آن دريافت شده
يا خواهد شد و شامل مولفه های زير است:
 .1هدررفت واقعی 2شامل:

.2



نشت از خطوط انتقال



نشت از شبکه توزيع



نشت از انشعابات



نشت از مخازن شبکه



سرريز از مخازن شبکه

هدررفت ظاهري 3شامل:


مصارف غيرمجاز



خطاي مديريت دادهها و سيستم



عدم دقت تجهيزات اندازهگيري
4

 .3مصارف مجاز بدون درآمد شامل:


مصارف اندازهگيري شده بدون درآمد



مصارف اندازهگيري نشده بدون درآمد

قبالٌ آب بحساب نيامده بطور كلی به دو بخش هدررفت فيزيکی و هدررفت غيرفيزيکی تقسيم میشد و مصارف مجاز بدون درآمد جزء
هدررفت منظور نمیشد ولی در تفکيک فعلی جز آب بدون درآمد بوده و به دو بخش اندازهگيري شده و نشده تقسيم می شود.

1

Water Balance
Real Losses
3
Apparent Losses
4
Un-Authorized Consumption
2
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شکل ( :)4استاندارد  IWAبراي باالنس آب(منبع)IWA :
B
()m3/year

A
()m3/year

D
()m3/year

C
()m3/year

F
()m3/year

E
()m3/year
آب تحويلی به شبکههاي ديگر (فروش كلی)

چاه

آب با درآمد

مصارف مجاز با درآمد ()BAC

)(in1
مصارف مجاز
قنات

()AC

)(in2

)(AC

چشمه

مصارف اندازهگيري شده با درآمد )(1

)(BAC

)(RW
مصارف اندازهگيري نشده با درآمد )(2

مصارف مجاز بدون درآمد ()UAC

)(UAC

)(in3
خريد آب تصفيه
شده

به سيستم

)(in4

)(IN

مصارف اندازهگيري شده بدون درآمد )(3
مصارف اندازهگيري نشده بدون درآمد )(4

حجم آب
ورودي

()RW

مصارف غيرمجاز ((5) )UC
هدررفت ظاهري ()AL

خطاي مديريت دادهها و سيستم )(6

)(AL

عدم دقت تجهيزات اندازهگيري )(7
هدررفت آب

نشت از خطوط انتقال )(8

()WL
ورودي به تصفيه خانه

()NRW

)(NRW

نشت از شبکه توزيع )(9

)(WL
هدررفت واقعی

)(in5

آب بدون درآمد

() RL

نشت از انشعابات )(10

)(RL

نشت از مخازن شبکه )(11
ساير منابع

سرريز از مخازن شبکه )(12

)(in6
روش انجام كار (گام ها يا فرآيند باالنس آب):

 .1مقادير in1و in2و in3و  in4و  in5و in6را تعيين و در ستون  Aوارد كنيد.
 .2مقدار INرا به صورت زير محاسبه كنيد و در ستون  Bوارد كنيد.

3

)(m /year

IN = in1 + in2 + in3 + in4 + in5 + in6

 .3مقادير  1و  2را از سيستم امور مشتركين دريافت و در ستون  Eوارد كنيد .مجموع اين دو مقدار معادل  BACمیباشد اين مقدار را در ستون  Dوارد
كنيد .همچنين مجموع اين دو مقدار معادل  RWمی باشد لذا در ستون  Fبه جاي  RWوارد كنيد.
 .4مقدار  NRWرا به صورت زير محاسبه نمائيد.
)(m3/year

 .5مقادير 3و  4در ستون  Eوارد كنيد .بنابراين:
3

)(m /year

RW

NRW =IN -

UAC = 3 + 4

مقدار  UACرا در ستون  Dوارد كنيد.
 .6مقادير  BACو  UACرا جمع كرده و مجموع را كه معادل  ACمیباشد ،در ستون  Cوارد كنيد.
 .7مقدار هدررفت آب) (WLرا به صورت زير محاسبه كنيد.
3

)(m /year

 .8مقادير  5و  6و  7مشخص كنيد در ستون  Eوارد كنيد .بنابراين:
3

)(m /year

 .9مقدار RL

را به صورت زير محاسبه كنيد.
3

)(m /year

 .11مقدار RL

را به روشهاي ديگر مانند آناليز حداقل جريان شبانه ،آناليز اجزاء و غيره محاسبه و با مقدار بند  9مقايسه نماييد.

ساير مفاهيم به كار رفته در فرم باالنس ،روش محاسبه يا تخمين آنها در ادامه آمده است.

WL = IN - AC
AL = 5 + 6 + 7
RL = WL - AL
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الف -حجم آب ورودي به سيستم
تعريف:
 به مجموع آب خروجی از چاهها ،قنات ،چشمه ،آب خريداري شده تصفيه شده ،ورودي به تصفيهخانه و ساير منابع كه
وارد سيستم میشود ،حجم آب ورودي به سيستم میگويند.

مولفههاي محاسبه:
 چاه )(in1
 قنات )(in2
 چشمه )(in3
 خريد آب تصفيه شده )(in4
 ورودي به تصفيهخانه )(in5
 ساير منابع )(in6

روش محاسبه:
IN = in1 + in2 + in3 + in4 + in5 + in6

()1

توضيحات:
 در صورتی كه آب خام از خط انتقال فروخته شود ،فروش آب خام محسوب میشود.
 در صورتی كه آب قابل شرب (آب چاهها و ساير منابع زيرزمينی كه احتياج به تصفيه ندارند و نيز آب تصفيه شده) از
خط انتقال آب شرب فروخته شود در رديف بعدي آورده میشود.
 اگر فروش آب از نقطهاي از شبکه شهر يا يک مخزن صورت پذيرد بايد در بخش آب قابل شرب فروش رفته آورده
شود.
 براي اندازهگيري آب ورودي بايد از كنتورهاي مناسب در كليه وروديهاي شبکه استفاده شود.
 تمام كنتورهاي نصب شده بايد بطور دورهاي كاليبره شوند.
 منابع توليد و وروديهاي كه كنتور ندارند بايد بوسيله فلومتر مقدار توليد آنها تخمين زده شود (البته از اين روش به
صورت موقت استفاده میشود).
 تخمين دبی به يکی از روشهاي زير انجام میگردد:


به وسيله ابزارهاي اندازهگيري قابل حمل (فلومتر اولتراسونيک ،مغناطيسی و غيره)



اندازهگيري افت سطح آب مخازن و محاسبه مقدار حجم با توجه به سطح مخزن



بررسی نقطه كار پمپ و بدست آوردن دبی معادل فشار اندازهگيري شده و سپس محاسبه مقدار توليد با
توجه به ساعت كاركرد پمپ



مقايسه بين قدرت الکتروپمپ (مقداري كه از آمپر ،ضريب قدرت و ولتاژ بدست میآيد) با راندمان
الکتروپمپ و فشار روي پمپ



ساير روشهاي تخمين مهندسی

 شركتها بايد براي ورودي سيستم ،سيستم توليد و توزيع ،سيستم توزيع و DMA1ها كنتور نصب نمايند.

District Metering Area

1
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ب -مصارف مجاز
تعريف:

1

 به مجموع مصارفی كه شركت آب و فاضالب اجازه استفاده از آن را داده است ،مصارف مجاز میگويند.

مولفهها:
 مصارف مجاز با درآمد )(BAC2
 مصارف مجاز بدون درآمد )(UAC3

روش محاسبه:
AC = BAC + UAC

()2

توضيحات:
 مولفههاي مصارف مجاز در رديفهاي (ج) و (د) توضيح داده شده است.

ج -مصارف مجاز با درآمد
تعريف:
 به مجموع مصارفی كه شركت آب و فاضالب بابت آن ،آب بها دريافت مینمايد ،چه قبض صادر كند چه نکند،
مصارف مجاز با درآمد گويند.

مولفهها:
 مصارف اندازهگيري شده داراي قبض )(1
 مصارف اندازهگيري نشده داراي قبض )(2

روش محاسبه:
BAC = 1 + 2

()3

توضيحات:
 مصارف اندازهگيري شده داراي قبض:
بايد دقت شود كه مقدار مصرف گزارش شده توسط امور مشتركين مربوط به دوره يا سال مورد نظر باشد .به طور مثال،
اطمينان حاصل شود كه مقدار مصرف گزارش شده براي ماه فرودين دقيقاً مربوط به اين ماه است تا با مقدار توليد يا
ورودي به سيستم قابل مقايسه باشد.
برخی از مصاديق اين سرفصل شامل موارد زير میباشد:


در اين مورد خطاي كنتورها و نيز خطاي ثبت ،انتقال و پردازش دادهها بايد در نظر گرفته شود .به
عبارت ديگر خطاهايی كه تصحيح شده يا اشتباهات كنتورخوانها كه قبض آنها تصحيح شده است
بايد در اين قسمت آورده شود.

1

Authorized Consumption
Billed Authorized Consumption
3
Unbilled Authorized Consumption
2
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مشتركين فعالی كه كنتور دارند و اسامی آنها در فايل صدور قبض نبوده است ولی بعداٌ شناسايی
شدهاند و مصرف آنها ذكر شده است.



مشتركين خانگی ،تجاري ،عمومی ،صنعتی و ساير مشتركينی كه مصرف آنها هر دوره قرائت شده و
وارد سيستم صدور قبض میگردد (قرائت عادي).

 مصارف اندازهگيري نشده داراي قبض:
شامل مشتركينی است كه كنتور ندارند ولی صورتحساب براي آنها صادر میشود و نيز مشتركينی كه بر اساس متوسط
مصرف براي آنها صورتحساب صادر میشود.
برخی از مصاديق اين سرفصل شامل موارد زير میباشد:


مشتركينی كه كنتور ندارند ولی بر اساس فروش مقطوعی صورتحساب براي آنها صادر میشود.



مشتركينی كه بر اساس متوسط مصرف براي آنها صورتحساب صادر میشود.



ارگانهاي دولتی يا ادارات كه كنتور ندارند و به صورت تخمينی مقدار مصرف و صورت حساب براي
آنها صادر میشود (بايد در جهت حذف آنها تالش گردد).



كنتورهاي خرابی كه بر اساس متوسط مصرف دورههاي قبل ،صورتحساب قطعی براي آنها صادر
میشود.



مصارف صفري كه به علل گوناگون كنتور آنها مصرف را نشان نداده و سيستم امور مشتركين اين
مصرف را قبول ندارند و مصرف قطعی بر اساس دورههاي قبل صادر میكند.



غيرمجازهايی كه مجاز شدهاند و بر اساس تخمين براي آنها در دوره غير مجاز بودن ،صورتحساب
صادر شده است.



مواردي كه به صورت تانکري آبرسانی شده و پول بابت آن دريافت میشود.



اعالم خسارات ناشی از هدررفت آب بدليل فعاليتهاي حفاري ديگر شركتها و ارگانها (گاز ،برق،
مخابرات و غيره)



حجم مصرفی تهاتر شده با شهرداريها



ساير موارد (مواردي كه مصرف تخمين زده میشود و پول بابت آن دريافت میشود).

تذكر :اين اطالعات از واحد امور مشتركين قابل اخذ است.

د -مصارف مجاز بدون درآمد
تعريف:

1

 مجموع مصارف مجازي كه به علل گوناگون درآمدي براي شركت آب و فاضالب نداشته است .اين عوامل ممکن
است به داليل قانونی و يا مربوط به مصارف فرايند و تاسيسات آب و فاضالب باشد.

مولفهها:
 مصارف اندازهگيري شده بدون درآمد )(3
 مصارف اندازهگيري نشده بدون درآمد )(4

روش محاسبه:
Unauthorized Consumption

1
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UAC = 3 + 4

()4

توضيحات:
 مصارف اندازهگيري شده بدون درآمد شامل موارد زير خواهد بود:


مصارف قانونی رايگان (در صورت وجود)



مصارف داخلی شركت يا ساير ادارات و ارگانها كه اندازهگيري میشود ولی پول بابت آن دريافت
نمیشود (البته آنچه جزء طلب شركتها است مربوط به اين سرفصل نمیباشد).



شيرهاي آتشنشانی و يا شيرهاي برداشت عمومی در صورتی كه داراي كنتور باشند.



ساير موارد (مواردي كه اندازهگيري میشود اما پولی دريافت نمیشود).

 مصارف اندازه گيري نشده بدون درآمد شامل موارد زير خواهد بود:


شست و شوي شبکه توزيع آب و جمعآوري فاضالب (تعداد ،مدت ،دبی)



مصارف آتشنشانی (تعداد آتشسوزي ،مقدار آب مصرف شده)

تذكر :در صورتی كه مصارف شيرهاي مربوطه در مقدار تهاتر با شهرداري لحاظ گردد در اين سرفصل
نمیآيد.


شست و شوي مخازن (تعداد ،حجم)



شست و شوي فيلترهاي تصفيهخانه آب (دبی براي هر فيلتر ،مدت براي هر فيلتر ،تعداد دفعات ،تعداد
فيلترها)



مصارف داخلی شركت (در صورتی كه داراي كنتور نبوده و تخمين زده شود).



ساير موارد (مواردي كه تخمين زده میشود اما پولی دريافت نمیشود).

 موارد فوق با توجه به آيتمهاي ذكر شده تخمين زده میشوند و تخمينها بايد بر اساس گزارشهاي مستند ،منطقی و
مهندسی تهيه شود.
تذكر :اين اطالعات از واحد امور مشتركين و به صورت تخمينی از مراكز مصرف مربوطه قابل اخذ است.

ه  -آب با درآمد
تعريف:

1

 آب با درآمد همان مصارف مجاز با درآمد میباشد.

مولفههاي محاسبه:
 مصارف اندازهگيري شده داراي قبض كه بابت آن آب بها دريافت میشود )(1
 مصارف اندازهگيري نشده داراي قبض (با درآمد) )(2

روش محاسبه:
()5

RW = 1 + 2 = BAC

Revenue Water

1
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توضيحات:
 در بخش مصارف مجاز با درآمد (بند ج) شرح داده شد.

و  -آب بدون درآمد
تعريف:

1

 طبق تعريف به اختالف بين حجم آب ورودي به سيستم و مصارف مجاز با درآمد ،آب بدون درآمد میگويند .مصارف
مجاز با درآمد عبارت است از مقدار مصرفی كه بابت آن صورت حساب صادر شده و هزينه آن دريافت شده يا خواهد
شد.
 در حقيقت آب بدون درآمد بخشی از كل آب ورودي به سيستم است كه به صورتهاي مختلف مصرف شده يا به هدر
رفته و درآمدي براي شركت آب و فاضالب ندارد.

مولفهها:


مصارف مجاز بدون درآمد )(UAC

 هدررفت ظاهري
 هدررفت واقعی

)(AL

)(RL

روش محاسبه:
()6

NRW = IN - RW

توضيحات:
 هر كدام از مولفههاي آب بدون درآمد خود شامل مولفههاي ديگري هستند كه در جاي خود توضيح داده شدهاند.

ز -هدررفت آب
تعريف:

2

 به مجموع هدررفت ظاهري و هدررفت واقعی ،هدررفت آب میگويند.

مولفهها:
 هدررفت ظاهري )(AL
 هدررفت واقعی )(RL

روش محاسبه:
()7

WL = IN - AC

توضيحات:
 قبالٌ هدررفت آب بطور كلی به دو بخش هدررفت فيزيکی و غيرفيزيکی تقسيم میشد ولی در استاندارد  IWAبه دو
بخش هدررفت ظاهري و هدررفت واقعی تقسيم شده است.

ح -هدررفت ظاهري

3

1

Non-Revenue Water
Water Losses
3
Apparent Losses
2
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تعريف:
 هدررفت ظاهري بخشی از آب ورودي به شبکه توزيع است كه به صورتهاي مختلف توسط مشتركين مصرف میشود
ولی درآمدي براي شركتها ندارند .به عبارت ديگر اين بخش از آب ظاهراً به هدر میرود ولی به انواع مختلف مصرف
میشود و شامل موارد زير است:

مولفهها:
 مصارف غيرمجاز )(5
 خطاي مديريت دادهها و سيستم )(6
 عدم دقت تجهيزات اندازهگيري )(7

روش محاسبه:
()8

AL = 5 + 6 + 7

توضيحات:
 روش اندازهگيري هدررفت ظاهري همانند اندازهگيري هدررفت غيرفيزيکی است كه دستورالعمل آن قبالً در اختيار
شركتها قرار گرفته است و در ادامه توضيح مختصر آن ارائه شده است.
 خطاي انتقال دادهها ،خطاي تجهيزات اندازهگيري و مصارف غيرمجاز با كمک نمونهگيري تخمين زده میشود.
 اين اطالعات از واحد مشتركين و با كمک نمونهگيري قابل دسترسی است.
 هر يک از اين مولفهها به صورت مجزا در ادامه توضيح داده میشوند.

و -مصارف غير مجاز

1

براي محاسبه مقدار مصارف غيرمجاز ابتدا الزم است تا تخمينی از تعداد مشتركين غيرمجاز داشته باشيم .تعداد مشتركين غيرمجاز از
طريق پيمايش كل مشتركين يا نمونهگيري تصادفی به صورت درصد از كل مشتركين قابل دستيابی است .روش تخمين به صورت زير
میباشد:
()9

Eu  N u  Qa

 : Euمقدار مصارف غيرمجاز()m3/month
 : Qaمتوسط مصرف ماهانه هر مشترک در منطقه ()m3/month

 : Nuتعداد مشترک غيرمجاز تخمين زده شده در منطقه
روشهاي دستيابی به مشتركين غيرمجاز به صورت زير پيشنهاد میگردد:
 .1مميزي تک تک اماكن
 .2نمونهگيري تصادفی يا انتخاب تصادفی تعداد مناسبی از مشتركين و بررسی امالک اطراف آنها
 .3مقايسه ميزان آبی كه وارد منطقه میشود با مقدار مصرف انشعابات آن منطقه
 .4مقايسه تعداد اشتراكهاي گاز و برق در منطقه با تعداد اشتراک آب
 .5مقايسه آمار تعداد ملکهاي منطقه با تعداد مشركين موجود
 .6بررسی توالی پالکها در يک منطقه

Unauthorized Consumption

1

14

راهنماي باالنس آب در شبكههاي توزيع

البته تمام روشهاي مذكور به جزء روش اول به صورت تخمينی میباشد ولی میتواند يک نماي كلی از تعداد غيرمجازها ارائه نمايد.

ز -خطاي مديريت دادهها و سيستم (خطاي ثبت ،انتقال و محاسبه دادهها)
خطاي مديريت دادهها به سه بخش خطاي بهرهبرداري ،خطاي مديريتی و خطاي انسانی تقسيم میشود.
 -1خطاي بهرهبرداري:
اين خطا مربوط به انشعاباتی است كه در فايل سيستم صدور قبض موجودند ولی براي آنها مصرفی در چندين دوره گزارش نشده است.
اين خطا به صورت زير محاسبه میشود:

Eo  N o  Qa

()11

 : Eoمصرف ماهانه مشتركين فعال با مصرف صفر (خطاي بهرهبرداري) ()m3/month

 : Noتعداد انشعابات فعال با مصرف صفر
 : Qaمتوسط مصرف ماهانه هر مشترک در منطقه ()m3/month

علت عدم گزارش مصرف ممکن است به داليل خرابی يا از كار افتادگی كنتور ،عدم درج شماره انشعاب در ليست كنتورخوان ،عدم
حضور مشترک ،غير قابل قرائت بودن كنتور و موارد مشابه باشد.
 -2خطاي مديريتی:
مربوط به انشعاباتی است كه نام آنها در سيستم صدور قبض نبوده و پروندهاي در سيستم امور مشتركين ندارند يا پرونده آنها در سيستم
كامپيوتري داده نشده ،ولی مشترک شركت هستند و به صورت زير مصرف آنها تخمين زده میشود:

Em  N m  Qa

()11
 :Emمقدار خطاي مديريتی ()m3/month

 :Nmتعداد مشتركينی كه در يک پريود زمانی مشخص در فايل كامپيوتر نبودهاند.
 :Qaمتوسط مصرف ماهانه هر مشترک در منطقه مورد مطالعه ()m3/month

با انجام پيمايش مشتركين و تهيه بانک اطالعات مشتركين و مقايسه تعداد مشتركين پيمايش شده با تعداد مشتركين در فايلهاي
كامپيوتري شركت ،می توان تعداد انشعاباتی را كه اطالعات آنها در فايل كامپيوتري درج نشده است ،تعيين كرد.

 -3خطاي انسانی (پرسنلی):
اين خطا به علت آشنا نبودن كنتورخوان با انواع كنتورها و مشکالت در ثبت و انتقال دادهها به فايل كامپيوتري و نيز خطاي (احتمالی)
نرم افزار به وجود میآيد .از ديگر علل ايجاد اين خطا موارد زير را میتوان نام برد:


كوتاه بودن دوره قرائت كنتورها



فقدان پالک شماره اشتراک



عدم حضور مشترک در محل



عدم اطالع كنتورخوانها از تعويض كنتور مشترک
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مشکالت ناشی از رويت شماره كنتور

خطاي انسانی به صورت زير تخمين زده میشود:

E P  E P1  E P 2

()12

 : EPهدررفت ظاهري ناشی از خطاي انسانی ()m3/month
 : EP1خطاي انسانی ناشی از قرائت كنتور ()m3/month
 : EP2خطاي انسانی ناشی از ثبت در كامپيوتر ()m3/month

موارد فوق به صورت زيرقابل محاسبه است:
()13

E P1  E F1  Qa

()14

E P 2  E F 2  Qa

 : EF1ضريب خطاي قرائت كنتورخوان
 : EF2ضريب خطاي ثبت در كامپيوتر
: Qa

3

حجم آب قرائت و ثبت شده در كامپيوتر در يک ماه ()m /month

روش تعيين ضريب خطاي فوق به وسيله مقايسه مصرف مشترک با متوسط دورههاي قبلی و پيمايش مجدد مسير يا قرائت همزمان با
كنتورخوان پيشنهاد شده است.
تذكر :1در صورتی كه ثبت و انتقال داده به كامپيوتر به صورت غير دستی باشد EF2 ،مساوي صفر خواهد بود.
تذكر :2در صورتی كه نرم افزار ،خطا داشته باشد با توجه به بررسیهاي به عمل آمده ،بايد خطا اعمال گردد.
تذكر :3مقادير بدست آمده در روابط فوق به صورت حجم ماهانه میباشد اما بايد توجه داشت كه در فرم باالنس حجم ساالنه مورد نياز بوده
و بنابراين مجموع حجم ماهها بايد در فرم وارد گردد.

ح -عدم دقت تجهيزات اندازهگيري

1

آنچه كه در اين قسمت شرح داده میشود مربوط به خطاي تجهيزات اندازهگيري مصرف كنندگان میباشد كه به اجزاء زير تقسيم
میگردد:
 .1خطاي اندازهگيري دبی حداقل يا دبی استارت كنتور ()EFm1
 .2خطاي اندازهگيري دبی متوسط تا حداكثر ()EFm2
 .3مصارف انشعابات داراي كنتورهاي كم كار يا خراب ()EFm3
در ادامه به تفکيک هريک تشريح میگردد.
 -1خطاي اندازهگيري دبی حداقل يا دبی استارت كنتور ()EFm1

مصارف با دبی پايينتر از دبی استارت را میتوان به صورت زير برشمرد:


مصارف كولرهاي آبی



منابع ذخيره (تانکر) آب خانهها

 -1خطای تجهیزات اندازهگیری مربوط به ورودی سیستم ،بررسی و در قسمت ورودی سیستم اعمال میگردد.
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منبعهاي انبساط و تاسيسات سرمايش و گرمايش



مصارف همزمان كمتر از دبی استارت كنتور در مجتمعهاي مسکونی



سرريز از فالش تانکها



ساير موارد

روش تخمين اين خطا به صورت زير است:
()15

E Fm1  QS  t  d  N A  k

در اين رابطه داريم:
 : EFm1خطاي زير دبی استارت )(Liters

 : QSدبی مصارف زير دبی استارت كنتور
 : tتعداد ساعت مصرف ()h

 : dتعداد روزهايی كه محاسبه براي آن انجام میشود (به طور مثال  31روز)
 : NAتعداد مشتركين منطقه يا شهر مورد مطالعه (فقره)
 : kضريب مشتركين داراي تجهيزاتی با دبی زير دبی استارت (تخمينی)
در اين رابطه  kبه صورت زير محاسبه میشود:
()16

n
NA

k

كه در آن:
 : nتعداد مشتركين با تجهيزات زير دبی استارت
با توجه به اينکه هر كنتور يا دستگاه اندازهگيري دبی استارت استانداردي دارد كه در واقع شركت آب و فاضالب آن را پذيرفته است،
بنابراين مقدار مصارف زير دبی استارت میتواند در سرفصل مصارف مجاز بدون درآمد بيان شود .در صورتی كه به دليل فرسوده شدن
كنتور يا خرابی آن دبی استارت اندازه گيري شده آن بيش از مقدار ارائه شده توسط كارخانه سازنده باشد ،اختالف آن به عنوان خطاي
اندازهگيري دبی استارت كنتور مطرح بوده و در سرفصل عدم دقت تجهيزات اندازهگيري قابل بيان است .اما به علت مشکالت تفکيک اين
دو قسمت و ضرورت كاهش مقاديري از اين نوع در اين راهنما كليه دبیهاي زير دبی استارت در سرفصل خطاي تجهيزات اندازهگيري
ذكر میگردد .ولی اگر قرار باشد كه با مقدار مبنايی مقايسه گردد و حد قابل كاهش بدست آيد بايد مقدار مذكور در نظر گرفته شود.
مثال :1
در يک پيمايش مشخص شده كه ميانگين دبی استارت كنتورها ( 45 )Liters/hمیباشد در حالی كه اين دبی

براي كنتورهاي كالسB

 1/2اينچ بر اساس كاتالوگ سازندگان ( 15 )Liters/hاست .در صورتی كه ضريب مشتركينی كه داراي تجهيزاتی با دبی زير دبی استارت
مذكور باشند  ،1/5تعداد مشتركين مورد مطالعه  511فقره ،تعداد روز  25و عملکرد كولرها در روز 8 ،ساعت باشد .مقدار خطاي اندازهگيري را
براي يک ماه محاسبه نمائيد.
ج :با توجه به اينکه ممکن است مصارف زير دبی استارت همواره برابر با مقدار ميانگين دبی استارت اندازهگيري شده كنتورها نباشد بنابراين
از ميانگين عدد بدست آمده از تست كنتورها و مقدار ارائه شده توسط كارخانه سازنده استفاده میشود.
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 = (45+15)/2 = 30متوسط دبی استارت

EFm1  30  8  25  500  0.5
)EFm1 = 1500 (m3/month

در مثال فوق تنها يک آيتم با مصرف زير دبی استارت وجود داشته است .درصورتی كه تعداد آيتمهاي با مصرف زير دبی استارت زياد
باشد هر يک بايد به صورت جداگانه محاسبه و با يکديگر جمع شوند .اين مطلب در مثال ( )2تشريح شده است.
مثال :2
خطاي اندازهگيري دبی حداقل يا دبی استارت كنتور را با فرض مصرف منبع انبساط و كولر (با فرض  8ساعت عملکرد كولرها و 18
ساعت عملکرد منبع انبساط در روز) هركدام حداكثر ( 5 )Liters/hو حدود  11درصد دبی شروع حركت به عنوان نشت داخلی ناشی از چکه
كردن شيرها بر حسب متر مکعب در ماه بدست آوريد.
)E Fm1  [(0.1  QS  24  12  30  N A )  (5  18  12  30  N LW 1 )  (5  8  30  3  N LW 2 )]  (12  1000

در رابطه باال عدد  12مربوط به كاركرد  12ماهه سال براي منبع انبساط و نشت داخلی ناشی از چکه كردن شيرها و عدد  3مربوط به
كاركرد سه ماهه كولر آبی در فصل تابستان است .همچنين در اين رابطه داريم:
 : QSدبی استارت كنتور با قطر مورد نظر ()Liters/h

 :NAتعداد كل مشتركين
 : NLW1تعداد مشتركين داراي منبع ذخيره و منبع انبساط
 : NLW2تعداد مشتركين داراي كولر آبی
 : EFm1خطاي زير دبی استارت )(Liters

 -2خطاي اندازهگيري دبی متوسط تا حداكثر ()EFm2

اين خطا به صورت زير محاسبه میشود:
()17

E Fm 2  E  N A  Qa

كه در آن:
 : Eميانگين ضريب تصحيح
ميانگين ضريب تصحيح بوسيله آزمايش كنتور و از ضرايب تصحيح دبی انتقال و دبی حداكثر بدست میآيد.
()18

E  ( EQt  EQmax ) / 2

 : EQtضريب تصحيح دبی انتقال
 :E Qmaxضريب تصحيح دبی حداكثر
 :NAتعداد كل مشتركين
 : Qaمتوسط مصرف ماهانه ) (m3/monthيک مشترک
 : EFm2خطاي اندازهگيري دبی متوسط تا حداكثر كنتور ()m3/month
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 -3مصارف انشعابات داراي كنتور خراب ()EFm3

اين خطا به صورت زير محاسبه میشود:

E Fm 3  N Fm 3  Qa

()19

 :EFm3خطاي انشعابات داراي كنتور خراب (كم كار) )(m3/month

 :Nfm3تعداد انشعاباتی كه مصرفی كمتر از حد معينی دارند يا كنتورهاي آنها كم كار است (كنتور خراب).
 :Qaمتوسط مصرف ماهانه مشترک

)(m3/month

پس از محاسبه هر يک از اين خطاها مقدار كل خطاي تجهيزات (ابزار) اندازهگيري برابر است با:

E Fm  E Fm1  E Fm 2  E Fm 3

()21
به اين ترتيب مقدار كل هدررفت ظاهري برابر است با:

Apparent Losses  E Fm1  E Fm 2  E Fm 3  Em  Eo  Eu

()21

تذكر :يادآوري میگردد در نهايت مقادير بدست آمده بصورت متر مکعب در سال محاسبه و در فرم باالنس وارد گردد.

ط -هدررفت واقعي

1

هدررفت واقعی بخشی از آب ورودي به شبکه توزيع است كه بدون آن كه مصرف شود به صورت نشتهاي مختلف از شبکه (واقعاً) به
هدر میرود و شامل موارد زير میباشد:


نشت از خطوط انتقال



نشت از شبکه توزيع



نشت از انشعابات



نشت از مخازن شبکه



سرريز از مخازن شبکه

اطالعات مورد نياز براي تحليل مولفههاي هدررفت واقعی در يک شبکه توزيع آب عبارتند از:
 .1طول كل لولههاي شبکه
 .2تعداد انشعابات يا مشتركين
 .3متوسط طول انشعابات
 .4تعداد شکستگیها در لولههاي اصلی شبکه (گزارش شده و نشده)
Real Losses

1
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 .5تعداد شکستگیها در انشعابات (گزارش شده و نشده)
 .6تعداد شکستگیها در خطوط انتقال
 .7متوسط فشار در سراسر شبکه
 .8تخمين زمان الزم براي:


آگاهی



يافتن محل نشت



تعمير شکستگی

 .9تخمين متوسط دبی نشت در شبکه
 .11تخمين متوسط دبی نشت در انشعابات
 .11تخمين سرريز و نشت از مخازن

 -8ارزيابي هدررفت واقعي:
بطور كلی هدررفت واقعی به سه روش مورد ارزيابی قرار میگيرد كه عبارتند از:
 -1روش باالنس آب
 -2روش تحليل مولفههاي شکستگی و زمينه
 -3روش تحليل حداقل جريان شبانه

1

2

در ادامه شرح هر يک از اين روشها آمده است.
 - 8 -1روش باالنس آب
همانگونه كه ذكر شد در اين روش حجم آب ورودي با انواع مختلف مصرف و هدررفت ظاهري مقايسه شده و مقدار كل هدررفت
واقعی محاسبه میگردد.
با توجه به اينکه هدررفت ظاهري ( )ALمشخص است ،محاسبه هدررفت واقعی به روش زير ممکن میباشد:
براي آب بدون درآمد داريم:
()22

NRW = IN - 1 - 2

بنابراين هدررفت واقعی برابر است با:
()23

RL = NRW - AL

مقدار محاسبه شده مربوط به مجموع مولفههاي هدررفت واقعی يعنی نشت از انشعابات ،لولههاي توزيع ،لولههاي انتقال ،نشت از مخازن
و سرريز از مخازن بوده كه بايد تفکيک گردند .نشت از انشعابات ،لولههاي توزيع و لولههاي انتقال خود شامل نشتهاي زمينه ،شکستگيهاي
گزارش شده و گزارش نشده میباشد.

Burst And Background Estimate
Minimum Night Flow

1
2
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براي تفکيک مقدار  RLبدست آمده میتوان از مطالعات انجام شده مشاور در اين زمينه و يا از آمار و اطالعات واحد شبکه و اتفاقات
استفاده كرد .براي اين منظور براي تخمين اوليه ترتيب زير پيشنهاد میگردد:
 .1نشت از مخازن ذخيره ()11
براي محاسبه يا تخمين مقدار نشت از مخازن از رابطه زير استفاده میشود:
()24

11  N s  Qs  Ts

در اين رابطه داريم:
 :Qsدبی متوسط نشت مخازن ()Liters/h

 :Tsمدت نشت مخازن (ساعت)
 :Nsتعداد مخزن
براي محاسبه نشت مخازن می توان با قطع خروجی و ورودي و افت سطح آب مخزن در موارد نشتهاي نامرئی استفاده كرد و در موارد
مرئی ،با توجه به شرايط میتوان از روشهايی مانند جت آب از روزنه و جمعآوري نشت در يک ظرف قابل اندازهگيري ،دبی را تخمين زد.
 .2سرريز از مخازن ذخيره ()12
براي محاسبه يا تخمين مقدار سرريز از مخازن از رابطه زير استفاده می شود:
()25

12  N o  Qo  To

در اين رابطه داريم:
 :Qoدبی متوسط هر سرريز ()Liters/h

 :Toمدت سرريز (ساعت)
 :Noتعداد سرريزها
براي محاسبه سرريز مخازن از روش سرريز و اعمال رابطه برنولی يا بستن شيرهاي ورودي و خروجی و يا نصب دستگاه اندازهگيري در
ورودي و خروجی و بدست آوردن اختالف آنها با مقدار حجم پر شده مخزن استفاده كرد.
 .3نشت از انشعابات ،لولههاي توزيع و لولههاي انتقال)(8 , 9 , 10
با كم كردن مجموع ميزان نشت و سرريز از حجم كل هدررفت واقعی خواهيم داشت:

()26

)(8 + 9 + 10) = RL – (11 + 12

آمار مربوط به تعداد ،زمان و دبی وقوع شکستکی و اتفاقات انشعابات ،لولههاي توزيع ،لولههاي انتقال از واحد شبکه و اتفاقات قابل
دريافت است .جهت تفکيک مقدار بدست آمده میتوان آن را به نسبت اين آمار و به روش زير تقسيم نمود:
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()27

) (Qt  N t  Tt
])  [ RL  (11  12
]) [(Qt  N t  Tt )  (Qd  N d  Td )  (Qc  N c  Tc

8 

()28

) (Qd  N d  Td
])  [ RL  (11  12
]) [(Qt  N t  Tt )  (Qd  N d  Td )  (Qc  N c  Tc

9 

()29

) (Qc  N c  Tc
])  [ RL  (11  12
]) [(Qt  N t  Tt )  (Qd  N d  Td )  (Qc  N c  Tc

10 

كه در آن:
 : Qtدبی متوسط شکستگیهاي گزارش شده لولههاي انتقال
 : Ntتعداد شکستگیهاي گزارش شده لولههاي انتقال
 : Ttمدت زمان دبی شکستگیهاي گزارش شده لولههاي انتقال
 : Qdدبی متوسط شکستگیهاي گزارش شده لولههاي توزيع
 : Ndتعداد شکستگیهاي گزارش شده لولههاي توزيع
 : Tdمدت زمان دبی شکستگیهاي گزارش شده لولههاي توزيع
 : Qcدبی متوسط شکستگیهاي گزارش شده لولههاي انشعاب
 : Ncتعداد شکستگیهاي گزارش شده لولههاي انشعاب
 : Tcمدت زمان دبی شکستگیهاي گزارش شده لولههاي انشعاب
 :11نشت از مخازن
 :12سرريز از مخازن
 :RLهدررفت واقعی بدست آمده از جدول باالنس
تذكر :عالوه بر نشتهاي خطوط انتقال ،در صورتی كه شركت داراي خط انتقال آب خام باشد ،ميزان نشت موجود در اين خط در رديف
نشت خطوط انتقال فرم باالنس آورده شود .همچنين نشت از ايستگاههاي پمپاژ در اين بخش آورده شود.
نشت بدست آمده تخمينی بوده و شامل نشت گزارش شده ،گزارش نشده و نشتهاي زمينه میباشد .اين روش با توجه به نوع ،سن و
جنس لوله قابل خدشه است ولی بهترين تخمين در اين زمينه با توجه به واقعيتهاي موجود است .به دليل اينکه احتمال خطا در باالنس آب
هميشه وجود دارد لذا هدررفت واقعی را به روشهاي ديگري عالوه بر روش فوق بدست آورده و سپس با يکديگر مقايسه میشود .اين
روشها در ادامه توضيح داده میشوند.
 -8 -2روش تحليل مولفهها
حجم ساالنه هدررفت آب بصورت انواع مختلف نشت و در بخشهاي مختلف شبکه مورد ارزيابی قرار میگيرد .بطور كلی نشت در
مفهوم  BABEبه دو بخش شکستگی يا تركيدگی و نشت زمينه تقسيم میشود .بر اساس اين تقسيمبندي كليه نشتهاي زير  251ليتر در
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ساعت در فشار  51متر 1به عنوان نشت زمينه و كليه نشتهاي مساوي يا بيشتر از  251ليتر در ساعت در فشار  51متر به عنوان تركيدگی با
شکستگی تعريف میشود .البته تمايز بين شکستگی و نشتهاي زمينه ثابت نبوده و ممکن است مقدار آن از كشوري به كشوري ديگر
متفاوت باشد تعيين مقدار مناسب اين عدد نياز به مطالعات بيشتري دارد .در حال حاضر بنا به توصيه  WRC2آفريقاي جنوبی مقدار 251
ليتر در ساعت در فشار  51متر به عنوان شروع در نظر گرفته میشود.
همانگونه كه قبال نيز ذكر شد كليه شکستگيها را میتوان به دو بخش شکستگی گزارش شده و گزارش نشده تقسيم كرد و حجم كل
هدررفت ناشی از هر يک از انواع نشت را میتوان بصورت زير محاسبه كرد:
  N  Q T

()31
كه در آن:
 :حجم هر يک از انواع نشت
 :Qدبی متوسط نشت ()Liters/h

 :Tمدت يا دوره نشت (ساعت)
 :Nتعداد نشت (كه با توجه به مفهوم  BABEمعادل تعداد تركيدگی خواهد بود ،اين تعداد با اغماض معادل تعداد حادثههاي گزارش شده
مرسوم در شركتهاي آب و فاضالب میباشد).
از آنجايی كه تعيين دقيق مقدار نشت در هر يک از بخشهاي شبکه به دليل نامرئی بودن بخشی از نشتها امکانپذير نيست بنابراين
جداولی جهت تخمين اين مقادير در بخش هاي مختلف ارائه شده است .البته در شبکههايی كه مطالعاتی توسط مشاور انجام شده است و
نيز شبکههايی كه داراي اطالعات موثقتري هستند بايد از آن اطالعات استفاده شود و در صورت نبود اطالعات میتوان از جداول ( )1براي
تخمين آن استفاده كرد .جدول ( )1اطالعات پايه ،براي تخمين مقدار شکستگیهاي گزارش نشده را نشان میدهد.

جدول ( :)1اطالعات پايه براي تخمين شکستگیهاي گزارش نشده در يک سال (منبع WRC :آفريقاي جنوبی)
رديف

بخشهاي مختلف شبکه

1

لولههاي انتقال

2

لولههاي توزيع

3

لولههاي انشعاب

فركانس يا تعداد شکستگیهاي گزارش
نشده
تقريباً برابر صفر
 5تا  11درصد فركانس شکستگی گزارش
شده (تعداد/كيلومتر/سال)
31تا  35درصد فركانس شکستگی گزارش
شده (تعداد/انشعاب/سال)

دبی شکستگیهاي گزارش نشده
در صورت وجود برابر نصف دبی شکستگی گزارش شده
نصف دبی شکستگی گزارش شده
برابر با دبی شکستگی گزارش شده

نشت زمينه نيز بخشی از هدررفت واقعی آب است كه شامل نشتهاي كوچک و تراوشهايی هستند كه هميشه جريان داشته و پيدا كردن
آنها بسيار مشکل است .از آنجايی كه تفکيک اين مقدار از تركيدگيهاي گزارش شده مشکل است و اندازهگيري مستقل آن احتياج به تالش

 1برای درك فیزيكی از اين موضوع اگر فرض شود که شبكه دارای مشخصه  N=0.5باشد ،اين مقدار دبی با رابطه اوريفیس معادل با خروج آب ازسوراخی
با قطر  1.7میلیمتر است و در صورتی که شبكه بزرگی (از نظر تنوع جنس لوله) با مشخصه  N=1باشد قطر سوراخ معادل  0.6میلیمتر خواهد بود.
Water Research Commission

2
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فراوان دارد .يک تخمين مهندسی براي آن در نظر گرفته میشود .جدول ( )2مقدار نشت زمينه در ICF1برابر با يک در لولههاي توزيع و
انشعاب را نشان میدهد.
جدول ( :)2اطالعات پايه براي تخمين نشت زمينه (منبع)IWA :
رديف

بخشهاي مختلف شبکه

نشت زمينه در ICF = 1

واحد

1

لولههاي انتقال

9.6

Lit/km/day/m pressure

2

لولههاي توزيع

9.6

Lit/km/day/m pressure

3

لولههاي انشعاب

16

Lit/km/day/m pressure

بعد از محاسبه هر يک از مقادير نشتهاي زمينه ،شکستگیهاي گزارش شده و گزارش نشده مقدار كل هدررفت به تفکيک براي
لولههاي توزيع ،انتقال و انشعابات با جمع هر يک محاسبه میشود.

 -8 -3روش تحليل حداقل جريان شبانه
حداقل مقدار جريان اندازهگيري شده در يک منطقه با شبکه ايزوله شده در هنگام شب و در فاصله زمانی حداقل تقاضاي مشتركين،
حداقل جريان شبانه ) (MNFنام دارد .شکل ( )4مولفههاي حداقل جريان شبانه را در منحنی مصرف نشان میدهد.

1

 ، (Infrastructure Condition Factor) ICFنسبت بین نشت زمینه در يک منطقه به نشت زمینه اجتناب ناپذير محاسبه شده در يک شبكه با

مديريت خوب است.
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مصرف )(m3/hr

جريان
حداقلشبانه
حداقل دبی
شبانه

شكستگیهاي گزارش شده و گزارش نشده = نشت نامشخص

شكستگیها

نشت مربوط به اتصاالت = تعداد اتصاالت × واحد هدررفت به ازاي هر اتصال

هدررفت زمینه

نشت انشعابات = تعداد انشعابات × واحد هدررفت به ازاي هر انشعاب
نشت لولههاي اصلی= طول لولههاي توزيع × واحد هدررفت به ازاي هر کیلومتر طول
مصارفتوزيع
لولههاي
شبانه غیرخانگی داراي کنتور =
مصارف شبانه غیرخانگی بدون کنتور =
مصارف شبانه خانگی =

مجموع مصارف مشترکین داراي کنتور
تعداد × واحد مصرف

مصارف مجاز شبانه

جمعیت × درصد جمعیت فعال × واحد
مصرف

زمان (روز)

شکل ( :)4مولفههاي حداقل جريان شبانه (منبع WRC:آفريقاي جنوبی)

حداقل جريان اندازهگيري شده در يک منطقه در زمان حداقل مصرف (معموالً بين ساعت  2تا  4بامداد) اتفاق میافتد و شامل سه
قسمت میباشد:


نشت زمينه



شکستگيها



مصارف مجاز شبانه

طبق بررسیهاي انجام شده مقدار دبی خالص شبانه از  21درصد متوسط مصرف در هر سيستم (منبع :بانک جهانی) يا  25درصد مقدار
ماكزيمم مصرف (منبع GWC :انگلستان) ،بيشتر نيست و مقدار آن با اتخاذ تدابير كنترل نشت بايد به كمتر از  6ليتر به ازاي هر مشترک در
هر ساعت و يا  4/3متر مکعب به ازاي هر مشترک در هر ماه كاهش يابد (منبع WRC :انگلستان).
براي بدست آوردن ميزان نشت در يک منطقه با استفاده از حداقل جريان شبانه بايد مقدار مصارف مجاز شبانه و نشت زمينه را از مقدار
كل حداقل جريان شبانه كم كرد .طبق استاندارد ،مقدار  1/6ليتر به ازاي هر نفر در هر ساعت را براي مصارف مجاز شبانه و مقدار نشت
زمينه را نيز برابر  25درصد مقدار ماكزيمم مصرف به عنوان استاندارد میتوان در نظر گرفت .بنابراين مقدار نشت ناشی از شکستگيهاي
گزارش نشده را میتوان بصورت زير محاسبه كرد:
()31

) QL  QMNF  (QNC  QBL
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()32

QNC  0.6  N P

()33

QBL  0.25  Qmax

كه در آن:
 : QLنشت گزارش نشده از خطوط انشعاب و توزيع
 : QMNFحداقل جريان شبانه اندازهگيري شده
 : QNCمصارف شبانه
 : QBLنشت زمينه
 : NPجمعيت منطقه
 : Qmaxحداكثر مصرف منطقه
البته بايد توجه داشت كه مقدار نشت لولههاي توزيع و انشعاباتی كه در فرم باالنس آمده است شامل نشت زمينه و شکستگيهاي
گزارش شده و گزارش نشده است و بنابراين براي محاسبه مقادير آن در فرمول فوق تنها مصارف مجاز شبانه از مقدار حداقل دبی جريان
شبانه كم میشود .يعنی:

(9  10 )  QMNF  QNC

()34

هدررفت بدست آمده از فرمول فوق شامل نشت زمينه و شکستگيهاي گزارش نشده براي لولههاي شبکه توزيع و لولههاي انشعابات
است.
تذكر :بايد توجه داشت كه بخشی از اين هدررفت مربوط به چکهي شيرآالت و نشت از لولههاي منازل مشتركين است در صورتی كه
دبی آنها زير دبی استارت باشد .در گذشته اين مقدار در بخش هدررفت ظاهري بيان میشد اما به دليل تکرار حذف شده و براي سهولت ،اين
مقدار از نشت لولههاي شبکه توزيع و انشعابات مشتركين تفکيک نشده است.
براي تفکيک اين هدررفت به نشت مربوط به لولههاي توزيع و نشت مربوط به انشعابات همانند روش باالنس آب میتوان از آمار و
اطالعات بخشی از اتفاقات مربوط به آنها استفاده كرده و مقدار هر كدام را مشخص نمود .در انتها مقدار هدررفت مربوط به شکستگیهاي
گزارش شده (رابطه ( ))31به هر كدام از آنها اضافه میشود.

 -8 -4مقايسه سه روش و اصالح آنها
بعد از محاسبه مقادير مولفههاي هدررفت واقعی به سه روش ذكر شده میتوان آنها را در جدولی همانند جدول ()3
بتوان آنها را با يکديگر مقايسه كرد.
جدول ( :)3مقايسه مولفههاي هدررفت واقعی محاسبه شده از سه روش
رديف

مولفههاي هدررفت واقعی

1

نشت از خطوط انتقال

2

نشت از شبکه توزيع

روش باالنس آب

روش آناليز مولفهها

روش تحليل حداقل

مقدار اصالح

جريان شبانه

شده

قرار داد تا
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3

نشت از انشعابات

4

نشت از مخازن

5

سرريز از مخازن

6

مجموع هدررفت واقعی

26

در صورتی كه دادههاي مورد استفاده و تخمينهاي به كار گرفته شده در محاسبه اين مولفهها درست بوده باشد مقادير بدست آمده آنها
در هر سه روش تقريباً بايد مساوي هم باشند .در صورتی كه اختالفی بين اين مقادير وجود داشته باشد بايد يک بار ديگر محاسبات مربوط
به هر روش را بازنگري و در تخمين هاي زده شده تجديد نظر كرد و در واقع تعادلی بين مقادير بدست آمده برقرار نمود و در نهايت مقادير
اصالح شده (پذيرفته شده) براي هر يک از مولفهها وارد فرم باالنس میشود و بدين ترتيب فرم باالنس تکميل گردد.
فرم باالنس تکم يل شده داراي اطالعات با ارزشی است كه بر اساس آن می توان ميزان تاثير هر يک از عوامل ايجاد آب بدون درآمد را
بررسی و برنامهريزيهاي مقابله با آن را اولويتبندي نمود.
در خصوص راهکارهاي قابل حصول از جدول باالنس آب براي مديريت جامع هدررفت در شبکههاي توزيع آب در گزارشهاي آينده
بطور مفصل بحث خواهد شد.

 -9شاخصهاي عملكردي:
شاخصهاي عملکردي آب بدون درآمد در ويرايش دوم اين راهنما ارائه میگردد.

