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 خالصه

حائز دلیل به دو  ازنظر اقتصادی. اين شاخص باشدمي   NRWيا "درآمدآب بدون  "مهم در مبحث آب شرب، شاخص  هایشاخصيكي از        

به دلیل امكان اعمال مديريت مصرف و بهره برداری و "تولیدکننده آب شرب و ثانیا هایدرآمد شرکتبه دلیل افزايش ": اوالباشدمي اهمیت

 هایهزينه کاهشو  جديد آبمنابع  از استفاده نیاز به نیز تقلیلو  از آب مؤثر یاستفاده آب. به منظور حفظ و کشيلوله هایشبكه  بهینه نگهداری

است. در  اين  "آب بدون درآمد "برای حفظ آب است که از اجزای اساسي آن، مهار   کارآمداجرای نوعي مديريت  به ازین جديد،ايجاد منابع 

ر شبكه عنوان مطالعه موردی میزان هدر رفت آب د و به مدنظر استتوزيع آب روستايي  هایدر شبكهتحقیق چگونگي برآورد آب بدون درآمد 

زهک در  محمد شهرستاندر روستای عطا  «درآمدآب بدون »توزيع  آب روستای عطا محمد شهرستان زهک مورد بررسي قرارمي گیرد. در صد 

  رینظ در روستاطي دوره مورد مطالعه با اقدامات اساسي بعمل آمده  در درصد برآورد گرديده بود.31روزه مورد مطالعه حدود45ابتدای دوره 

آب »میزان هدر رفت و  ،غیرمجازتعويض تعدادی از کنتورهای خانگي و شناسايي و قطع تعدادی از انشعابات  ،فرسوده هایشبكهقسمتي از  تعويض

درصد هدر رفت آب کاهش يافت که از اين میزان هدر رفت  85/7يعني درطي مدت اجرای طرح,؛ در صد رسید 15/23به  حدود «بدون درآمد

در سطح شبكه  غیرمجازدرصد هدر رفت ظاهری بوده است. با وجود شناسايي بعضي از انشعابات  076/21رفت  واقعي و درصد هدر 074/2آب,

 . باشدميشبكه روستا  در درصد هدر رفت آب ناشي از انشعابات غیرمجاز 32/10داخلي روستا, نتايج  تحقیق نشان دهنده 

 

 زهک. ،عطا محمد ،آبرساني هایشبكه ت واقعي، هدررفت ظاهری،رف آب بدون درآمد، باالنسينگ، هدرکلمات کليدی: 

 
 

  مقدمه .1

 

آب درآمدی  کنندهتأمین هایشرکتنسبت به ورودی آن است که برای  از سیستمبیان نسبتي از آب خروجي « آب بدون درآمد»شاخص هدف از  

نواقص و معايب موجود در شبكه, اقداماتي صورت پذيرد. در  ازدر راستای رفع هر يک  بايستمي, «آب بدون درآمد»جهت کاهش  ] 1[ندارد. 

در ، دستورالعمل باالنس آب رسانيآب هایدر سامانهبرای بررسي وضعیت هدررفت آب  IWA))1آب الملليبینانجمن  1999-2000هایسال

 "درآمدآب بدون "و"نیامده حساببهآب "با عناوين  از آنتوزيع که  هایدر شبكهکاهش هدررفت آب . ]2 [ منتشر ساخترا  رسانيآب هایشبكه

 درآمدو افزايش  بر آنمترتب  هایهزينهو  جديد آبنیاز به منابع  کاهش از آب، مؤثر و استفاده در حفظاست که  هاييفعالیت، از جمله شودميياد 

درآمد و اهمیت اين موضوع درافزايش  «درآمدآب بدون »ث امروزه به دلیل اقتصادی بودن مبح آب شرب، نقش اساسي دارد. کنندهتأمین هایشرکت

                                                 
1 International Water Assossiaion                                                                                                                  
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توزيع آب روستايي  هایشبكه. هدر رفت باالی آب در گرددميهدررفت آب  و کاهشزيادی به مديريت مصرف  توجه توزيع آب شرب, هایشرکت

                                                            :]3 [ز, داليل مختلفي دارد که مهمترين آن ها عبارتند ا

و بعضًا پايین بودن  هاشبكه: به دلیل فرسودگي و باال بودن طـول عمر بهره برداری از اين  هاشبكهو قدمت باالی اين  کشيلوله هایشبكهفرسودگي  -1

 . يابدمي، درصد شكستگي و هدر رفت واقعي در خطوط انتقال آب افزايش هالولهفشارکاری 

 آب به دلیل عدم نگهداری مناسب کنتورها توسط مشترکین روستايي  کنتورهای خرابي-2

 طول عمر. باال بودندلیل  ها بهآنعدم دقت کنتورهای آب خانگي و بعضاً باال بودن درصد خطای -3

 از شبكه توسط افراد خاطي و سرقت آب غیرمجازانشعاب گیری -4

 ريز مخازن هوايينبود سیستم کنترل مناسب جهت جلوگیری از سر-5

 نتیجه نشت آب از اين مخازن و درمعیوب بودن مخازن آب -6

        معیوب بودن شیرآالت و اتصاالت و نشت آب از اين تجهیزات-7

 در راستای رفع هر يک از نواقص و معايب اشاره شده  اقداماتي صورت پذيرد . بايستميتوزيع آب , هایشبكهدر « آب بدون درآمد»جهت کاهش 

 "صرفا اما ,دهدمي را تشكیلتزريق شده به شبكه  از آببخشي « آب بدون درآمد»,و فاضالبآب  هایشرکت در همهاين است که  عقیده بر "عموما

اساسي برای کاهش اين میزان هدررفت کفايت  و استراتژیيک برنامه ريزی  و طرح و فاضالبآب  هایشرکتجهت درک مشكالت  مقدار آنداشتن 

 .]4[خصوص عمل نمايد نيدر اگذاری يک نقطه شروع  هيو پاجهت کمک  در ابزارهايي الزم است تا  و نابراين روش هاب .کندنمي

 

 هاو روشمواد  .2

 اطالعاتی در خصوص محل اجرا : -2-1
 

 در فاصله. اين روستا ردقرار دازابل  –زهک  و جادهزهک  ،در مجاورت شهر باشدميروسـتای عطامحمد که در بخش مرکزی شهرســتان زهک واقع 

و روستا مورد نظر  نفر بوده 300سرشماری مرکز آمار ,جمعیت اين روستا حدود بر اساس. باشدميحدود يک کیلومتری تصفیه خانه آب زهک واقع 

. روســتای مذکور در آيدمي حساببه، باشدميلي که شامل روستاهای جاللي, عطامحمد, مالقاسم, ده دراز, موسي شهباز و روديني مجموعه جال جزء

کیلومتر بوده و طول عمر شبكه  462/2بكه داخلي روستا حدودمشترک دارد. متراژ ش 59و  باشدميکیلومتری مرز ايران و افغانستان واقع  8فاصله 

 آورده شده است. 1جدول  در . اطالعات وضعیت عمومي روستای عطا محمدباشدميسال 20روستا تقريباً  کشيلوله

 

 : اطالعات وضعيت عمومي روستا1جدول 

سال  تعداد انشعابات بر اساس نوع کاربری فاصله از ستاد و نوع جاده جمعیت
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در روستای عطا محمد، وضعیت روستا از لحاظ هدر رفت آب مورد بررسي قرار گرفت. پس از نصب کنتور « آب بدون درآمد»قبل از آغاز طرح 

روزانه میزان ورود آب به روستا و همچنین میزان مصارف مشترکین روستا بصورت روزانه، درصد آب بدون درآمد  حجمي در ابتدای روستا و قرائت

 آورده شده است. 2روستا محاسبه گرديد که اطالعات آن در جدول 

 

 : اطالعات روستا قبل از اجرای طرح پایلوت)متوسط روزانه(2جدول 

قرائت کنتورحجمي ورودی روستا 

(m3) 

 درصد آب بدون درآمد (m3میزان آب بدون درآمد ) (m3ئت کنتورهای خانگي روستائیان )قرا

58 40 18 31 
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 مراحل اجرا:-2-2

 

 :باشدميدر روسـتای عطا محمد به شــرح ذيل «آب بــدون درآمد»مراحل اجــرای طرح برآورد 

 

  :پیمایش شبکه-
روســتا و همچنین خط انتقال آب به روستا، مورد پیمايش و بررسي قرار گرفت و مشخص داخل  کشيلولهتوسط اکیپ های نگهداری خطوط, شبكه 

انتقال ورودی روستا  و خطفرسوده شبكه داخلي  هایاز قسمتبعضي  بايستمي ,دهدمينشان  1همانگونه که شكل  گـرديد جهت اجرای موفق طرح

 تعويض شبكه صورت گرفت. توسط اکیپ های پیش بیني شده جهت  که اين کار رفع نقص شود

 

 
 تعویض قسمتي ازخطوط لوله فرسوده درسطح روستا تصویر:1شكل

 

 خانگی خراب و معیوب : کنتورهایشناسایی و تعویض -

آب خـانگي خراب و معیوب در  کنتورهایيكي ديگر از اقدامات صورت گرفته در جهت اجـرای طـرح ، سرکشي از منازل روسـتائیان و شناســايي 

 مورد یهااز روشيكي  .ندينمايممختلف اقدام به شناسايي کنتورهای خراب مشترکین  یهابا روش امور مشترکین. کارشناسان باشدميـح روستا سطـ

داد .پـس از بازديــد از انشعابات خانگي روسـتائیان مشخص گرديد تعباشدمياستفاده برای تعیین خطای کنتورها,تست کنتورها توسط تجهیزات مربوطه 

داخل روستا تعويض  وبیو معکلیه کنتورهای خراب  اکیپ رفع نقص، لیبا تشكلذا  باشنديممورد از کنتورهای خانـگي به صورت کامــل خراب  5

 .باشدمي باال بسیار کنتورها به دلیل قدمت زياد, یدرصد خطا شد کهغربالگری کنتورهای خانگي مشخص  در ضمنهمچنین  گرديدند.

 

 ابات غیرمجاز:شناسایی انشع-

خانگي  و انشعاباتمنازل  از بازديد  یو براتشكیل گرديده  جهت شناسايي انشعابات غیرمجاز درسطح روستا, اکیپ های کشف انشعابات غیرمجاز

گرديد.  اخذ مجاز ورود و بازديد از منازل جهت شناسايي انشعابات غیر مجوز ,ابتدا مكاتبات الزم بادادستان شهرستان صورت گرفته و مشترکین

 . باشدمي درمنطقه زياد يسالخشک بروز و توزيع آب روستايي به دلیل بافت روستاها هایشبكهسطح  در "معموال از شبكه انشعابگیری غیرمجاز

 

 

 شناسایی لوازم وتجهیزات مورد نیاز :-

در روستای مذکور نیاز به لوازم و « وردآب بدون درآمدبرآ»روستا ، تعويض کنتورهای خـراب و اجرای طرح   کشيلولهبرای رفــع نقص در شــبكه 

 تجهیزات مورد نظر ،مراحل اولیه اجرای طرح , فراهم گرديد: تأمینتجهیزات ذيل بوده است که با 

 اينچ)يک عدد( 4تهیه و نصب کنتور حجمي -1 

 اينچ)يک مورد( 4صافي  -2
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 مورد ( 5)"تهیه و نصب کنتور خانگي-3

 متر(100میلي متر)75پلي اتیلن سايز لوله-4

 مورد ( 7تهیه و نصب گیج فشار روغني ) -5

 اينچ )يک عدد (4تهیه ونصب شیر فلكه -6

 ساخت حوضچه فلزی جهت حفاظت کنتور حجمي ابتدای روستا )يک مورد(-7

 

 ابتدای شبکه: تعیین نقطه فشارسنجی در-
ستا، درمحل پیش بیني شده برای نصب کنتور حجمي، جايگاهي هم برای نصب گیج جهت مشخص شدن میزان فشارآب درخط انتقال ورودی رو

 رد سنجش قرارگرفته است.فشاردرنظرگرفته شده و فشارخط انتقال درابتدای شبكه توزيع روستا ,مو

 

 تعیین نقاط فشارسنجی در سطح شبکه :-
. جهت انجام  باشدمينیاز به پیش بیني نقاط فشـار سنجي در سطح شبكه برای تعیین فشارهای حداکثر ، حداقل و متوسط در سطح روستای عطامحمد,

 .(3)جدول  است چهار نقطه مختلف از سطح روستا برای سنجش فشار شبكه انتخاب گرديد اين کار

 

 نقاط فشارسنجي در سطح روستای عطا محمد :3جدول 

 1نقطه 2نقطه 3نقطه 4نقطه

 منزل کرمي یدهمنزل دامن کش منزل دامن گیر منزل راشكي

 
 

 .دهدمي(نشان 29/4/95تا  16/3/95) ر در نقاط مختلف روستای عطا محمدرا درطي دوره طرححداقل فشار و متوسط فشا فشار، تغییرات حداکثر 2شكل
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 محور نقاط فشارسنجي

 تغييرات فشارحداکثر، حداقل ومتوسط درروستای عطامحمد نمودار:2 شكل

 

بـار، 15/0 شـبكه ممینـیم فشـار نیانگیـم است، مشخص گرديدهشكل  در نشان داده شده است. همانگونه که 3شكلدرفشارشبكه درطي دوره طرحمیانگین

 7/1دوره طـرح حـدود. اختالف حداکثروحداقل فشارشبكه در طيباشدمي بار 52/0متوسط شبكه  میانگین فشار و بار 85/1ماکــزيمم شبكه میانگین فشار
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م شبكهميانگين فشارسيست شبكه ميانگين فشار متوسط م شبكهميانگين فشار ما زیم

 
 ( 29/4/95تا 16/3/95شبكه در دوره طرح) ممينيو ممتوسط  ،ماکزیمم ميانگين فشارنمودار: 3شكل

 

،در صد  باشدميبار  10 ی شبكه داخلي روستاهالولهبار بوده و با توجه به اين که فشار کاری  85/1با عنايت به اين که ماکزيمم فشار شبكه تقريباً 

 ی شبكه داخلي حداقل مقدار ممكن خواهد بود. هالولهشكستگي و نشتي 

 

 روستای عطامحمد : کشیلولهی شبکه هالولهآنالیز -

ال س20طول عمر یو داراجنس پلي اتیلن بوده  از ی شبكه مذکورهالولههمه  و باشدميمتر طول 2462 دارای روســتای عطامحمد کشيلولهشبكه 

 باشند.مي

  

 هالولهی روستای عطامحمد به تفكيک جنس و قطر و توزیع فراواني هالوله: طول کل 4جدول 

 ازکل در صد فراواني

 
 (m)هالولهطول 

 

 (mm)هالولهقطر 

 
(10 atm  فشارکاری)  رديف هالولهجنس 

 1 پلي اتیلن 40 284 54/11

 2 پلي اتیلن 50 397 12/16

 3 پلي اتیلن 63 837 34

 4 پلي اتیلن 75 170 9/6

 5 پلي اتیلن 90 774 44/31

 جمع کل 2462 100

 

، لوله پلـي داخلـي روستا کشيلولهی شبكه هالولهدرصد  34نیز آورده شده است ، حدود 4 و شكل (هالوله)درصد فراواني  4همانگونه که در جدول 

  .باشدميمیلیمتر  75اتیلن سايز ی پليهالولهدر اين شبكه مربوط به  هالولهفراواني  میلیمتر بوده و کمترين درصـد  63اتیلني سايز 

 

11.54%

16.12%

34%6.90%

0

31.44%
پلي اتيلن 4ميليمتری 
پلي اتيلن 5ميليمتری
پلي اتيلن63ميليمتری
پلي اتيلن5 ميليمتری
پلي اتيلن 9ميليمتری

 
 روستای عطا محمد کشيلوله در شبكه هالولهفراواني  صد در : نمودار 4شكل 

 

 برآورد کلی تلفات و هدر رفت آب در شبکه : -

اينچ در محل سايت مخزن  4تصفیه شده ورودی به روستای عطامحمداقدام به نصب يک دستگاه کنتور حجمي  برای مشخص شدن دقیق میزان آب

ت
را
غيي
ت

 
 ر
شا
ف
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( و مقايسه آن با میزان مصرفي  29/4/95تا  16/3/95روزه طرح) 45با مشخص شدن میزان آب ورودی به روستا در طي دوره  هوايي روستا گرديد.

 .گرددميي دوره مذکور میزان هــدر رفت آب در اين دوره محاسبه خانگي ( در طـ کنتورهایمشترکین ) قرائت 

 

 29/4/95تا  16/3/95: نتایج درصد تلفات )آب بدون درآمد ( روستای عطامحمددوره طرح : 5جدول 

 روستای عطامحمد نام منطقه

 59 تعداد مشترکین

 2717 میزان آب ورودی به شبكه روستا )مترمكعب(

 2088 رفي مشترکین  ) متر مكعب(میزان آب ثبت شده مص

 629 هدر رفت آب )متر مكعب(

 15/23 درصد تلفات شبكه

 

NRW)آب بدون درآمد(  مقدار آب ورودی به روستا = هدر رفت آب=  –مقدار مصرف واقعي   

.( گرددمي)مقدار مصارف واقعي به مصارفي گويند که بابت آن صورتحساب صـادر شده و هزينه آن دريافت   

 

NRW =2717-2088=629تر مكعب م  

 15/23نتايج  نیز آورده شده است ، در صد تلفات شبكه و هدر رفت آب در روستای عطا محمد در طي دوره مذکور حدود  5 همانگونه که در جدول

درصد بوده است.  31 مطرح گرديد , درصد میزان آب بدون درآمد وهدررفت آب , قبل از  شروع طرح پايلوت ". همانگونه که قبال باشدميدرصد 

نشانگر در صد آب بدون درآمد در روستا ,پس  5درصد هدر رفت آب کاهش يافته است. جدول شماره 85/7بنابراين درطي مدت اجرای طرح پايلوت 

» م سال ، اين میزان ازاجرای طرح پايلوت بوده و با توجه به شرايط اقلیمي منطقه و کمبود آب شرب در بعضي از روستاهای باال دست در ماه های گر

کنترل  باال و نجام اقدامات اساسي نظیر تعويض کنتورهای با طول عمرا اادامه طرح پايلوت ب در بايستميو  باشدميبه هیچ وجه قابل قبول ن« هدررفت 

 حد معقولي رساند . را به «آب بدون درآمد» مجدد انشعابات خانگي مشترکین ,میزان

 

 ات فیزیکی ( روستا :برآورد هدر رفت واقعی ) تلف-
 . باشدمينگهـداری خطوط  اکیپ از شده اخذآوری اطالعات برای برآورد میزان هدررفت واقعي شبكه نیاز به جـمع

 سرريزاز مخزن+ نشت ازمخرن + نشت ازانشعابات + نشت از شبكه توزيع + نشت ازخطوط انتقال =هدررفت واقعي

 آورده شده است . 6مخزن و ... در جدول ازتفاقات شبكه ، سرريز و نشت آبحوادث و ادر خصوص شده ازاکیپ های نگهداری خطوط اطالعات اخـذ

 

 (29/4/95تا 16/3/95از )روزه طرح45دوره  : مقادیر تلفات فيزیكي به تفكيک نوع در روستای عطامحمد ) هدر رفت واقعي (6جدول 
 

درصد تلفات هریک از عوامل 

 نسبت به آب ورودی به روستا

صدسهم هر یک از عوامل در

 تلفات فيزیكي

 مقدار تلفات

 )متر مكعب(

 شرح

 تلفات در اثر حوادث و اتفاقات ثبت شده 34/54 45/96 2

 تلفات مرئي در سطح محدوده طرح 2 55/3 074/0

 تلفات نامرئي و غيرآشكار - - -

 سرریزآب از مخازن 0 0 0

 نشت آب از مخازن 0 0 0

 لفات فيزیكي)هدررفت واقعي(جمع ت 34/56 100 074/2
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 حـدود) آورده شـده اسـت میـزان تلفـات فیزيكي)هـدررفت واقعـي( درروسـتای عطامحمـددرطي دوره مـورد نظـر بسـیارکم   6 در جدولهمانگونه که 

سـهم هريـک  5 شكل .باشدمي (درصد2حدود) بیشترين  سهم تلفات فیزيكي مربوط به تلفات در اثر حوادث و اتفاقات ثبت شده. باشدمي(  درصد074/2

 .دهدمينشان  را تلفات فیزيكي)هدررفت واقعي( از

 

96/45%

3/55%

شدهثبتواتفاقاتدراثرحوادثتلفات

طرحمحدودهدرسطحمرئيتلفات

ش

 سهم هریک ازتلفات فيزیكي درصد :نمودار5كل ش

 

 برآورد هدررفت ظاهری )تلفات غیرفیزیکی ( روستا :-

درصـدی جهـت کنتورهـای خـراب لحـاظ گرديـده  کین وجـود دارد,مشتر کنتورهایبا عنايت به اين که در طي دوره مذکور احتمال خرابي درصدی از 

شـكل و  7. جـدول شـماره باشـدميکنتورهای خانگي بسیار باال  که طول عمر مشخص گرديد آب روستائیان, کنتورهایاست. با بررسي به عمل آمده از 

ای انـدازه گیـری جريـان دارای خطاهـايي بـا نسـبت هـای تمـامي ابزارهـ"وضعیت کنتورهای خانگي روستائیان را از نظرطول عمرنشان مي دهند. تقريبـا6

جملـه کنتورهـای  از کنتورهـا ,برخـي از کـم هـایدبـي در ممكن است اتفـا  افتـد. زياد مختلف هستندکه اين خطاها درسه حالت جريان کم, متوسط و

ازل ,مصـارف کولرهاومصـارف منـابع انبسـاط منـ در داخـلکـم  نشـت ریـنظ یو مـواردگیری کننـد  را اندازهجريان عبوری  نیستند معمولي خانگي قادر

.دردبي های متوسط و زياد هـم باشدمي, چراکه مقداراين نوع مصارف کم ترازدبي شروع حرکت  کنتورهاباشدميتأسیسات گرمايي ,قابل اندازه گیری ن

 ...دارای خطـا مـي باشـند.کنتوراجزای  یمواد روسیب تر  کنتور, تیاز ظرفبیش  انيعبور جر دن فشارآب,یری به داليل زياد ازجمله باال بوابزار اندازه گ

 .] 5 [ شودميمشخص  حداکثر دبي های انتقال تا در آزمايش کنتورها قياز طراين خطاها 

 
 : طول عمر کنتورهای خانگي روستائيان جدول شماره

کل کنتورهای 

 مشترکین

تعداد کنتورهای نو 

 4)عمرکمتر از 

 سال(

درصد کنتورهای نو 

تورها نسبت به کل کن

)%( 

تعداد کنتورهای با 

طول عمر متوسط  

 سال( 8تا  4)بین 

درصد کنتورهای با 

طول عمر متوسط 

نسبت به کل کنتورها 

)%( 

تعداد کنتورهای با 

طول عمر باال )بیش 

 سال( 8از 

درصد کنتورهای 

با طول عمر باال 

به کل  نسبت

 کنتورها )%(

59   12 15 25 3  63 

 

12%

63%

25% 4سال عمرکمترازباطولکنتورهای

8سال عمرباالیباطولکنتورهای

4تا 8سال عمرمتوسطباطولکنتورهای

 
 عمر کنتورهای خانگي روستائيان نمودار طول -6شكل

 

میزان  بود. خواهد روستا باال نيدر اکنتورهای خانگي  یدرصد خطاکنتورها,  یعمر باالبه دلیل طول  ,دهدمينشان  6و شكل 7همانگونه که جدول

 ذيل برآورد گرديده است : به شرح ئت کنتورارين قرکنتورهای خراب ، خطای کنتورهای آب خانگي روستائیان و میزان خطای انساني مأمو
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 درصد 3کنتورهای خراب : تقريباً-

 درصد 10خطای کنتورهای آب : تقريباً-

 درصد1خطای انساني : تقريباً -

 

 (29/4/95تا 16/3/95)از  روزه طرح45 دوره در فكيک نوع درروستای عطامحمد: مقادیرتلفات غيرفيزیكي )هدررفت ظاهری(به ت8جدول 

 

 درصد ( 076/21آورده شده است ، در صد تلفات غیر فیزيكي در طي دوره مذکور در روستای عطامحمد بسیار باال) حدود  8همانگونه که در جدول 

 . باشدمي

 = هدر رفت ظاهری غیرمجازر ها + مصارف خطای وسايل اندازه گیری + خطای انساني در قرائت کنتو

درصد ( و کمترين درصد تلفات غیر فیزيكي روستا مربوط به 32/10بوده ) حدود  غیرمجازبیشترين در صد تلفات غیر فیزيكي روستا،مربوط به مصارف 

 .دهدمينشان  ری راسهم هريک ازعوامل هدررفت ظاه7 شكلدرصد (. 77/0. )حدود  باشدميخطای انساني در قرائت کنتورها 

 

48.95%

36.46%

10.94% 3.65%

جازانشعابات غيرم

کنتورهای خراب

خطای کنتورها

خطای انساني

 
 عوامل تلفات غيرفيزیكي سهم هریک از درصد : نمودار شكل

 

 

  یریگجهینتو  یبندجمع -3

 

 .دهدميرا نسبت به کل تلفات شبكه نشان  )هدررفت ظاهری( درروستای عطامحمدفیزيكي)هدررفت واقعي(و غیر فیزيكي درصد تلفات 8 شكل

 

8/95%

91/05%

فيزیكيتلفاتدرصد

غيرفيزیكيدرصدتلفات

 
 تلفات فيزیكي وغيرفيزیكي نسبت به کل تلفات شبكه درصد : نمودار8شكل

 شرح
 مقدار تلفات 

 )متر مكعب(

درصد سهم هریک از عوامل تلفات 

 غير  فيزیكي

درصد تلفات هریک از عوامل 

 روستانسبت به آب ورودی به 

 32/10 95/48 34/280 انشعابات غيرمجاز 

 306/2 94/10 64/62 (%3کنتورهای خراب )

 68/7 46/36 8/208 (% 1خطای کنتورها )

 77/0 65/3 88/20 (%1خطای انساني )

 076/21 100 66/572 (ظاهری جمع تلفات غيرفيزیكي)هدررفت
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که بیشترين علت هدر رفت آب  میرسيماز بررسي میزان هدررفت کل شبكه و میزان هدر رفت واقعي و ظاهری شبكه در روستا عطامحمد به اين نتیجه 

کلي از  یبندجمعدر يک  .باشدميآب توسط تعدادی از اهالي روستا  غیرمجازسطح شبكه و برداشت  در غیرمجازدر اين روستا ، وجود انشعابات 

 هایدر شبكههدررفت آب  و کاهشبرای اعمال مديريت مصرف  .گرددمي یریگجهینتدر روستای عطا محمد « برآوردآب بدون درآمد » اجرای طرح 

 فیزيكي و غیر فیزيكي انجام گردد : هایبخش در ريزاقدامات اساسي  بايستميتوزيع آب روستايي ,

 

 الف(اقدامات ضروری در جهت کاهش تلفات غير فيزیكي :

 .باشدميتعويض کلیه کنتورهای خراب و کنتورهای با طول عمر باال که درصد خطای آن ها زياد -1

 درسطح شبكه داخلي روستا. غیرمجازجهت شناسايي بیشتر انشعابات ازاين دستگاه ها و استفادهساز زير سطحي مجهز شدن امور به دستگاه های آشكار-2

 بازرسي خانه به خانه جهت شناسايي انشعابات غیرمجازو قطع لوله انشعابات مشترکین غیرمجاز.-3

 تست کنتور حجمي ابتدای روستا.-4

 تست کنتورهای آب خانگي مشترکین.-5

 قرائت کنتور . نيمأمورجهت  يو آموزشايجاد دوره های بازآموزی -6

 کنتورهای هوشمند. استفاده از و خريد اعتبار تأمینصورت  در استفاده از کنتورهای با دقت باال و-7

 اطالع رساني به مشترکین در جهت محافظت از کنتورهای آب در مقابل يخ زدگي.-8

 اصالح انشعابات مشترکین و پیش بیني حوضچه مناسب جهت حفاظت کنتورهای آب.-9

 ه از کنتورخوان های مجرب و آموزش ديده جهت قرائت کنتورهای مشترکین و کنتور حجمي روستا.استفاد-10

 

 ب(اقدامات ضروری در بخش کاهش تلفات فيزیكي :

 الزم است اقدامات ذيل صورت پذيرد : باشدميبرای کاهش تلفات فیزيكي که مربوط به  نشت از شبكه توزيع و نشت و سرريز از مخازن آب 

 ازی و عايق بندی ديواره ها وکف مخزن مجموعه.بازس-1

 نصب سیستم کنترل وفلوتر مناسب جهت جلوگیری از سر ريز مخزن -2

 استفاده از کنتور دقیق ديجیتالي جهت محاسبه دقیق میزان آب ورودی به روستا.-3

 ی معیوب و فرسوده در سطح شبكه داخلي روستا هالولهتعويض -4

   و حوضچه های شیرآالت موجود در سطح شبكه توزيع وداخل ســايت مخازن هوايي روستا. رآالتیش اصالح و تعمیر-5

  مرئي سازی شیر های قطع کن انشعابات خانگي وبرطرف نمودن نواقص مربوط به انشعابات خانگي- 6

 

 مراجع -4
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آب )مطالعه موردی:مجتمع کهک  کشيلوله هایدر شبكه آب بدون درآمد .برآوردمیزان(1393) ,.الكزائیان پور,غ,. محمدرضاپور, .3

    .      1393نه.شیراز.اسفندماه شهرستان زهک(.همايش ملي راهكارهای پیش روی بحران آب درايران وخاورمیا

 . 96تا89.صفحات 1(.ارزيابي آب بدون درآمد.مجله توسعه آب وتوسعه پايدار.سال اول.شماره 1392عباسپور,ف,.)  .4

نیامده وراهكارهای  حساببه(.راهنمای شناخت وبررسي عوامل موثردرآب 1389وزارت نیرو,دفترمهندسي ومعیارهای فني آب وآبفا. ) .5
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