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 خالصه

 اقدامات برابر در مقاومت برای اسالمی و نظام امنیتی و سیاسی کالن هایسیاست با هماهنگ که است یاقتصاد نظام یک عنوانبه مقاومتی اقتصاد

 پیشرفت و توسعه و کرده مقاومت استکبار نظام اقتصادی گوناگون هایتوطئهو  هاتحریم اقتصادی ضربات برابر در بتواند تا گیردمی شکل تخریبی

در توسعه  مؤثریکی از ارکان  عنوانبهآب  مختلف کشور، هایبخشو  هاسازمانت موضوع اقتصاد مقاومتی در با توجه به اهمی. دهد ادامه را خود

که همواره در طول تاریخ مورد توجه خاص قرار گرفته است. و مفهومی تحت عنوان مدیریت ترکیبی تولید و مصرف  باشدمیپایدار یک جامعه 

محدودیت منابع آب در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی در جهان طرح گردیده و توسعه یافته است. در این ناشی از  هایچالشمقابله با  منظوربه

 هابررسی. نمایدمیمهم در رسیدن به الگوی مصرف نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا  هایمقولهیکی از  عنوانبهراستا آب بدون درآمد 

بوده که سهم حجم آب بدون  مترمکعب 29363962استان خراسان شمالی حدود  آب تولیدی در روستاهایمیزان کل  39در سال  دهدمینشان 

آب و فاضالب روستای با توجه به کمبود منابع آبی، استفاده بهینه از منابع آبی  هایشرکت. رویکرد باشدمی مترمکعب 49439131حدود  درآمد

. شرکت آب فاضالب روستایی خراسان شمالی با انجام اقدامات هاستبرنامهاین  از در جهت کاهش تلفات یکی ریزیبرنامهکه  باشدمیموجود 

حجم کل آب تولیدی توانسته میزان کل حجم آب بدون درآمد خود را به  مترمکعب 26992263از میزان  31مثبت برای کاهش هدر رفت در سال 

آمد و بررسی انواع تلفات موجود در شبکه آبرسانی بر کاهش آب بدون در مؤثربرساند. در این مقاله با شناسایی عوامل  مترمکعب 8123494

در مدیرت مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی و  مؤثریکی از عوامل  عنوانبهشرکت آب و فاضالب راهکارها و پیشنهاداتی جهت کاهش این زیان 

 .گرددمیبرای سال پیشرو ارائه  درآمدهمچنین برآورد میزان کاهش آب بدون 

 

 درآمداصالح الگوی مصرف، آب بدون د مقاومتی، اقتصاکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 

. توجه به این نکته که نگهداری از باشدمیشرکت آب و فاضالب روستایی  هایمسئولیتآب سالم و قابل شرب برای جامعه یکی از وظائف و  تأمین

کند بسیار مهم است. برای رسیدن به الگوی صحیح مصرف یک  ینتأمآب جامعه روستایی را با حداقل هزینه  هاینیازمندی که ایگونهبه تأسیسات

منظم و مداوم مورد اجرا گذاشته شود مورد نیاز است. این یک واقعیت است که تمام آب تولیدی در  طوربهو  ریزیطرحبرنامه نگهداری مناسب که 

است.  ناپذیراجتناب. و تحمل آن در سیستم دهدمیتلفات در سیستم رخ قرار گیرد و همیشه یک مقدار  برداریبهرهمورد  تواندنمییک سیستم آبرسانی 
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تهیه آب جوامع باید نهایت سعی خود برای کنترل و تلفیق این نوع تلفات به عمل آورند. نقاط نشت و اتالف آب را پیدا کرده و  اندرکاراندستلذا 

 [ 2را برای تعمیر آن انجام دهند.] مؤثریاقدامات سریع و 

و باعث کاهش درآمد  رودمیکه بیان شد آب بدون درآمد قسمتی از آب تولیدی است که به شکل تلفات در شبکه آبرسانی به هدر  طورمانه    

بخش فیزیکی و غیر فیزیکی  2. میزان مصرف شامل مصرف واقعی بعالوه تلفات بوده که تلفات نیز به شودمیآب و فاضالب روستایی  هایشرکت

 .دگردمیتقسیم 

 طوربه. باشدمیو شیر آالت و سر ریز مخازن  نشت از اتصاالت -گزارش شده هایشکستینشت ناشی از  -یا مرئی شامل نشت زمین تلفات فیزیکی:

 .شودمیکلی در تلفات فیزیکی آب به هدر رفته و هزینه آن توسط شرکت آب و فاضالب روستایی دریافت ن

، در واقع این نوع تلفات آب گرددمیکه هزینه توسط شرکت آب و فاضالب روستایی دریافت ن باشدمیه ای مقدار آب هدر رفت تلفات غیر فیزیکی:

. ولی به دلیل عدم اندازه گیری و خطای ناشی از اندازه گیری قرائت، ثبت قرائت و یا سیستم مشترکین گیردمیتوسط مصرف کننده مورد استفاده قرار 

 [9. ]دشومیمقدار واقعی مصرف مشخص ن

. و کشور ما نیز به جهت شرایط جهانی و باشدمیبا این توضیحات توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی امری ضروری در جهت اصالح مدیریت مصرف     

ه است که: جهت ها توجه به این نکت برداریبهرهمنطقه ای این مبحث را جزو اصلی ترین برنامه های خود قرار داده است. بدین منظور مسئله اساسی در 

هستیم.  برداریبهرهمدیرت منابع آبی و مالی محدود در راستای ارائه خدمات ایمن با کیفیت و مداوم نیازمند پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی در 

رکت نمایند. در نتیجه خود ح هایچالشآب و فاضالب روستایی برای ادامه حیات خود و بهبود عملکرد خود باید به سمت اصالح موانع و  هایشرکت

 .شودمیتوجه به فرصت ها و دستیابی به راه حل های مناسب یکی از اقدامات ضروری محسوب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
. تصویر فضای راه حل در جهت اقدام و عمل 1شکل  

 

 

 .باالنس آب ورودی و خروجی سیستم2
 

. تعاریف خالصه شده از عوامل باالسینگ آب (4)جدول  باشدمیروش های متداول محاسبات تلفات در شبکه های آبرسانی باالسینگ آب یکی از 

 [: 6عبارتند از]

 عبارت است از حجم ساالنه ورودی به شبکه توزیع منطقه حجم آب ورودی شبکه:

کننده آب و  تأمینگیری نشده ی مصرفی توسط مشترکین مجاز، شرکت  عبارت است از حجم ساالنه آب اندازه گیری شده و یا اندازه مصارف مجاز:

 تمامی عوامل مصرف کننده مجاز مشروط و یا غیر مشروط.
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. هدر رفت واقعی مشتمل بر نشت از لوله ها و تجهیزات شبکه و همچنین سرریز مخازن شودمیکه شامل هدر رفت واقعی و ظاهری  هدر رفت آب:

هدر رفت ظاهری شامل مصارف غیر مجاز، عدم دقت کنتورها و خطا در ثبت اطالعات صورت حسابی و همچنین خطا در . از طرفی دیگر گرددمی

 .شودمیقرائت کنتور 

 

 [6. مولفه های باالسینگ آب برای یک شبکه توزیع آب ]1جدول

 
 

می  39شرکتهای آب و فاضالب کل کشور در سال ی صورت گرفته در خصوص خسارت ناشی از حجم آب بدون درآمد هابررسیبا توجه ویژه به 

 . (2)شکل  پی برد و شرکت ها را برای رفع این معضل مجاب کرد درآمدتوان به اهمیت نگاه ویژه به کاهش زیان ناشی از آب بدون 

 

 33. خسارت ناشی از حجم آب بدون درآمد آب و فاضالب کشور در سال 2شکل

 

 آب و فاضالب: هایشرکتتی چالشی در تفکیک آب شرب از آب مصارف بهداش.3

نکته قابل تامل در مورد آب مصرفی کشورمان این است که هنوز آب شرب از آب مصارف بهداشتی تفکیک نشده است. این در شرایطی است که در 

گر چه در دنیای پیشرفته  شود.های بهداشتی جاری میاغلب کشورهای جهان، آب قابل آشامیدن آبی نیست که از دوش حمام یا شیر آب سرویس

شود و همه توان برای پخت و پز هم از آن استفاده کرد، اما بخش بسیار کمی از آن صرف تهیه غذا میکیفیت آب غیر شرب آنقدر باال است که می
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بی که صرف سایر کاربردها دلیل آنکه تفکیک آب شرب از آکنند. اما بهشوند استفاده میهایی که در بطری عرضه میمردم برای نوشیدن از آب

اندازی با های راهتوانند هزینهاولیه زیادی است، بسیاری از کشورهایی که در زمره کشورهای ثروتمند جهان قرار ندارند، نمی شود، نیازمند سرمایهمی

یشتری از درآمد خود را صرف های مناسب تفکیک آب شرب را تقبل کنند و به همین دلیل مردم این کشورها مجبورند بخش بحفظ زیرساخت

 بها کنند.پرداخت آب

 اصالح الگوی مصرف  هایسیاستمدیریت مصرف و اجرای .4

 اصالح الگوی مصرف آب در بخش شرب -

 مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب جهت کاهش مصارف وابسته به فشار -

ام مهندسی در ساخت و سازهای جدید و واگذاری انشعاب آب و فاضالب اماکن توسط مهندسان ناظر عضو سازمان نظ تأسیساتنظارت بر  -

 آب فقط در صورت ارائه تاییدیه سازمان نظام مهندسی

 انجام مطالعات تهیه برچسب آب و ابالغ آن به کلیه واحد های تولید کننده تجهیزات آب بر و آب پخش -

 باشند اطالع رسانی به مردم در خصوص استفاده از تجهیزاتی که دارای برچسب آب می -

 الزام تولید کنندگان تجهیزات آب بر و آب پخش به رعایت استاندارد های ملی و بین المللی -

 جلوگیری از ورود تجهیزات غیر استاندارد به کشور -

 آب و فاضالب و کسر هزینه آن به صورت اقساطی در قبوض آب هایشرکتتوزیع تجهیزات کاهنده مصرف توسط  -

 از تجهیزات کاهنده مصرف آب در کلیه اماکنفرهنگ سازی در خصوص استفاده  -

 فرهنگ سازی در زمینه کمبود منابع آبی و تشویق مردم به مدیریت بهینه مصرف آب -

 بازچرخانی آب خاکستری در اماکن جهت مصارف فضای سبز و فالش تانک سرویس های بهداشتی -

 جداسازی سامانه آبیاری فضای سبز از آب شرب -

 [1ده شده برای آبیاری فضای سبز ]استفاده از پساب تصفیه ش -

 عملکرد آب بدون درآمد در آبفار خراسان شمالی .5

 آبفار خراسان شمالی درآمد. عملکرد اداره آب بدون 2جدول
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 مولفه های سیاست موفق برای کاهش هدر رفت واقعی:.6
 

 

 
 . مولفه های کاهش هدر رفت3شکل

 

 روستای خراسان شمالی :آب تولیدی در شرکت آب و فاضالب  اقدامات انجام شده در جهت کاهش هدر رفت.7

 
 شناسایی قطع و جمع آوری انشعابات غیر مجاز 

 تعویض کنتورهای خراب 

 جلوگیری از سر ریز مخازن 

 جلوگیری از شکستگی خطوط لوله و شبکه 

 اخذ تائیده بازرس فنی برای کلیه اجناس خریدار و نصب شده 

 کاهش زمان حوادث و اتفاقات 

 [8اسایی نقاط بحران ]شن 

 

آب و فاضالب شهری و  هایشرکتدر  در صورت عدم اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی تأسیساتخسارات وارده به .8

 روستایی:

 
ه صرفه جویی در حوزه انرژی شامل دو بخش جاری و سرمایه گذاری است که در صورت عدم رعایت مالحظات مدیریت انرژی سبب افزایش هزین   

 عبارتند از :سالیانه در سطح کشور مثال خسارات  عنوانبهخواهد شد. برداریبهرهدر دو قسمت طراحی و 

 : برداریبهره -الف
 میلیارد ریال  99حدودا  بی توجهی به تصحیح قبوض برق،  .4

 ارد ریال میلی 149حدود ، تأسیساتعدم ممیزی انرژی و عدم سرمایه گذاری در طراحی مجدد  تجهیزات انرزی بر  .2

  تأسیساتبه  رسانیبرقحین عملیات ساخت  و   کارهابرقعدم رعایت ایمنی  .9

 و عدم ترموگرافی تابلو های برق  برداریبهرهعدم  رعایت دستور العمل های  .1
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 طراحی:-ب
 میلیارد ریال 11 99حدودعدم صرفه جویی در سرمایه گذاری نظیر خرید دیماند مازاد، .4

 میلیاردریال 19حدودا  و انرژی در خرید تجهیزات، برداریبهرهنگهداری عدم توجه به مالحظات،  .2

 

 اقدامات مدیریت مصارف مجاز بدون درآمد بر اساس مدت زمان مورد نیاز جهت پیاده سازی:. 9

 
 : درآمداقدامات کوتاه مدت مدیریت مصارف مجاز بدون . 4

 صدور صورتحساب بر اساس مصرف مشابه برای کنتورهای خراب.الف. تست کنتور مشترکین مشمول معافیت و تغییر فوری روش 

 ب. تخصیص میزان مشخصی از آب در هر دوره زمانی

 . اقدامات میان مدت مدیریت مصارف مجاز بدون درآمد:2

 آب یا استفاده از نقاط برداشت آب دارای کنتور تأمینالف. مذاکره با مصرف کنندگان عمده جهت تغییر منبع 

 ر دقیق برای مصارف مجاز بدون درآمد بدون اندازه گیریب. نصب کنتو

 ج. جایگزینی کنتورهای کم شمار با کنتور دقیق

 درآمد.  اقدامات بلند مدت مدیریت مصارف مجاز بدون 9

 مذاکره جهت اصالح نظام تعرفه

 

به صورت تفصیلی  4931ن شمالی در سال در شرکت آب و فاضالب روستایی خراسا درآمداقدامات صورت گرفته در جهت کاهش مصرف آب بدون 

 آمده است. 9 در جدول

 

. اقدامات انجام شده جهت کاهش هدر رفت آب در آبفار خراسان شمالی3جدول   

 
 

 گام شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی با انجام اقدامات عملیاتی و همچنین پیش بینی تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در سطح استان

بررسی میزان کاهش زیان های آب بدون  1بلندی را در جهت نیل به الگوی مدیریت مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی بر خواهد داشت. در جدول 

 شرح داده شده است. درآمد
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 زیر بررسی میزان کاهش زیان های آب بدون -4جدول

ان نام شهرست ردیف   

 تعداد انشعاب

غیر مجاز 

 احتمالی 

ل نسب به ک

تان اس  

مصرف 

ماهانه به 

  مترمکعب

مبلغ هر 

 مترمکعب

 آب آزاد 

هزینه تمام 

 شده هر دوره

ه مبلغ خسارت وارد

به ریال در طول 

 سال  بابت آبهاء

ه میزان صرف

جویی در 

 مصرف برق

لنسبت به ک  

هزینه صرفه 

 جویی در میزان

به  کلر مصرفی

 ریال

 هزینه ودیعه

جمع کل 

خسارت 

 وارده ریال

 1,775,520 295,920 10,800 13.7 %20.69 1054 بجنورد  1
0/41% 

6,050 
1,739,10

0,000 
1,740,8
81,570 

 10,800 13.7 %17.35 884 شیروان  2
261,593,

280 
1,569,559,6

80 0/41% 
6,050 

1,458,60
0,000 

3,028,1
65,730 

 10,800 13.7 %16.68 850 مانه 3
251,532,

000 
1,509,192,0

00 0/41% 
6,050 

1,402,50
0,000 

2,911,6
98,050 

 10,800 13.7 %9.10 464 راز  4
137,306,

880 
823,841,28

0 0/41% 
6,050 

765,600,
000 

1,589,4
47,330 

 10,800 13.7 %9.80 499 فاروج  5
147,664,

080 
885,984,48

0 0/41% 
6,050 

823,350,
000 

1,709,3
40,530 

 10,800 13.7 %19.68 1003 اسفراین  6
296,807,

760 
1,780,846,5

60 0/41% 
6,050 

1,654,95
0,000 

3,435,8
02,610 

 10,800 13.7 %1.50 76 گرمه 7
22,489,9

20 
134,939,52

0 0/41% 
6,050 

125,400,
000 

260,345
,570 

 10,800 13.7 %5.20 265 جاجرم  8
78,418,8

00 
470,512,80

0 0/41% 
6,050 

437,250,
000 

907,768
,850 

     %100 5095 جمع کل
1,196,10

8,640 
7,176,651,8

40 

 

48,399 
8,406,75

0,000 
15,583,
450,239 
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 استفاده از کنتور های هوشمند -6

 بازدید از حوضچه کنتورهای مشترکین توسط کتتور نویسان همراه نشت یابی به کمک دستگاه صوت سنج -9

 برچیده شدن کلیه شیرهای قبل از کنتور در حوضچه کنتور مشترکین -1

فشارشکن و نصب و راه  شیرهایبا تعدیل فشار در شبکه تا حد ممکن توسط  باشدمیاالی شبکه از آنجا که علت اصلی بروز اتفاقات فشارب -8

 اندازی مخازن خانگی همراه پمپ خصوصا برای ساختمانهای دارای طبقات 

 استفاده از لوازم استاندارد با تایید ناظر کیفی -3

 

 

 .نتیجه گیری:11
 

ت گرفته در خصوص کاهش زیان های ناشی از هدر رفت آب بدون درآمد، نقش بسزایی در راستای با انجام این پژوهش می توان گفت اقدامات صور

 مدیریت مصرف و بهبود وضعیت موجود نموده است. که شرکت را در تحقق نیل به اهداف و برنامه های اقتصاد مقاومتی یاری نموده است. در ضمن

ر نهایت بهبود وضعیت موجود و افزایش رضایتمندی شده است. عالوه بر موارد فوق با انجام اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش تلفات، و د

 ی کارشناسان این حوزه عواملی چون:هابررسی

 افزایش اعتبارات در بخش نگهداری ، و توسعه و بازسازی-4 

 تخصیص به موقع اعتبارات  -2

 وستاهاتشکیل جلسات مستمر با فرمانداریها، بخشداری ها و دهیاران ر-9

 تخصیص ردیف اعتباری مجزا در بخش توسعه و بازسازی شهرستانهای سطح استان - 1

 پیگیری در جهت اخذ ریف اعتباری مجزا به بخش آب بدون درآمد -6

ف شرکتهای ، تاثیر کامال مستقیمی در بهبود وضعیت مدیریت مصرهمکاری و هماهنگی بین بخشی سازمانهای مرتبط در زمینه حفاظت از منابع آبی-9

 آب و فاضالب دارد.
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