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Abstract
As the main component of real water losses, leakage afflicts
most water networks worldwide; even the best Water
Distribution Networks (WDNs) have leakage in their network
infrastructure. Several methods and strategies have been
developed for leakage reduction and performance
improvement in WDNs. In practice, leakage control strategies,
including active leakage control, passive leakage control,
pressure management, and infrastructure asset management,
are performed by water utilities to reduce leakage. The main
question is, which of these leakage management strategies are
the most appropriate for a specific WDN? The answer to this
question is obtained by analyzing the economic level of
leakage (ELL). In fact, the essential component of a leakage
control strategy is that its target is set in terms of the economic
level of leakage (ELL). This paper provides a comprehensive
review of the estimation of the ELL at different time frames,
including short-run, long-run, and sustainable in WDNs. In
addition, a procedure to estimate the ELL is proposed
according to the conditions in each network or the relevant
water utilities. Results of this review could be a valuable
reference resource for practitioners and researchers dealing
with non-revenue water in WDNs.

 جزو الینفک،نشت به عنوان یکی از ارکان اصلی هدررفتِ واقعی آب
شبکههاي توزیع آب شهري محسوب میشود؛ به طوري که حتی بهترین
.شبکههاي توزیع آب نیز از مقداري نشت در زیرساخت خود برخوردار هستند
 روشها و،جهت کاهش نشت و بهبود عملکرد شبکههاي توزیع آب
 اقدامات و استراتژيهاي اصلی جهت.رویکردهاي متعددي ارائه شده است
 شامل چهار،کنترل و مدیریت نشت توسط شرکتهاي آب و فاضالب
 مدیریت حوادث،)استراتژي اصلی عملیات کنترل فعال نشت (نشتیابی فعال
 مدیریت فشار و مدیریت دارایی،)و شکستگیها (کنترل منفعل نشت
 سوال حائز اهمیت این است.(بازسازي و نوسازي زیرساخت شبکه) میباشد
 کدام یک از این رویکردها براي یک شبکه توزیع آب مناسبتر است؟،که
 لذا.پاسخ این سؤال با انجام تحلیل سطح اقتصادي نشت به دست میآید
 هدفگذاري آن بر،مهمترین جزءِ یک استراتژي کنترل و مدیریت نشت
 مروري جامع بر روشهاي، این مقاله.اساس سطح اقتصادي نشت است
 در قالب دورههاي زمانی،برآورد سطح اقتصادي نشت در شبکههاي توزیع آب
 عالوه بر این رویکردي. بلندمدت و پایدار دارد،مختلف از جمله کوتاه مدت
جهت تخمین سطح اقتصادي نشت با توجه به شرایط حاکم در هر شبکه و
 نتایج این مقاله براي.یا شرکت آب و فاضالب مربوطه پیشنهاد میشود
متخصصان و محققانِ حوزه آب بدون درآمد که در شبکههاي توزیع آب
.فعالیت دارند مرجعی مفید و کاربردي محسوب میشود
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 .)et al., 2010هر دو طبقهبندي ذکر شده ،کنترل گام به گام نشت را
نشان میدهد ،که باید مدیریت و کنترل نشت در شبکههاي توزیع آب
به صورت پیوسته و تکراري انجام شود.

 -7مقدمه
از چالشهاي مهم شرکتهاي آب و فاضالب ،به خصوص در
کشورهاي در حال توسعه ،سطح باالي آب بدون درآمد است که بخش
اعظمی از آن را هدررفت آب تشکیل میدهد؛ هدررفت آب در
شبکههاي آب به دو صورت هدررفت ظاهري و هدررفت واقعی رخ
میدهد .هدررفت واقعی به طور کلی ناشی از نشت در شبکه توزیع،
خطوط انتقال و یا نشت و سرریز آب از مخازن ذخیره است
( .)Karadirek et al., 2012با این حال در غالب شبکههاي توزیع
آب شهري ،حجم قابل توجهی از هدررفت واقعی را نشت از خطوط
اصلی و انشعابات تشکیل میدهد ،از این رو عمدتاً مطالعات مربوط به
حوزهي هدررفت واقعی ،بر نشت از لولهها و انشعابات و روشهاي
کنترل آن متمرکز است .به طورکلی نشت در شبکههاي توزیع به سه
مؤلفهي اصلی ،یعنی :نشتهاي زمینه ،نشت و شکستگیهاي
گزارششده و نشت و شکستگیهاي گزارشنشده طبقهبندي میشود،
که اولین بار این تقسیمبندي در روش "تحلیل مؤلفههاي نشت مبتنی
بر مفهوم تخمین نشت زمینه و شکستگیها )BABE( "1معرفی شد
( .)Lambert, 2002; Tabesh et al., 2009این سه مؤلفه نشت در
سه محل از هر شبکه توزیع آب ممکن است رخ دهد -1 :خطوط اصلی
شبکه توزیع؛  -9خطوط انشعاب و اتصاالت شبکه و  -0خطوط
مشترکین بعد از کنتور ( .)Wyatt, 2010در غالب شبکههاي توزیع
آب ،درصد نشت در انشعابات نسبت به خطوط اصلی بیشتر است؛ به
جز شبکههایی که تعداد انشعابات کمی دارند .ارزیابی و پایش نشت در
شبکههاي توزیع آب را میتوان از طریق سه روش اصلی انجام داد؛
 -1روش باال به پایین یا جدول تعادل آبی9؛  -9روش تحلیل
مؤلفههاي نشت 0که مبتنی بر مفهوم  BABEاست و  -0روش پایین
به باال یا تحلیل جریان شبانهThornton et al., 2008; AL-( 8
.)Washali et al., 2016

چهار راهکار و استراتژي اصلی مدیریت نشت تا به حال معرفی شده
است؛ کنترل فعال نشت (یا عملیات نشتیابی فعال) ،مدیریت فشار،
مدیریت حوادث شبکه (یا سرعت و کیفیت تعمیرات ،)5بازسازي و
نوسازي شبکه (یا مدیریت داراییها) ،)Puust et al., 2010( 1که
میتوان روشها و مدلهاي کنترل نشت و شکستگیها را از دیدگاه
اجرایی به دو گروه اصلی نیز تقسیم نمود -1 :روشهاي مدیریت منفعل
(واکنشی) نشت )PLC( 7و روشهاي کنترل فعال (پیشگیرانه) نشت8
( .)ALCدر روش کنترل منفعل نشت ،مدیریت حوادث و شکستگیها
در مواقعی مورد توجه قرار میگیرد که توسط مردم یا کارکنان شرکت
اطالعی مبنی بر وجود نشت یا شکستگی داده شود ( Alkasseh et
 .)al., 2015اما در کنترل فعال یا پیشگیرانه نشت ،رویکردي
مـدیـریتی نسبت بــه شناسایی نشتهاي گزارشنشده در شبکههاي
تــوزیع و شبکه خانگی مصرفکنندگان مــورد تــوجه است
(.)Pearson and Trow, 2005
در هر شبکه توزیع آب ،سطحی اقتصادي از نشت در محدوده بین
هدررفت واقعی ساالنه موجود )CARL( 2و هدررفت اجتنابناپذیر
ساالنه )UARL( 11وجود دارد ( .)Lambert and Lalonde, 2005با
در نظر گرفتن کل هزینههاي عملیاتی ساالنه (هزینه تلفات و نشت
موجود آب به عالوهي هزینههاي کنترل فعال نشت) ،در مقادیر مختلف
نشت ،میتوان سطح اقتصادي نشت را تخمین زد (شکل )1؛ در این
سطح از نشت ،مجموع هزینههاي عملیاتی یاد شده حداقل است و
تعادل اقتصادي بین هزینه آب ناشی از نشت و هزینه استراتژيهاي
مدیریت نشت وجود دارد .به همین علت ،چهار راهکار و استراتژي
اصلی مدیریت نشت یاد شده ،جهت مدیریت اقتصادي نشت توصیه
شده است ( .)Lambert, 2002بنابراین سطح اقتصادي نشت 11براي
یک شبکه توزیع مورد مطالعه ،زمانی حاصل میشود که چهار استراتژي
مدیریت نشت به طور مؤثري جهت کاهش نشت به کار گرفته شود
(شکل Lambert and Lalonde, 2005; Smout et al., ( )1
 .)2010در این راستا سود حاصل از مدیریت نشت میتـواند از طریق
هـزینه سرمایهگذاري( 19کاهش شکستگیها و غیره) بــه هزینههاي
عملیاتی (حفظ سطحی از نشت) تبدیل شــود ( Crowder et al.,
.)2012

فعالیتهاي مرتبط با مدیریت هدررفت را میتوان در قالب سه مرحله
اصــلی طبقــهبنـــدي نــــمود؛  -1ارزیابی و پایش هدررفت آب؛
 -9هــدفگذاري و برنامهریزي اقـــدامات مؤثر و مقرون بهصرفه و
 -0پیادهسازي و اجراي اقدامات واکنشی و فعال ( AL-Washali et
 .)al., 2016در یک طبقهبندي دیگر ،روشهاي مرتبط با مدیریت
نشت در سه دسته متفاوت طبقهبندي میشود -1 :روشهاي ارزیابی
نشت ،جهت تعیین مقدار نشت؛  -9روشهاي کشف نشت ،جهت
شناسایی تعیین محل نشت و  -0روشها و مدلهاي کنترل نشت،
جهت کنترل مؤثر سطح نشت موجود و سطح نشت در آینده ( Puust
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)Fig. 1- The four components for leakage management approach (AWWA, 2016

شکل  -7چهار مؤلفه رويکرد مديريت نشت ()AWWA, 2016

براي محاسبه سطح اقتصادي نشت ،ابتدا باید نشت زمینه ،نشت و
شکستگیهاي گزارششده ،نشت و شکستگیهاي گزارشنشده ،با
استفاده از یکی از روشهاي ارزیابی نشت برآورد شود ( Lambert

 -0پیشینه مطالعات اولیه در تعیین سطح اقتصادی نشت
اولین مطالعات مربوط به سطح اقتصادي نشت را میتوان در مطالعات
) Gledhill (1957و در ارتباط با عملیات نشتیابی اقتصادي مشاهده
کرد .در دهه  71میالدي ،تمرکز مطالعات ،بر تشخیص نشت و
برنامهریزي جهت رفع نشت افزایش یافت ،تا آنجا که )Howe (1971
و ) Hudson (1978بخشی از نشت شبکه را اجتنابناپذیر اعالم نموده
و تخمینی از این سطح نشت ارائه کردند Wallace (1987) .و
) Holtschulte and Laske (1989نیز تخمینی از سطح نشت
اجتنابناپذیر ارائه کردند که نشاندهنده تأثیر شرایط زیربنایی بر نشت
شبکه است .در دهه  81میالدي موضوع نشت به طور جديتر مطرح
شد؛ ضرورت اجراي برنامههاي بلندمدت باعث شد که در گزارش
شماره  91مرکز تحقیقات آب انگلستان ( ،)1281سود و هزینه حاصل
از عملیات مختلف کنترل نشت ،از جمله :کنترل فعال و منفعل نشت،
عملیات نشتیابی منظم و اندازهگیري هدررفت با هم مقایسه شود .در
این گزارش آمده است که« :اینکه خطوط شبکه و مخازن ذخیره هرگز
نشت نکنند ،فرضی دور از انتظار است و بدیهی است براي کنترل
بهینه ،باید قیدي اقتصادي براي هدررفت آب در شبکه وجود داشته
باشد»؛ مشخص کردن این قید ،نیازمند شناخت کافی از نشت،
روشهاي تشخیص آن و برنامهریزي مالی جهت رفع نشت است.
مدیریت و برنامهریزي مالی نیز با توجه به شرایط شرکت میتواند در

;and Fantozzi, 2005; Lambert and Lalonde, 2005

 .)Pearson and Trow, 2005; Thornton et al., 2008سطح
اقتصادي نشت زمانی به دست میآید که هزینه حاشیهاي 10آب ذخیره
شده (در طول فعالیت کاهش نشت) ،برابر هزینه حاشیهاي استراتژي
کاهش نشت شود .مطلوبترین سطح اقتصادي نشت نیز ،از ترکیب
بهینه استراتژيهاي مدیریت نشت حاصل میشود .در تعریفی دیگر،
سطح اقتصادي نشت مقداري از نشت است که با اختصاص هزینه
بیشتر جهت کاهشِ نشت ،نیاز بــه تامین آب از یک منبع جدید را
برطرف سازد؛ یعنی هزینه کل جهت تامین آب بــه حــداقل رسیده و
شرکتها را در بهترین سطح عملکردي خــود قــرار دهــد
(.)Stephens, 2003
هدف این مقاله ،نقد و بررسی مطالعاتِ مربوط به تخمین و تعیین سطح
اقتصادي نشت در شبکههاي توزیع آب تحتِ شرایط مختلف است؛
همچنین خالصهاي از روشهاي تخمین و دستیابی به سطح
اقتصادي نشت ،به همراه نقاط ضعف و قوت هر یک ارائه شده است.
در نهایت با توجه به شرایط مقتضی ،که براي هر شرکت آب و فاضالب
ممکن است متفاوت باشد ،راهکاري عملی توصیه میشود.
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مطالعاتی که در این بخش بررسی شد را میتوان مهمترین عوامل
شکلگیري سطح اقتصادي نشت دانست .تمامی روابط و مفاهیم توسعه
داده شده در این مطالعات بر پایه روابط تجربی است ،که سعی بر
تخمین صحیحی از وضعیت موجود شبکه دارند .البته برخی از مفاهیم
در برخی از شبکهها و کشورها قابلیت استفاده ندارند .رابطه NFN
اگرچه یک رابطه اساسی در تخمین جریان خالص شبانه (نشت)
محسوب میشود ،اما به دلیل مدلسازي این رابطه در کشور انگلستان
و وابستگی به ضرایبی که به راحتی قابل دستیابی نیستند ،در
کشورهاي در حال توسعه چندان کاربردي نبوده و تخمین صحیحی
ارائه نمیدهد .همچنین تخمین صحیح مؤلفههاي نشت ،ساده نبوده و
نیازمند درک صحیحی از ساختارِ زیربنایی شبکه است.

قالب زمانی کوتاهمدت و بلندمدت بررسی شود ()UKWIR, 1994؛
در جهت تحقق این هدف میتوان به مطالعات )،Walski (1983
) Griffin et al. (1984) ،Walski (1984و ) Shore (1988اشاره
نمود (جدول  .)1با تمام تالشهایی که در زمینه مدلسازي مبتنی بر
هزینه شد ،اما این مدلها درک درستی از نشت موجود در شبکه ارائه
نمیدادند و ممکن بود نتایج مدلسازي نیز تخمین درستی نداشته باشد.
) Lambert (1994براي اولین بار روشی جهت ارزیابی مؤلفههاي
نشت و پارامترهاي مؤثر بر آن ارائه داد که با نام تخمین نشت زمینه و
نشت از شکستگیها ( )BABEمنتشر شد .پس از این مطالعات ،نهایتاً
مرکز تحقیقات آب انگلستان ،UKWIR (1994) ،بر اساس مطالعات
پیشین 2 ،جلد گزارش براي مدیریت نشت به صورت عملی و
سیستماتیک تهیه کرد؛ در گزارش  Cبراي اولین بار عنوان "سطح
اقتصادي نشت" با مفهوم «سطحی از نشت که هزینه نهایی مدیریت
و کنترل نشت برابر با هزینه نهایی آب به هدررفته از شبکه است»
معرفی شد؛ این گزارش ،کلید دستیابی به یک استراتژي مناسب را
جمعآوري دادههاي واقعی و کافی معرفی کرد .این مطالعات در جدول
 1با رعایت تواتر زمانی ذکر شده است.

 -3پیشینه مطالعاتی تعیین سطح اقتصادی نشت در
بريتانیا
صنعت آب در انگلستان و ولز خصوصی بوده و به گونهاي کنترل و
مدیریت میشود که شبکههاي آبرسانی به طوري کارآمد و مؤثر
بهرهبرداري شوند.

Table 1- The initial studies for determining the economic level of leakage and its evolutionary time line

جدول  -7پیشینه مطالعات اولیه تعیین سطح اقتصادی نشت و روند تکاملی آن

محقق(ان)

مطالعات صورت گرفته

)Parry (1881



بررسی سود و هزینه پیش گیري هدررفت آب ،از طریق بازرسی و ایجاد یک سیستم اندازهگیري هدررفت آب در
لیورپول؛ که در کتاب "آب  -جمعآوري و توزیع آن "18به آن اشاره شده است .این کتاب در زمانی نوشته شد که اکثر
بخشهاي شهر لندن عرضه نوبتی و ناقص آب را دریافت میکردند و اولویت آنان دستیابی به تأمین پایدار و ثابت
آب بود.

)Gledhill (1957



اولین مطالعات در زمینه عملیات نشتیابی به صورت اقتصادي و معرفی روابط نظري

)Howe (1971



برآوردي مهندسی از میزان نشت اجتنابناپذیر
مدلی پارامتري با نام «نقطه بازسازي اقتصادي » جهت تشخیص و رفع نشت
کاهش هزینه تولید و توزیع آب در برابر هزینههاي تشخیص و تعمیر نشت معمول در آمریکا
پیشنهاد نقطه بازسازي اقتصادي ،حدوداً  0برابر نشت اجتنابناپذیر



بررسی سطح نشت اجتنابناپذیر
پیشنهاد سطح نشت اجتنابناپذیر 9/0 ،تا ( 1/2مترمکعب در روز بر کیلومتر لوله)

)Walski (1983



توسعه یک مدل مبتنی بر پارامتر براي تخمین هزینههاي بلندمدت کاهش یا تعویق توسعه منابع عرضه

)Walski (1984

 بررسی فواید تشخیص و تعمیر نشت و بررسی توجیه اقتصادي در سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت و بلندمدت
ذخیره سرمایهي بلندمدت ،کاهش هزینهها توسط تعمیر نشت
ذخیره سرمایهي کوتاهمدت ،بر اساس هزینه واحد پمپاژ آب و هزینههاي نشتیابی
اجراي یک برنامه اقتصادي یک تا پنج سال زمان الزم دارد
 معرفی مدلهاي سود و هزینه جهت برنامهریزي تشخیص و تعمیر نشت بر مبناي برنامههاي کوتاهمدت در شرایط
ناپایدار شبکه ،و برنامههاي بلندمدت پیوسته در شرایط پایدار شبکه




)Hudson (1978



o
o
o
Griffin et al.
)(1984

15
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سود حاصل از این مدل در طول زمان و به صورت تصاعدي کاهش مییابد
فقط بخشی از هزینه تعمیرات باید در مدلها گنجانده شود؛ زیرا تشخیص نشت باعث میشود که تعمیرات نشت
زودتر از قبل اتفاق افتد.
نسبت سود -هزینه اقدامات تشخیص نشت و تعمیر آن از  1/5تا  11متغیر است.



مروري بر رابطههاي نرخ ثابت نشت
نشت اجتنابناپذیر موجود در بازهاي بین  0/8تا ( 1متر مکعب در روز بر کیلومتر)

)Shore (1988



پیشنهاد هدفگذاري سطح نشت بر اساس یک رابطه سه بخشی براي هزینه کلی؛ طبق این رابطه ،هزینه نشت با
سطح نشت نسبت مستقیم دارد؛ هزینه تشخیص نشت با سطح نشت تناسب معکوس دارد و هزینه تعمیر ،مستقل از
سطح نشت است

Holtschulte and
)Laske (1989



بررسی سطحی از نشت براي انواع گوناگون لوله در انواع خاک
سطح نشت اجتنابناپذیر( 9/8 ،مترمکعب در روز بر کیلومتر)



Wallace
)(1987




)Lambert (1994

)UKWIR (1994

)May (1994

 ارزیابی مؤلفههاي نشت توسط مفهوم "تخمین نشت زمینه و نشت از شکستگیها" ()BABE
 حجم ساالنه نشت از مؤلفههاي گوناگونی تشکیل میشود که به نرخ جریان نشت و زمان قبل از تعمیر نشت بستگی
دارد.
 oشکستگیهاي گزارششده :نرخ جریان باال ،به نسبت در کوتاهمدت
 oشکستگیهاي گزارشنشده :نرخ جریان متوسط ،زمان نشت بستگی به عملیات نشتیابی شرکت دارد.
تعداد شکستگیهاي گزارششده (یا نشده) × متوسط نرخ جریان نشت × متوسط زمان نشت = حجم نشت
 oنشت زمینه (غیر قابل تشخیص) :نرخ جریان پایین اما در طوالنی مدت (رابطه تخمینی محاسبه نشت زمینه با توجه به
شرایط کشور انگلستان)
NFN=[C1×L/N+C2]×PCF×SCF+NFCUA×SCF
()1
در این رابطه : NFN :جریان خالص شبانه زمینه (نشت زمینه واقعی)؛  : C1ضریب نشت زمینه در خطوط اصلی
(لیتر/کیلومتر/ساعت)؛  : L/Nمیانگین طول خطوط اصلی بر تعداد انشعابات (متر)؛  : C2ضریب نشت زمینه در انشعابات (لیتر/
انشعاب /ساعت)؛  : PCFفاکتور اصالح فشار؛  : SCFفاکتور اصالح فاصله نمونهگیري؛  : NFCUAارزیابی مصرف شبانه
مشترکین است.
 تنها یک رابطه میان فشار و نشت وجود ندارد -تا قبل از سال  1228رابطه فشار و نشت بر اساس منحنی شاخص
نشت صورت میگرفت.
 ارائه مفهوم "سطوح ثابت و متغیر نشت)FAVAD( "11؛ نشت با فشار رابطه توانی دارد و توان این رابطه ،توان رابطه
فشار -نشت ( )N1نامیده میشود.
L1 /L0 =(P1 /P0 ) N1

()9

که  L0میزان نشت آب قبل از اجراي مدیریت فشار ؛  L1میزان نشت آب پس از اجراي مدیریت فشار؛  P0متوسط فشار در نقطه
میانگین ناحیه قبل از اجراي مدیریت فشار؛  P1متوسط فشار در نقطه میانگین ناحیه بعد از اجراي مدیریت فشار؛  N1از  1/5تا
 1/5متغیر بوده و به جنس لوله و نوع شکست بستگی دارد؛ در سطوح ثابت نشت (سوراخ ناشی از خوردگی) برابر  ،1/5و در
سطوح متغیر نشت ،که همراه با تغییر فشار ،سطح نشت نیز تغییر میکند و برابر  1/5است.
Lambert and
)Morrison (1996
Lambert et al.
)(1999



تحلیل مؤلفه بر اساس مفهوم تخمین نشت زمینه و شکستگیها ( )BABEرا تعریف نموده تا تحلیلهاي مالی،
اقتصادي و مدیریت فشار را در نرمافزاري مخصوص براي کاربردها ي عملیاتی پوشش دهند.

 معرفی شاخص زیربنایی نشت ( 17)ILIکه برابر است با نسبت نشت موجود در یک شبکه ( )CARLبه نشت اجتنابناپذیر
سالیانه ()UARL؛
 ارائه یک رابطه تجربی براي محاسبه نشت اجتنابناپذیر ،که در آن رابطه بین فشار و نشت ،خطی درنظر گرفته شده
است.
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براي انجام تحلیل سطح اقتصادي نشت و برنامهریزي حداقل هزینه
استفاده میکنند ،که وابسته به دادههاي زیاد با قابلیت اطمینان باال
است .همچنین توصیه رویکرد برنامهریزي حداقل هزینه به نوعی
مخصوص کشور انگلستان است ،زیرا مشخص شده که تقریباً تمام
شرکتهاي آبرسانی در انگلستان و ولز یک تعادل شکننده در عرضه
و تقاضاي آب دارند .در نتیجه این امکان وجود دارد که سرمایهگذاري
در منابع جدید آب را با راهکارهاي کاهش نشت ،به تعویق اندازند .در
این شرایط ،روش برنامهریزي حداقل هزینه ،روشی است که تنها
میتواند در تحلیل گزینههاي مختلف مورد استفاده قرار گیرد .در این
گزارشها روشی براي تعیین هزینهها ،مزایاي اجتماعی و
زیستمحیطی مرتبط در تعیین سطح اقتصادي ارائه نشده و به جاي
آن تنها یک چارچوب کلی براي این هزینهها پیشنهاد شده است .البته
باید توجه داشت که شرکتهاي آبرسانی در انگلستان براي سالهاي
متمادي عملیات نشتیابی فعال انجام دادهاند ،و به طورکل انباشتگی
شکستگیهاي گزارشنشده در این شبکهها وجود ندارد .عالوه بر این
تقریباً تمام شبکههاي آبرسانی در انگلستان از زیرساخت مناسب ،به
صورت نواحی ایزولهشده ،بهره میبرند.

از الزامات کنترلکننده هر شرکت آبرسانی در انگلستان ،تعیین سطح
اقتصادي نشت بر مبناي یک دستورالعمل مشخص و کسب
رضایتمندي عمومی است؛ دستورالعمل هدفگذاري نشت که در
انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است ،مجموعهاي شامل سه گزارش
است که در مارس  ،9119توسط قانونگذاري آب انگلستان (،)Ofwat
آژانس محیطزیست ( )EWAو دپارتمان محیطزیست ،غذا و امور
روستایی ( ،)DEFRAمنتشر شد .این دستورالعمل ،اصول و قواعدي
که شرکتها باید در توسعه روشهاي تعیین سطح اقتصادي نشت
درنظر بگیرند را ارائه میدهــد (شکل  .)9روش پیشنهادي یک رویکرد
هـدفگذاري سطح نشت در شبکههاي تــوزیع آب است کــه بــر
مبناي دو توصیه اصلی شکل گرفته است -1 .تعیین سطح اقتصادي
نشت بـا استفاده از رویکرد برنامهریزي حداقل هزینه؛ و  -9تعیین
سطح اقتصادي نشت با استفاده از روش هزینه حاشیهاي؛ که بــراي
روش هزینه حاشیهاي نیز دو روش  Aو  Bمعرفی شـده است
(.)Tripartite Group, 2002
در عمل انگلستان و ولز روشهاي مجزاي خود را بر اساس اصول
مندرج در این گزارشها توسعه دادهاند؛ و از مدلهاي نرمافزاري پیچیده

Fig. 2- Leakage target setting guideline with respect to economic, social and environmental costs ( Tripartite
)Group, 2002
شکل  -0دستورالعمل هدفگذاری نشت با درنظر گرفتن هزينههای اقتصادی ،اجتماعی و محیط زيستی ( Tripartite Group,

)2002
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با بررسی تمام مطالعاتِ پایه ،سطح اقتصادي نشت را میتوان به سه
دوره زمانی کوتاهمدت ،91بلندمدت 91و پایدار 99دستهبندي نمود؛ این
دستهبندي بر اساس چهار استراتژي مدیریت نشت و با توجه به نوع
سرمایهگذاري تعریف میشود .قبل از ارائه هر یک از روشهاي تعیین
سطح اقتصادي نشت در این دورهها ،ابتدا باید مفاهیم دورههاي زمانی
که وابسته به مفاهیم هزینه است ،بررسی شود .از این جهت در ادامه،
ابتدا تئوري هزینه و مفاهیم مربوط به آن شرح داده میشود .سپس به
بررسی شاخصهاي عملکردي و جایگاه مؤثر آن در تعیین سطح
اقتصادي پرداخته میشود .و در انتها هر یک از روشها بررسی شده و
مطالعات مربوط به آن ارائه میشود.

 -0پیشینه مطالعات انجام شده توسط گروه هدرفت آب-
انجمن بین المللی آب
پس از تمام مطالعاتی که پیرامون مدیریت اقتصادي نشت در انگلستان
انجام شد ،اعضاي گروه هدررفت انجمن بینالمللی آب 18متوجه شدند
که روش تعیین سطح اقتصادي نشت مورد استفاده در انگلستان را
نمیتوان بالفاصله براي بسیاري از شبکههاي آبرسانی در خارج از
انگلستان مورد استفاده قرار داد؛ زیرا اکثر شبکهها در حالت پایدار نبوده
و کنترل فعال نشت در این شبکهها انجام نشده است ،بنابراین تعداد
زیادي شکستگی گزارشنشده در شبکه وجود دارد .به عالوه ،معدود
شرکتهایی نواحی ایزوله شده را در شبکههاي خود پیادهسازي
کردهاند .حاصل این نگاه به مسأله ،توسعه یک روش سریع و کاربردي
براي کمک به این شرکتها به منظور برآورد سطح اقتصادي نشت
بود؛ در این روش تواتر اقتصادي عملیات نشتیابی 12با استفاده از نرخ
افزایش نشت گزارشنشده ( )RRانجام میگیرد و براي شرکتهایی
در نقاط جهان پیشنهاد شد که فاقد زیرساخت مناسب بودند
( .)Lambert and Fantozzi, 2005گروه هدرفت آب همچنین تأثیر
فعالیتهاي گوناگون بر سطح اقتصادي نشت را بررسی کرد که در
جدول  9به جزییات آن اشاره شده است.

 -0تئوری هزينه
ارزشگذاري مناسب براي آب تولیدي با توجه به شرایط هریک از
شرکتهاي آب و فاضالب و دوره زمانی متفاوت تعیین میشود .به
طور کلی در اقتصاد ،هزینههاي کامل تولید آب به انواع هزینههاي
مرتبط با عرضه (هزینههاي سرمایهاي و بهرهبرداري -نگهداري
طرحها) ،هزینه فرصت (ارزش مصرف آب در موقعیتهاي مصرفی
دیگر) ،هزینه اقتصادي و هزینه محیطزیستی تفکیک میشود .براي
بدست آوردن هزینههاي تولید آب ،نیاز است که در ابتدا تابع هزینه
بهدست آید تا رابطه بین هزینه و مقدار تولید مشخص شود.

Table 2- Studies by international water association-water loss task force

جدول  -0مطالعات انجام شده توسط گروه هدرفت آب انجمن بینالمللی آب

پژوهشگران
)Lambert et al. (1999
)Lambert (2002
Lambert and Lalonde
)(2005
Lambert and Fantozzi
)(2005
Pearson and Trow
)(2005
Fantozzi and Lambert
)(2007

مطالعات صورت گرفته


ارائه شیوه استاندارد محاسبه تعادل آبی (باالنسینگ) توسط



ارائه شاخص عملکردي ارتقاء یافته جهت مقایسه نشت و روشهاي ارزیابی مدیریت نشت در شبکههاي
مختلف



توسعه روشی ساده براي تعیین تواتر اقتصادي عملیات نشت یابی فعال با استفاده از نرخ افزایش نشت
گزارشنشده ( )RRو تعیین سطح اقتصادي نشت گزارشنشده بر آن اساس



برآورد سطح اقتصادي نشت با استفاده از مفهوم تحلیل مؤلفههاي نشت ()BABE



ارائه رویکردي گام به گام و کاربردي (شکل  ،)0جهت برآورد سطح اقتصادي نشت



بررسی تأثیر مدیریت فشار بر سطح اقتصادي نشت و ارائه راهکار تجربی براي محاسبه آن با استفاده از
رابطه فشار-نشت و فشار -شکستگی
تعیین سطح اقتصادي نشت کوتاهمدت براي استراتژيهاي عملیات نشتیابی فعال ،مدیریت فشار و
سرعت -کیفیت تعمیرات با درنظر گرفتن حاشیه اطمینان
توسعه نرمافزار  ELLCalc V2aکه به محاسبه سطح اقتصادي نشت میپردازد



بررسی جنبههاي اقتصادي ،محیط زیستی ،سیاسی و فنی بر هدررفت فیزیکی و هدررفت ظاهري آب



)Fanner et al. (2007


Trow and Pearson
)(2010
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IWA

)Fig. 3- Practical application to calculate ELL (Pearson and Trow, 2005

شکل  -3رويکرد گام به گام ارائه شده جهت محاسبه سطح اقتصادی نشت ()Pearson and Trow, 2005

هزینه متغیر بر مقدار تولید بدست میآید؛  -0هزینه متوسط کل ،که
از تقسیم هزینه کل به مقدار تولید حاصل میشود و  -8هزینه
حاشیهاي (نهایی) ،که از تغییرات هزینه کل در اثر یک واحد تولید
اضافی حاصل میشود .در حقیقت هزینه حاشیهاي ،مشتق تابع هزینه
کل نسبت به تولید یا شیب منحنی هزینه کل در هر سطح تولید
میباشد .منحنی هزینه حاشیهاي ابتدا نزولی و سپس صعودي است که
از حداقل منحنیهاي هزینه متوسط متغیر و هزینه متوسط کل عبور
میکند .یا بــه طور شفافتر زمـانی هزینههاي متوسط متغیر و متوسط
کل حداقل میشـوند که هزینه حاشیهاي بــا آنها برابر شـود
(.)Faraji, 1999

تابع تولید و قیمت عوامل تولید که براي استفاده از آنها پرداخت
میشود ،تابع هزینه شرکت را تشکیل میدهــد .در شرایطی کـه
شرکت آب و فاضالب نتواند ظرفیت تولید را تغییر دهد ،یا بــه عبارتی
بـرخی از هزینهها ثابت درنظر گرفته شــده باشند ،تابع هزینه کوتاه
مدت ،و در غیر این صورت تابع هزینه بلندمدت حاصل میشود
(.)Khiabani et al., 2017
 -7-0تابع هزينه كوتاهمدت

در دوره زمانی کوتاهمدت سه هزینه داراي اهمیت است :هزینه ثابت،
هزینه متغیر و هزینه کل .به کلیهي تعهدات شرکت در رابطه با عوامل
تولید ثابت ،در دوره زمانی معین که به وسیلهي شرکت پرداخت
میشود ،هزینه ثابت میگویند .همچنین به کلیه هزینههاي که با تغییر
مقدار تولید ،تغییر میکنند نیز هزینه متغیر میگویند .مجموعه این دو
هزینه (هزینه ثابت و هزینه متغیر) ،هزینه کل را بدست میدهد .حال
با توجه به مفهوم هزینه کوتاهمدت میتوان چهار نوع هزینه دیگر
معرفی نمود -1 .هزینه متوسط ثابت ،که از تقسیم هزینه ثابت به مقدار
تولید حاصل میشود؛ منحنی این هزینه نزولی بوده و با افزایش مقدار
تولید ،شیب آن کاهش مییابد؛  -9هزینه متوسط متغیر ،که از تقسیم

 -0-0تابع هزينه بلندمدت

برخالف دوره زمانی کوتاهمدت که در آن برخی از نهادهها ثابت هستند
و به تبع هزینههاي آن نیز ثابت میباشد ،در دوره زمانی بلندمدت همه
هزینهها متغیر است و شرکت میتواند افزایش ظرفیت تولید ایجاد کند.
لذا به دلیل متغیر بودن هزینهها ،شرکت آزاد است که اقتصاديترین
ترکیب عوامل تولید را اتخاذ نماید .یعنی منحنی هزینه کل آب در
بلندمدت کمترین هزینه تولید در هر سطح معینی از تولید را نشان
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هزینههاي حاشیهاي تولید و توزیع آب به عنوان هزینههاي حاشیهاي
کوتاهمدت شناخته میشود .چنانچه یک شرکت آب و فاضالب
دسترسی به منابع محدودي از آب براي تأمین تقاضاهاي جدید داشته
باشد ،و این امر منجر به سرمایهگذاري و برنامهریزي براي ایجاد منابع
آب جدید شود تا سرمایهگذاري به وسیله یک استراتژي مدیریت نشت
به تعویق بیافتد ،هزینه حاشیهاي این تعویق سرمایه نیز باید در
ارزشگذاري آب به هدررفته گنجانده شود .ارزش هزینه حاشیهاي
تعویق سرمایهگذاري ،معموالً به دلیل هزینههاي باالي سرمایهگذاري
در توسعه ظرفیت منبع جدید آب ،بسیار بیشتر از مؤلفههاي هزینه
حاشیهاي تولید و توزیع آب است .مجموع هزینههاي حاشیهاي تولید،
توزیع و تعویق سرمایه ،هزینه حاشیهاي بلندمدت را تشکیل میدهند.
در برخی از کشورها نیز ،قانونگذاران شرکتهاي آب و فاضالب را
ملزم میکنند تا هزینههاي حاشیهاي زیستمحیطی و اجتماعی را در
ارزشگذاري آب به هدررفته درنظر بگیرند .بنابراین ارزش آب به هدر
رفته در هر شبکه آب بسته به شرایط هر شرکت میتواند متغیر باشد.
به همین دلیل ،تحلیل سطح اقتصادي نشت مختص به هر شرکت آب
و فاضالب و شرایط حاکم بر آن است؛ یعنی ممکن است شرکتهاي
آب و فاضالب مجاور ،به علت شرایط متفاوت سطوح کامالً متفاوتی
از سطح اقتصادي نشت را داشته باشند (.)Fanner et al., 2007

میدهد .به عبارت دیگر ،اگر شرکت بخواهد در بلند مدت به سطح
مشخصی از تولید دست یابد ،مناسب است مقیاسی از افزایش ظرفیت
را در نظر بگیرد که در آن هزینه کل در کوتاهمدت با هزینه کل در
بلندمدت برابر شود .منحنی هزینه متوسط بلندمدت نیز از اتصال نقاطی
بر منحنیهاي هزینه متوسط کوتاهمدت بدست میآید که بیانکننده
کمترین سطح معین از تولید هستند؛ لزوماً این نقاط ،اکسترمم منحنی
نیستند .در حقیقت یک منحنی هزینه متوسط کل کوتاهمدت فقط وقتی
در نقطه اکسترمماش با منحنی هزینه متوسط بلندمدت مماس است
که هزینه متوسط کل بلندمدت حداقل باشد (.)Faraji, 1999
در دوره زمانی کوتاهمدت مشاهده شد ،زمانی که هزینه نهایی کمتر از
هزینه متوسط باشد ،با افزایش تولید هزینه متوسط کاهش مییابد و
اگر هزینه نهایی بیش از هزینه متوسط باشد ،در این صورت هزینه
متوسط شروع به افزایش میکند .و در نقطه حداقل هزینه متوسط،
هزینه متوسط با هزینه نهایی برابر میشود .حال زمانی هزینه نهایی
کوتاهمدت با هزینه نهایی بلندمدت برابر میشود که هزینه متوسط
کوتاه مدت با هزینه متوسط بلندمدت برابر باشد.
 -3-0هزينه حاشیهای (هزينه نهايی)

براي همه شرکتهاي آب ،ارزش آب به هدررفته شامل هزینههاي
حاشیهاي تولید آب خواهد بود .هزینههاي حاشیهاي تولید آب معموالً
شامل هزینه مواد شیمیایی و انرژي استفاده شده در تصفیهخانه ،پمپاژ
آب ،و هرگونه هزینههاي مرتبط با حجم آب خریداريشده یا
استخراجشده از یک منبع آب است .اگر شرکت آب داراي
تصفیهخانههاي مختلف با هزینههاي بهرهبرداري یا عملیاتی متفاوت
باشد و آب حاصل از این تصفیهخانهها به مناطق جداگانه از شبکه آب
فرستاده میشود ،بهتر است براي هر منطقه ارزشگذاري جداگانه آب
هدررفته و سطوح اقتصادي نشت انجام گیرد .با این حال ،اگر یک
شرکت آب و فاضالب داراي تعدادي تصفیهخانه مختلف باشد که یک
شبکه یکپارچه را تغذیه کند ،باالترین هزینه حاشیهاي تولید آب ،از بین
این تصفیهخانهها ،به عنوان هزینه حاشیهاي تولید استفاده میشود؛ به
این صورت شرکت میتواند مصرف آب را از این منبع گران و هزینهبر
در صورت کاهش هدررفت آب کاهش دهد .قابل توجه است که
هزینههاي حاشیهاي تولید آب میتوانند به صورت فصلی نیز تغییر
کنند .عالوه بر هزینههاي حاشیهاي تولید ،اکثر شرکتهاي آب و
فاضالب هزینههاي حاشیهاي توزیع آب نیز دارند؛ که باید در
ارزشگذاري مقدار آب به هدررفته گنجانده شود .هزینههاي حاشیهاي
توزیع آب شامل هزینه انرژي ایستگاههاي پمپاژ ،هزینه مربوط به
انرژي و مواد شیمیایی فرآیند تصفیه درون شبکه توزیع میشود.

 -0-0هزينه حاشیهای كوتاه مدت

هزینه حاشیهاي کوتاهمدت ( 90)SRMCرا میتوان به صورت موقعیتی
تعریف کرد که در آن یک یا چند متغیر ورودي براي تولید و تأمین آب،
ثابت هستند (مانند ظرفیت مخزن و یا ظرفیت تصفیهخانه آب) .بنابراین
هزینه حاشیهاي کوتاهمدت تنها شامل هزینههاي متغیر بهرهبرداري
مانند هزینههاي پمپاژ ،هزینههاي پرسنلی و هزینه مواد شیمیایی
میباشند (هزینههاي متغیر تولید و توزیع آب) .در این شرایط ،تنها
فاکتورهایی که میتوانند به سرعت تغییر کنند و بر سطح نشت تأثیر
بگذارند ،میانگین زمان تداوم نشتهاي گزارششده (سرعت تعمیرات)
و افزایش تواتر عملیات نشتیابی (نشتیابی فعال) براي یافتن
نشتهاي گزارشنشده است .با این فرض ،زمانی که هزینه حاشیهاي
کوتاهمدت آب با هزینه حاشیهاي استراتژيهاي مدیریت نشت که نیاز
به سرمایهگذاري ندارند مانند افزایش تواتر عملیات نشتیابی فعال،
افزایش سرعت -کیفیت تعمیرات ،و اجراي برخی از طرحهاي مدیریت
فشار (با بازده در کوتاهمدت) برابر شود ،سطح اقتصادي کوتاهمدت نشت
به دست میآید (.)Fanner et al., 2007
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ارائه شد .این شاخصِ بدون بعد ،نشاندهنده نسبت نشت ساالنه موجود
( )CARLبه نشت ساالنه اجتنابناپذیر ( )UARLاست ،که میتواند
معیار ارزیابی و مقایسه عملکرد شبکههاي توزیع آب با یکدیگر در زمینه
مدیریت و کنترل نشت باشد .شبکهاي که به خوبی مدیریت و نگهداري
شود ،میتواند  ILIبرابر با یک داشته باشد .البته  ILIیک شاخص
عملکردي کامالً فنی است و در آن مالحظات اقتصادي در نظرگرفته
نشده است.
ILI=CARL/UARL
()0
 CARLرا میتوان از طریق جدول موازنه ساالنه و یا اندازهگیري
جریان شبانه (روش دقیقترِ موجود) محاسبه نمود .در روش اندازهگیري
جریان شبانه CARL ،اختالف مصارف مجاز شبانه مشترکان
( 01)LNCاز جریان حداقل شبانه ( 09)MNFاست ،که بـه عنوان
جریان شبانه خالص ( 00)NNFشناخته میشـود NNF .عمدتاً شامل
نشت از خطوط اصلی و خطوط انشعابات است ،کــه از نشتهاي
گزارششـده (شکستگیها) ،نشتهاي گزارشنشده و نشت زمینه
تشکیل میشود؛ معموالً بخش بزرگی از  NNFمربوط به نشت زمینه
است ( UARL .)Hamilton and McKenzie, 2014نیز توسط
رابطه  8بدست میآید ،که اولین بار توسط )Lambert et al. (1999
و بر اساس تحقیقات بینالمللی در چند کشور مختلف ،بــا در نظر
گرفتن شرایط زیــربنایی و فرض نمودن رابطه خطی بین فشار و نشت
ارائه شد؛ و البته توسط ) Thornton and Lambert (2005تصحیح
شـد .در رابطه تصحیح شـده (رابطه  ،)8تأثیر فشارهاي مختلف و روابط
جــریــان بــراي انــواع نشت و جنس مختلف لـولـهها ،بــا اضافـه
کــردن فاکتور تصحیح فشار  ،Cpدر نظر گــرفته شــد ( Lambert
.)et al., 2014a; Lambert et al., 2014b
()8

 -0-0هزينه حاشیهای بلندمدت

هزینه حاشیهاي بلندمدت ( ، 98)LRMCتمام هزینههاي تأمین آب را
متغیر فرض میکند؛ که شامل هزینههاي بهرهبرداري و سرمایهاي
میشود .مدت زمانی که طی آن هزینههاي حاشیهاي محاسبه میشود،
بستگی به دوره بازگشت سرمایهگذاري مورد نظر دارد .اگر این تعریف
در رابطه با کاهش نشت درنظر گرفته شود ،سرمایهگذاري روي
استراتژيهاي مدیریت نشت نظیر مدیریت فشار ،پهنهبندي ناحیه،
بهبود سطح خدمات -که نیازمند پروژههاي بازسازي و نوسازي است-
بر روي سطح اقتصادي نشت کوتاهمدت نیز تأثیر میگذارند؛ بنابراین
سطح اقتصادي نشت کوتاهمدت ،سودها و هزینههاي مربوط به آن نیز
میتواند با هزینههاي سرمایهگذاري مقایسه شود .این هزینههاي
سرمایهگذاري گاهی اوقات هزینههاي انتقالی نامیده میشوند ،زیرا
هزینه گذر از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر را نشان میدهند
(.)Fanner et al., 2007
 -4-0انواع تابع هزينه

تعیین الگوي مناسب براي تخمین تابع هزینه شرکتهاي آب و
فاضالب و شناسایی متغیرهاي مورد نیاز براي تحلیل ،اهمیت بسزایی
دارد ،و نیاز است که تابع هزینه منعطف و سازگار با ساختار هزینه
شرکتهاي آب و فاضالب بررسی شود .تابع هزینه تکنولوژي کاب-
داگالس ،95تابع هزینه تکنولوژي لئونتیف ،91تابع هزینه تکنولوژي
خطی ،97تابع هزینه تکنولوژي داراي کشش جانشینی ثابت 98و تابع
هزینه ترانسلوگ 92از انواع توابعی هستند که براي این هدف استفاده
میشود .مطالعات گوناگونی به بررسی توابع هزینه و قیمتگذاري آب
در شرکتهاي آب و فاضالب در ایران پرداختهاند که میتوان به
مطالعات )Tahamipour et al. (2017) ،Sajadifar et al. (2017
و ) Fallahi et al. (2009اشاره نمود.

UARL(m3 /year)=(6.57×Lm +0.292×Nc +9.13×Lt )×P×Cp
در رابطه فوق L m :طول لولههاي اصلی شبکه (برحسب کیلومتر)،
 N cتعداد انشعابات L t ،طول کل لولههاي خصوصی انشعاب از محل
انشعاب روي خط اصلی تا محل کنتور مشترک (بر حسب کیلومتر)P ،
فشار متوسط شبکه (برحسب متر) و  C pفاکتور تصحیح فشار میباشد

 -4شاخصهای عملکردی سطح نشت اقتصادی
شاخصهاي عملکرد 01براي ارزیابی شبکههاي توزیع آب ،مقایسه
عملکرد شبکهها با یکدیگر و یا تعیین یک هدف اقتصادي براي
سرمایهگذاري در زمینهي کاهش نشت بهکار میروند .در ادامه به
بررسی شاخص نشت زیربنایی ،فاکتور شرایط زیربنایی پرداخته
میشود.

که با استفاده از شکل  8بدست میآید .در این شکل بر اساس فشار
متوسط اندازهگیري شده در نقطه میانگین ناحیه و درصد شکستگیهاي
گزارششده میتوان فاکتور تصحیح فشار را تخمین زد (طبق خطوط
راهنما).

 -7-4شاخص نشت زيربنايی

شاخص نشت زیربنایی ( )ILIیک شاخص عملکردي براي ارزیابی
نشت است که توسط انجمن بینالمللی آب در سال  9111توسعه و

در شبکههاي توزیعِ آب ،حذف کامل نشت غیر ممکن است و همواره
حد پایینی براي آن در هر فشار عملیاتی وجود دارد.
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Fig. 4- Provisional relationship between pressure and Cp, for systems with different % of rigid
))pipes (source: (Lambert et al., 2014

شکل  -0رابطه شرطی فشار با ضريب  Cpبرای شبکههای با درصد صلبیت مختلف لولهها ()Lambert et al., 2014

()5

در تخمین نشت به وسیلهي روش اندازهگیري جریان شبانه ،حد مذکور،
نشت اجتنابناپذیر زمینه ( 08)UBLاست UBL .نشتهاي کوچک
پنهانی بر روي خطوط اصلی و انشعابات شبکه است که از طریق
عملیات نشتیابی قابل کشف نیستند .در تخمین نشت به وسیله جدول
موازنهي آبی ،حد مذکور تلفات واقعی اجتنابناپذیر ساالنه ()UARL
است؛ که از نشت زمینه اجتنابناپذیر ( )UBLبه عالوه نشتها و
شکستگیهاي گزارششده و گزارشنشده تشکیل میشود .مقادیرِ
 UBLو  UARLوابسته به فشار هستند ،بنابراین محاسبه آنها طبقِ
پارامترهاي تجربی در فشار استاندارد  51متر توسعه یافته است.
پارامترهاي  UBLسابقاً بر اساس آزمایشهاي متعدد در نواحی مجزا
( ، 05)DMAو عمدتاً در انگلستان و ولز در اواخر دهه  1221انجام و
تعیین شد .پس از آنکه شرکتها از آخرین فنآوريها براي یافتن و
رفع نشتهاي قابل تشخیص استفاده نمودند؛ مقادیر مورد استفاده براي
 UBLمورد پذیرش متخصصان کنترل نشت در کشورهاي آلمان و
اتریش قرار گرفت ،که با تعداد محدودي آزمون در استرالیا و نیوزیلند
نیز بررسی شدند .آزمایشات در بریتانیا و برزیل ( 1225تا  )9112نشان
داد که نشت زمینه به طور معمول با فشار به توان FAVAD ( 1/5
 )N1 = 1.5تغییر میکند .در تحلیل مولفههاي جریان شبانه ،رابطه
نشت اجتنابناپذیر زمینه ( )UBLبر روي خطوط اصلی و انشعابات
شبکه تا مرز ملک مشتري با استفاده از رابطه  5بدست میآید؛ که در
آن AZNP ،فشار متوسط شبانه ناحیه (بر حسب متر) میباشد کــه
در نقطه میانگین ناحیه اندازهگیري میشود (.)Fanner et al., 2007

1.5

)UBL(liters/hour) = (20 × LM + 1.25 × NC ) × (AZNP/50

 -0-4فاكتور شرايط زيربنايی

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر میزان نشت در یک شبکه توزیع آب،
وضعیت کلی لولههاي اصلی و انشعابات شبکه است .شرایط زیرساخت
شبکه از نسلهاي گذشته به ارث برده میشود و نمیتوان بدون
سرمایهگذاري عمده در کارهاي تجدید و نوسازي وارد شد .شرایط
زیرساخت از لحاظ تأثیر آن بر سطح نشت زمینه ،توسط فاکتور شرایط
زیربنایی ( 01)ICFمعرفی میشود ،که نسبت نشت زمینه واقعی (یا
هدف) به نشت زمینه اجتنابناپذیر است (رابطه .)1
ICF=TBL/UBL
()1
نشت زمینه واقعی نمیتواند توسط روشهاي معمول نشتیابی
تشخیص داده شود؛ از این جهت مناسبترین راه جهت برآورد نشت
زمینه واقعی ،تخمین صحیح  ICFاست .روشهاي مختلف تخمین
 ICFبه صورت زیر است ( Fanner et al., 2007, AWWA, 2016,
:)Moslehi et al., 2020a
 .1ارزیابی سطح نشت زمینه در یک ناحیه ایزوله از طریق عملیات
نشتیابی؛ به این صورت که ابتدا به تشخیص و تعمیر کامل
نشتها و حذف تمامی شکستگیهاي گزارشنشده پرداخته
میشود .حال بعد از رفع همه شکستگیها ،تلفات باقیمانده در
ناحیه به عنوان نشت زمینه شناخته میشود که از تقسیم آن بر
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مختلف مدیریت و کنترل میکند .اگر شبکهاي به خوبی مدیریت و
نگهداري شودILI ،اي نزدیک به یک خواهد داشت؛ اما  ILIلزوماً یک
شاخص عملکردي و فنی است که در آن مالحظات اقتصادي درنظر
گرفته نشده است ،بنابراین نمیتواند به عنوان شاخصی اقتصادي مورد
هدف کاهش نشت قرار گیرد ( Fanner et al., 2007; Lambert,
 .)2001; Liemberger, 2002لذا در هر شبکه ابتدا باید سطح
اقتصادي نشت تعیین شود و بر اساس آن ،اقتصاديترین شاخص نشت
زیربنائی محاسبه و هدفگذاري گردد .بر این اساس شاخص نشت
اقتصادي ( 07)ELIشبیه به شاخص  ILIمعرفی شد .در این شاخص
مقدار نشت سالیانه اجتنابناپذیر ( )UARLبا سطح نشت اقتصادي
سالیانه ( 08)EARLجایگذاري میشود (رابطه Pearson and ( )7
.)Trow, 2005; Thornton et al., 2008; VPSPS, 2012
همچنین میتوان با استفاده از رابطه  8بازده اقتصادي شبکه (02)ENE
را بدست آورد ( .)Liemberger, 2002این شاخص بیانگر توانایی یک
شرکت در مدیریت و کنترل نشت شبکه به لحاظ اقتصادي میباشد
(.)VPSPS, 2012
()7
ELI=CARL/EARL
ENE(%)=1/ELI
()8

نشت زمینه اجتنابناپذیر ،مقدار فاکتور شرایط زیربنایی به دست
میآید؛
 .9از طریق آزمایش مرحلهاي فشار در نواحی که جنس غالب لولهها
صلب یا فلزي هستند؛ میتوان مقدار فاکتور شرایط زیربنایی را
برآورد نمود؛
 .0برآورد فاکتور شرایط زیربنایی توسط تحلیل حساسیت ،و یا
تخمین بر اساس مقادیري که براي دیگر نواحی مشابه به دست
آمده است؛
 .8روش کاربردي دیگر آن است که مقدار فاکتور شرایط زیربنایی با
شاخص نشت زیربنایی هدف (یعنی زمانیکه سطح نشت
هدفگذاري حاصل شد) ،برابر قرار داده شود .شاخص نشت
زیربنائی هدف را میتوان با استفاده از جدول  0که راهنماي اولیه
هدفگذاري مدیریت نشت در شبکههاي آبرسانی است و با
درنظر گرفتن مالحظات مربوط به منابع آب ،مالحظات اجرایی و
بهرهبرداري و مالحظات مالی تعیین نمود.
 -3-4شاخص سطح نشت اقتصادی

با بدست آوردن  ILIمیتوان نتیجه گرفت که یک شرکت آب تا چه
اندازه به طور مؤثر و کارآمد سطح نشت را با استفاده از استراتژيهاي

Table 3- Guidelines for use of the infrastructure leakage index as a preliminary leakage target-setting
))(Source: (AWWA, 2016

جدول  -3راهنمای اولیه هدفگذاری مديريت نشت در شبکههای آبرسانی توسط شاخص نشت زيربنايی ()AWWA, 2016
بازه هدف
ILI

7-3

3-0

0-2
بیشتر از
2
كمتر از 7

مالحظات مالی

مالحظات منابع آب

مالحظات بهرهبرداری و اجرايی

منابع آب موجود بسیار محدود بوده و
توسعه آن بسیار سخت و یا از لحاظ محیط
زیستی ناپایدار است.
منابع آبی براي تأمین نیازهاي بلندمدت
کافی است ،اما اقدامات مربوط به مدیریت
تقاضا شامل مدیریت نشت در برنامهریزي
بلندمدت وجود دارد.
منابع آب فرآوان ،قابل اعتماد و به راحتی
قابل استخراج هستند.

بهرهبرداري با نشت شبکه باالتر از این سطح به توسعه خرید یا توسعه منابع آب هزینهبر
زیرساختهاي موجود و منابع آب اضافی براي تأمین و گران است.
تقاضا نیاز دارد.
توانایی زیرساختهاي موجود تأمین آب براي برآورده خرید یا توسعه منابع آبی با یک
ساختن تقاضاي بلندمدت کافی است ،به شرط آنکه هزینه معقول امکان دارد.
مدیریت نشت معقولی اجرا شود.

ظرفیت و قابلیت اعتماد باالي زیرساختهاي تأمین هزینه خرید یا تصفیه آب پایین
آب ،آن را در مقابل تأمین کمبودها تقریباً مصون است.
میسازد.
هنگامی که مالحظات مالی و بهرهبرداي و اجرایی سبب شوند  ILIدر بلندمدت بیش از  8شود ،چنین سطحی از نشت جهت مصرف آب
مؤثر نیست و هدف گذاري نشت در این حالت به غیر از حالتی که منجر به سطح نشت کمتر در دراز مدت شود بیتأثیر است.
از لحاظ نظري ،دستیابی به  ILIکمتر از  1براي اکثر شبکه ها غیرممکن است ،و اگر حاصل شود ،کنترل سطح نشت به خوبی صورت
گرفته است .اگر شرکت آب به طور مداوم کنترل نشت را در شبکه اعمال کند ،اثر بخشی آن را خواهد دید.
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Min ∑(CALC + CDet−rep + CRep−rep +

()11

 -9سطح اقتصادی كوتاهمدت نشت

) CMCW) Min ∑(CALC + CDet−rep + CMCW

سطح اقتصادي کوتاهمدت نشت ( ،)SRELLبا استفاده از هزینه
عملیاتی کاهش نشت بر اساس هزینه حاشیهاي کوتاهمدت آب
( )SRMCو بدون درنظر گرفتن هزینههاي سرمایهگذاري محاسبه
میشود؛ که مقدار کمینه هزینههاي کلی کنترل فعال نشت ،سطح
اقتصادي نشت را ارائه میدهد .انواع روشهاي تعیین سطح اقتصادي
کوتاهمدت عبارتاند از -1 :روش ( Aمنحنی هزینه کل) 81؛  -9روش
( Bمنحنی هزینه حاشیهاي) 81؛  -0روش نرخ افزایش نشت89؛ -8
روش مدل مالی 80و  -5روش هزینه-فایده تجمعی ،88که در ادامه هر
یک به تفصیل ارائه میشود.

هزینه عملیات نشتیابی فعال شامل :هزینه پایش نشت،) CALC ( 81
(  ) CMonitهزینه پیمایش ،کشف نشت (  ) CDet-surveyو هزینه تعمیرات
نشت (  ) CDet-repاست .هزینههاي ثابت و هزینههاي متغیر با توجه به
سطح نشت هدفگذاري شده تعیین میشوند؛ دستیابی به سطح نشت
پایینتر هزینه بیشتري دارد .دو روش براي جمعآوري دادههاي هزینه
عملیات نشتیابی وجود دارد -1 :استفاده از دادههاي هزینه جمعآوري
شده توسط شرکت -9 ،استفاده از رابطه هزینه که به صورت زیر ارائه
شده است.
CALC =CMonit +CDet-survey +CDet-rep
()11
CMonit =cte.

CDet−survey + CDet−rep
]) = NLD × [(CLm × Lm + CNC × NC
]) + [(CBp + CRp )(Numm + NumC
در این رابطه NLD ،تعداد دفعات انجام عملیات نشتیابی جهت حفظ

 -7-9روش ( Aمنحنی هزينه كل)

روش  ،Aیک روش مبتنی بر استراتژي کنترل فعال نشت ()ALC
است که براي شبکههاي در حالت پایدار توسعهیافته است .شرایط پایدار
بدان معنی است که هزینههاي سرمایهگذاري ،شامل هزینههاي انتقالی
یکبار انجام 85براي کاهش نشت ،به صورت جداگانه درنظر گرفته
میشوند .بر اساس فرضیات این روش هزینه تعمیر شکستگیها ،شامل
شکستگیهاي گزارش نشده (یا کشفشده) (  ) CDet-repو
شکستگیهاي گزارششده (  ،) CRep-repثابت است و در هزینه عملیات

نشت موجود CL ،هزینه پیمایش نشت در خطوط اصلی،
M

پیمایش نشت در انشعابات،

C NC

هزینه

C Bp

جایزه به ازاي هر نشت پیدا شده در

شبکه (انشعاب و خطوط اصلی)،

هزینه تعمیر هر نشت کشف شده

CRp

در شبکه (انشعاب و خطوط اصلی) NumM ،تعداد نشتهاي پیدا شده
در خطوط اصلی و  NumCتعداد نشتهاي پیدا شده در انشعابات
است.

کنترل فعال نشت آورده نمیشود؛ زیرا تعداد کل شکستگیها با تغییر
تواتر عملیات نشتیابی تغییر نمیکند و تنها زمان تداوم شکستگیها
تحت تأثیر قرار میگیرد (.)UKWIR, 2011
()2
CDet-rep +CRep-rep =cte.

جهت بدست آوردن منحنی هزینه عملیات نشتیابی فعال باید
رابطهاي بین هزینههاي متغیر  ) CDet-rep ( ALCو سطح نشت ،با توجه

Min ∑(CALC + CDet−rep + CRep−rep

به نقاط زیر بدست آورد؛
 -1هزینه کنترل فعال نشت در سطح نشت موجود :مقدار هزینهاي
که صرف عملیات کنترل فعال نشت شده است تا شبکه به سطح
نشت موجود ( )CARLبرسد.
 -9هزینههاي نامحدود کنترل فعال نشت در سطح نشت زمینه
واقعی :سطح نشت باالتر از سطح نشت زمینه واقعی ( ،)TBLنشت
اضافی 87موجود در شبکه است که قابلیت کاهش از طریق کنترل
فعال نشت را دارد .با کاهش سطح نشت و نزدیک شدن به سطح
نشت زمینه واقعی ،هزینههاي بیشتري جهت عملیات نشتیابی نیاز
است؛ این هزینهها در مجاورت سطح نشت زمینه به سمت بینهایت
میل میکنند و مجانب قائمی با  TBLشکل میگیرد .سطح نشت
زمینه واقعی به عنوان حد عملی و کاربردي نشتهاي قابل کشف
با استفاده از روشهاي مرسوم عملیات کنترل فعال نشت است.
 -0هزینه صفر در سطح نشت منفعل :88سطحی از نشت است که
در آن عملیات نشتیابی فعال انجام نشده و تنها شکستگیهاي

)+ CMCW) Min ∑(CALC + CMCW

بنابراین ،طبق این روش هزینه تعمیرات تغییر نکرده و ثابت میماند ،و
باید هزینههاي عملیات کنترل فعال نشت و هزینه حاشیهاي آب کمینه
شوند .اما گزاشات بعدي ،پیشنهاد کردند که براي مدلسازي هزینه
عملیات کنترل فعال نشت ،باید بخشی از هزینههاي آن را متغیر تعریف
نمود .بر این اساس هزینه مربوط به پایش نشت ،هزینه ثابت درنظر
گرفته میشود که نسبت به سطح نشت تغییر نمیکند؛ و هزینه عملیات
نشتیابی (کشف و تعمیر نشت) متغیر است .هرچند فرض شده است
که هزینه کل نشتهاي کشفشده و گزارششده ثابت میباشد ،اما
براي مدلسازي هزینه عملیات کنترل فعال نشت بهتر است که هزینه
تعمیر نشتهاي کشفشده در معادله باال آورده شود ( DCWW,
 .)2014بنابراین معادله به شکل زیر اصالح میشود:
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گزارششده تعمیر میشوند .سطح نشت منفعل را میتوان با استفاده
از تحلیل دادههاي حداقل جریان شبانه در طول یکسال تخمین زد
( .)DCWW, 2014; Moslehi et al., 2020aمنحنی هزینه
عملیات نشتیابی فعال در سطح نشت منفعل به مجانب افقی
میرسد که فقط شامل هزینه عملیات پایش نشت است.
روابط مختلفی براي برآورد منحنی هزینه عملیات نشتیابی در روش
منحنی هزینه کل ارائه شده است؛ این روابط براي سطوح مختلف نشت
( )Lمحاسبه میشوند .پارامترهاي  n ،mو  kمقادیر ثابتی دارند.
مرسومترین شکل منحنی  ،ALCفرم هایپربولیک آن است (رابطه 19
با مقدار . )UKWIR, 2011( ) m=1
m
C=Ca ×(CARL-TBL) /(L-TBL)m
()19
])C=k+m×(L-TBL)+[n/(L-TBL
()10
()18
m

فعال بر اساس سطح نشت اضافی موجود توسط شرکت شروع گردیده
و بــه بازبینی و تعمیر مجدد نشتهاي شبکه اقدام میشــود .سطح
خروج نیز نشاندهنده سطحی از نشت است که در آن میتــوان
عملیات کنترل فعال نشت را بــراي کاهش بیشتر نشت متوقف نمود
(.)Islam and Babel, 2013
 -0-9روش ( Bمنحنی هزينه حاشیهای)

روش  Bیک روش مبتنی بر استراتژي کنترل فعال نشت ( )ALCاست
که بر اساس رابطه بین هزینه حاشیهاي کنترل فعال نشت و سطوح
مختلف نشت توسعه یافته است .در این روش فــــرض میشود که
 -1شبکه در حالت پایدار است؛  -9اگر عملیاتی براي حفظ و کاهش
نشت صورت نگیرد ،نرخ افزایش طبیعی نشتهاي گزارشنشده
( )NRRدر یک دوره زمانی و در یک فشار متوسط به طور ثابت افزایش
مییابد .لذا تعداد تعمیرات (لیتر بر روز بر شکستگی) با افزایش سطح
نشت کاهش مییابد؛  -0تعداد شکستگیهاي گزارششده ثابت است،
یا به عبارتی هزینه تعمیر نشتهاي گزارششده با سطح نشت ثابت
است (  ) CRep-rep =cte.و در نتیجه  -8تعداد کل تعمیرات شکستگیها

C=Ca /ln  (CARL-TBL)/(Lpl -TBL)  ×ln  (L-TBL)/(LPl -TBL) 
m

در مرحله بعدي ،منحنی هزینه آب هدررفته تعیین میشود؛ که عموماً
یک خط مستقیم است و از مبدأ افزایش مییابد .براي تعیین این
منحنی به هزینه حاشیهاي آب نیاز است که با استفاده از توابع هزینه
براي هر شرکت معین شده است (بخش  .)5در نهایت ،منحنی هزینه
کنترل فعال نشت به همراه هزینه آب تلفشده در یک نمودار ترسیم
شده و منحنی هزینه کل از جمع این دو منحنی به دست میآید
( .)Moslehi et al., 2020aشکل  ،5یک منحنی هزینه کل را نشان
میدهد که مقدار کمینه منحنی ،مقدار سطح اقتصادي کوتاهمدت نشت
( )SR-ELLرا نشان میدهد .نقاط دیگري در این منحنی حائز اهمیت
است که میتوان به سطح اقدام 82و سطح خروج 51اشاره کرد .منظور
از سطح اقدام ،سطحی از نشت است کــه در آن عملیات نشتیابی

با کاهش سطح نشت یک افزایش کلی خواهد داشت .بنابراین میتوان
این روش را به صورت زیر خالصه نمود (.)UKWIR, 2011
) Min  (CALC +CDet-rep +CMCW
()15
بخشی از  NRRبه وسیله تعمیر شکستگیهاي گزارششده متوقف
میشود؛ اما بخش دیگرِ آن مربوط به شکستگیهاي گزارشنشده
(نشتهاي کشفشده) است که با عملیات کنترل فعال نشت متوقف
میشود.

)Fig. 5- Total curve method for estimating the economic level of leakage (Fantozzi and Lambert, 2007
شکل  -0منحنی هزينه كل برای برآورد سطح اقتصادی نشت )(Fantozzi and Lambert, 2007
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و سطح اقتصادي نشت کوتاه مدت با عنوان ( )RR EFIتوسط گروه
هدررفت آب ارائه شد .این روش براي شرکتهایی توصیه شد که
عملیات نشتیابی فعال را انجام ،یا به طور مستمر انجام ندادهاند؛ و در
شرایط پایدار بهرهبرداري نباشند .منظور از شرایط پایدار بهرهبرداري
این است که انباشتگی نشتهاي گزارشنشده در شبکه وجود ندارد و
فقط نشتهایی وجود دارند که بعد از آخرین عملیات نشتیابی رخ
دادهاند .سه پارامتر اصلی مورد نیاز در این روش عبارتاند از  -1هزینه
عملیات نشتیابی ()CI؛  -9هزینه متغیر آب ( )CVو  -0نرخ افزایش
نشتهاي گزارشنشده ( .)RRپارامترهاي هزینه متغیر آب و هزینه
عملیات نشت یابی را به سهولت و با استفاده از دادههاي شرکتهاي
آب و فاضالب میتوان تعیین نمود .براي محاسبه نرخ افزایش
نشتهاي گزارشنشده روشهاي متعددي وجود دارد که در جدول 5
به آنها اشاره شده است .در این روش ابتدا با استفاده از سه پارامتر
مذکور ،تواتر اقتصادي عملیات کنترل فعال نشت بدست آمده و سپس
با استفاده از آن سطح نشت اقتصادي کوتاهمدت تخمین زده میشود.
روش نرخ افزایش نشت روشی سریع و کاربردي است که از آن میتوان
براي هر شبکه توزیع در هر اندازهاي و حتی ناحیهبندينشده استفاده
کرد ( .)Fanner et al., 2007قابل ذکر است که در تعیین سطح
اقتصادي نشت ،اجراي طرحهاي مدیریت فشار مؤثر باعث کاهش نرخ
افزایش نشتهاي گزارشنشده و نشت زمینه و در نتیجه افزایش
فاصلهي زمانی بین عملیات نشتیابی اقتصادي میشود؛ یعنی بعد از
مدیریت فشار ،در مدت زمان طوالنیتري الزم است که عملیات
نشتیابی فعال انجام شود -این مسأله به منزله کاهش هزینه عملیات
نشتیابی است ( .)Fantozzi and Lambert, 2007بنابراین تأثیر
مدیریت فشار بر سطح نشت اقتصادي کوتاه مدت باید درنظر گرفته
شود؛ طرح مفهومی روش نرخ افزایش نشت در شکل  1نشان داده
شده است.

در واقع  NRRتخمینی از توزیع رشد نشت در نواحی ایزوله شده براي
تسهیل در تحلیل نشت ارائه میدهد .بنابراین با استفاده از کنترل فعال
نشت میتوان برنامهریزي نمود که در چه تواترهایی عملیات کنترل
فعال نشت صورت بگیرد تا سطح اقتصادي نشت بدست آید .در این
روش هزینههاي انتقالی ،انتقال از سطح نشت باالتر به سطح نشت
پایینتر ،به طورکامل در نظر گرفته میشود (.)UKWIR, 2011
جهت بدست آوردن منحنی هزینه حاشیهاي کشف (  ) CALCو تعمیر
نشت (  ،) CDet-repمیتوان یک رابطه توانی با استفاده از دادههاي
میدانی (هزینه کشف نشت و سطح نشت ،یا هزینه تعمیر نشت کشف
شده و سطح نشت) در نظر گرفت (رابطه  .)11ذکر این نکته اهمیت
دارد که هزینههاي عملیات نشتیابی فعال ،مجموع هزینههاي
حاشیهاي (انتگرال هزینه حاشیهاي) در طی بازه کاهش نشت از سطح
شروع نشت ( )Entryتا سطح مورد نظر نشت ( )Exitاست .معادله کلی
منحنی هزینه حاشیهاي (کشف و تعمیر نشت) عملیات نشتیابی به
شکل زیر است (:)UKWIR, 2011
b
()11
)C =a(L-TBL
Det-rep

()17

a(L-TBL)b

Exit

AnnualCost=(-1/T)

Entry

که در آن  aو  bضرایب رابطه هستند که بصورت تجربی تعیین
میشوند .هزینه حاشیهاي بر (حسب واحد پولی بر واحد نرخ نشت (لیتر
بر روز)) میباشد .عموماً تواتر عملیات نشتیابی ( ،)Tیکساله و ثابت
درنظر گرفته میشود.
 -3-9روش نرخ افزايش نشت
روش نرخ افزایش نشت جهت تعیین تواتر اقتصادي عملیات نشتیابی

Fig. 6- Conceptual model for determining ELL based on the rate of rise of unreported leakage

شکل  -4مدل مفهومی تعیین سطح اقتصادی نشت بر اساس نرخ افزايش نشت گزارش نشده
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Table 4- Rate of rise calculation guideline

جدول  -0راهنمای تعیین نرخ افزايش نشت

()18
()12





()91



 RRنرخ افزایش نشتهاي گزارشنشده (مترمکعب در روز در سال)
 CIهزینه عملیات نشتیابی (واحد پولی)
 CVقیمت متغیر آب (واحد پولی بر مترمکعب)
 EIFتواتر اقتصادي عملیات نشتیابی (بر حسب ماه)

RR=ΔQ/T
2

CI=CV×(Q×T/2)=CV×RR×T /2

)EIF= (0.789×CI)/(CV×RR

Table 5- Different methods for determining the rate of rise of unreported leaks

جدول  -0روشهای مختلف تعیین نرخ افزايش نشتهای گزارشنشده ()Lambert and Lalonde, 2005( )RR

روش اول :مقایسه نشت توسط جدول تعادل آبی چندین سال متوالی
 در شبکه ،جریان شبانه اندازهگیري نشده است
فرض اولیه

 در طول زمان تهیه جدول تعادل آبی ،عملیات نشتیابی فعال صورت نگرفته است.
 محاسبه حجم نشت ساالنه در سال اول ()RL1
روش محاسبه
 محاسبه حجم نشت ساالنه در  Nسال بعدي ()RLN
 اگر تعداد انشعابات یا متوسط فشار تغییر کند ،نشت در سال  Nام را بر حسب تعداد انشعابات و فشار در سال اول تنظیم
میکنیم ()RL`N
 نرخ افزایش نشت از رابطه  (RL1-RL`N)/Nبه دست میآید
روش دوم (الف) :استفاده از دادههاي عملیات نشتیابی در کل یا بخشی از شبکه
 در شبکه ،جریان شبانه اندازهگیري نشده است
فرض اولیه
 تنها یک نشتیابی فعال در کل یا بخشی از سیستم انجام شده باشد
 دستهبندي نشتهاي تشخیصی توسط متوسط جریان و محل آن (خطوط اصلی ،شیرهاي آتش نشانی ،انشعابات)
روش محاسبه
 برآورد کلی مقدار جریان تمام نشتهاي کشفشده
 تخمین تعداد سالهایی که باعث تجمیع چنین نشتهایی میشود
 به دست آوردن میانگین نرخ افزایش نشت ساالنه
 نرخ افزابش ساالنه (بر حسب انشعابات) یا (بر حسب طول خط اصلی) براي بخشی از شبکه که مورد ارزیابی قرارگرفته
است و تعمیم آن به کل سیستم
روش دوم )ب( :استفاده از دادهها در کل یا بخشی از شبکه توسط عملیات نشتیابی پیوسته
 در شبکه ،جریان شبانه اندازهگیري نشده است
فرض اولیه
 عملیات نشتیابی فعال با فاصلهي زمانی معین صورتگرفته است
 دستهبندي نشتهاي تشخیصی توسط متوسط جریان و محل آن (خطوط اصلی ،شیرهاي آتش نشانی ،انشعابات)
روش محاسبه
 برآورد حجم کل نشتهاي کشف شده و تقسیم بر دوره زمانی بین نشتیابی به منظور به دست آوردن نرخ افزایش نشت
 هنگامی که به بلوکهاي شهري یا محدودههاي مشخص در یک سیستم بزرگ اعمال شود RR ،میتواند براي پیشبینی
زمان عملیات نشتیابی بعدي در هر بلوک یا منطقه به کار رود.
روش سوم :استفاده از اندازهگیري جریان شبانه
 این روش را میتوان براي سیستمهاي کوچک و متوسط در یک منطقه تحت فشار استفاده کرد.
فرض اولیه
 نیازي نیست که ابزار اندازه گیري جریان شبانه به صورت پیوسته یا دائمی نصب شوند.
 برداشت جریان باید بیش از چند شب در طول سال صورت بگیرد؛ در حالی که مصارف استثنایی (آبیاري و صنعتی) وجود
روش محاسبه
نداشته باشد یا در حداقل میزان خود قرار داشته باشد و البته درصورت وجود ،شناسایی شود.
 تنظیم نرخ جریان اندازه گیري شده براي هر گونه تغییر در فشار و یا دیگر تأثیرات
محاسبه نرخ افزایش نشت بر حسب (مترمکعب /ساعت /سال) از تفاوت جریان شبانه و تقسیم بر طول دوره زمانی اندازهگیري شده
و سپس ضرب در فاکتور روز-شب ( )NDFکه از رابطه زیر به دست میآید
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o

i=23

i=23

i=0

i=0

NDF= (AZPi,i+1 /AZNP) N1 = (AZPi,i+1 /AZP3-4 ) N1

 : N1توان رابطه فشار -نشت؛  AZNPو  AZPi,i+1به ترتیب مقدار فشار متوسط شبانه ناحیه و مقدار فشار متوسط در هر
ساعت در نقطه میانگین ناحیه میباشد.
(در صورت نبود اطالعات کافی ،فاکتور روز-شب برابر ( 98ساعت/روز) فرض میشود)

نشت( )lpکم باشد ،هزینه کنترل نشت افزایش پیدا میکند؛ زیرا سطح
نشت به سطح نشت زمینه و نشت حاصل از شکستگیهاي
گزارشنشده نزدیک میشود که کنترل آن اجتنابناپذیر است و هزینه
باالیی را در بر میگیرد ،و اگر  lpبه یک میل کند ،تمام آب تولید شده
در حال نشت از شبکه است و هیچ اقدامی جهت کنترل نشت صورت
نمیگیرد.

 -0-9روش مدل مالی

با توجه به مفهوم هزینه حاشیهاي )Wyatt, 2010( ،مدلی مالی با
رویکرد کنترل و مدیریت نشت معرفی نمود؛ این روش دو حالت براي
مدیریت و کنترل نشت را در نظر میگیرد؛ حالت انتقالی و حالت پایدار؛
که حالت انتقالی به کاهش نشت از سطحی به سطح کمتر و حالت
پایدار به کنترل نشت میپردازد .روش مدل مالی ،به حالت انتقالی و
نحوهي انجام آن تمرکز نمیکند ،بلکه سعی دارد حالت پایدار را حفظ
و کنترل کند .اگر سطح نشت موجود (در حالت پایدار) پایین باشد،
استراتژيها و اقداماتی مانند مدیریت فشار ،نشتیابی فعال -با تعداد
تواتر بیشتر -مناسب است؛ و در صورت انتخاب اقدامات منفعلتر،
سطح نشت افزایش پیدا میکند.

در حالت دوم (عرضه کمتر از تقاضا ،بدون سرمایهگذاري) فرض
میشود شرایط شبکه (انشعابات ،تعداد خطوط) و ظرفیت عرضه ثابت
است .درآمد حاصل از فروش آب براي شرکت ثابت است و با کاهش
سطح نشت میتوان درآمد شرکت را با فروش آبهاي بازیابی شده
افزایش داد .سطح بهینهي نشت در این حالت را میتوان بر مبناي
رابطه  98که متشکل از تابع درآمد سالیانه شرکت و هزینه اقدامات
کنترل نشت است به دست آورد (.)Wyatt, 2010

روش مدل مالی در دوره زمانی کوتاهمدت ،بر اساس دو فرض اولیه
مطرح است -1 :عرضه آب مازاد بر تقاضا است ،و شبکه در حال حاضر
نیازي به افزایش منابع جدید ندارد (نیازي به سرمایهگذاري نیست)؛ -9
عرضه آب کمتر از تقاضا است ،و نیاز است منابع آبی جدید اضافه شود
اما بودجه کافی در اختیار شرکت براي سرمایهگذاري نیست -قصد
توسعه منابع را ندارد .در این دو حالت باید سطح بهینه در شرایطی
تعیین شود که نیاز به سرمایهگذاري نباشد (.)Wyatt, 2010

 -0-9روش هزينه-فايده تجمعی

روش هزینه-فایده تجمعی براي اولین بار در کشور کره جنوبی توسعه
داده شد (شکل  .)8این مدل سطح اقتصادي آب بدون درآمد (یا به
طور خاصتر نشت) را از طریق ارتباط بین هزینه تجمعی کنترل آب
بدون درآمد (یا نشت) و فایده تجمعی حاصل از کاهش آب بدون درآمد
(یا نشت) تخمین میزند .فایده ساالنه کاهش آب بدون درآمد از طریق
ضرب بین حجم کاهشیافته آب بدون درآمد سالیانه و هزینه حاشیهاي
آب به دست میآید ( .)Lim et al., 2015این روش دادهمحور بوده و
بسیار وابسته به دادههاي جمعآوري شده در طول چندین سال متوالی
است؛ و براي شرکتهایی که به هر دلیلی قادر به ثبت چنین دادههایی
نیستند ،مشکل و ناکارآمد است.

در حالت اول (عرضه مازاد بر تقاضا ،بدون سرمایهگذاري) فرض
میشود که شرایط شبکه (انشعابات ،تعداد خطوط) و ظرفیت تقاضا
ثابت است .کاهش نشت در شبکه باعث کاهش هزینه حاشیهاي آب و
کاهش هزینههاي شرکت میشود .بنابراین جهت بهینهسازي اقتصادي
سطح نشت ،مدلی بر مبناي هزینه نشت و هزینه اقدامات کنترل نشت
ارائه میشود (رابطه  .)98در این مدل سطح نشت بهینه زمانی رخ
می دهد که مجموع این دو هزینه ،کمینه شود (مشتق توابع هزینه بر
حسب  lpصفر شود) .با توجه به رابطه  ،99اگر  lpصفر باشد ،تولید آب
به حداقل ممکن خواهد رسید -برابر با کل مصرف .با افزایش سطح
نشت ( ،)lpنشت افزایش و در نتیجه هزینه متغیر تولید آب نیز افزایش
پیدا میکند .اگر  lpبرابر یک شود ،نیاز به تولید آب افزایش و به
بینهایت میل میکند؛ سطح باالي نشت داللت بر نیاز باالي تولید آب
و هزینههاي باالي آن دارد .با توجه به رابطه  ،90زمانی که سطح

مطالعات گوناگونی با توجه روشهاي تعیین سطح اقتصادي کوتاهمدت
نشت در طی دو دهه اخیر صورت گرفته است که به طور خالصه در
جدول  7تشریح شده ،و روندنماي حاصل از آن نیز در شکل  2ارائه
شده است.
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چند ماه ،و در پروژههاي بزرگ توسعه منابع آب 95 ،تا  01سال به
طول انجامد .در تعیین سطح اقتصادي بلندمدت اگر به اندازه ارزش آب
ذخیره شده حاصل از نشت طی دوره سرمایهگذاري ،هزینه صرف
اجراي برنامههاي کاهش هدررفت آب شود ،آنگاه سرمایهگذاري براي
کاهش هدررفت واقعی اقتصادي خواهد بود.

 -2سطح اقتصادی بلندمدت نشت
زمانی سطح اقتصادي بلندمدت روي خواهد داد که هزینه حاشیهاي
بلندمدت برابر هزینه حاشیهاي استراتژيهاي کنترل و کاهش نشت
شود .طول دوره بلندمدت نیز ،بستگی به دوره بازگشت سرمایهگذاري
مورد نظر دارد .یعنی ممکن است در طرحهاي اقتصادي مدیریت فشار،

Table 5- The guide of short-run economic level of leakage based on financial model method

جدول  -0راهنمای سطح اقتصادی كوتاهمدت نشت بر اساس روش مدل مالی ()Wyatt, 2010

حالت اول
حالت دوم








) Cv =Cw Ncp365/(1-lp

()99
()90
()98
()95
()91
()97
()98
()92

2

] Cpl =[Cs D N nq1 /(2cp)][(1-lp )/lp

dCv /dlp +dCpl /dlp =0
ELL=(D/cp)×[Cs nq1 /(2Cw 365)]1/2
) R=TQp 365(1-lc
] Cpl =[Cs D2 N2 nq1 /(2Qp )][1/lp

dR/dlp -dCpl /dlp =0

ELL=(DN/Qp )×[Cs nq1 /(2T365(1-lc ))]1/2


 :CVهزینه متغیر تولید آب در سال (واحد پولی /سال)
 :CWمیانگین هزینه متغیر تولید آب (واحد پولی /مترمکعب)
 :Cp1هزینه کنترل نشت در سال (واحد پولی /سال)
 :CSهزینه پیمایش و تعمیرات (واحد پولی /کیلومتر)
 : Dطول خطوط اصلی بر حسب انشعاب (کیلومتر /انشعاب)
 :Nتعداد انشعابات
 :nنشتهاي جدید /کیلومتر /سال








 :q1نرخ میانگین نشت (مترمکعب /روز /نشت)
 :Cسرانه مصرف آب (مترمکعب /فرد /روز)
 :Pمیانگین تعداد افراد در هر انشعاب
 :1pنسبت نشت به ازاي آب تولید شده
 :Tمتوسط تعرفه شرکت
 :Qpحجم آب تولیدي
 :1cنسبت تلفات ظاهري به ازاي آب تولید شده

حالت دوم

حالت اول

Fig. 7- Short-run economic level of leakage based on the financial model method in two cases of supply in
)excess of demand (first case) and supply less than demand (second case) (Wyatt, 2010

شکل  -9سطح اقتصادی كوتاهمدت نشت بر اساس روش مدل مالی در دو حالت عرضه مازاد بر تقاضا (حالت اول) و عرضه كمتر
از تقاضا (حالت دوم) ()Wyatt, 2010
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)Fig. 8- Comulative cost-benefit approach for determining ELL (Lim et al., 2015
شکل  -2رويکرد هزينه– فايده تجمعی برای تعیین سطح اقتصادی نشت ()Lim et al., 2015

Table 6- Review of case studies on short-run economic level of leakage

جدول  -4خالصهای از مطالعات موردی انجام شده در زمینه سطح اقتصادی نشت در كوتاهمدت
محقق(ان)

مطالعات صورت گرفته

Tabesh et al.
)(2009

Smout et al.
)(2010
MunozTrochez et al.
)(2011

o
o

Islam and
)Babel (2013

o
o

مکان :ایران
روش :منحنی هزینه کل
 ارائه روشی براي تخمین نشت گرهها و لولههاي شبکه با استفاده از مدل شبیهساز هیدرولیکی
 تخمین نشت کل شبکه از طریق تحلیل جریان حداقل شبانه بدست میآید .سپس با استفاده از مقدار نشت بدست آمده و مدل شبیهساز
هیدرولیکی ،نشت در گرهها و لولههاي شبکه تخمین زده میشود.
 تخمین سطح اقتصادي نشت ( 1/997میلیون مترمکعب در سال) از طریق شاخصهاي عملکردي مدیریت نشت و منحنی هزینه کل
مکان :زاراگوزا -اسپانیا
روش :روش نرخ افزایش نشت
 تخمین سطح نشت مخازن ،نشت زمینه و شکستگیهاي گزارششده
 تخمین سطح نشت شکستگیهاي گزارشنشده به وسیله نرخ افزایش نشت
 تعیین سطح اقتصادي نشت با کمک دادههاي جمعآوري شده از شبکه و سطح نشت تخمین زده شده
سطح اقتصادي نشت برابر  1/51میلیون مترمکعب در سال تخمین زده شد؛ سطح هدررفت واقعی در این شهر در حدود  2تا  19میلیون
مترمکعب در سال بود
ساماندهی جمعآوري اطالعات در شبکه به صورت هدفمند
مکان :بانکوک-تایلند
روش :منحنی هزینه کل
 تعیین سطح اقتصادي کوتاهمدت نشت با استفاده از عملیات کنترل فعال نشت به وسیله روش منحنی هزینه کل
 تخمین سطح نشت در شبکه به وسیله روش منحنی هزینه کل
 تخمین سطح نشت شکستگیهاي گزارشنشده به وسیله نرخ افزایش نشت
 جمعآوري دادههاي فشار شبکه ،هزینههاي حاشیه اي آب و هزینه کنترل فعال نشت مبتنی بر مدل هیدرولیکی شبکه
 بررسی عوامل مؤثر بر سطح اقتصادي نشت
هزینه حاشیه اي آب و فشار به طور قابل توجهی بر هزینه کنترل فعال نشت و سطح اقتصادي نشت تأثیرگذار است.
هزینه عملیات نشتیابی و سطح اقتصادي نشت در فشارهاي باال افزایش قابل توجهی پیدا میکند
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Alkasseh et
)al. (2015

Lim et al.
)(2015

Kanakoudis
and Gonelas
)(2016

Naghdi et al.
)(2018

Moslehi et al.
)(2019
Moslehi et al.
)(2020a

مکان :کینتا -مالزي
روش :نرخ افزایش نشت
 تعیین تواتر اقتصادي عملیات نشتیابی با استفاده از روش نرخ افزایش
تعیین هدررفت آب حاصل از شکستگیهاي گزارششده توسط نرمافزار PrimeWorks

 برآورد هدررفت واقعی حاصل از نشتها و شکستگیهاي گزارشنشده توسط روش نرخ افزایش و تحلیل رگرسیون
 برآورد نشت زمینه به صورت ضریبی از نشت اجتنابناپذیر زمینه ()UBL
مکان :کره جنوبی
روش :هزینه -فایده تجمعی
 توسعه رویکرد هدفگذاري سطح آب بدوندرآمد؛ تحلیل هزینه -فایده تجمعی
 جمعآوري داده هاي مطلوب چند ساله (شامل هزینه کاهش سطح آب بدون درآمد و مقدار کاهش آب بدون درآمد)
 سطح اقتصادي آب بدون درآمد با این روش در منطقه مورد مطالعه حدود  91درصد سطح آب بدون درآمد تخمین زده شد
مکان :کوزانی -یونان
روش :نرخ افزایش نشت
 تعیین تواتر اقتصادي عملیات نشتیابی با استفاده از روش نرخ افزایش
 تعیین زمان بهینه انجام تعمیرات و بازسازي در شبکه
 سود ساالنه حاصل از تسریع تعمیرات شبکه برابر است با تولید کل حجم آبی که در کوتاهمدت از نشت یا شکستگی ،براي یک شرکت
ذخیره میشود.
 جهت رسیدن به سطح اقتصادي نشت ،بهبود سرعت و کیفیت تعمیرات لولههاي اصلی و انشعابات در اولویت قرار دارد
مکان :ورامین -ایران
روش :نرخ افزایش نشت
 تعیین سطح اقتصادي نشت به وسیله روش نرخ افزایش نشت
 برآورد هدررفت واقعی سالیانه از طریق جدول تعادل آبی
 این مطالعه اجرا برنامه مدیریت فشار ،کنترل فعال نشت و بهبود وضعیت نگهداري شبکه را براي کاهش نشت در عوض بازسازي
شبکه پیشنهاد میدهد
مکان :مشهد -ایران
روش :منحنی هزینه کل
 ارائه متدولوژي مبتنی بر دادههاي میدانی (دادههاي اندازهگیري شده جریان و فشار) جهت تخمین سطح اقتصادي نشت کوتاهمدت
 ارائه روشی ریاضی براي تعیین هزینه عملیات نشتیابی فعال
 تخمین سطح نشت زمینه واقعی با استفاده از کمترین داده و با توجه به شرایط زیرساخت شبکه
 بررسی تأثیر فشار بر هزینه عملیات نشتیابی
 تغییرات هزینه عملیات نشتیابی نسبت به فشار خطی نیست.
 بررسی تأثیر تغییرات فشار بر سطح اقتصادي نشت در هزینههاي حاشیهاي متفاوت
 در اثر کاهش فشار ،تواتر شکستگیها ،سطح نشت زمینه ،نرخ افزایش نشتهاي گزارشنشده و سطح اقتصادي کوتاهمدت کاهش پیدا
میکند
 تغییرات فشار نسبت به سطح اقتصادي نشت خطی نیست (کاهش  91درصدي فشار منجر میشود به اینکه سطح اقتصادي کوتاهمدت
 01درصد کاهش پیدا کند)
 تغییرات هزینه حاشیهاي تا حد معینی قابل توجه است.
 بررسی تأثیر هزینه حاشیهاي بر سطح اقتصادي نشت و هزینه کل
 عملیات نشتیابی فعال از قانون کاهش بازده پیروي میکند (در هزینه حاشیهاي آب گرانتر نسبت به ارزانتر ،سطح اقتصادي نشت
به مراتب کاهش کمتري دارد)
 بررسی تأثیر سطح نشت زمینه بر سطح اقتصادي نشت
 زمانی که شرایط زیربنایی شبکه ضعیف می شود ،سطح نشت زمینه قابل دستیابی افزایش پیدا میکند و سطح نشت غیرقابل پایش
افزایش پیدا میکند
 رابطه سطح اقتصادي نشت با سطح نشت زمینه خطی است
 بررسی تأثیر هزینه متغیر عملیات نشتیابی بر سطح اقتصادي نشت
 افزایش سطح اقتصادي نشت با افزایش هزینههاي متغیر عملیات نشتیابی (در هزینههاي حاشیهاي آب ارزانتر شیب تغییرات بیشتر
است)
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 روندنمای تعیین سطح اقتصادی كوتاهمدت نشت-7 شکل

Fig. 9- Flowchart for determination of Short-run Economic Level of Leakage (SRELL)

تصفیهخانه آب داشته باشد (افزایش عرضه) و یا مایل به ارزیابی تحلیل
سود -هزینه راهحل جایگزین ،براي بهبود تعادل عرضه -تقاضا باشد؛
نظیر استفاده از بازیافت آب یا افزایش اقدامات حفاظتی .نقطه شروع
این تحلیل ،تعادل عرضه -تقاضاي بدون محدودیت 50در طول افق
برنامهریزي شرکت میباشد .پیشبینی تقاضا از روي تقاضاي فعلی
شبکه و بر اساس تخمین رشد مصارف خانگی ،تجاري و صنعتی
پیشنهاد میشود؛ فارغ از تأثیر برنامهریزي اقدامات محدودکننده تقاضا
در افق برنامهریزي .در هنگام برنامهریزي براي ایجاد ظرفیت عرضه
جدید ،ضروري است که یک حاشیه اطمینان -بیشتر از تقاضاي
پیشبینی شده -درنظر گرفته شود ،زیرا احتمال قطع برق در
تصفیهخانه وجود دارد که باعث کاهش ظرفیت عرضه میشود .این
مطلب در شکل  11به صورت یک باالسري 58نشانداده شده که در
طول زمان با افزایش عدم قطعیت ،افزایش مییابد .تقاضاي کل،
مجموع ظرفیت جدید عرضه و باالسري است.

به طور کلی سطح اقتصادي بلندمدت نشت به وسیله یک نوع تحلیل
اقتصادي (تحلیل هزینه -فایده) که در برگیرنده عوامل و فاکتورهاي
مختلف است ،در طول یک دوره بلندمدت محاسبه میشود .روش
برنامهریزي حداقل هزینه )LCP( 51با استفاده از روش ارزش خالص
فعلی ( ،)NPVروش مدل مالی و تحلیل هزینه -فایده 59اجراي
استراتژيهاي کاهش نشت از جمله روشهاي پیشنهادي در مطالعات
است که در ادامه بررسی خواهند شد.
 -7-2روش برنامهريزی حداقل هزينه

روش برنامه ریزي حداقل هزینه یک تحلیل ارزش خالص فعلی است
که طی یک افق برنامهریزي بلندمدت ،عمدتاً  95تا  01سال ،انجام
میشود؛ هدف آن بهینهسازي راهکارهاي کاهش نشت ،جهت بررسی
یک محدودیت قریب الوقوع در عرضه -تقاضاي آب و پیشنهاد راهکار
کاربردي به شرکتهاي آب است (.)Tripartite Group, 2002
بنابراین روشی است که مسائل را بسیار وسیعتر از سطح اقتصادي
کوتاهمدت نشت در نظر میگیرد و اگر رویکرد آن کاهش سطح
هدررفت واقعی باشد ،منجر به تعیین سطح اقتصادي بلندمدت نشت
میشود .این روش در شرایطی استفاده میشود که یک شرکت آب،
برنامه سرمایهگذاري توسعه ظرفیت جدید منابع آب یا افزایش ظرفیت

در تحلیل به روش برنامهریزي حداقل هزینه ،هدررفت واقعی به عنوان
بخشی از تقاضاي کل سیستم درنظر گرفته میشود و هدف استفاده
بهینه از تمام گزینههاي موجود براي بهبود تعادل عرضه -تقاضا و
حفظ حاشیه اطمینان مورد نیاز است.

)Fig. 10- Conceptual figure of least cost planning approach (Pearson and Trow, 2011

شکل  -72طرح مفهومی رويکرد حداقل هزينه ()Pearson and Trow, 2011
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توسعه منابع آبی است (نیازمند سرمایهگذاري است)؛  -9عرضه آب
کمتر از تقاضا است و نیازمند توسعه منابع آبی است .در این دو حالت
سطح بهینه نشت باید در شرایطی تعیین شود که الزامات اقتصادي
سرمایهگذاري را نیز درنظر بگیرد.

یعنی تمام گزینههاي کنترل فعال نشت و سایر گزینههاي کاهش و
حفظ تقاضا ،از جمله :بازچرخانی آب ،بهبود مدیریت آبیاري ،کاهش
حجم فالشینگ ،استفاده از ابزارآالت کارآمد ،آموزش مصرفکنندگان
و غیره در نظر گرفته میشود ،تا تأثیر این گزینهها در تعویق
سرمایهگذاري اولیه جهت ایجاد ظرفیت جدید براي تأمین آب مشخص
شود .راه حل نهایی روش برنامهریزي حداقل هزینه میتواند ترکیبی
از گزینههاي مختلف باشد .اقتصاديترین گزینهها باید با یکدیگر در
سناریوهاي کاربردي ترکیب شوند و مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ کاهش
نشت یکی از اقتصاديترین گزینهها در این روش است.

در حالت اول (عرضه مازاد بر تقاضا ،همراه با سرمایهگذاري) ،فرض
اولیه این است که شرایط شبکه (انشعابات ،تعداد خطوط) ثابت است
]فرض اول[ .از این رو کاهش نشت در شبکه باعث کاهش هزینه
حاشیهاي آب ،کاهش هزینههاي شرکت ،کاهش سطح نیاز به منابع
آبی و یا تأخیر در توسعه منابع آبی میشود .این مدل شرایطی را درنظر
میگیرد که توسعه منابع آبی به تأخیر میافتد ]فرض دوم[؛ تنها هزینه
توسعه منابع آتی در نظر گرفته میشود ]فرض سوم[؛ و همچنین در
نظر میگیرد تقاضا به طور خطی و بر اساس نرخ رشد جمعیت افزایش
پیدا میکند ]فرض چهارم[ .از این رو طبق شکل  11مشاهده میشود
که با افزایش نشت (  ،) lp >0در زمان ( )tتقاضا از عرضه پیشی
میگیرد ،و جهت برآورده کردن عرضه نیاز است ظرفیت عرضه افزایش
یابد که هزینه آن باید با توجه به سطح نشت تعیین شود؛ بنابراین جهت
بهینهسازي اقتصادي سطح نشت ،عالوه بر دو تابع هزینه نشت و
اقدامات کنترل نشت (بخش  ،)8-7تابع هزینه سرمایهگذاري نیز درنظر
گرفته میشود .هزینه سرمایهگذاري از چهار مؤلفه تشکیل میشـود:
 -1تخمین هزینه سرمایهگذاري آینده ()F؛  -9برآورد زمان ایجاد
ظرفیت عرضه جدید ()t؛  -0محاسبه ارزش فعلی سرمایهگذاري آینده
(( )PVرابطه نرخ تنزیل)؛  -8محاسبه هزینه ساالنه برابر با ارزش فعلی
سرمایهگذاري آینده (( )CRFرابطه ضریب بازگشت سرمایه) .با توجه
به این چهار مؤلفه ،هزینه ساالنه ایجاد ظرفیت جدید عرضه ،به دست
میآید (جدول .)Wyatt, 2010( )8

سپس ارزش خالص فعلی  95یا  01ساله هر سناریو باید براي دامنه
گستردهاي از هدفگذاريهاي نشت ارزیابی شود و ارزش خالص فعلی
تخمینزده شده براي هر هدفگذاري درنظر گرفته شود ( Tripartite
 .)Group, 2002در روش برنامهریزي حداقل هزینه (شکل )11
میتوان مشاهده کرد که سطح اقتصادي نشت زمانی کاهش مییابد
که تقاضا افزایش یابد و نیاز به توسعه منابع عرضه جدید باشد ،این
کاهش میتواند سرمایهگذاري را به تعویق اندازد .از لحاظ تئوري،
زمانی که پروژه اجرایی میشود با استفاده از یک تحلیل صرفاً
اقتصادي ،میتوان اجازه داد تا سطح اقتصادي نشت به طور موقت
افزایش یابد ،تا زمانیکه تقاضاي پیشبینی شده افزایش یابد .زیرا در
ابتدا ،تقاضاي کافی براي استفادهي کامل از عرضه جدید وجود ندارد.
تحلیل برنامهریزي حداقل هزینه از این نوع پیچیده و نیازمند تکرارهاي
متعدد براي تعیین راهحل حداقل هزینه است .به همین علت ،توسعه
یک مدل نرمافزاري جامع براي تسهیل این تحلیل ضروري است که
البته نیاز به مقدار قابل توجهی از دادههاي قابل اعتماد دارد .در
انگلستان ،شرکتهاي آب موظفاند دادههایی قابل اعتماد و با دقت
باال را در دورههاي زمانی سالیانه به قانونگذاران و سازمانهاي
کنترلکننده ارائه دهند و از این جهت دادههاي مورد نیاز براي پشتیبانی
از این تحلیل را در اختیار دارند .به نظر میرسد چنین امکانی در
کشورهاي در حالتوسعه وجود ندارد.

در حالت دوم (عرضه کمتر از تقاضا ،همراه با سرمایهگذاري) با فرض
ثابت بودن شرایط شبکه (انشعابات ،تعداد خطوط) و ظرفیت عرضه
(همانند آنچه در بخش  8-7شرح داده شد) ،هزینه توسعه منابع آب به
صورت جداگانه باید درنظر گرفته شود .در این روش ،شرکت همواره
نیاز به توسعه منابع عرضه خود دارد ،بنابراین نمیتواند آن را بر اساس
سطح نشت موجود مدلسازي کند و باید الزامات سرمایهگذاري به
صورت جداگانه و مستقل از نشت انجام و طراحی شود.

 -0-2روش مدل مالی

رویکرد دیگري که در سطح اقتصادي بلندمدت نشت مطرح است،
روش هزینه حاشیهاي نسبت به سرمایهگذاري است .اگر هزینه
حاشیهاي کنترل نشت براي ذخیره آب کمتر از هزینه توسعه منابع مورد
نیاز باشد ،افزایش کنترل نشت از نظر اقتصادي مقرون به صرفه خواهد
بود؛ در غیر این صورت الزم است منابع جدید آبی توسعه یابند .بر این
اساس روش مدلی مالی ارائه شد که شامل دو فرض اولیه است-1 :
عرضه آب مازاد بر تقاضا است ولی در آینده با توجه به تقاضا نیاز به

 -3-2روش تحلیل هزينه -فايده

روش کاربردي دیگر در زمینه دستیابی به سطح اقتصادي نشت،
تحلیل هزینه -فایده است .در تحلیل هزینه -فایده ،عالوه بر ارزیابی
هزینه و فایده هر عامل در طرح اقتصادي مورد نظر ،ارزش زمان انجام
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Fig. 11- The concept of estimating the cost of increasing supply capacity in a situation where supply is in
excess of demand (Wyatt, 2010)

)Wyatt, 2010(  مفهوم برآورد هزينه افزايش ظرفیت عرضه در حالتی كه عرضه مازاد بر تقاضا است-77 شکل
Table 7- The guide of long-run economic level of leakage based on financial model method

 راهنمای سطح اقتصادی بلندمدت نشت بر اساس روش مدل مالی-9 جدول
F=k(zGQc0 )

0.7

)92(
)01(
)01(
)09(
)00(
)08(

t=[E-(1/1-lp )]/G

PV=F(1+r)-t
CRF=r(1+r)/[(1+r)z -1]

Cc =CRFF(1+r)

-[E-(1/1-lp )]/G

dCv /dlp +dCpl /dlp +dCc /dlp =0

 مصرف پایه شبکه:Qc0
 نسبت ظرفیت آب تولیدي حاضر به مصرف آب حاضر:E
 نسبت نشت به ازاي آب تولید شده:1p
 نرخ بهرهي مؤثر:r



)روز/ مترمکعب/ ضریب هزینه (واحد پولی:F
 ضریب هزینه:k
 طول عمر مفید ظرفیت عرضه جدید:Z
 نرخ رشد جمعیت:G





Fig. 12- Long-run economic level of leakage based on financical model method (Wyatt, 2010)

)Wyatt, 2010(  سطح اقتصادی بلندمدت نشت بر اساس روش مدل مالی-70 شکل
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هزینه یا درآمد نیز باید درنظر گرفته شود .از این جهت میتوان از روش
ارزش فعلی )PV( 55استفاده نمود (رابطه )05؛ این روش جریان
نقدینگی (درآمدها و هزینهها) را بر پایه زمان وقوع (درآمد یا هزینه) به
نرخ روز تنزیل میکند .همچنین توسط روش ارزش فعلی خالص51
( ،)NPVمیتوان نرخ بازده سرمایهگذاري را مورد بررسی قرار داد
(رابطه  .)01حاصل شدن ارزش فعلی خالص مثبت ،نشاندهنده ارزیابی
مطلوب پروژه است؛ یعنی نرخ بازده سرمایهگذاري انجام شده باالتر از
نرخ بازده مورد نظر است.
()05

C
(1+i) t

مطالعات گوناگونی با توجه روشهاي تعیین سطح اقتصادي بلندمدت
نشت در طی دو دهه اخیر صورت گرفته است که به طور خالصه در
جدول  2تشریح شده ،و روندنماي حاصل از آن نیز در شکل  10ارائه
شده است.
 -7تعیین سطح اقتصادی پايدار نشت
در بخشهاي پیشین سطح اقتصادي کوتاهمدت و بلندمدت نشت ،با
درنظرگرفتن معیار اقتصادي بیان شد .در یک رویکرد جامعتر ،سطحی
از نشت با درنظر گرفتن معیارهاي زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادي
مطرح میشود که سطح اقتصادي نشت را به طور کاملتري ارائه
می دهد و از آن به عنوان سطح اقتصادي نشت پایدار یاد میشود.

= PVt

n

C
()01
-I
t
)t=1 (1+i
که  :Cهزینه زمان آینده :t ،تعداد دورههاي زمانی و  :iنرخ تنزیل و :I
NPV=

اولین بار ) ،Howarth (1998به بررسی نقش آژانس محیطزیست در
کنترل نشت و تفکر موجود در سطح اقتصادي نشت پرداخت و بعد از
بیان سطح اقتصادي نشت و نحوه به دست آوردن آن ،نشان داد که
هزینههاي حاشیهاي آب تنها هزینههاي عملیاتی تصفیه و پمپاژ آب
نیست؛ بلکه هزینههاي دیگري نظیر هزینههاي اجتماعی و
زیستمحیطی نیز باید دراین تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار گیرد؛ این
هزینهها با استفاده از ارزش فعلی خالص حساب شده و سپس به هزینه
آب اضافه میشود .حال ،فرض براین است که براي حفظ تعادل
عرضه -تقاضا ،کنترل نشت تنها جایگزین توسعه منابع است؛ در
صورتی که ممکن است دیگر گزینههاي مدیریت تقاضا ،مانند
اندازهگیري ،امکانات آبرسانی پیشرفته یا عملکردهاي حفاظتی آب،
اقتصاديتر باشد و از این رو مورد توجه قرارگیرد.

سود نقدي آتی پروژه است .به طور معمول نرخ بهره براي طرحهاي
سرمایهگذاري ،معادل حداکثر نرخ سود بدون ریسک (مانند نرخ سود
سپرده بلندمدت بانکی یا اوراق مشارکت) بهعالوه چند درصد براي
پوشش ریسک سرمایهگذاري انتخاب میشود ( Tabesh and Beigi,
.)2017
طبق مطالعات انجام گرفته روش هزینه -فایده بیشتر در زمینه تحلیل
اقتصادي طرحهاي مدیریت فشار استفاده میشود .مدیریت فشار از بین
استراتژيهاي کنترل فعال نشت ،میتواند بر هر سه مؤلفه نشت به
خصوص نشت زمینه تأثیر داشته باشد و آنها را کاهش دهد
( .)Vicente et al., 2015از لحاظ دوره زمانی نیز ،مدیریت فشار جزو
استراتژيهاي میانمدت و بلندمدت بوده که دوره بازگشت سرمایه آن
سریع است و گاهاً به چند ماه میرسد ( Pearson and Trow, 2005,
 .)Fanner et al., 2007تمام این مسائل باعث شده است که مدیریت
فشار به عنوان یک ابزار کارآمد و اقتصادي در مدیریت نشت مطرح
باشد (.)Lambert, 2003, Martínez-Codina et al., 2015
مدیریت فشار شامل فعالیتهاي مختلفی نظیر استفاده از شیرهاي
کاهنده فشار ،پمپهاي دور متغیر و تنظیم ارتفاع آب در مخازن ذخیره
میباشد ( .)Vicente et al., 2015اگرچه مدیریت فشار یکی از
روشهاي کاربردي و مؤثر براي کنترل و کاهش نشت است ،اما
مزایاي عمده دیگري از جمله کاهش تعداد شکستگیها ،کاهش هزینه
کنترل فعال نشت ،تأخیر در تعویض لولهها ،افزایش عمر لولهها،
افزایش رضایت مشترکین و کاهش برخی از اجزاي مصرف آب دارد
( Lambert and Fantozzi, 2010, Lambert and Thornton,
 .)2012, Moslehi and Jalili Ghazizadeh, 2016جنبههاي
مختلف اقتصادي حاصل از اجراي یک طرح مدیریت فشار را میتوان
در قالب یک تحلیل جامع هزینه -فایده ارزیابی نمود.

در مناطقی که فقر آبی وجود دارد ،موضوع سطح اقتصادي پایدار
اهمیت بیشتري پیدا میکند ،زیرا حفظ منابع آبی منجر به حفظ تعادل
زیست محیطی میشود ،که همچنین رابطهاي با اصل بازگشت
هزینه 57دارد .هزینههاي آب عرضه شده باید از طریق مصرفکنندگان
آن برگردانده شود .آبی که از طریق نشت از بین رفته را نمیتوان به
مصرفکنندگان تخصیص داد .بنابراین بازگشت سرمایه وجود ندارد،
مگر اینکه هزینههاي نشت در تعرفه آب مصرفی لحاظ شود .یک مثال
عینی در مناطق دچار کمبود آب ،اندرکنش بین آبهاي سطحی و
زیرزمینی است که در آن اکوسیستمهاي زیرزمینی از طریق کمبود آب
تحت تأثیر قرار میگیرند؛ برداشتهاي غیرضروري از پهنههاي آبی به
علت نشت اضافی در شبکه ،این شرایط را تشدید میکند .عالوه بر
این ،نشت بیانگر تلفات انرژي الکتریسیته و مواد شیمیایی مورد استفاده
در فرایندهاي تصفیه است که میتواند محصوالت جانبی مانند اُزن
تولید کند و باعث انتشار گازهاي گلخانهاي شود.
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Table 8- Review of case studies on long-run economic level of leakage

جدول  -2خالصهای از مطالعات موردی انجام شده در زمینه سطح اقتصادی نشت در بلندمدت

محقق(ان)
Girard and
Stewart
)(2007

Awad et al.
)(2008

GonzálezGómez et
)al. (2011

Venkatesh
)(2012

Malm et al.
)(2015

Kanakoudis
and Gonelas
)(2015

Kanakoudis
and Gonelas
)(2016

Creaco and
Walski
)(2017

مطالعات صورت گرفته
مکان :گلدکست -استرالیا
روش :ارزش خالص فعلی
 بررسی مزایاي حاصل از مدیریت فشار و کنترل فعال نشت
ارزیابی سود اقتصادي حاصل از کاهش نشت و کاهش شکستگیها حاصل از مدیریت فشار

 استراتژي مدیریت فشار و کنترل فعال نشت ،کمهزینهترین و اقتصاديترین گزینه در بین گزینههاي موجود براي تأمین آب موجود است
مکان :انگلستان
روش :ارزش خالص فعلی
 ارائه روش ارزیابی مزایا حاصل از مدیریت فشار مبتنی بر شیرهاي فشار شکن
 برآورد سود حاصل از کاهش نشت ،شکستگیها ،کنترل فعال نشت ،مصرف آب ،مصرف انرژي و رضایت مشتریان
 تخمین مقدار کاهش نشت حاصل از مدیریت فشار با استفاده از مدل شبیهساز هیدرولیکی
 تخمین سود حاصل از کاهش شکستگیها از رابطه فشار -شکستگی که در مطالعات بعدي چنین رابطهاي را رد کرده و مدلهاي کاملتري
ارائه دادند
مکان :مجازي
روش :ارزش خالص فعلی
 ارائه روشی مبتنی بر مدل شبیهساز هیدرولیکی ،رابطه فشار -نشت و رابطه فشار -مصرف براي ارزیابی مزایاي حاصل از مدیریت فشار
 تخمین میزان نشت و مصارف وابسته به فشار با استفاده از مدل شبیهساز هیدرولکی
 تخمین سود حاصل از کاهش نشت و کاهش مصارف وابسته به فشار
مکان :اسلو -نروژ
روش :ارزش خالص فعلی
 برنامه بلندمدت  11ساله
 بررسی هزینه -فایده کاهش نشت به وسیله بازسازي لولههاي شبکه
مکان :گوتنبرگ -سوئد
روش :ارزش خالص فعلی
 بررسی اثر ارزش خالص چهار استراتژي کاهش نشت به وسیله تحلیل هزینه -فایده ،و تحلیل عدم قطعیت
 تعمیر شکستگی لولهها نسبت به جایگزینی آنها اقتصاديتر است
 ایجاد ترکیبی از افزایش پرسنل تعمیرات و افزایش دبیسنجهاي موجود در شبکه نسبت به دیگر گزینهها اقتصاديتر است
مکان :کوزانی -یونان
روش :ارزش خالص فعلی
 تحلیل اقتصادي سود و هزینه حاصل مدیریت فشار
 برآورد نشت زمینه توسط سناریوهاي مختلف مدیریت فشار
 برآورد سطح اقتصادي بلندمدت براي افق  11 ،5و  15سال
( کاهش حجم ورودي به شبکه به میزان ( 9/2میلیون مترمکعب) در یک دوره  15ساله)
مکان :کوزانی -یونان
روش :ارزش خالص فعلی
 سطح اقتصادي بلندمدت براي مدیریت فشار
( محاسبه هزینه تمام شده آب ،محاسبه مزایا ،هزینههاي اقتصادي انجام مدیریت فشار و تعیین نقطه سر به سر سرمایهگذاري مربوطه)
 بررسی تأثیر  5سناریو مدیریت فشار در  98ناحیه ایزوله شده
 بررسی هر سناریو به روش ارزش خالص فعلی ()NPV
 برآورد سطح اقتصادي هدررفت واقعی ()EARL
مکان :ایتالیا
روش :ارزش خالص فعلی
 بررسی هزینه -فایده کاهش نشت و شکستگی توسط اجراي مدیریت فشار در یک ناحیه مدیریت فشار توسط شیرهاي فشار شکن ()PRVs
و شیرهاي کنترل زمانی ()RTC
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Aboelnga et
)al. (2018

Moslehi et
)al. (2020b

Haider et al.
)(2019

o
o
o
o
o

 سود حاصل از کاهش نشت و کاهش شکستگیها با توجه به کاهش هزینههاي تعمیر و نگهداري و کاهش هزینه لولههاي آسیب دیده برآورد
شد
 میزان کاهش نشت با استفاده از مدل شبیهساز هیدرولیکی براي یک شبکه با نشت زیاد ،متوسط و کم تخمین زده شد
مکان :مادابا -اردن
روش :هزینه -فایده
 تحلیلی هدفمند براي تخمین حجم نشت و اجزا نشت
برآورد مؤلفههاي نشتواقعی از طریق روش تخمین نشت زمینه و شکستگیها

 بررسی تأثیر بالقوه مدیریت فشار ،نشتیابی فعال و کاهش زمان پاسخ
 کاهش  07/9درصد از کل حجم هدررفت واقعی توسط افزایش سیاستهاي پاسخگویی و مدیریت داراییها
 کاهش شکستگیهاي گزارشنشده توسط مدیریت فشار و نشتیابی فعال
مکان :مشهد -ایران
روش :ارزش خالص فعلی
 توسعه مدلی ریاضی جهت مدیریت پیشرفته فشار
 اجراي سامانه مدیریت فشار از طریق نصب شیرهاي کاهنده فشار زمانی و جریانی در شبکه فاقد مدل هیدرولیکی
 برآورد سود حاصل از کاهش نشت آب ،کاهش تواتر شکستگیهاي گزارش شده و نشده ،کاهش عملیات نشتیابی فعال ،کاهش مصارف
وابسته به فشار ،کاهش مصرف انرژي ،کاهش نرخ خسارت ساختمانها بابت شکستگی ،کاهش تماسهاي مشترکان و افزایش رضایت
مشتریان ،صرفهجویی غیرمستقیم انرژي
 برآورد هزینه سامانه مدیریت فشار مبتنی بر شیرهاي کاهنده فشار
 فایده حاصل از کاهش نشت حدود نصف کل فایده حاصل از اجراي مدیریت فشار است
 نسبت فایده به هزینه بیش از  0برابر است.
مکان :بریده -عربستان
روش :منحنی هزینه کل (به صورت کلی به بررسی پرداخته است) و ارزش خالص فعلی
 توسعه روشی مفهومی جهت رسیدن به سطح اقتصادي نشت در شبکههاي با عرضه نوبتی در مناطق گرمسیر
 این روش نیازي به مدل هیدرولیکی ندارد و بر پایه داده (دادههاي اندازهگیري شده جریان ،فشار ،ساعات عرضه آب و هزینه عملیات نشتیابی)
است
 اجراي  1سناریو و تعیین سطح اقتصادي نشت توسط  ILIموجود
تخمین نشت قبل از عملیات کنترل نشت ()ILI=20
تخمین نشت بعد عملیات کنترل نشت فعال و غیرفعال ()ILI=7.28
تخمین نشت بعد از مدیریت فشار ()ILI=5.53
تخمین نشت بعد از شناسایی و تعمیر لولههاي خانگی ( 11درصد باالي خانوارهاي پرمصرف) ()ILI=5.36
تخمین نشت بعد از شناسایی و تعمیر لولههاي خانگی ( 51درصد باالي خانوارهاي پر مصرف) ()ILI=5.27
 تخمین نشت بعد از شناسایی و تعمیر لولههاي خانگی باقیمانده ()ILI=4.98
استفاده از سناریو تحت مدیریت فشار ،جهت کاهش هدررفت واقعی و کاهش شاخص نشت زیر بنایی


) Ofwat (2008در راهنماي "بهترین عملکرد" ،روشهاي اضافه
نمودن هزینههاي اثرات خارجی( 58زیست محیطی و اجتماعی) را به
طور کامل ارائه نمود که براي بررسی بیشتر میتوان به آن مراجعه
نمود Tripartite Group (2012).نیز روش محاسبه نشت اقتصادي
پایدار و یکپارچهسازي آن در برنامهریزي مدیریت منابع آب را بررسی
و پیشنهاداتی جهت محاسبه هر یک از اجزاء آن ارائه کرد .با این وجود،
ارزیابی کردن مقدار کربن از این حیث حائز اهمیت است که هزینه
تغییرات آب و هوا و انتشار گازهاي گلخانهاي نیز مورد توجه قرار
میگیرد .ارزیابی انتشار گازهاي گلخانهاي نیاز به تبدیل حجم گازهاي

 COو سپس استفاده از یک قیمت سایه52

مختلف گلخانهاي به معادله
یا ارزش خارجی براي تبدیل میزان انتشار  CO2به معادل ارزي دارد
( .)Smout et al., 2010جدول  ،11خالصهاي از مطالعات انجام
گرفته در خصوص تعیین سطح اقتصادي نشت پایدار را ارائه میکند.
2

با توجه به مطالعات انجام شده میتوان رویکردي گام به گام جهت
دستیابی به سطح اقتصادي نشت بر اساس مفاهیم بررسی شده در این
مقاله ارائه داد (شکل  .)18در این فلوچارت چارچوب زمانی تعیین سطح
اقتصادي نشت و روشهاي مورد استفاده جهت کاهش نشت و
دستیابی به سطح اقتصادي نشت نشان داده شده است.
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)Fig. 13- Flowchart for determination of Long-run Economic Level of Leakage (LRELL

شکل  -73روندنمای تعیین سطح اقتصادی بلندمدت نشت

مورد نیاز براي اجراي استراتژيهاي کنترل نشت بستگی دارد .در طی
سالهاي اخیر این مفهوم به تحلیل اقتصادي و پایدار نشت نیز
توسعهیافته است که به علت جامع بودن آن ،از اهمیت و توجه بیشتري

 -72بحث و نتیجهگیری
تحلیل سطح اقتصادي نشت باتوجه به نوع سرمایهگذاري ،به دورههاي
زمانی کوتاهمدت و بلندمدت دستهبندي میشود که در اصل به زمان

Table 9- Review of studies on sustainable economic level of leakage

جدول  -7خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه سطح اقتصادی نشت پايدار
محقق)ان(

روش عملکردي

)Ofwat (2008

)Smout et al. (2010

o
o
o
o
o

Tripartite Group
)(2012

 اضافه نمودن هزینههاي خارجی (زیست محیطی و اجتماعی)
 ارائه راهنماي عملکردي براي کنترل فعال نشت ،مدیریت فشار و بازسازي ،نوسازي و تعمیرات
مکان :زاراگوزا -اسپانیا
 محاسبه انتشار کربن به وسیله عملیات نشتیابی فعال
 ترکیب هزینههاي اقتصادي انتشار کربن در مدل سطح اقتصادي نشت میتواند در  5مرحله درنظر گرفته شود.
 -1برآورد انرژي مصرفی عوامل خارجی در فعالیتهاي مدیریت آب و نشت آب؛
 -9جمعآوري دادهها و ارزیابی خروجی در فعالیتهاي مدیریت آب و نشت آب؛
 -0ارزیابی اثرات کربن حاصل از عوامل خارجی در فعالیتهاي مدیریت آب و نشت آب؛
 -8اعمال مقدار کربن عوامل خارجی در تحلیل اقتصادي؛
 -5نظارت پس از تجزیه و تحلیل
 محاسبه نشت اقتصادي پایدار و یکپارچه سازي آن در برنامهریزي مدیریت منابع آب
 ارائه راهنماي عملکردي براي کنترل فعال نشت ،مدیریت فشار و بازسازي ،نوسازي و تعمیرات
تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،7بهار 7022
)Volume 17, No. 1, Spring 2021 (IR-WRR

25

Fig. 14- Flowchart for determination of leakage target setting and economic level of leakage

شکل  -70روندنمای تعیین هدفگذاری نشت و سطح اقتصادی نشت

اقتصادي هزینه -فایده صورت بگیرد .اما اگر شرکت دچار بحران مالی
است و نمیتواند بر روي طرحهاي مدیریت فشار سرمایهگذاري کند،
بهترین گزینه انجام عملیات کنترل فعال نشت است .در این مقاله پنج
روش  -1روش ( Aمنحنی هزینه کل)؛  -9روش( Bهزینه حاشیهاي)؛
 -0روش نرخ افزایش نشت؛  -8روش هزینه -فایده تجمعی و -5
روش مدل مالی ،براي تعیین سطح اقتصادي نشت کوتاهمدت و به
خصوص استراتژي عملیات نشتیابی فعال بیان شده است .تمامی این
روشها ،مبتنی بر دادههاي میدانی هستند که با توجه به شرایط برخی
بـــر برخی دیگر اولویت دارند و میتوانند در شرایط مختلف هر یـک

برخوردار است .همانطور که در مقاله به طور کامل بحث شد اگر بحث
سرمایهگذاري و ایجاد ظرفیت جدید براي تامین آب مطرح نباشد،
تحلیل اقتصادي مورد نظر شرکت در دوره زمانی کوتاهمدت قرار خواهد
گرفت .در دوره زمانی کوتاهمدت ،شرکت باید با توجه به اطالعات در
دسترس از شبکه مورد نظر ،جهت هدفگذاري نشت برنامهریزي کند.
از این جهت ،استراتژيهاي مدیریت فشار ،مدیریت حوادث و عملیات
کنترل فعال نشت میتواند شرکت آب و فاضالب را در یک دوره زمانی
کوتاه به سطح اقتصادي نشت برساند .در صورت اعمال مدیریت فشار
در شبکه توزیع آب ،تحلیل اقتصادي میتواند با توجه به تکنیک
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باعث افزایش عدم قطعیت در نتایج بدست آمده شود .اگرچه که
سطوح نشت وروي و خروجی در این روش متغیر است ،اما فاصله
زمانی ثابت براي انجام عملیات کنترل فعال نشت معموالً در
عمل اتفاق نمیافتد؛ که محدودیت بزرگی براي این روش
محسوب میشود .عالوه بر این ،رابطه بین نشت اضافی و هزینه
که با استفاده از دادههاي میدانی در نواحی مختلف بدست میآید،
میتواند تحت تأثیر ترکیب و مشخصات ناحیه یا دیگر فاکتورها
نظیر نوع لوله ،فشار و غیره باشد .به طور خالصه این روش بسیار
پیچیده است و در صورتی میتواند نتایجی نزدیک به واقعیت
تولید کند که توسط دادههاي با قابلیت اعتماد باال مدلسازي
شود .با توجه به دادههاي مناسب میتوان انتظار داشت که این
روش نسبت به روش منحنیِ هزینه کل ،نتایج نزدیک به
واقعیتتري را ارائه دهد.
 .0روش نرخ افزایش نشت ،روشی سریع و کاربردي است که با
کمترین اطالعات ممکن میتواند تنها تخمینی از تواتر اقتصادي
عملیات کنترل فعال نشت ارائه دهد .کاربرد این روش نسبت به
روشهاي دیگر ،کارآیی آن در سیستمهاي ناپایدار است .این
روش میتواند براي هر شبکه توزیع با هر اندازهاي استفاده شود
تا یک ارزیابی اولیه از تواتر اقتصادي عملیات کنترل فعال نشت،
و بودجه مورد نیاز براي اجراي مراحل اولیه یک برنامه کاهش
تلفات واقعی را به دست دهد .متغیرهاي استفاده شده در معادله
این روش ،همگی از ریشه دوم هستند که باعث میشود خطاهاي
این پارامترها از حساسیت کمتري برخوردار باشند .البته باید درنظر
داشت که فرض اصلی این روش نرخ ثابت افزایش نشتهاي
گزارشنشده در زمان است که یک فرض سادهساز از واقعیت
است.
 .8روش هزینه -فایده تجمعی سادهترین روش تخمین سطح
اقتصادي نشت از نظر انجام محاسبات است .اما این روش براي
تخمین سطح اقتصادي نشت به دادههاي هزینه کنترل فعال
نشت ،سود حاصل از کنترل فعال نشت و همچنین سطح نشت
موجود در چندین سال متوالی نیاز دارد .یعنی در این روش،
برنامهریزي کاهش نشت مبتنی بر سوابق و دادههاي گذشته
جمعآوري شده است .به نظر میرسد این روش مختص
کشورهاي توسعهیافتهاي است که عملیات کنترل فعال نشت را
به طور منظم انجام میدهند (شرایط پایدار شبکه) و دادههاي
مربوط به آن را به طور کامل مستند میکنند.
 .5روش مدل مالی ،یک روشی مبتنی بر حداقل داده جهت حفظ
حالت پایدار شبکه است؛ که در قالب دو حالت سعی میکند
شرایط پایدار شبکه را حفظ نماید و سطح اقتصادي نشت را

جوابگوي هدفگذاري نشت مورد نظر باشند.
 .1روش منحنی هزینه کل با توجه به اینکه یک روش مبتنی بر
حداقل داده است؛ اما در عمل ،چند مسأله وجود دارد که ممکن
است باعث شود که این روش تخمین صحیحی از سطح اقتصادي
نشت ارائه ندهد .از جمله -1 :بدست آوردن نقاط مختلف روي
منحنی هزینه کنترل فعال نشت ،به خصوص نقاط دور از وضیعت
موجود شبکه ،که از نظر عملی امکانپذیر نیست؛ زیرا این منحنی
هزینه ،بر اساس یک معادله هایپربولیک شامل یک نقطه (که
نشاندهنده هزینه و سطح نشت موجود است) به عالوه دو
مجانب قائم و افقی رسم میشود .همچنین فرضیات ذکر شده در
مورد رفتار مجانبهاي قائم و افقی نیز در عمل تست نشده است؛
 -9منحنی هایپربولیک هزینه عملیات کنترل فعال نشت بر
مبناي یک فرض اساسی استوار است؛ که همواره پس از انجام
عملیات نشتیابی ،نشت موجود به سطح نشت زمینه واقعی
خواهد رسید .این یک فرض سادهسازِ عملی است؛ و در عمل به
عملیات کنترل فعال نشتِ بیشتري نیاز است .حال ممکن است
براي یک ناحیه ،سطح خروج سطح نشت زمینه واقعی نباشد .اگر
سطح خروج باالتر از سطح نشت زمینه واقعی باشد ،نشت اضافی
با افزایش تواتر عملیات کنترل فعال نشت به دو برابر ،نصف
نخواهد شد؛ و فقط نشت باالتر از سطح خروج نصف خواهد شد.
جهت اصالح تئوري ،پیشنهاد میشود سطح خروج به جاي سطح
نشت زمینه واقعی استفاده شود؛  -0فرض میشود که عملیات
کنترل فعال نشت حاضر ،تا رسیدن به نشت زمینه واقعی تغییر
نمیکند؛ اما در عمل معموالً عملیات نشتیابی تا کشف یک
شکستگی بزرگ ادامه مییابد ،تا دستیابی به نشت زمینه واقعی.
از آنجا که تخمین سطح اقتصادي نشت به وسیله روش منحنی
هزینه کل با استفاده از متغیرهاي متفاوتی تعیین میشود ،بنابراین
با عدم قطعیت همراه است و پیشنهاد میشود جهت بررسی تأثیر
عوامل مختلف بر سطح اقتصادي کوتاهمدت نشت ،تحلیل
حساسیت بر هر متغیر صورت بگیرد.
 .9روش هزینه حاشیهاي نیز مشابه روش منحنی هزینه کل است،
با این تفاوت که در این روش به جاي استفاده از یک معادلهي
هایپربولیک ،از دادههاي هزینه مربوط به کشف و تعمیر
نشتهاي گزارش نشده موجود در شرکت استفاده میشود .یعنی
هزینه حاشیهاي عملیات کنترل فعال نشت بر اساس دادههاي
هزینه و نشت مشخص میشود .همچنین در این روش فاصله
زمانی بین عملیات نشتیابی ثابت درنظر گرفته میشود .بنابراین
سطوح نشت ورودي و خروجی و متوسط متغیر خواهند بود .این
روش بسیار وابسته به داده است و کیفیت پایین دادهها میتواند
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تخمین بزند -1 .حالت اول (عرضه مازاد بر تقاضا ،بدون
سرمایهگذاري) که در آن تغییري در شبکه حاصل نمیشود و
ظرفیت تقاضا همواره ثابت است -9 .حالت دوم (عرضه کمتر از
تقاضا ،بدون سرمایهگذاري) که در آن تغییري در شبکه حاصل
نمیشود و ظرفیت عرضه همواره ثابت است .مشکل اساسی این
روش فرضهایی دور از واقعیت است که از جنبه کاربردي آن
میکاهند .همچنین مشاهده میشود که در محاسبات مربوط به
این روش نیاز است نسبتهاي هدررفت واقعی و هدررفت
ظاهري تعیین شود؛ در حالیکه این نسبتها به سادگی قابل
تشخیص نبوده و در صورت تخمین نیز عدم قطعیت را وارد مسأله
میکند.
موارد مربوط به بررسی روشهاي مختلف تحلیل اقتصادي سطح نشت
در کوتاهمدت بیان شد؛ حال اگر شرکت آب و فاضالب ،به دنبال
رویکردي بلندمدت (صرف کردن هزینههاي بهرهبرداري و هزینههاي
سرمایهگذاري) یا افزایش ظرفیت تامین آب در افق برنامهریزي خود
باشد ،روشهاي  -1رویکرد برنامهریزي حداقل هزینه؛  -9روش مدل
مالی و  -0روش هزینه -فایده (ارزش خالص فعلی) میتواند براي
تعیین سطح اقتصادي نشت بلندمدت -توسعه استراتژي اقتصادي براي
عرضه منابع آب جدید -پیشنهاد شود .روش برنامهریزي حداقل هزینه
با توجه به گستردگی و استفاده از گزینههاي مختلف ،نتایج دقیقتري
را نسبت به روشهایی ارائه میدهد که بر مبناي هزینه حاشیهاي
(روش مدل مالی) تحلیل میشوند؛ روش هزینه حاشیهاي تنها توازن
بین کنترل نشت و هزینههاي توسعه منابع و تصفیه آب را درنظر
میگیرد که سادهتر از روش برنامهریزي حداقل هزینه است .اگر شرکت
برنامهاي جهت تخصیص منابع جدید آب نداشته باشد ،تنها راهکار،
روش ارزش خالص فعلی است .با این وجود قبل از اینکه چنین تحلیلی
انجام گیرد ،ابتدا باید شبکه در حالت پایدار قرار بگیرد ،و شرکت نیز
تحلیل اقتصادي نشت کوتاهمدت را با توجه به شرایطی که براي هر
روش ذکر شد و همچنین شرایط موجود شرکت تعیین نماید .اگر بعد
از تعیین تحلیل اقتصادي کوتاهمدت یا بلندمدت نشت ،اهداف زیست
محیطی و اجتماعی نیز مورد اهمیت باشد ،میتوان تحلیل پایدار مانند
برآورد میزان انتشار کربن بر روي تحلیل اقتصادي نشت صورت داد.
به طورکلی شرکتهاي آب و فاضالب به منظور برنامهریزي و اجراي
برنامههاي کوتاهمدت و بلندمدت مدیریت نشت ،اختصاص بودجه و
تصمیمگیري در خصوص انتخاب هر یک از استراتژيهاي کنترل
نشت ،تحلیل اقتصادي نشـت و تعیین سطح اقتصادي نشت را به طور
جد مد نظر داشته باشند.
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