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Abstract
According to the importance of evaluation and control of the
non revenue water (NRW), it is essential to provide reduction
solutions. However few studies have investigated a real case
study from Iran in detail. In this research, a village in
Northwestern Iran was selected as a case study. In the first
step, the data was collected by extensive surveying (1150
connection meters) and by testing some users and village
main water meters (based on Iran 556 code). Then the
monthly consumption and the apparent losses were calculated
based on IWA standard. Then based on the data, the behavior
of the water users was evaluated and their effect on the water
loss was assessed. Using the Borda count method for group
decision making problem on eight alternative methods, the
replacement and calibration of the water meters was selected
as the best way to reduce the NRW. The research findings
were communicated with the decision makers in rural water
sector.
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چکيده
 ارائه راهکار،با توجه به اهميت محاسبه و کنترل ميزان آب بدون درآمد
 ولي با اين وجود در کشور،جهت کاهش آن از اهميت زيادی برخوردار بوده
 لذا.ما تحقيقات کاربردی کمتری به صورت مطالعه موردی انجام شده است
در اين تحقيق يکي از روستاهای استان آذربايجانشرقي به عنوان منطقه
 ابتدا اطالعات اوليه با.مورد مطالعه برای ارزيابي دقيق انتخاب گرديده است
 کنتور) و نيز تست کنتورهای خانگي و کنتورحجمي1153( پيمايش محلي
 همچنين ميزان.) بدست آمده است556 اصلي روستا (بر اساس نشريه
ميانگين مصرف آب در هر ماه و خطاهای مربوط به هدررفت ظاهری برای
) محاسبهIWA( منطقه مورد مطالعه براساس استاندارد انجمن جهاني آب
 رفتار مشترکين، سپس با استفاده از نتايج پيمايش محلي.شده است
.مشخص و تأثير اين رفتار در افزايش ميزان هدررفت بررسي گرديده است
در گام بعدی با استفاده از روش تصميمگيری گروهي بوردا با سه
 بهبود کنتورهای مشترکين به،تصميمگير و از ميان هشت روش مطرح
عنوان مؤثرترين راهکار برای کاهش ميزان آب بدون درآمد به مدير متولي
.در صنعت (جهت تعميم به ساير روستاها) توصيه شده است
، تصميمگيری گروهي، هدررفت آب، آب بدون درآمد:کلمات کليدی
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 نويسنده مسئول-*
. امکانپذير است1096 ( در مورد اين مقاله تا پايان پاييزDiscussion) بحث و مناظره

درآمد در اختيار قرار دهد Mons (2010) .نيز تحقيقي در مورد آب
بدون درآمد در دانشگاه کراندفيلد انجام داد که نشان داد نداشتن
مديريت کارآمد همانند نداشتن تجهيزات و ابزار دقيق برای کنترل
شبکه ،ميتواند آب بدون درآمد را افزايش دهدXu et al. (2014) .
روشهای مختلف کاهش نشت و اثرات زيستمحيطي آن را مورد
توجه قرار دادند .افزايش توانايي و ظرفيت کشف نشتي شبکه با
استفاده از مدلهای کامپيوتری تخمين نشت ،استفاده از ابزار پايش
شبکه ،بهينهسازی نحوه نگهداری از تأسيسات شبکه ،گسترش
سيستمهای تنظيم کننده فشار آب ،ابداع روشهای کمهزينه کشف
نشتي و در نهايت استفاده از سيستمهای بهروز تصميمگيری به
عنوان روشهای اساسي کاهش نشتي در شبکه عنوان کردهاند.
) Kingdom et al. (2006به اين نتيجه رسيدند که با تالش انجام
گرفته در کشورهای در حال توسعه چه در زمينه افزايش درآمد و چه
کاهش هزينه ساالنه مبلغي در حدود  2/9بيليون دالر صرفه جويي
مالي شده است ،ضمن اينکه جمعيتي که از خدمات شبکههای توزيع
آب استفاده ميکنند به  293ميليون نفر افزايش يافته است.

 -0مقدمه
آب بدون درآمد عبارت است از تفاوت بين حجم خالص آب ورودی
به شبکه و آبي که طي يک مدت زمان مشخص به مصرف ميرسد.
در تعريفي کاملتر آب بدون درآمد بخشي از حجم آب توليدی
ميباشد که مبلغي بابت آن از مشترکين دريافت نميگردد و شامل
آب هدر رفته (ظاهری ،واقعي ،مصارف مجاز بدون درآمد) ميباشد.
) Thornton (2002در گزارشي خسارت مالي آب بدون درآمد را
حدود  14ميليارد دالر در سال اعالم کرده و طبق استاندارد بانک
جهاني در کشورهای در حال توسعه؛ ميزان آب بدون درآمد برای
سامانههای آبرساني کارآمد به ميزان  %15تا %23آب توليدی ميباشد
و اين در حالي است که در بيشتر کشورها اين مقدار به  %6ميرسد.
گزارش ) Ambinjah (1998نشان دهنده کاهش هدررفت آب در
سنگاپور از  %13/6در سال  1989به  %6در سال  1994و  %5در
سال  2333ميباشد .اقدامات انجام گرفته شامل کنترل دقيق ورودی
و خروجي سيستم ،آشنا کردن مشترکين با الگوهای مصرف ،کنترل
قبوض و کنترل ساليانه نشت و ...بوده است.

) Francis et al. (2014با ابداع مدلي دانشبنيان سيستمي هوشمند
جهت آناليز شبکه توزيع آب و تخمين احتمال ترکيدگي لوله را در
آتالنتيک مياني آمريکا مورد بررسي قرار دادند .مدل ارائه شده با
استفاده از روشهايي همچون ايجاد قيود شرطي ،امتيازدهي و
روشهای هيبريدی رفتار شبکه توزيع آب را پيش بيني کرده و نتايج
نشاندهنده رفتار بهتر مدل در مقايسه با مدلهای ارائه شده قبلي
ميباشد .مزيت اصلي اين روش نياز بسيار کم آن به جمعآوری
دادههای خود شبکه ميباشد Galván et al. (2010) .به ارزيابي
هزينههای ناشي از نشت در شبکه آب شهری با استفاده از فرايند
سلسله مراتبي پرداختند .استفاده از اين روش منجر به در نظر گرفتن
هزينههای اجتماعي و زيستمحيطي نشت عالوه بر هزينه آب
هدررفته شده و در نتيجه افزايش حساسيت جهت کاهش نشتيهای
موجود در شبکه شده است Britton et al. (2013) .به بررسي نحوه
اندازهگيری موثر و سريع نشتي شبکه پرداخته و ميزان تاثير
آگاهيهای عمومي و تعمير نشتيهای موجود در کاهش ميزان نشتي
کل شبکه را مورد توجه قرار داده و نتايج نشاندهنده کاهش 89
درصدی ميزان نشت در مناطق مسکوني در صورت دادن آگاهيهای
عمومي ميباشد 73 .درصد نشتيها با هزينه کمتر از  233دالر و 53
درصد نشتيها با هزينه کمتر از  133دالر توسط خود افراد و
مشترکين تعمير شده است.

) Morais and Almeida (2007به اين نتيجه رسيدند که مسأله
نشت در شبکه يک مساله پويا بوده و بايد هميشه مدنظر قرار گيرد.
 et al. (2013) Xuزمان تعويض بهينه لولههای شبکه براساس نرخ
ترکيدگي با استفاده از الگوريتم ژنتيک در شبکه توزيع آب را مورد
بررسي قرار داده و با جمعآوری دادههای مربوط به بخشي از شبکه
توزيع آب پکن و نيز آمار ترکيدگيهای ايجاد شده در لولهها به تهيه
مدلي با استفاده از برنامهريزی ژنتيک جهت تخمين نرخ ترکيدگي
لولهها پرداخته و به اين ترتيب بهترين زمان تعويض لولهها با
قطرهای مختلف به طوری که کمترين هزينه تعمير ترکيدگي و
تعويض لوله بدست آمده است Schouten and Halim (2010) .در
زمينه توسعه فرضيههای کاهش هدررفت آب و تعريف چارچوب
جديد برای آنها و بکارگيری اين فرضيهها در کشورهای درحال
توسعه (مطالعه موردی اندونزی) مطالعاتي انجام دادهاند.
) Asian Development Bank (2007با انجام يک پروژه
موفقيتآميز در مانيل ميزان هدررفت آب در طي  13سال از  %60به
 %03کاهش يافت کــه نتيجه آن اتصال  148333شهروند
جــديــد به شبکه و بهرهمندی آنــان از شبکه تــوزيع آب بود.
)Wyatt (2010مدلي اقتصادی جهت مديريت بهينه آب بدون درآمد
در کشورهای در حال توسعه ارائه داد که بدون نياز به جمعآوری
دادههای زياد ميتواند راه حلهای مفيدی برای کاهش آب بدون
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در ايران نيز تالشهايي برای بررسي و کنترل آب بدون درآمد صورت
گرفته است .در تحقيق )Tabesh and Asadiani Yekta (2006
شاخصهای عملکرد نشت در شبکههای توزيع آب شهری مورد
بررسي قرار گرفته و به اين نکته اشاره گرديده که در کشور ما
شاخص عملکرد نشت به صورت درصدی از حجم آب ورودی در نظر
گرفته ميشود که در مقايسه با ساير شاخصها از درجه اهميت پايينتر
برخوردار ميباشد .در تحقيق ديگری توسط اين مؤلفين ()2010
يک مدل تلفيقي جامع جهت محاسبه و مديريت نشت در شبکههای
توزيع آب شهری معرفي شده و در ادامه با استفاده از نتايج به دست
آمده از يک مطالعه موردی در استان ايالم ،قابليتهای مدل ارائه
شده ارزيابي شده است Mehrdadi et al. (2008) .نيز يک پايلوت
 6333اشتراک در شهرستان ورامين را که  4533کنتور در آن وجود
داشت ،مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که در کشور
ايران معيار خرابي کنتور توقف کامل آن ميباشد و اين در حالي است
که يک کنتور خراب ميتواند برای دورهای طوالني مقادير بسيار
پايينتری از کارکرد واقعي را ثبت کند.

 -8مواد و روشها
 -0-8پيمايش منطقه مورد مطالعه

در اين تحقيق شبکه توزيع آب روستای شيرامين با جمعيت 0283
نفر در استان آذربايجان شرقي با 1153انشعاب آب به عنوان منطقه
مورد مطالعه در نظر گرفته شده است .در گام اول با پيمايش روستا
به بررسي وضعيت موجود مخزن و شبکه توزيع ،قرائت کنتورهای
مشترکين به صورت خانه به خانه و تکميل پرسشنامههای مورد اشاره
در بخش قبل پرداخته شده است .براساس دادههای توليد و مصرف و
قرائتهای انجام گرفته مقادير مصرف در ماههای مختلف سال 1093
استخراج و در شکل  1نشان داده شده که با توجه به اين شکل
حداکثر مصرف در دوره سوم (مرداد و شهريور) و حداقل مصرف در
دوره پنجم (آذر و دی) ميباشد .از علل باال رفتن محسوس مصرف
در دورههای دوم و سوم ميتوان به شروع فصل کشاورزی و نياز به
آبياری فضای سبز خانهها و همچنين گرمشدن هوا ،کمآبي و استفاده
احتمالي از آب شبکه جهت مصرف دام و طيور اشاره کرد.
 -8-8محاسبه مقدارکل هدررفت ظاهری و تشکيل جدول

عمده تحقيقات انجام گرفته در سطوح داخلي و بينالمللي مربوط به
شهرهای بزرگ ميبــاشد که بــا توجه به تفاوتهای فرهنگي
موجود مابين روستا و شهر ،انجام مطالعه آب بدون درآمد در سطح
روستا و بيان مشکالت خاص مناطق روستايي ضروری به نظر
ميرسد .همچنين دستورالعملهای ذکــر شده در نشريه 556

بيالن آبی

مقدار هدررفت ظاهری آب ناشي از عوامل خطای مديريتي ،خطای
انساني ،انواع خطاهای مربوط به ابزار اندازهگيری(کنتورها) و مصارف
مجاز دولتي برای هر  12ماه سال 1093براساس نشريه  556محاسبه
شده است که نتايج آن در شکل  1نشان داده شده است .در جداول
محاسباتي هدررفت ظاهری ،مقدار دبي شروع به حرکت کنتورها 23
ليتر بر ساعت فرض شده است که مقدار آن برای کنتورهای تازه
عددی مابين 13تا  15ليتر بر ساعت ميباشد .توضيح اينکه با توجه
به زمان در نظر گرفته شده برای تست کنتورها و نيز مدل دستگاه
تست تعيين دبي شروع کنتورها مقدور نبوده و مقداری بيشتر از
مقادير پيشنهادی به علت کهنه بودن کنتورها در نظر گرفته شده
است .از آنجايي که بيشتر کنتورهای خانگي روستای مورد مطالعه
کارکرده و قديمي بودند مجموع خطای انساني نيز  3/6درصد مصرف
ماهانه فرض شده است که اين مقدار با توجه به پيمايش انجام گرفته
حداقل مقدار ممکن ميباشد.

)(Management and Planning Organization of Iran, 2012

نيز عمدتاً بر اساس نتايج مطالعات شهری ميباشد که براساس اين
تحقيق چگونگي عملکرد اين دستورالعملها در مناطق روستايي بايد
مورد بازبيني قرار گيرد .در تحقيق پيش رو با تکميل پرسشنامههای
موجود در پيوست  6نشريه شماره  556با عنوان کاربرگهای
پيمايش امـاکـن و گـزارش روزانــه شامل پرسشنامه وضعيت
ملک ،انشعاب مشترکين ،وضعيت و مشخصات کنتور؛ اطالعات
توليد-مصرف عوامل مربوط به هدررفت ظاهری آب به صورت دقيق
مشخص و محاسبه شده و براساس آن ميزان هدررفت واقعي تخمين
زده شده است ،که اين خود يک روش کمهزينه جهت محاسبه
هدررفت واقعي ميباشد .استفاده از روشهای تصميمگيری گروهي و
نيز محاسبه نسبت سود به هزينه راهکارهای مختلف کاهش آب
بدون درآمد جهت انتخاب بهترين روش نيز به عنوان يک نوآوری در
اين تحقيق محسوب ميگردد.

با توجه به نمودار شکل  1بيشترين هدررفت ،ناشي از خطای مربوط
به کنتورهای خراب بوده و کمترين آن مربوط به خطای انساني
ميباشد .خطای بده شروع به کار کنتورها و خطای بده حداکثر نيز در
هدررفت ظاهری آب سهمي بيشتر از ساير موارد دارند.
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Fig. 1. The percent of different factors on apparent loss of water in Shiramin Village for six periods in April
(IranianYear) 2011 to March 2012

شکل  -0درصد تأثير عوامل مختلف روی هدررفت ظاهری آب در روستای شيرامين برای  0دوره سال 0260

همچنين ميزان هدررفت واقعي و ظاهری براساس دادههای
جمعآوری شده مربوط به توليد و مصرف روستای مورد مطالعه در
سال  1093در جدول  2محاسبه و نشان داده شده است .با توجه به
هدررفت ظاهری محاسبه شده ميزان متوسط آن در سال  1093برای
اين روستا  %18ميباشد لذا ميزان هدررفت واقعي با کسر مجموع
هدررفت ظاهری ( )%18از هدررفت کل ( )%08برابر %23ميباشد.

چنانکه مشاهده ميگردد در دوره سوم خطای ناشي از مديريت به
صورت محسوسي افزايش يافته که اين مسأله ناشي از افزايش تعداد
کنتورهای با قرائت صفر مترمکعب ميباشد .الزم به ذکر است که با
انجام عمليات تست کنتورها که از تعداد  03کنتور (تقريبا  %0کل
کنتورها) در نواحي مختلف روستا به عمل آمده ،خطای ميانگين دبي
حداکثر و انتقالي  %5/92تعيين گرديده است .توضيح اينکه تعداد
نمونههای آماری و محل آنها بر اساس روشهای آماری (نشريه )556
مشخص گرديده است.
 -1بعد از تهيه دادههای مربوط به آب ورودی به مخزن روستا در
سال  93که بر اساس دادههای توليد کل مجتمع مشخص گرديده
است و مشخص بودن ميزان مصرف هر دوره و محاسبات مربوط به
هدررفت ظاهری مقدمات الزم جهت تشکيل جدول بيالن آبــي
سال  93فراهم آمده است (جدول  .)1مصارف مجاز ثبت شــده
عبارتند از :مجموع مصارف ثبت شده در صورتحساب  6دوره سال 93
که از امور مشترکين گرفته شده است .مصارف مجاز ثبت نشده در
صورتحساب از دو قسمت اندازهگيری شده (شامل مصارف مربوط به
مساجد) و اندازهگيری نشده (مصارف مربوط به آتش نشاني ،فضای
سبز ،ارگانهای دولتي ،شستشوی مخازن و  )...تشکيل شده که با
توجه به نوع کاربری مصرف يکساله مساجد ( 182مترمکعب) تعيين
گرديده است .اجزای هدررفت ظاهری در اين جدول شامل مصارف
مجاز ثبت نشده در صورتحساب اعم از اندازهگيری شده و نشده و
نيز هدررفت ظاهری ميباشد.

با توجه به شکل  2نمودار توليد و مصرف در سالهای مختلف دارای
رفتار مشابه ميباشد که يکي از علل آن تبديل مصرف هر دوره به
صورت ماهانه و بر اساس درصد توليد بوده ولي علت اصلي آن
متناسب بودن عرضه و تقاضا ميباشد .در شکل  2با مقايسه
منحنيهای توليد-مصرف سالهای  89و  93اين نتيجه مهم گرفته
ميشود که ميزان توليد در سال  93به غير از دوره اول کمتر از سال
 89ميباشد اما ميزان مصرف سال  93در دورههای اول ،دوم ،سوم
بيشتر و در دورههای بعد کمتر از سال  89ميباشد .در نتيجه ميزان
هدررفت در سال  93نسبت به سال  89کاهش يافته است که ميزان
اين کاهش طبق محاسبات  %2ميباشد .همچنين ميزان هدررفت
کل در سال  102333( %43 ،89مترمکعب) و ميزان هدررفت کل در
سال112333( %08 ،93مترمکعب) ميباشد .اين در حالي است که
تعداد مشترکين در سال 93افزايش يافته است که نشاندهنده کاهش
آب بدون درآمد و مؤثر بودن فعاليتهای از قبيل تعويض قسمتي از
خط اصلي انتقال آب از مخزن مجتمع به روستا ميباشد.
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Table 1. The elements of the water balance and the Non-Revenue Water (NRW) in Shiramin village, Iran, in
April 2011 to March 2012 (IranianYear) by IWA method (m3/year)

) (مترمکعب در سالIWA  به روش0260  جدول بيالن آبی روستای شيرامين در سال-0 جدول
Measured:
180286 m3
Not measured:
Measured:
182 m3
Not measured:
22218 m3
31188 m3
58469 m3

Allowed uses with
income
Allowed uses

Water entering the
system:
292343 m3

Allowed uses
without income
Apparent loss
Actual losses

Total losses

Water with
income:
180286 m3

Water without
income:
112057 m3

Table 2. The amounts of water production, consumption, real losses, and apparent losses in the case study;
April 2011 to March 2012 (IranianYear)

60  سال- مصرف و درصد هدررفت واقعی و ظاهری روستای مورد مطالعه، جدول ميزان توليد-8 جدول
Production, m3
Consumption,
m3
Real losses, %
Apparent
losses, %

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

19155

17475

18745

19828

32450

26055

34726

32859

29499

22404

18670

20477

10142

11135

11944

9462

15485

16637

22173

22322

20040

16420

13684

10842

19

23

22

19

12

22

17

23

25

21

25

17

19

15

16

19

26

16

21

15

13

17

13

21

Fig. 2. Water consumption and production in period of April 2010 to March 2012 (the Iranian year) in cubic
meter per month

 بر حسب متر مکعب در ماه0260  و0286  توليد و مصرف آب در سالهای-8 شکل

در اين شکل مشاهده ميگردد منحني هدررفت واقعي رفتاری مشابه
منحني توليد دارد که اين نشاندهنده وابستگي ميزان هدررفت به
ميزان توليد ميباشد و علت آن محاسبه هدررفت بر اساس درصدی
 يک روش پيشنهادی جهت محاسبه هدررفت.از توليد ميباشد

60  بررسی منحنیهای هدررفت ظاهری و واقعی سال-2-8

محاسبه مقدار عددی هدررفت واقعي در ماههای مختلف براساس
 چنانکه. قابل مشاهده ميباشد0 درصدی از توليد بوده که در شکل
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کيفيت در محيطهای دارای گرد و غبار و همچنين قابليت قرائت از
راه دور از ويژگيهای اساسي اين کنتورها ميباشد.

استفاده از واحد مترمکعب به جای درصد و در نظر گرفتن عوامل
مؤثر در هدررفت نظير تعداد مشترکين ميباشد .با توجه به اينکه در
محاسبات هدررفت ظاهری مقدار توليد مؤثر نميباشد و تنها دو
پارامتر آن بر اساس ميزان مصرف تعيين ميشود لذا منحني هدررفت
ظاهری رفتاری تقريباً مشابه رفتار منحني مصرف دارد .همچنين با
توجه به شکل  0موارد ذيل مشخص ميگردد :بيشترين ميزان توليد
در دوره دوم (تير ماه) و کمترين آن در دوره ششم (بهمن ماه) و
بيشترين ميزان مصرف در دوره دوم (تير ماه) و کمترين آن در دوره
پنجم (دی ماه) ميباشد .همچنين بيشترين ميزان هدررفت در دوره
اول ارديبهشت ماه و کمترين آن در دوره چهارم (آبان ماه) و
بيشترين ميزان هدررفت ظاهری در دوره سوم (شهريورماه) و
کمترين آن در دوره پنجم (آذر ماه) ميباشد که مشابه اين رفتار در
دادههای توليد– مصرف سال  89مربوط به کل مجتمع نيز مشاهده
ميشود.

 -2انتخاب مناسبترين روش جهت کاهش آب بدون
درآمد با استفاده از روشهای تصميمگيری گروهی
آب بدون درآمـد و روشهای کاهش آن را ميتـوان به دو بخش
فيزيکي و غيرفيزيکي تقسيم کــرد .فعاليتهای فيزيکي بيشتر بر
جنبههای مهندسي و سختافزاری پروژههای انتقال آب و آبرساني
متمرکز ميباشد؛ در حــالي که فعاليتهای غيرفيزيکي بيشتر بــه
جنبههای نظارتي و فرهنگي تکيه دارند .در مجموع عمده فعاليتهای
امکانپذير برای اين روستا در جدول  0ذکر شدهاند .از آنجا که هدف
از سرمايهگذاری و صرف بودجه در طرحهای عمراني ،تأمين نيازها و
خواستههای متقاضيان ميباشد ،منافع ملي ايجاب ميکند که تعيين
اولويت اجرای طرحها برای تخصيص منابع الزم ،بخصوص در
شرايط وجود محدوديت ،براساس نظرات ذينفعان متعدد انجام شود.
) Sadighi and Zarghami (2010در تحقيقي به اين نتيجه
رسيدند که يکي از مهمترين مسائل مطرح در انتخاب و توسعه
مدلهای تصميمگيری چندمعياره برای رسيدن به اهداف مورد نظر
داشتن اطالعات دقيق در مورد معيارهای مختلف ميباشد .ولي در
اغلب مسائل واقعي اين اطالعات وجود نداشته و يا تهيه آنها بسيار
مشکل و حساس ميباشد .لذا يکي از روشهای که در اينگونه مسائل
کاربرد دارد روش انتخاب اجتماعي ميباشد که فقط نيازمند رتبه هر
طرح از ديد هر ذينفع بوده و در نهايت رتبه هر طرح را به صورت
کلي ارائه مينمايد.

بنابراين با توجه به مقدار باالی هدررفت ظاهری ،رسيدگي به
وضعيت کنتورها ،کنترل دورهای عمليات قرائت و اصالح روش قرائت
موجود جهت کاهش قرائتهای صفر و يا منفي ،از روشهای موثر در
کاهش هدررفت ظاهری ميباشد .همچنين با توجه به نتايج بدست
آمده از تست کنتور حجمي روستای مورد مطالعه تعويض موقعيت
نصب کنتور و استفاده از کنتورهای نسل جديد جهت ثبت دقيق
ميزان توليد مجتمع ضروری به نظر ميرسد .الزم به ذکر است که
کنتورهای نسل جديد الکترومغناطيسي بوده و انرژی خود را از عبور
جريان آب تأمين ميکنند .دقت اندازهگيری بسيار باال ،عدم افت

Fig. 3. The actual and apparent losses in Shiramin village in period of April 2010 to March 2012 (the Iranian
year) in cubic meter per month
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Table 3. Ranking NRW reduction methods in the village under study

جدول -2رتبهبندی فعاليتهای مربوط به کاهش آب بدون درآمد در روستای مورد مطالعه
Sum of the
ranks

Third
expert

Second
expert

First
expert

3
13
11
12
19
22

1
6
4
3
8
7

1
2
3
6
4
7

1
5
4
3
7
8

13

2

5

6

15

5

8

2

Methods
Test and replace the meters
Leakage detection
Promoting legal water use
Reward for the employees
Pressure Management
Rerouting the pipelines and spill control of the tanks
Negotiate with other organizations to more agricultural water
)supply (instead of using faucets
Recording the authorized consumption which are unbilled

Fig 4. Score of each NRW reduction method based on Borda method

شکل  -7امتياز هر يک از راهکارهای اصالحی مورد بررسی برای روستای مورد مطالعه بر اساس روش بوردا

مشاهده ميباشد .با توجه به اين نمودار روش تست و تعويض
کنتورهای خانگي و کنتورهای حجمي نصب شده در مخازن تأمين
آب به عنوان مؤثرترين روش کاهش آب بدون درآمد در منطقه
مطالعاتي انتخاب شده است .در ادامــه بــا استفاده از محاسبات
سود-هزينه و نيز با مراجعه به شکل  1که نشاندهنده بيشتر بودن
ميزان خطای ناشي از کنتورها نسبت به ساير خطاها ميباشد؛ صحت
انتخاب اين گزينه بيشتر مشخص ميشود.

روشهای انتخاب اجتماعي هرچند که تمامي شرايط و فرضيات مطرح
شده را برآورده نميکنند ،ولي در بسياری از مسائل تصميمگيری
گروهي بکار رفتهاند.
در تحقيق حاضر رتبهبندی گزينهها توسط سه کارشناس مستقل از
هم انجام گرفته که نتيجه آن در جدول  0ارائه گرديده است .توضيح
اينکه در صورت استفاده از روش شمارش بوردا گزينهای که مجموع
رتبههای آن حداقل باشد گزينه برتر خواهد بود.

 -7تجزيه و تحليل نتايج

در صورتي که جمع رتبههای داده شده به هر يک از فعاليتها از عدد
( 24حاصل جمع  0پاسخ دهنده در  8گزينه) کم شود؛ امتياز مثبت
هر گزينه بدست خواهد آمد که اين امتيازبندی در شکل  4قابل

هدف اين تحقيق ارائه راهکارهای عملي جهت ارتقاء بهرهوری در
سطح شرکت با رويکرد کاهش آب بدون درآمد ميباشد .لذا در گام
نخست؛ بر مبنای نتايج حاصل از پيمايش منطقه مورد مطالعه مقدار
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قرار گرفت .نتايج نشانگر اهميت کاليبراسيون منظم و تعويض به
موقع کنتورهای خانگي و حجمي در شبکه توزيع آب ميباشد.

هدررفت ظاهری آب محاسبه شده و با تکميل کاربرگهای پيمايش و
بررسي کنتورهای مخازن؛ نتايج و موارد ذيل پيشنهاد ميگردد:
 کاليبراسيون منظم و تعويض به موقع کنتورهای خانگي وحجمي که اين گزينه به عنوان مؤثرترين راهکار در اين روستا؛
جهت کاهش هدررفت ظاهری آب ضروری ميباشد.
 استفاده از کنتورهای نسل جديد در محل مخازن و منابع تأمينآب و نيز ثبت صحيح حجم آب ورودی به شبکه توزيع روستا
ضروری ميباشد.
 خط اصلي انتقال آب از مخزن مجتمع به علت شيب تند وطوالني و نيز عبور از بستر سنگي شاهد آمار باالی حادثه
ميباشد که اين مساله خود يکي از علل باال بودن ميزان
هدررفت واقعي ميباشد.
 با توجه به کمبود منابع آب کشاورزی منطقه به خصوص درفصل گرما ،مذاکره با ساير ارگانهای ذينفع مانند سازمان جهاد
کشاورزی جهت تأمين آب مورد نياز کشاورزی يکي از بهترين
روشها جهت جلوگيری از استفاده غيرمجاز آب شرب در اين
منطقه ميباشد.
 تکميل و تنظيم پرونده مشترکين به همراه اطالعات مربوط بهخانوار (طبق کاربرگهای ارائه شده) به خصوص مشترکين
قديمي که ليست آنها توسط شورای روستا تهيه شده و فقط نام
آنها ثبت گرديده است.
 کنترل دورهای عملکرد آبدارها ،تشويق آنها در صورت نياز وتهيه کاربرگهايي به اين منظور .همچنين تهيه کاربرگهايي
جهت قرائت و يادداشت عدد کنتور توسط خود مشترکين در
صورت عدم حضور در منزل به هنگام مراجعه متصدی مربوطه
ضروری ميباشد.
 اجرای فعاليتهای فرهنگي در سطح مدارس و مساجد و نيزاجرای برنامههای آموزشي در سطح آبدارهای منطقه.
 راهنمای 566تنها شبکههای آب شهری را معيار قرار داده درحالي که در صد قابل توجهي از هدررفت در شبکههای آب
روستايي وجود دارد و لذا بررسي اين راهنما از ديد مديريت آب
روستايي الزم است.

 -0تشکر و قدردانی
از شرکت آب و فاضالب روستايي استان آذربايجان شرقي بهخاطر
حمايت فني و مالي از طرح پژوهشي و از آقايان ابراهيم عباسپور،
محمدرضا مقني ،محمد حسين احمدی ،شهاب حسنپور و رامتين
اعظمي بهخاطر همکاری در جمعآوری دادهها و بررسي ميداني تشکر
بهعمل ميآيد.
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