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 خالصه

كه در مواقع  اندكردهتأمين آب اضطراری تعبيه  منظوربههايي آب، علمك پمپاژآب و فاضالب در محل تأسيسات ذخيره يا  هایشركتاكثر 

. شودمي، مصارف ساخت و ساز و ... استفاده هاشركتتانكری به مشترياني مانند صنايع،  صورتبهبرای فروش آب  هاعلمكغيراضطرار از اين 

در . گرددميآب و فاضالب  هایشركتو زيان مالي در  ب باالرفتن ميزان هدررفت ظاهریموج هاعلمكعدم مديريت صحيح فروش آب از اين 

وردی بررسي گرديد. نتايج نشان م صورتبهدر كاهش هدررفت ظاهری آب در شهر بوشهر  پرداختپيشاين مطالعه، نقش استفاده از كنتورهای 

كه با اجرای اين عمليات از  رفتهميغيرمجاز به فروش  صورتبهعلمك از آب مصرفي اين  %06كه پيش از نصب اين سيستم، حدود  دهدمي

 مندبهرهميزان آب جلوگيری به عمل آمد و شركت آب و فاضالب استان بوشهر نيز از منافع اقتصادی ناشي از اجزای اين طرح هدررفت اين 

 گرديد.

 

 پرداختپيش هايسيستمهدررفت ظاهري، آبرساني تانكري، كلمات كليدي: 

 

 

 مقدمه .1

 
درصد از خط  60درصد از آب مصرفي استان از خط كوثر واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد،  45استان بوشهر در جنوب غرب ايران واقع شده است. 

بي، . با توجه به وابستگي فراوان استان از لحاظ منابع آشودميأمين درون استاني ت هایچاهدرصد از  06فارس و حدود  استانكازرون واقع در 

 .نمايدميكاهش آب بدون درآمد در اين استان دوچندان  مؤثرهای اخير و باال بودن ميزان آب بدون درآمد، اهميت اجرای اقدامات خشكسالي

درصد( را به خود اختصاص داده است. اين نوع هدررفت، مقدار آبي  50از  82از آب بدون درآمد شهر بوشهر )حدود  ایعمدههدررفت ظاهری، بخش 

بخشي از هدررفت  هدررفت ظاهریمدی برای شركت آب و فاضالب ندارد به عبارت ديگر است كه به شكلي مورداستفاده قرار گرفته است اما درآ

و  گيریاندازه. بخشي از اين خطاها مربوط به ساختار وسايل شودميو يا مصارف غيرمجاز ايجاد  گيریاندازهآب است كه به دليل خطا و اشتباه در 

 [0]. باشدميبخشي مربوط به خطای مديريتي و سيستمي 

. باشدمي هاعلمكهای آبرساني تانكری به علت عدم مديريت صحيح فروش از اين يكي از عوامل ايجاد هدررفت ظاهری، مصارف ثبت نشده علمك

در كاهش هدررفت  مؤثری باالتر، از جمله راهكارهای و استفاده از كنتورهای با تكنولوژ هاعلمكشناسايي مصارف غيرمجاز و ثبت نشده از اين 

 .باشدميظاهری آب و ثبت دقيق مصارف 
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 هامواد و روش. 2

 
 (0 كلشعلمك آبرساني تانكری شهر بوشهر در محل تأسيسات آبرساني شهيد ماهيني شهر بوشهر واقع شده است. )

 

 
 علمك آب تانكري -1كل ش

 

قبل از اجرای اين مطالعه، شيوه فروش آب تانكری بدين ترتيب بود كه شخص متقاضي بايستي به امور خدمات مشتركين شهر بوشهر مراجعه 

 برای رانندگان تانكرهای واحد بحران )كه وظيفه آبرساني در زمان هاحواله. البته اين كردميآبگيری خريداری  مجوز عنوانبهرا  هاييحوالهكرده و 

كه دارای مهر شركت آبفا و امضای مقام مجاز نيز بودند حجم مجاز آبگيری  نويسدستی هاحوالهقطعي آب را به عهده داشتند( رايگان بود. در اين 

رؤيت حواله  ی كاغذی به اپراتور علمك، مجوز آبگيری را اخذ نموده و اپراتور علمك پس ازهاحواله. رانندگان تانكر پس از ارائه اين گرديدميدرج 

خطاهای زير  پمپ مخصوص علمك آب تانكری اقدام مي نمود. وسيلهبهو تطابق حجم تانكر و حجم مجاز درج شده در حواله، نسبت به پر كردن تانكر 

 در اين شيوه عملكرد محتمل مي نمود:

 توسط اپراتور علمكبطور سهوی( بعلت عدم كنترل دقيق حجم آبگيری حواله )آبگيری بيش از حد مجاز درج شده در 

 آبگيری بدون مجوز در صورت وقوع تخلف توسط اپراتور

ظاهری حجم  صورتبهعلت اصلي بروز خطای اول، عدم كنترل ميزان دقيق آب فروش رفته توسط اپراتور بود. توضيح اينكه اپراتور صرفا 

ليتر آب  06566قرار نمي داد. به عنوان مثال به راحتي امكان آبگيری تانكر را كنترل ميكرد و حجم آب عبوری از كنتور را معيار حجم آب فروش رفته 

ليتری ميسر بود. علت اصلي خطای دوم نيز متأسفانه تخلف عمدی برخي از اپراتورها بود كه كنترل آن به راحتي امكان پذير نبوده و  06666با يك حواله 

در زمان تعويض شيفت اپراتور، الزامي بود كه اين كار نيز مستلزم صرف هزينه های  هالهحواحضور يك نيروی ناظر برای تطبيق آب فروش رفته با ميزان 

 اياب و ذهاب و نيروی انساني بوده و در برابر قيمت اندك آب فاقد صرفه اقتصادی مي نمود.

ينچ و يك دستگاه پردازشگر ا 5شامل يك دستگاه كنتور مكانيكي  پرداختپيشروش كار مورد استفاده در اين مطالعه، نصب يك سيستم 

 است. شيوه كار نيز بدين ترتيب است كه متقاضيان، كارت اعتباری مخصوص را با حجم مشخص از امور خدمات مشتركين شهر خريداری مي كنند. در

نياز خود را به دستگاه اعالم  هنگام آبگيری، كارت اعتباری را در محل مخصوص تعبيه شده بر روی دستگاه پردازشگر قرار داده و ميزان حجم آب مورد

 .(8كل ش. )كنندمي
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 كنتور مكانيكي -2 كلش

 

صوص پردازشگر در ابتدا، اعتبار كارت مغناطيسي را بررسي كرده و در صورت مجاز بودن كارت به آبگيری، فرمان استارت را به تابلو برق پمپ مخ

ليتر آب از كنتور، يك پالس به سيستم  5. با عبور هر شودمي. پمپ شروع به كار كرده و آبگيری تانكر آغاز كندميعلمك آب تانكری صادر 

 .كندمي، ميزان حجم آب عبوری را از كنتور محاسبه هاپالسو پردازشگر با شمارش  شودميازشگر ارسال پرد

 اين كار تا زماني كه يكي از سه حالت زير پيش بيايد بطور مستمر ادامه مي يابد:

 اتمام شارژ كارت اعتباری -0

 شروع آبگيری(رسيدن ميزان حجم آب به حجم اعالم شده توسط راننده به دستگاه)هنگام  -8

 استفاده از كليد قطع اضطراری آب -6

 

 

 بحث. 3
   
كه عمليات  06و همچنين بخشي از سال  08، 00، 06برای بررسي دستاوردهای حاصل، ميانگين ماهانه فروش آب تانكری در سالهای  0مطابق جدول  

 [8]. (6)شكل  ای روش جديد، مقايسه گرديدفروش به روش قديمي انجام ميگرفت با ميانگين ماهانه فروش آب تانكری پس از اجر

 

 از اجراي طرح و بعدميانگين فروش ماهانه آب تانكري شهر بوشهر در دوره هاي قبل   -1جدول     

 حجم)مترمكعب( دوره زمان

 0،726 06سال  قبل از اجرای طرح

 52،78 00سال 

 02،07 08سال 

 0،402 06هشت ماهه ابتدای 

 0،067 06انتهای  چهارماهه بعد از اجرای طرح

 00،870 05سال 
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 از اجراي طرح و بعدمقايسه ميانگين فروش ماهانه آب تانكري شهر بوشهر در دوره هاي قبل   - 3كل ش

 

، برداشت آب از علمك های آبرساني تانكری ساماندهي گرديد كه اين موضوع در كاهش هدررفت ظاهری شهر پرداختپيشبا نصب كنتورهای 

 [6] آمده است: 6و  8در جداول  0605تا  0608مؤثر بود. ميزان توليد و هدررفت ظاهری آب در سالهای بوشهر 

 

 حجم توليد و هدررفت ظاهري آب شهر بوشهر )مترمكعب( – 2جدول

 هدررفت ظاهری      توليد                            سال                               

0608 66,246,282 00،404،006 

0606 66،464،666 0،662،005 

0605 85،264،802 0،204،276 

                             

 درصد توليد و هدررفت ظاهري آب شهر بوشهر )گزارش سامانه باالنس آب كشور( – 3جدول

 هدررفت ظاهری)%( آب بدون درآمد )%(                سال   

0608 40.07 65.00 

0606 50.07 66.2 

0605 50.8 87.2 

 

 0606مترمكعب در ماه در سال  0067مترمكعب در ماه به  0207از  0608ميزان فروش ثبت شده آب از محل علمك آب تانكری در شهر بوشهر در سال 

سال افزايش يافت. اين ميزان افزايش مترمكعب در  20226و پس از تغيير سيستم، فروش آب افزايش يافت. با اين اصالح، فروش ثبت شده آب به ميزان 

 درصد گرديده است. 6.82منجر به كاهش هدررفت ظاهری و آب بدون درآمد به ميزان 

 0402انجام دهيم، ميزان فروش ثبت شده از محل علمك آب تانكری در شهر بوشهر، از  0606هر چند در صورتيكه اين مقايسه را در بازه زماني سال 

. اين ميزان افزايش باشدميمترمكعب در سال  00676مترمكعب در ماه افزايش يافته است. اين ميزان افزايش فروش معادل  0067مترمكعب در ماه به 

 .گرددميدرصد  6.6فروش منجر به كاهش هدررفت ظاهری و آب بدون درآمد به ميزان 
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 . نتيجه گيری4

 
اين است كه اصالح سيستم فروش آب از محل انشعاب علمك آب تانكری به سيستم پيش فروش، افزايش حجم فروشي در  رسديمآنچه مشهود به نظر 

درصد در شهر بوشهر به دنبال داشته است. اين  6.6مترمكعب در سال و كاهش آب بدون درآمد و هدررفت ظاهری به ميزان حدود   20666حدود 

 0606ميليارد ريال در سال  60850/0ريال به ازای هر مترمكعب، منفعتي معادل  64666فروش ثبت شده از نظر مالي، با احتساب تعرفه  افزايش حجم

 ميليارد ريال افزايش يافت.   050425/4به ميزان  0605ريال به ازای هر مترمكعب در سال 55666بدنبال داشت. اين منفعت با تعرفه 

 

 

 مراجع. 5
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