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Abstract
One of the main responsibilities of water and wastewater
companies in the field of operating of water distribution
networks (WDNs) is the management and control of leakage
from these networks. In this regard, active leakage control is
one of the main strategies in reducing leakage and achieving
economic level of leakage (ELL). In this paper, a practical
methodology was developed to determine the economic level
of leakage which is included the steps determining the points
of pressure and flow rate measurements, collecting of required
field data and cost data, the estimation of leakage level in the
network and the determination of the economic level of
leakage of the network based on the active leakage control
strategy. Economic performance indicators such as the
economic leakage index (ELI) and the economic network
efficiency (ENE) are also obtained using the determined ELL.
The developed methodology was applied for a district of the
WDN of Mashhad. The results showed that the economic level
of leakage in the study area is 27.5 m3/connection/year. While
the current level of leakage was estimated to be around 49.2
m3/connection/year, based on the minimum night flow (MNF)
analysis. Moreover, the ELI and ENE were calculated 1.79 and
56% respectively. The developed methodology in this paper
can assist practitioners and managers of water and wastewater
companies for target-setting of the level of leakage and
determining of the ELL based on it.

یکی از وظایف اصلی شرکتهای آب و فاضالب در حوزه بهرهبرداری از
 در این راستا. مدیریت و کنترل نشت از شبکه میباشد،شبکههای توزیع آب
کنترل فعال نشت یکی از استراتژیهای اصلی در کاهش نشت و دستیابی به
 یک متدولوژی کاربردی به، در این مقاله.سطح اقتصادی نشت می باشد
منظور تعیین سطح اقتصادی نشت توسعه داده شد که شامل مراحل تعیین
 جمعآوری دادههای میدانی و دادههای،نقاط اندازه گیری فشار و نرخ جریان
 تخمین سطح نشت شبکه و تعیین سطح اقتصادی نشت،هزینه ای مورد نیاز
 با استفاده از سطح.شبکه مبتنی بر استراتژی کنترل فعال نشت میباشد
 شاخصهای عملکرد اقتصادی نظیر شاخص نشت،اقتصادی نشت تعیین شده
 متدولوژی توسعه داده.اقتصادی و بازده اقتصادی شبکه نیز بدست میآید
 نتایج نشان داد.شده برای یک ناحیه از شبکه توزیع آب مشهد به کار رفت
 مترمکعب بر انشعاب در27/2 که سطح اقتصادی نشت ناحیه مورد مطالعه
سال می باشد؛ در حالیکه سطح نشت موجود شبکه بر اساس تحلیل جریان
 عالوه بر. مترمکعب بر انشعاب در سال تخمین زده شد49/2 ،حداقل شبانه
 درصد26  و بازده اقتصادی شبکه حدود1/79 این شاخص نشت اقتصادی
 متدولوژی توسعه داده شده در این مقاله میتواند به.محاسبه گردید
متخصصان و مدیران شرکتهای آب و فاضالب در هدفگذاری سطح نشت
.شبکه و تعیین سطح نشت اقتصادی مبتنی بر آن کمک کند
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بر این تنها روشی است که از طریق اندازهگیریهای میدانی
(اندازهگیری نرخ جریان و فشار) در زونهای مجزا یا نواحی ایزوله شده
( )DMAانجام میگیرد ( .)Mutikanga et al., 2013هدف از پایش
نشت در این روش ،اندازهگیری پیوسته و منظم جریان ورودی به یک
زون یا ناحیه ایزوله به منظور تحلیل جریان شبانه و تعیین میزان نشت
شبکه در ساعات حداقل جریان شبانه است که معموالً بین  2تا  4صبح
اتفاق میافتد .در طول این ساعات ،مصارف مجاز )LNC( 4مشتریان
حداقل بوده ،فشار شبکه باال و در نتیجه نشت بیشترین میزان از جریان
ورودی به ناحیه ایزوله را به خود اختصاص میدهد.

 -0مقدمه
نشت ،یکی از معضالت اصلی شبکههای توزیع آب در سرتاسر جهان
است؛ بطوریکه سالیانه مقادیر قابل توجهی از آب تصفیه شده از طریق
نشت موجود در شبکه از دست میرود .مقدار نشت در شبکههای توزیع
آب در کشورهای مختلف بسیار متفاوت بوده و از  3تا  7درصد آب
ورودی به شبکه برای بعضی کشورهای توسعهیافته و در مواردی تا
بیش از  2۱درصد بـرای کشورهای در حال توسعه تغییر میکند
( .)Puust et al., 2010طبق مطالعه بانک جهانی در سال  ،2۱۱6در
کشورهای در حال توسعه روزانه حدود  42میلیون مترمکعب آب از
طریق نشت در شبکههای تــوزیع آب به هدر میرود کــه ایــن
میزان بــرای تأمین آب حــدود  2۱۱میلیون نفر کافی است
( .)Kingdom et al., 2006در ایران نیز میزان متوسط نشت در
شبکههای توزیع آب شهری حدود  14درصد گزارش شده است
( .)Mazaheri and Abdolmanafi, 2014عالوه بر ضررهای
اقتصادی و مالی ،نشت در شبکه میتواند منجر به قطع جریان آب،
هدررفت انرژی و ورود آلودگی به شبکه شود ( Mutikanga et al.,
 .)2012از این رو شرکتهای آبرسانی در سرتاسر جهان همواره به
دنبال کنترل و کاهش نشت در شبکههای توزیع آب هستند و این
مسأله به یکی از وظایف اصلی این شرکتها در حوزه بهرهبرداری از
تأسیسات زیربنایی تبدیل شده است .نشتهای گزارششده ،نشتهای
گزارشنشده و نشت زمینه مؤلفههای اصلی نشت در شبکههای توزیع
آب هستند که در خطوط اصلی ،انشعابات ،اتصاالت ،مخازن ذخیره و
همچنین شیرها و پمپهای شبکه رخ میدهند ( ;Lambert, 2002
.)Tabesh et al., 2009; Thornton et al., 2008

کاهش و کنترل مؤثر سطح نشت موجود و سطح نشت در آینده ،هدف
اصلی روشها و مدلهای مدیریت و کنترل نشت است .این روشها
شامل سرعت و کیفیت تعمیرات (کنترل نشت غیرفعال یا واکنشی)،
کنترل فعال نشت ،مدیریت فشار ،بخشبندی یا ناحیهبندی شبکه و
مدیریت داراییها میشوند ( Gupta and Kulat, 2018; Haider et
 .)al., 2019; Pearson and Trow, 2005ترکیب و انتخاب نهایی
بین روشهای مختلف مدیریت نشت اغلب بر مبنای مالحظات
اقتصادی است .در عمل ،یک شرکت آبرسانی تالش میکند تا یک
استراتژی کنترل نشت را بر اساس تعادل اقتصادی بین تمامی
روشهای ذکر شده توسعه دهد .در واقع مهمترین مؤلفۀ یک استراتژی
کنترل نشت ،هدفگذاری آن بر حسب سطح اقتصادی نشت میباشد
()Islam and Babel, 2013؛ چراکه تصمیمگیری در مورد کاهش
میزان نشت و آن که به چه میزان مقدار نشت کاهش یابد ،در نهایت
یک تصمیم اقتصادی است.
سطح اقتصادی نشت ،سطحی از نشت است که در آن هزینه حاشیهای2

مدیریت تلفات واقعی آب که عموماً از آن به عنوان مدیریت نشت نام
برده میشود ،یک فرآیند پیوسته و مداوم به منظور کنترل و کاهش
نشت در شبکههای توزیع آب میباشد که به طور کلی روشهای
مرتبط با مدیریت نشت را میتوان به سه دسته اصلی شامل-1 :
روشهای ارزیابی و پایش نشت -2 ،روشهای تشخیص ،کشف و
تعیین محل نشت و  -3روشها و مدلهای کنترل نشت طبقهبندی
نمود ( .)Puust et al., 2010روشهای ارزیابی و پایش نشت بر تعیین
مقدار و حجم نشت متمرکزند و خود مشتمل بر -1 :روش باال به
پایین 1یا جدول باالنسینگ -2 ،روش آنالیز مؤلفه 2و  -3روش پایین
به باال 3یا آنالیز جریان شبانه هستند ( ;AL-Washali et al., 2016
 .)Thornton et al., 2008از بین روشهای ذکر شده ،روش آنالیز
جریان شبانه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی نشت شناخته
شده و پرکاربردترین روشِ ارزیابی نشت در عمل میباشد ( Farley
 .)and Trow, 2003; Hamilton and McKenzie, 2014عالوه

کاهش نشت با هزینه حاشیهای آب ذخیره شده برابر میشود و از
سرمایهگذاری اضافی برای کاهش بیشتر نشت که اقتصادی نیست
جلوگیری میکند ( Fanner et al., 2007; Farley and Trow,
 .)2003در یک شبکۀ توزیع آب یا یک ناحیه ایزوله ،سطح اقتصادی
نشت اغلب بین تلفات واقعی سالیانه موجود )CARL( 6و تلفات
اجتنابناپذیر سالیانه )UARL( 7قرا میگیرد ( Farley and Trow,
2005; Lambert and Fantozzi, 2005; Lambert and
.)Lalonde, 2005; Thornton et al., 2008

تعیین سطح اقتصادی نشت برای یک شرکت آب و فاضالب مهم
است؛ زیرا شرکت را قادر میسازد تا بازده بهرهبرداری خود را از طریق
کاهش هزینههای غیرضروری بهرهبرداری بهبود بخشد و مهمتر از
همه ،یک تحلیل اقتصادی شرکت آب و فاضالب را مجاب میکند تا
درک کند که سرمایه کافی برای کاهش نشت چقدر است و یا در حالت
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یک روش کاربردی و ساده برای تعیین تواتر اقتصادی عملیات
نشتیابی توسعه داده شد؛ این روش برای شرکتهایی طراحی شد که
عملیات نشتیابی فعال را انجام نـداده یــا خیلی کم انجام دادهانــد
و در شرایط پایدار 17بهرهبرداری نمیباشند ( Lambert and
 .)Fantozzi, 2005; Lambert and Lalonde, 2005در این روش
نرخ افزایش نشتهای گزارشنشده از طریق روشهای مختلفی نظیر
دادههای جدول باالنسینگ در دو سال مختلف یا تحلیل جریان حداقل
شبانه )MNF( 18تخمین زده میشود و حجم آب تلفشده بر اساس
آن محاسبه میگردد .در نهایت تواتر اقتصادی عملیات نشتیابی با
برابر قراردادن هزینه عملیات نشتیابی با ارزش آب تلفشده محاسبه
میگــردد .چالش اصلی در ایــن روش عــدم قطعیت در تخمین
نــرخ افزایش نشتهای گزارشنشده میباشد .در مطالعه دیگری
) Fantozzi and Lambert (2007تأثیر مدیریت فشار بر روی سطح
اقتصادی کوتاهمدت را بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان داد که
مدیریت فشار مؤثر منجر به کاهش نرخ افزایش نشتهای گزارشنشده
و در نتیجه تواتر اقتصادی و هزینۀ عملیات نشتیابی میشود .در روش
منحنی هزینه کل که با نام روش بیب ( )BABEهم شناخته میشود،
منحنی هزینۀ عملیات نشتیابی در مقابل هزینۀ آب تلفشده ترسیم
گردیده و از جمع آنها منحنی هزینۀ کل حاصل میشود .نقطه کمینه
بر روی این منحنی نشان دهنده سطح اقتصادی نشت کوتاهمدت
میباشد .در این روش فرض میگردد که شبکه در حالت پایدار قرار
دارد و نشتهای تجمعیافتهای در شبکه وجود ندارد؛ به جز آنهایی که
از آخرین عملیات نشتیابی رخ دادهاند .نتایج مطالعات مختلف نشان
داده است که تخمین سطح اقتصادی نشت با استفاده از روش منحنی
هزینه کل اگرچه به دادهها و تحلیلهای مختلفی احتیاج دارد ،اما از
قابلیت اعتماد باالتری برخوردار است.

بهرهبرداری ،اقتصادیترین واکنش کاهشی نشت چقدر باید باشد.
تحلیل سطح اقتصادی نشت دربرگیرنده ارزیابی هزینهها و مزایای
پیادهسازی گزینههای دیگر مدیریت مناسب نشت است و بدین ترتیب
اقتصادیترین یا بهینهترین استراتژی مدیریت نشت برای شرکت
تعیین میگردد.
محاسبات مربوط به سطح اقتصادی نشت در دو قالب زمانی کوتاهمدت
و بلندمدت بــا هزینههای حاشیهای متفاوت انجام میگیرد
( .)AWWA, 2007هزینه حاشیهای کوتاهمدت )SRMC( 8را
می توان به صورت موقعیتی تعریف کرد که در آن هزینههای
بهرهبرداری (نظیر هزینههای پمپاژ و هزینههای پرسنلی) متغیر و دیگر
هزینههای تأمین آب (اغلب هزینههای سرمایهای نظیر ظرفیت مخازن
و تصفیهخانه آب) ثابت باشند .در چنین شرایطی ،روشها و مؤلفههای
مدیریت نشت که با توجه به بودجه موجود میتوانند سریعاً تغییر نموده
و بر سطح نشت شبکه تأثیرگذار باشند ،شاملِ افزایش سرعت و کیفیت
تعمیرات ،افزایش تواتر انجام عملیات نشتیابی و اجرای برخی
طرحهای مدیریت فشار هستند .هنگامیکه هزینه حاشیهای کوتاهمدت
آب (فقط شامل هزینههای بهرهبرداری تولید و توزیع آب مثل هزینه
انرژی و مواد شیمیایی) با هزینه حاشیهای روشهای ذکر شده به تعادل
رسید ،سطح نشت اقتصادی کوتاهمدت )SR-ELL( 9به دست میآید
( Kanakoudis and Gonelas, 2016; Pearson and Trow,
 .)2005در مقابل ،هزینه حاشیهای بلندمدت )LRMC( 1۱در یک دوره
زمانی بلندمدت که تمامی هزینههای تأمین آب شامل هزینههای
سرمایههای و بهرهبرداری متغیرند ،تخمین زده میشود .روشهای
مدیریت نشت در این حالت شامل فعالیتهای بازسازی و نوسازی
لولهها (مدیریت دارایی) ،سرمایهگذاری در طرحهای مدیریت فشار و
اقداماتی برای بهبود کارایی کنترل فعال نشت مثل بخشبندی یا
نــاحیهبندی شبکه میباشند .سطح اقتصادی نشــت بلندمدت11
( )LR-ELLرا میتوان با استفاده از یک تحلیل اقتصادی مثل ارزش
خالص فعلی )NPV( 12و در نظر گرفتن سودها و هزینههای مربوط
بــه کاهش سطح نشت محاسبه نمود ( Gonelas and
 .)Kanakoudis, 2015; Thornton et al., 2008عالوه بر این با
اضافه کردن هزینهها و مزایای زیستمحیطی و اجتماعی به هزینههای
تأمین آب میتوان سطح اقتصادی نشت پایدار )SELL( 13را محاسبه
نمود (.)Howarth, 1998; UKWIR, 2011

هدف مقاله حاضر ارائه یک متدولوژی مبتنی بر دادههای میدانی
(دادههای اندازهگیری شده جریان و فشار) جهت تخمین سطح
اقتصادی نشت است .یکی از چالشهای اصلی تخمین نشت توسط
مدل هیدرولیکی در کشورهای در حال توسعه ،عدم توانایی در ایجاد و
توسعه مدل هیدرولیکی شبکه به علت نبود اطالعات کافی لولهها
(ضعف در برداشت دادههای زیربنایی) و نیز عدم قطعیتهای موجود
در پارامترهایی نظیر نیاز آبی گرهها و زبری لولهها میباشد .در این
متدولوژی ،تعیین پارامترهای منحنی هزینه عملیات نشتیابی و
منحنی هزینۀ کل ،به منظور توسعه و تخمین سطح اقتصادی نشت
کوتاهمدت با کمترین داده مورد نیاز انجام میگیرد .همچنین در این
مقاله ،سطح نشت زمینه هدف )TBL( 19به عنوان یک پارامتر مهم و
کلیدی در تخمین صحیح و نزدیک به واقعیت سطح اقتصادی نشت با
استفاده از کمترین داده و با توجه به شرایط زیرساخت شبکه تعیین

دو روش اصلی تعیین سطح اقتصادی نشت کوتاهمدت شامل روش
منحنی هزینه کل 14یا روش  BABEو روش نرخ افزایش
( )RRمیباشد ( .)AWWA, 2007روش نرخ افزایش نشت توسط
کارگروه تلفات آب انجمن بینالمللی آب )IWA-WLTF( 16به عنوان
نشت12
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متدولوژی توسعه داده شده در شکل  1ارائه شده است .در مرحله اول
نقطه میانگین ناحیه )AZP( 21جهت جمعآوری دادههای فشاری با
استفاده از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی ( )GISو خصوصیات شبکه،
تعیین میشود .در مرحله بعدی دادههای میدانی فشار و نرخ جریان،
دادههای مربوط به مشخصات و خصوصیات شبکه و دادههای هزینهای
مربوط به هزینه عملیات نشتیابی و هزینه آب جمعآوری میگردند.
در مرحله سوم با استفاده از دادههای جمعآوری شده و از طریق روش
ارزیابی نشت مبتنی بر جریان حداقل شبانه ،مقدار نشت از شبکه
تخمین زده میشود .در این مرحله همچنین نشت زمینه واقعی یا هدف
گذاری شده ( )TBLاز طریق تخمین فاکتور زیربنایی نشت)ICF( 22
و نشت زمینه اجتنابناپذیر )UBL( 23محاسبه میگردد .در مرحله
بعدی سطح اقتصادی نشت کوتاه مدت بر مبنای استراتژی کنترل فعال
نشت ( )ALCبا استفاده از روش منحنی هزینه کل ( )BABEتعیین
میشود.

گردیده و روشی جهت اصالح آن ارائه میشود .تعیین سطح اقتصادی
نشت به تصمیمگیری شرکتهای آب و فاضالب در خصوص
هدفگذاری سطح نشت شبکهها و اولویتبندی در تخصیص بودجهها
کمک شایانی میکند .در نهایت کارایی و کاربردپذیری متدولوژی
توسعه داده شده در عمل ،با به کارگیری آن برای یک ناحیه ایزوله
واقع در شهر مشهد نشان داده میشود.
 -0متدولوژی
متدولوژی پیشنهادی در این مطالعه به منظور تعیین سطح اقتصادی
نشت در شبکههای توزیع آب بر مبنای استراتژی کنترل فعال نشت2۱
( )ALCاز چند مرحله اصلی شامل تعیین نقطه میانگین ناحیه،
جمعآوری دادههای مورد نیاز ،تخمین نشت ،تحلیل اقتصادی نشت و
تعیین شاخصهای عملکرد نشت تشکیل میگردد که فلوچارت

Fig. 1- Flowchart of the proposed methodology for determining SR-ELL in WDNs

شکل  -0فلوچارت متدولوژی پیشنهادی برای تعیین سطح اقتصادی نشت كوتاه مدت در شبکههای توزيع آب
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در مرحله نهایی شاخصهای عملکرد نشت ،)PIs( 24شامل شاخص
نشت زیربنایی ،)ILI( 22شاخص نشت اقتصادی )ELI( 26و بازده
اقتصادی شبکه )ENE( 27با استفاده از مقادیر نشت تخمینزده شده و
سطح اقتصادی نشت تعیین شده در مراحل قبل به منظور هدفگذاری
سطح نشت محاسبه میگردند.

در مرکز ناحیه و ترجیحاً بر روی لولهای با قطر متوسط انتخاب
میگردد ،بطوریکه افت هد اصطکاکی تا نقطه میانگین ناحیه ()AZP
به طور منطقی بیانگر شرایط متوسط ناحیه باشد .در پایان ،مقادیر فشار
لحظهای در نقطه میانگین ناحیه بصورت پیوسته و با گامهای زمانی
منظم (عموماً هر  12دقیقه) و با استفاده از الگرهای ثبتکننده فشار
اندازهگیری میشوند.

 -0-0جمعآوری دادههای فشار و جريان

به منظور تعیین توان رابطه فشار -نشت (  ) N1سه روش اصلی شامل:
 -1روشهای مبتنی بر دادههای میدانی -2 ،روشهای تئوریک یا
نظری و  -3روشهای مبتنی بر تستهای آزمایشگاهی وجود دارد
( .)Lambert and Lalonde, 2005; Van Zyl, 2014در روشهای
مبتنی بر دادههای میدانی میتوان با استفاده از یک سری نمودارها و
روابط آماده یا انجام آزمون مرحلهای فشار ،34این توان را تخمین زد
( .)Lambert et al., 2014, 2017در آزمون مرحلهای فشار ،فشار در
نقطه میانگین ناحیه در این آزمون از طریق شیر ورودی ،شیر کاهنده
فشار یا کنترل پمپ ،بصورت مرحلهای (در دو یا سه مرحله) در ساعات
وقوع جریان حداقل شبانه کاهش داده میشود و سپس مقادیر فشار و
جریان در هر مرحله ثبت میشوند؛ با استفاده از مقادیر فشار و دبی
ثبتشده ،توان رابطه فشار -نشت (  ) N1ناحیه توسط رابطه FAVAD
تعیین میگردد (.)AWWA, 2016

جمعآوری دادههای میدانی قابل اعتماد مربوط به فشار و دبی جریان
یک مرحله مهم و مورد نیاز در محاسبه سطح اقتصادی نشت میباشد.
تغییرات فشار در شبکه با توجه به مفهوم فاواد )FAVAD( 28بر روی
نرخ نشت تأثیر میگذارند ( .)Lambert, 2001از این رو باید دادههای
فشار در نقاط مناسب در ناحیه و با فاصله زمانی مناسب و دقت باال
برداشت شود .در نواحی مدیریت فشار )PMA( 29یا نواحی ایزوله3۱
( )DMAاندازهگیری فشار باید در نقطه میانگین ناحیه ( )AZPانجام
شود؛ چراکه تغییرات فشار در این نقطه معرف فشار متوسط ناحیه است
( .)Tajabadi et al., 2017با استفاده از دادههای فشار لحظهای
جمعآوری شده میتوان شاخصهای مختلف فشار نظیر فشار متوسط
ناحیه ( ،)Pavgتغییرات فشار در طول شبانهروز و فشار متوسط شبانه
ناحیه )AZNP( 31را محاسبه نمود .فشار متوسط ناحیه در محاسبهی
نشت سالیانه اجتنابناپذیر ( )UARLاستفاده میشود که بوسیله آن
میتوان شاخص نشت زیر بنایی ( )ILIرا به عنوان یکی از مهمترین
شاخصهای عملکردی کلیدی مدیریت نشت محاسبه نمود .فشار
متوسط شبانه ناحیه ( )AZNPکه در ساعات وقوع حداقل جریان شبانه
(عموماً  2تا  4صبح) و در محل نقطه میانگین ناحیه ()AZP
اندازهگیری میشود ،در تخمین نشت مبتنی بر جریان حداقل شبانه
استفاده میشود .تغییرات فشار در طول شبانهروز نیز در محاسبه فاکتور
روز -شب )NDF( 32به منظور در نظر گرفتن تأثیر تغییرات فشار طی
شبانهروز در تخمین نشت مورد نیاز است ( ;ILMSS Ltd, 2013
 .)Lambert and Taylor, 2010; Tajabadi et al., 2017در این
مقاله از یک رویکرد سیستماتیک جهت تعیین گام به گام نقطه میانگین
ناحیه استفاده میشود .در این رویکرد ابتدا تراز ارتفاعی متوسط وزنی33
( )WAGLناحیه با استفاده از ابزار سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
و بر مبنای وزندهی به یک پارامتر زیربنایی مناسب از شبکه نظیر
طول خطوط اصلی ،تعداد انشعابات و یا تعداد شیرهای آتشنشانی
محاسبه میگردد .الزم به ذکر است؛ اگر ناحیه مورد مطالعه به اندازه
کافی بزرگ بوده و بیش از  1۱۱شیر آتشنشانی در آن وجود داشته
باشد ،آنگاه پارامتر شیرهای آتشنشانی میتواند در محاسبات مربوط
به  AZPمورد استفاده قرار گیرد ( .)ILMSS Ltd, 2013در گام بعدی
با استفاده از تراز ارتفاعی محاسبه شده ،نقطه میانگین ناحیه در محلی

دادههای جریان به منظور تخمین نشت ناحیه با استفاده از روش تحلیل
جریان حداقل شبانه ( ،)MNFدر نقاط اصلی (نقاط ورودی و خروجی
ناحیه و نیز مصرفکنندگان بزرگ در صورت وجود) و با فاصله زمانی
مناسب (عموماً هر  12دقیقه) بطور پیوسته اندازهگیری و جمعآوری
میگردند .این دادهها را اغلب میتوان از سامانههای اسکادا یا تلهمتری
شرکتهای آب و فاضالب اخذ نمود .سپس ،دادههای جمعآوری شده
برای یک گام زمانی معین ،اعتبارسنجی ،پاکسازی و نرمالسازی
خواهند شد .منظور از اعتبارسنجی دادهها در این مرحله ،شناسایی و
تصحیح دادههای غیرعادی یا پرت به علت مشکالت مربوط به سیستم
تلهمتری یا کنتورها میباشد ( .)Loureiro et al., 2016این مشکالت
میتواند مربوط به انتقال ناقص دادهها (نظیر خرابی باتری دیتاالگرها)،
ورود دادههای نامناسب (نظیر جریان باالتر یا کمتر از دامنه اندازهگیری
کنتورها) یا محدودیتهای مربوط به ذخیره داده باشد .در این مرحله
دادههای بدون مقدار ،مقدار منفی ،مقدار صفر و دادههای با مقادیر کمتر
یا بیشتر از آستانه کمینه و بیشنه کنتورها حذف میشوند .نرمالسازی
دادهها در ایجاد یک سری داده با یک گام زمانی منظم کمک خواهد
کرد .در این مرحله یک گام زمانی مناسب ( 12دقیقهای) و یک
ماکزیمم فاصله دادهای مجاز ( 6۱دقیقه) تعریف میگردد که بیشتر از
این فاصله زمانی درونیابی انجام نمیگیرد .در مورد دادههای مفقود
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متغیر شامل هزینه پیمایش شبکه و هزینههای کشف و تعمیر
نشتهای گزارشنشده هستند (.)Moslehi et al., 2018
CCAL  CCALCons  CCALVar
()1

در فاصله زمانی کمتر از یک ساعت ،مقادیر داده جریان شروع و پایان
در هر گام زمانی بوسیله درونیابی بدست آمده و مقدار جریان متوسط
از روی آن محاسبه شده و قرار داده خواهد شد .در مورد دادههای مفقود
با گام زمانی بیش از یک ساعت ،یک رکورد خالی در سری زمانی
دادهها اضافه میشود .اگر چندین کنتور ورودی برای یک ناحیه وجود
داشته باشد ،دادههای نرمال شده کنتورها با یکدیگر جمع میشوند.

()2
()3

عالوه بر دادههای فشار و جریان ،مشخصات و خصوصیات ناحیه شامل
طول خطوط اصلی ،تعداد انشعابات ،جنس و قطر لولهها جهت تخمین
نشت سالیانه اجتنابناپذیر ( )UARLو نشت زمینه اجتنابناپذیر
( )UBLاز دادههای موجود در پایگاه داده شرکت اخذ و جمعآوری
میگردند.

CCAL Cons  CCap  CRF  OMC




 Num

CCALVar  CL M  LM  C N C  NC 
 NumC 

M

CRp

Det

C

در روابط فوق  : CCALهزینه سالیانه عملیات نشتیابی (ریال بر سال)؛
 : CCALConsهزینه ثابت عملیات نشتیابی فعال (ریال بر سال)؛
 : CCALVarهزینه متــغیر عملیات نشتیابی فعال (ریال بر سال)؛
 : CCapهزینه سرمایهگذاری اولیه جهت پایش نشت (ریال)؛
 CRF  i 1  i n 1  i n  1ضریب بازگشت سرمایه برای تخمین
هزینههای سالیانه بر اساس نرخ بهره سالیانه ( )iو طول عمر مفید ()n
سامانههای پایش نشت؛  : OMCدرصد هزینه سالیانه تعمیر و
نگهداری ( )O & Mسامانه پایش نشت؛  : CLMهزینه پیمایش لولهها

 -0-0جمعآوری دادههای هزينه

دادههای مربوط به هزینه عملیات نشتیابی فعال برای مدلسازی
منحنی هزینه نشتیابی فعال ( )ALCدر روش منحنی هزینه کل مورد
نیاز است .این هزینهها شامل هزینه پایش نشت ،هـزینه پیمایش،
کشف و تعیین محل دقیق نشت و هزینه تعمیرات نشت میگردد
( .)Farley and Trow, 2003هزینههای پایش نشت 32شامل
هزینههایی است که به طور کامل به عملیات کنترل فعال نشت
( )ALCمربوط بوده و به عنوان هزینههای ثابت برای سطح نشت
هدفگذاری شده در نظرگرفته میشود (یعنی با تواتر عملیاتهای
نشتیابی فعال تغییر نمیکند) .هزینههای پیمایش 36و تشخیص
نشت 37نیز کامالً در ارتباط با به عملیات نشتیابی فعال هستند ،اما به
عنوان هزینههای متغیر با توجه به سطح نشت هدفگذاری شده در
نظرگرفته میشوند (یعنی دستیابی به سطح نشت پایینتر هزینه
بیشتری دارد) .هزینههای تعمیر نشت 38شامل هزینههای تعمیرات
مربوط به نشتهای گزارشنشده (عملیات نشتیابی فعال) و نیز
نشتهای گزارششده یا شکستگیها است .هزینه تعمیر نشت میتواند
نسبت به سطح نشت هدفگذاری شده ،متغیر در نظرگرفته شود .بدیهی
است که تنها هزینه تعمیرات نشتهای گزارشنشده برای دادههای
هزینه عملیات نشتیابی جمعآوری میگردند .راهنمای بهترین
توصیههای عملکردی 39پیشنهاد میکند که هزینههای عملیات
نشتیابی بر اساس آخرین دوره زمانی تعیین گردد که در آن تغییری
در سیاستهای کنترل نشت در شبکه ایجاد نگردیده و محدودیت در
تأمین تقاضا وجود نداشته باشد ( .)UKWIR, 2011هزینههای ثابت
و متغیر عملیات نشتیابی فعال را میتوان با استفاده از رابطه  1تعیین
نمود .در این رابطه هزینه ثابت شامل هزینههای سرمایهگذاری و
هزینههای بهرهبرداری و نگهداری از سامانه پایش نشت و هزینههای

در عملیات نشتیابی (ریال بر هر کیلومتر)؛  : L Mطول کل شبکه
(کیلومتر)؛  : C NCهزینه پیمایش انشعابات در عملیات نشتیابی (ریال
بر هر انشعاب)؛  : N Cتعداد انشعابات شبکه؛  : CDetهزینه کشف هر
نشت (ریال بر نشت) : CRp ،هزینه تعمیر هر نشت (ریال بر نشت)؛
 : NumMتعداد نشت کشفشده روی خطوط اصلی؛  : NumCتعداد
نشت کشفشده روی انشعابات شبکه .منظور از هزینه کشف نشت،
کلیه هزینههای نیروی انسانی ،تجهیزات کشف هر نشت و تعیین محل
دقیق آن را شامل میشود و به عنوان هزینه متغیر در عملیات نشتیابی
لحاظ میشود.
هنگامی که منحنی هزینه عملیات نشتیابی فعال تولید شد ،باید آن
را با هزینه حاشیهای آب تلفشده در افق زمانی کوتاهمدت برای تعیین
سطح اقتصادی نشت مقایسه کرد .منظور از هزینه حاشیهای آب ،تغییر
در هــزینه بــرای تــولید یک واحد بیشتر یــا کمتر آب بــر حسب
انــرژی مصرفی ،مــواد شیمیایی و نیروی انسانی میبــاشد
( .)Fanner et al., 2007هزینۀ حاشیهای آب میتواند ثابت یا متغیر
باشد .در این مقاله سطح اقتصادی نشت کوتاهمدت بر اساس
هزینههای حاشیهای آب از منابع آب موجود محاسبه میگردد .به
عبارت دیگر فرض میشود که منابع آب موجود تنها منابع تأمین کننده
آب بوده و منابع جدیدی برای تأمین آب اضافه نخواهند شد.
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متخصصان حوزه نشت معتقدند که حذف کامل نشت از شبکههای
توزیع آب غیر ممکن است .بنابراین حد پایینی برای نشت در یک
شبکه و در هر فشار عملیاتی وجود دارد که که به آن نشت اجتنابناپذیر
سالیانه ) (UARLگفته میشود .در واقع این نشت ،کمترین مقدار
نشت سالیانه قابل دستیابی بـه لحاظ فنی برای یک شبکه با مدیریت
و نگهداری خوب و مناسب است (.)Lambert et al., 2002
) Lambert et al. (1999بر اساس تحقیقات بین المللی صورتگرفته
در چند کشور مختلف و در نظر گرفتن شرایط زیربنایی مناسب ،یک
رابطه تجربی برای محاسبه نشت اجتنابناپذیر ارائه کردند که در آن،
رابطه بین فشار و نشت ،خطی درنظرگرفته شده است .در سالهای بعد
با در نظرگرفتن تأثیر فشارهای مختلف و روابط جریان برای انواع نشت
و جنس مختلف لولهها ،با اضافه کردن فاکتور تصحیح فشار ،Cp
رابطهی ارائه شده برای نشت اجتنابناپذیر به صورت رابطه  2اصالح
گردید (:)Lambert et al., 2014
()2

 -5-0تحلیل و تخمین نشت شبکه

در متدولوژی توسعه داده شده ،سطح نشت موجود شبکه بر اساس
روش تحلیل جریان حداقل شبانه تعیین میگردد که به عنوان ابزاری
قدرتمند در روشهای ارزیابی نشت پایین به باال شناخته میشود.
جریان حداقل شبانه ،کمترین جریان ورودی به یک ناحیه ایزوله شده
از نظر هیدرولیکی در طول بازه زمانی شبانه میباشد که در مناطق
شهری معموالً بین ساعات  2تا  4بامداد رخ میدهد ( AL-Washali
.)et al., 2016; Gupta and Kulat, 2018; Puust et al., 2010
مقادیر این جریان مهمترین بخش از دادههای جریان بوده که به میزان
نشت شبکه مربوط میشود .در طول این مدت ،مصارف مجاز مشترکان
( )LNCحداقل بوده و نشت موجود ،حداکثر مقدار از جریان کل ورودی
را تشکیل میدهد .تخمین میزان نشت از حداقل جریان شبانه از طریق
کم کردن مقادیر مصارف شبانه مجاز مشترکان در آن ناحیه از جریان
حداقل شبانه ( )MNFانجام میگیرد که به عنوان جریان شبانه
خالص )NNF( 4۱شناخته میشود .این مقدار تخمینی از مقدار نشت در
طول دوره جریان حداقل شبانه را نشان میدهد .جریان خالص شبانه
( )NNFعمدتاً حاصل نشت از خطوط اصلی شبکه توزیع و خطوط
انشعابات بوده که شامل نشتهای گزارششده (شکستگیها)،
نشتهای گزارشنشده و نشت زمینه میگردد و معموالً بخش بزرگی
از آن مــربــوط بــه نشت زمینه است ( Hamilton and
.)McKenzie, 2014; Thornton et al., 2008

UARL(Liters / day)  (18  Lm  0.8  NC  25  LP )  P  CP

که در آن  : L mطول لولههای اصلی شبکه برحسب کیلومتر: N C ،
تعداد انشعابات : L P ،طول کل لولههای خصوصی انشعاب از مرز ملک

تا محل کنتور مشترک برحسب کیلومتر : P ،متوسط فشار شبکه
برحسب متر در نقطه میانگین ناحیه ( )AZPو  : C Pفاکتور تصحیح
فشار میباشد که با استفاده از شکل  2بدست میآید .در این شکل بر
اساس فشار متوسط اندازهگیری شده در نقطه میانگین ناحیه و درصد
شکستگیهای گزارششده یا حوادث شبکه در لولههای صلب با منافذ
نشت با سطوح ثابت نظیر لولههای فلزی ،میتوان فاکتور تصحیح فشار
را تخمین زد (طبق خطوط راهنما) .برای مثال اگر فشار متوسط شبکه
 42متر و  1۱۱درصد از حوادث بر روی لولههای صلب شبکه رخ دهد،
فاکتور تصحیح فشار ،حدود  1بدست میآید.

با توجه به تغییرات فشار در طول شبانه روز و مفهوم فاواد (،)FAVAD
برای تبدیل نرخ نشت شبانه (مترمکعب بر ساعت) به نرخ متوسط نشت
شبانهروز ( مترمکعب در روز) باید فاکتور روز -شب ( )NDFبا استفاده
از رابطه  4محاسبه گردد .برای محاسبه  NDFاز مقادیر فشار لحظهای
ثبت شده در نقطه میانگین نــاحیه ( )AZPدر دوره وقوع جریان
حداقل شبانه استفاده میگردد ( ;AL-Washali et al., 2016
.)Amoatey et al., 2014, 2018
N1

()4

 AZPi,i 1 

  
i  0  AZP3  4 
i  23

N1

نسبت نشت سالیانه موجود ( )CARLبه نشت سالیانه اجتنابناپذیر
( )UARLشاخص نشت زیربنائی ( )ILIنام دارد (رابطه )6؛ که به
عنوان کاربردیترین شاخص عملکردی برای توصیف کارایی و
بهرهوری شرکتهای آب و فاضالب در حوزه مدیریت نشت شناخته
میشود .این شاخص به عنوان معیار سنجش و نیز بــه منظور
ارزیــابی و مقایسه عملکرد شبکههای توزیع آب با دیگر شبکهها در
زمینه مدیریت و کنترل نشت بهکار میرود ( ;Liemberger, 2002
.)VPSPS, 2012

 AZPi,i 1 

NDF   
i  0  AZNP 
i  23

که در این رابطه؛  : N1توان رابطه فشار -نشت است که از طریق یکی
از روشهای ذکر شده تخمین زده میشود .مقدار فشار متوسط شبانه
ناحیه ( )AZNPدر نقطه میانگین ناحیه اندازهگیری میشود و
 : AZPi,i1مقدار فشار متوسط در هر ساعت در نقطه میانگین ناحیه
میباشد .مقدار نشت سالیانه موجود ( )CARLنیز با استفاده از متوسط
نشت شبانهروز محاسبه گردیده ،بدست میآید.

()6
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CARL
UARL

ILI 

Fig. 2- 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

( )UBLبه عالوه نشتها و شکستگیهای گزارششده و گزارشنشده
میباشد که در آن نشت زمینه اجتنابناپذیر مؤلفه غالب است .از آنجا
که تخمین سطح نشت زمینه هدفگذاریشده ( )TBLدر شبکه کار
پیچیدهای است ،می توان از طریق محاسبه نشت اجتنابناپذیر زمینه
( )UBLو فاکتور شرایط زیربنایی ( ،)ICFمقدار آن را تخمین زد .رابطه
 8مقدار نشت اجتنابناپذیر زمینه ( )UBLبر روی خطوط اصلی و
انشعابات شبکه را تخمین میزند (:)Lambert, 2009

توجه به این نکته ضروری است که اختالف بین سطح نشت سالیانه
موجود ( )CARLو سطح نشت اجتنابناپذیر سالیانه (،)UARL
پتانسیل نشت قابل بازیافت ( )PRLرا در یک شبکه نشان میدهد.
از عوامل مؤثر مهم دیگر بر مقدار نشت در یک شبکه توزیع آب،
وضعیت و شرایط کلی لولههای اصلی و انشعابات شبکه است .شرایط
زیرساخت شبکه (لولهها و انشعابات) از لحاظ تأثیر آن بر سطح نشت
زمینه به عنوان فاکتور شرایط زیربنایی ( )ICFشناخته میشود که
نسبت نشت زمینه واقعی یا هدفگذاری شده ( )TBLبه مقدار نشت
زمینه اجتنابناپذیر ( )UBLرا نشان میدهد و با استفاده از رابطه 7
محاسبه میگردد ( .)Farley and Trow, 2003فاکتور شرایط
زیربنایی حجم نشت زمینه یک شبکه را تعیین میکند و از این رو
فاکتوری کلیدی در تعیین پایینتــرین سطح نشت است کــه
میتــوان از طریق عملیات نشتیابی فعال بــه آن دست یافت
(.)Fanner et al., 2007
()7

TBL
UBL

()8

UBL(liters/hour) = (20 
AZNP 1.5
( L M + 1.25  N C ) 
)
50

روشهای مختلفی برای تعیین فاکتور شرایط زیربنائی وجود دارد .در
روش مبتنی بر اندازهگیری دادههای میدانی میتوان این فاکتور را با
ارزیابی سطح نشت زمینه در یک ناحیه ایزوله از طریق عملیات
نشتیابی و تشخیص و تعمیر کامل نشتها و حذف تمامی
شکستگیهای گزارشنشده محاسبه نمود .بعد از اینکه همه
شکستگیها حذف و تعمیر شوند ،تلفات باقیمانده در ناحیه به عنوان
نشت زمینه شناخته میشود که از تقسیم آن بر نشت زمینه
اجتنابناپذیر ،مقدار فاکتور شرایط زیربنایی بدست میآید .عالوه بر این
از طریق آزمایش مرحلهای فشار در نواحی که جنس غالب لولهها صلب
یا فلزی هستند ،میتوان مقدار فاکتور شرایط زیربنایی را برآورد نمود.
روشهای دیگر برآورد  ICFشامل تخمین این فاکتور از طریق تحلیل

ICF 

حداقل مقدار نشت اجتنابناپذیر در جریان شبانه را نشت زمینه اجتناب
ناپذیر ( )UBLمیگویند ،که شامل نشتهای کوچک پنهانی است که
از طریق بصری یا نشتیابی آکوستیک قابل مشاهده نباشند .در حقیقت
نشت اجتنابناپذیر سالیانه ( )UARLشامل نشت زمینه اجتنابناپذیر

تحقیقات منابع آب ايران ،سال پانزدهم ،شماره  ،1زمستان 0568
)Volume 15, No. 4, Winter 2020 (IR-WRR

42

 که راهنمای اولیه هدفگذاری مدیریت نشت در شبکههای1 از جدول
،آبرسانی است و با در نظر گرفتن مالحظات مربوط به منابع آب
مالحظات اجرایی و بهرهبرداری و مالحظات مالی تعیین نمود
.)AWWA, 2016(

 بهدست آمده برای دیگرICF حساسیت و یا تخمین بر اساس مقادیر
 روش کاربردی دیگر.)Fanner et al., 2007( نواحی مشابه میباشد
) با شاخص نشتICF( آن است که مقدار فاکتور شرایط زیربنایی
،)زیربنایی هدف (یعنی زمانیکه سطح نشت هدفگذاری حاصل شد
 شاخص نشت زیربنایی هدف را میتوان با استفاده.برابر قرار داده شود

Table 1- Guidelines for Use of the Infrastructure Leakage Index as a preliminary leakage target-setting
(Source: (AWWA, 2016))

)AWWA, 2016(  راهنمای اولیه هدفگذاری مديريت نشت در شبکههای آبرسانی توسط شاخص نشت زيربنايی-0 جدول
Target ILI
Range

Water Resources
Considerations

1.0–3.0

Available resources are
greatly limited and are
very difficult and/or
environmentally unsound
to develop.

Operating with system
leakage above this level
would require expansion
of existing infrastructure
and/or additional water
resources to meet the
demand.

3.0–5.0

Water resources are
believed to be sufficient
to meet long- term needs,
but demand management
interventions (leakage
management, water
conservation) are
included in the long-term
planning.

Existing water supply
infrastructure capability is
sufficient to meet longterm demand as long as
reasonable leakage
management controls are
in place.

5.0–8.0

Greater than
8.0

Less than 1.0

Operational
Considerations

Financial
Considerations
Water resources are
costly to develop or
purchase. Ability to
increase revenues via
water rates is greatly
limited due to regulation
or low ratepayer
affordability.
Water resources can be
developed or purchased
at reasonable expense.
Periodic water rate
increases can be feasibly
effected and are tolerated
by the customer
population.

Superior reliability,
capacity, and integrity of
Cost to purchase or
Water resources are
the water supply
obtain/ treat water is low,
plentiful, reliable, and
infrastructure make it
as are rates charged to
easily extracted.
relatively immune to
customers.
supply shortages.
While operational and financial considerations may allow a long-term ILI greater
than 8.0, such a level of leakage is not an effective utilization of water as a resource.
Setting a target level greater than 8.0—other than as an incremental goal to a smaller
long-term target—is discouraged.
In theory, an ILI value less than 1.0 is not possible for most systems. If the calculated
ILI is just under 1.0, excellent leakage control is indicated. If the water utility is
consistently applying comprehensive leakage management controls, this ILI value
validates the program’s effectiveness. However, if strict leakage management
controls are not in place, the low ILI value might be attributed to error in a portion
of the water audit data, which is causing the real losses to be understated. If the
calculated ILI value is less than 1.0 and only cursory leakage management controls
are used, the low ILI value should be considered preliminary until it is validated by
field measurements utilizing the bottom-up approach.
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نقطۀ ( ( ) La ، Caمترمکعب بر هر انشعاب در سال) : L b ،سطح نشت
زمینه واقعی یا هدفگذاری شده (( )TBLمترمکعب بر هر انشعاب در
سال) : L p ،سطح نشت منفعل یا غیرفعال (مترمکعب بر هر انشعاب در
سال) : C ،هزینه عملیات نشتیابی فعال (ریال بر هر انشعاب بر سال)،
 : Caهزینه عملیات نشتیابی متغیر در نقطه ( ( ) La ، Caریال بر هر
انشعاب بر سال) است که با استفاده از دادههای هزینهای جمعآوری
شده و تعیین میگردد.

 -1-0تحلیل اقتصادی نشت

در متدولوژی پیشنهادی برای تعیین سطح اقتصادی نشت مبتنی بر
استراتژی کنترل فعال نشت ( )ALCاز روش منحنی هزینه کل استفاده
می گردد .فرض اصلی در این روش آن است که شبکه در حالت پایدار41
باشد .این بدان معنی است که در شبکه نشتهای گزارشنشده تجمع
یافته ،به جز آنهایی که از زمان اجرای آخرین عملیات نشتیابی رخ
دادهاند ،وجود نداشته باشد ( .)Fanner et al., 2007در روش منحنی
هزینه کل ،ابتدا منحنی هزینه عملیات نشتیابی فعال تعیین میگردد
که اغلب به صورت یک منحنی هایپربولیک مجانبدار مدلسازی
میشود ( .)Pearson and Trow, 2005مجانب قائم منحنی هزینه
عملیات نشتیابی فعال ( ،)ALC Curveسطح نشت زمینه
هدفگذاری شده یا واقعی ( )TBLمیباشد که به عنوان حد عملی و
کاربردی نشتهای قابل کشف با استفاده از روشهای مرسوم عملیات
نشتیابی فعال تعریف میگردد ( .)UKWIR, 2011این حد نشت
همان سطح نشت هدفگذاری شده است که شامل نشتهایی بسیار
کوچکی میشوند که بوسیله تکنولوژیهای معمول نشتیابی قابل
شناسایی نیستند .در این حالت اگر هزینه عملیات نشتیابی همواره در
حال افزایش باشد ،آنگاه سطح نشت به سطح نشت زمینه هدفگذاری
شده خواهد رسید .پارامتر مهم دیگر در تعیین منحنی هزینه عملیات
نشتیابی فعال ،سطح نشت منفعل یا واکنشی 42میباشد که سطحی
از نشت است که در آن عملیات نشتیابی فعال انجام نشده و شرکت
تنها شکستگیهای گزارششده را تعمیر میکند .سطح نشت منفعل را
میتوان با استفاده از دادههای تحلیل جریان حداقل شبانه در طول
یکسال تخمین زد (.)Islam and Babel, 2013; UKWIR, 1994
منحنی هزینه عملیات نشتیابی فعال در سطح نشت منفعل به مجانب
افقی میرسد که فقط شامل هزینه عملیات پایش نشت میباشد.

در مرحله بعدی ،منحنی هزینه آب تلفشده تعیین میگردد که عموماً
یک خط مستقیم است و از مبدأ افزایش مییابد .برای تعیین این
منحنی به هزینۀ حاشیهای آب نیاز است که با استفاده از دادههای
هزینه جمعآوری شده در مرحله جمعآوری دادهها تعیین میگردد .در
نهایت ،منحنی هزینه عملیات نشتیابی فعال به همراه هزینه آب
تلف شده در یک نمودار ترسیم شده و منحنی هزینه کل از جمع این
دو منحنی به دست میآید .شکل  ،3یک منحنی هزینه کل را نشان
میدهد که مقدار نقطه کمینه روی منحنی ،مقدار نشت اقتصادی کوتاه
مدت ( )SR-ELLرا نشان میدهد .نقاط دیگری در این منحنی حائز
اهمیت است که میتوان به سطح اقدام 43و سطح خروج 44اشاره کرد.
منظور از سطح اقدام ،سطحی از نشت است که در آن عملیات نشتیابی
فعال بر اساس سطح نشت اضافی موجود توسط شرکت شروع گردیده
و به بازبینی و تعمیر مجدد نشتهای شبکه توزیع اقدام میگردد .سطح
خروج نیز نشان دهنده سطحی از نشت است که در آن عملیات
نشتیابی فعال برای کاهش نشت بیشتر را میتوان متوقف نمود
(.)Islam and Babel, 2013; Yousefi Khoshqalb et al., 2018
همانگونه که بیان شد ،شاخص  ILIنشان میدهد که یک شرکت تا
چه اندازه به طور مؤثر و کارآمد سطح نشت را با استفاده از
استراتژیهای مختلف مدیریت نشت ،کنترل میکند .اگرچه شبکهای
که به خوبی مدیریت و نگهداری شود ،میتواند شاخص نشت زیربنایی
برابر با یک داشته باشد؛ اما نباید آن را لزوماً به عنوان یک هدف قرار
داد چرا که آن ،یک شاخص عملکردی کامالً فنی است که در آن
مالحظات اقتصادی در نظرگرفته نشده است ( ;Fanner et al., 2007
 .)Lambert, 2001; Liemberger, 2002بنابراین برای هر شبکه
ابتدا باید سطح اقتصادی نشت تعیین گردد و بر اساس آن،
اقتصادیترین شاخص نشت زیربنایی محاسبه گردد .بر این اساس
شاخص نشت اقتصادی ( )ELIشبیه به شاخص  ILIمعرفی گردید که
در آن مقدار نشت سالیانه اجتنابناپذیر ( )UARLبا سطح نشت
اقتصادی سالیانه ( )EARLجایگذاری میگردد (رابطه Pearson ( )1۱
.)and Trow, 2005; Thornton et al., 2008; VPSPS, 2012

معادله منحنی هزینه عملیات نشتیابی فعال ،جهت مدلسازی متغیر
هزینه نشتیابی فعال در حالت پایدار ( )Cبرای دامنهای از مقادیر نشت
( )Lطبق رابطه  9میباشد ( .)UKWIR, 2011در این فرم از شکل
منحنی ،هزینه عملیات نشتیابی فعال یک لگاریتم طبیعی از سطح
نشت اضافی یعنی باالتر از سطح نشت زمینه هدف یا حداقل
سیاستگذاری شده میباشد.
()9











 L  Lb

 L p  L b

 La  L b

 L p  L b

Ln
C Ca
Ln

در رابطه فوق؛  : Lسطح تلفات واقعی یا نشت (مترمکعب بر هر انشعاب
در سال) : La ،سطح تلفات واقعی (نشت) سالیانه موجود ( )CARLدر
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)Fig. 3- Calculation of economic level of leakage using total cost curve method (Islam and Babel, 2013

شکل  -5محاسبه سطح اقتصادی نشت با استفاده از روش منحنی هزينه كل ()Islam and Babel, 2013
CARL
EARL

()1۱

 -1نتايج و بحث

ELI 

اولین مرحله در متدولوژی توسعه داده شده ،تعیین نقطه میانگین ناحیه
( )AZPجهت جمعآوری دادههای فشار لحظهای بود .با توجه به اینکه
دادههای مربوط به انشعابات ناحیه  Jدر بستر سامانه اطالعات
جغرافیایی ( )GISدر دسترس نبود ،از خطوط اصلی ناحیه به عنوان
پارامتر زیربنایی جهت محاسبه تراز ارتفاعی متوسط وزنی ()WAGL
استفاده گردید .بدین منظور با استفاده از ابزار سیستم اطالعات
جغرافیایی ( )GISطول خطوط اصلی بین هر دو تراز ارتفاعی با اختالف
 2متر بدست آمد و در ارتفاع متوسط دو تراز ارتفاعی ضرب گردید .در
نهایت مقدار تراز ارتفاعی متوسط وزنی ( )WAGLاز تقسیم حاصل
مجموع طول خطوط اصلی در ارتفاع متوسط بین هر دو تراز بر مجموع
طول لولهها بدست آمد ،که مقدار آن  1122/7متر برای زیرناحیه J1
و  1112/2متر برای زیرناحیه  J2حاصل شد .در نهایت با توجه به
ترازهای محاسبه شده ،دو نقطه در مرکز زیرناحیه  J1و  J2به عنوان
نقطه میانگین ناحیه ( )AZPانتخاب گردید که در شکل  4نشان داده
شده است .برای اندازهگیری فشار ،دو عدد دیتاالگر در نقاط میانگین
ناحیه تعیین شده نصب و مقادیر فشار لحظهای با فاصله زمانی هر 12
دقیقه برداشت گردید .دادههای نرخ جریان لحظهای به منظور تخمین
نشت با استفاده از تحلیل جریان حداقل شبانه از سامانه تلهمتری
شرکت اخذ گردید .این دادهها در سه ورودی ناحیه  Jو با تواتر زمانی
 12دقیقه اندازهگیری گردید (شکل  .)4مراحل مربوط به پاکسازی،
اعتبارسنجی و نرمالسازی دادهها با استفاده از زبان برنامهنویسی
پایتون 42انجام گرفت و دادههای پرت و خطاها حذف گردید تا از این

عالوه بر این با استفاده از رابطه  11میتوان بازده اقتصادی شبکه
( )ENEرا با توجه به شاخص نشت اقتصادی محاسبهشده بدست آورد
) .(Liemberger, 2002این شاخص بیانگر توانایی یک شرکت در
مدیریت و کنترل نشت شبکه بــه لحاظ اقتصادی میبـاشد
(.)VPSPS, 2012
()11

1
ELI

ENE (%) 

 -5مطالعه موردی
متدولوژی پیشنهادی در این مقاله برای یک ناحیه (ناحیه  )Jاز شبکه
توزیع آب شهر مشهد به کار رفت .این ناحیه از دو زیرناحیه  J1و J2
تشکیل شده که در شکل  4نمایش داده شده است .عالوه بر این،
مشخصات و خصوصیات کلی ناحیه مورد مطالعه توسط سامانه
اطالعات جغرافیایی استخراج گردید که در جدول  2ارائه شده است .با
توجه به جدول  2میتوان مشاهده کرد که طول خطوط اصلی شبکه
حدود  112/2کیلومتر است .جنس غالب لولههای اصلی در دو زیرناحیه
به ترتیب آزبست سیمان ،پلیاتین و چدن داکتیل میباشد .بطوریکه
بیش از  97درصد از لولههای ناحیه از این سه جنس تشکیل شده است.
عالوه بر این تعداد انشعابات شبکه  26266انشعاب و شبکه بهصورت
ثقلی تغذیه میشود.
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است .بنابراین هزینههای کل عملیات نشتیابی در ناحیه  Jشبکه توزیع
آب مشهد  62/63هزار ریال بر انشعاب در سال تخمین زده شد ،که
معادل  12/2میلیون ریال بر کیلومتر خط اصلی در سال میباشد .هزینه
حاشیهای آب نیز با توجه به اطالعات اخذ شده از شرکت 2۱۱۱ ،ریال
تخمین زده شد که شیب خط هزینه آب تلفشده در شکل  3میباشد.

طریق یک مجموعه داده معتبر بهدست آید .شکل  2نمودار متوسط
جریان ورودی کل (مجموع دبی ثبتشده برای سه ورودی) به ناحیه J
را به تفکیک ماه برای سال  1396نمایش میدهد .متوسط جریان
ورودی به ناحیه  Jحدود  748مترمکعب در ساعت بود .آزمون مرحلهای
فشار به منظور تعیین توان رابطه فشار -نشت (  ) N1در ناحیه مورد
مطالعه در یک شب بین ساعات  2تا  2صبح انجام گرفت و توان رابطه
فشار -نشت  N1  1.14بهدست آمد.

در مرحله دوم متدولوژی پیشنهادی در این مقاله ،نشت سالیانه موجود
( )CARLبا استفاده از تحلیل جریان حداقل شبانه و محاسبه فاکتور
روز -شب تخمین زده شد .با توجه به بررسیهای صورتگرفته ،در
ناحیه  Jمصارف غیرنرمال یا استثنایی وجود نداشت.

در مرحله جمعآوری دادهها ،اطالعات و دادههای مربوط به هزینه
عملیات نشتیابی فعال و دادههای مربوط به هزینه حاشیهای آب به
منظور توسعه منحنیهای هزینه نشتیابی فعال و منحنی هزینه
حاشیهای آب تلفشده از شرکت آب و فاضالب مشهد اخذ گردید.
هزینه عملیات نشتیابی فعال شامل هزینه ثابت (هزینه پایش نشت)
و هزینه متغیر (هزینه پیمایش ،کشف و تعمیر نشت) میباشد .هزینه
پایش نشت با استفاده از دادههای اخذ شده از شرکت آب و فاضالب
مشهد و رابطه  ،2مقدار  13/18هزار ریال بر انشعاب در سال تخمین
زده شد .هزینههای متغیر عملیات نشتیابی فعال در جدول  3خالصه
شده است.

از طرفی ،مصرف شبانه مشترکین خانگی به فرهنگ و رفتار اجتماعی،
ویژگیهای جمعیتی یک منطقه (نوع امالک ،عادات روزانه و زندگی
مصرفکنندگان) ،شرایط آب و هوایی و فصلی و برنامهریزیهای
ذخیره آب ،بستگی دارد ) .(Loureiro et al., 2012مطالعات قبلی،
مقادیر مختلفی برای مصارف شبانه مشترکین ارائه دادهاند؛ به عنوان
مثال برای کشورهایی مانند مالزی و ایاالت متحده ،مصارف شبانه
نسبتاً باال و در حدود  2لیتر به ازاء هر انشعاب در ساعت و برای
کشورهایی نظیر انگلستان و استرالیا مقادیـر نسبتاً پایین بین  1تا 2
لیتر بــه ازاء هــر انشعاب در ساعت گــزارش شــده است
(.)Amoatey et al., 2014; Fantozzi and Lambert, 2012

با توجه به این جدول میتوان مشاهده نمود که هزینههای متغیر
عملیات نشتیابی  22/42هزار ریال بر انشعاب در سال بهدست آمده

Table 2- General characteristics of water distribution network of J district
جدول  -0مشخصات كلی شبکه توزيع آب در ناحیه J
Length By Pipe Age

0.00
0.44
64.53
2.22
0.34
3.67
4.27

0.000
0.264
38.703
1.334
0.204
2.200
2.560

0.72

0.429

0.69
0.03
22.48

0.413
0.018
13.481

0.08

0.042

0.51
0.53
1.32
86.37
0.06

0.268
0.279
0.694
45.432
0.032

0.10

0.054

1.36
0.06
0.14
9.47

0.716
0.030
0.074
4.979

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
unknown
33
18
11
10
9
8
7
6
5
4
unknown

%

Material

50.34

30.191

<100

0.02

0.013

5L

28.36
5.00
0.92
13.60
0.00
0.70
0.80

17.012
3.000
0.552
8.159
0.000
0.420
0.477

100-150
200-250
300-350
400-450
500-550
600-650
700-750

46.99
0.01
23.81
1.29
0.03
26.83
0.05

28.184
0.006
14.284
0.776
0.018
16.094
0.028

ACC
CI
DCI
GRP
NP
PE
PP

0.14

0.085

>750

0.25

0.152

PVC

0.12

0.069

unknown

0.71
0.01

0.424
0.009

ST
unknown

21.68

11.403

<100

0.22

0.115

AC

52.57
15.35
0.05
5.27
1.70

27.652
8.074
0.025
2.773
0.892

100-150
200-250
300-350
400-450
500-550

70.60
10.50
18.00
0.48
0.20

37.139
5.521
9.471
0.252
0.104

ACC
DCI
PE
ST
unknown

3.08

1.620

>600

0.11
0.20

0.058
0.104

UNK
unknown
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Sub Zone J1
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Fig. 4- Representation of the Study area (District J) and J1 and J2 subzones of the WDN of Mashhad (Image
)© 2018 Digital Globe, © 2018 Google Earth; Map data © 2018 Google.

شکل  -1نمايی از ناحیه مطالعاتی (زون  )Jو زيرناحیههای  J1و  J2در شبکه توزيع آب شهر مشهد
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Fig. 5- Average daily water inflow for district J by month in 1396

شکل  -1متوسط جريان ورودی روزانه به ناحیه  Jبه تفکیک ماه در سال 0568

متوسط مصرف شبانه مشترکین در شهر مشهد با توجه به مطالعات
انجامگرفته در دیگر کشورها لحاظ گردید و مقدار آن  2لیتر به ازای
هر انشعاب در ساعت یعنی برابر با مقادیر گزارششده در کشور مالزی
در نظر گرفته شد.

در مالزی که یک کشور اسالمی و توریستی است ،مقادیر باالی سرانه
مصرف شبانه مشترکین به احتمال زیاد میتواند به دلیل رفتارها و
عادات مذهبی مردم آن باشد .بنابراین ،با توجه به اینکه آمار و اطالعاتی
در خصوص مقدار مصرف شبانه مشترکین در کشور وجود ندارد ،مقدار
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Table 3- Variable costs of leakage intervention

جدول  -5هزينههای متغیر عملیات نشتيابی
Value

Symbol

4000

C LM

Cost
)Leakage survey cost of mains (Thousands IR Rials/Km length of mains

112.5

LM

20

C NC

26566

NC

2300
8800
1800

CDet M

C Det C

2500

C RpC

44

Num M

Number of leakage detections and repairs on mains

20

Num C

Number of leakage detections and repairs on connections
)Total variable Costs (Thousands IR Rials / connection / year

C RpM

52.45

)Length of Mains (Km
)Leakage survey cost of connections (Thousands IR Rials / connection
Number of connection
)Leakage detection cost of mains (Thousands IR Rials / leakage
)Leakage repair cost of mains (Thousands IR Rials / repair
)Leakage detection cost of connections (Thousands IR Rials / leakage
)Leakage repair cost of connections (Thousands IR Rials / repair

در حالت پایدار قرار داشت .بنابراین متوسط نشت شبانه در ناحیه
شبکه توزیع آب مشهد برای سال  1396حدود  167/1مترمکعب در
ساعت برآورد شد .متوسط نشت کل شبانهروز برای هر هفته در سال
 ،1396با ضرب نشت شبانه تخمین زده شده برای هر هفته در فاکتور
روز -شب ( )NDFبهدست آمد.

علت انتخاب چنین مقداری برای مصرف شبانه مشترکین آن است که
شهر مشهد یک شهر زیارتی -توریستی بوده و رفتارها و عادات مذهبی
مردم آن میتواند شبیه به کشور مالزی باشد .در ادامه ،با انجام تحلیل
جریان شبانه و در نظر گرفتن مصرف شبانه ( 2لیتر به ازاء هر انشعاب
در ساعت) ،میزان نشت شبکه در ناحیه  Jحدود  2۱/2درصد تخمین
زده شد.

J

فاکتور روز -شب با استفاده از دادههای فشار جمعآوری شده در نقطه
میانگین ناحیه در روزی از هفته که در آن جریان حداقل شبانه رخ
میدهد و همچنین توان رابطه فشار -نشت (  ) N1که توسط آزمایش
مرحلهای فشار تخمین زده شده است ،محاسبه میشود .با این وجود،
مقدار متوسط فاکتور روز -شب برای سال  1396در ناحیه  Jتقریباً
 21/43محاسبه شد و مقدار متوسط نشت کل شبانه روز برای سال
 1396در ناحیه  Jنیز  3282مترمکعب در روز بهدست آمد .در نهایت
متوسط نشت سالیانه از جمع متوسط نشت کل شبانه روز محاسبه
گردیده برای هر هفته حاصل میگردد که مقدار ان برای ناحیه  Jحدود
 1/31میلیون مترمکعب در سال بهدست آمد که معادل  49/2مترمکعب
بر انشعاب در سال است .جدول  ،4مقادیر متوسط مربوط به تحلیل
جریان حداقل شبانه و تخمین نشت سالیانه موجود ( )CARLرا برای
ناحیه  Jدر سال  1398نشان میدهد .همانگونه که در جدول  4میتوان
مشاهده نمود ،میزان جریان ورودی به ناحیه  Jدر سال  1396حدود
 6/49میلیون مترمکعب در سال میباشد .بنابراین درصد نشت در ناحیه
 Jشبکه توزیع آب مشهد در حدود  2۱/2درصد برآورد میشود.

عالوه بر این فرض شد که میزان مصرف شبانه در طول سال ثابت و
یکنواخت میباشد .با بررسی دادههای جمعآوری شده جریان ،مشخص
گردید که جریان حداقل شبانه با توجه به شرایط بهرهبرداری موجود
در بازه  2تا  2صبح اتفاق میافتد که مقدار آن برای یک دوره زمانی
مشخص (بهصورت هفتگی) در سال  1396بهدست آمد .شکل ،6
نمودار جریان حداقل شبانه را برای هر هفته در ناحیه  Jبرای سال
 1396را نشان میدهد که متوسط جریان حداقل شبانه در این سال
حدود  299/9مترمکعب در ساعت محاسبه شد .در ادامه جریان خالص
شبانه ( )NNFبرای هر هفته با کسر مصرف شبانه از جریان حداقل
شبانه محاسبهشده ،بهدستآمد؛ مقدار متوسط جریان خالص شبانه در
ناحیه مورد مطالعه برای سال  1396حدود  167/1مترمکعب بر ساعت
محاسبه گردید.
همانگونه که قبالً بیان گردید ،عمده حجم جریان خالص شبانه را نشت
تشکیل میدهد .از آنجائیکه دادههای جریان در نقطه ورودی به ناحیه
و شبکه توزیع جمعآوری میگردند ،در این مطالعه فرض میگردد که
کل جریان خالص شبانه شامل نشت میشود .عالوه بر این ،عملیات
نشتیابی فعال بصورت منظم در این ناحیه انجام گردیده است که از
این رو نشت گزارشنشده تجمعیافتهای در ناحیه وجود نداشته و شبکه

محاسبات سطح نشت اجتنابناپذیر سالیانه برای ناحیه  Jدر جدول 2
خالصه شده است.
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Fig. 6- Average minimum night flow for district J by week in 1396

شکل  -8جريان حدقل شبانه را به تفکیک هفته در سال

همانگونه که جدول نشان میدهد ،سطح نشت اجتنابناپذیر سالیانه
( )UARLبرای ناحیه  ،Jحدود  ۱/383میلیون مترمکعب در سال معادل
 14/4مترمکعب بر انشعاب در سال تخمین زده شد .با استفاده از سطح
نشت موجود و اجتنابناپذیر ،شاخص نشت زیربنایی برای این ناحیه
 ILI  3.42محاسبه گردید که طبق ماتریس ارزیابی نشت ارائه شده
توسط بانک جهانی ( ،)Liemberger, 2010از نظر ارزیابی عملکرد
مدیریت نشت در گروه  A2قرار میگیرد .توصیه بانک جهانی برای
این گروه به منظور بهبود مدیریت و کنترل نشت ،تجزیه و تحلیل
دقیق شبکه و تعیین سطح اقتصادی نشت میباشد.

 0568برای ناحیه J

مدیریت نشت توسط شرکت ،سطح نشت موجود از نشت زمینه
اجتنابناپذیر و نشتهای قابل بازیافت تشکیل شدهاند که با شرایط
زیربنایی مناسب و مدیریت بهینه میتوان به سطح نشت زمینه
اجتنابناپذیر دست یافت ).(Thornton et al., 2008
همانگونه که قبالً بیان شد ،روشهای مختلفی برای تعیین فاکتور
شرایط زیربنایی و جود دارد .در این مقاله از روش تعیین فاکتور شرایط
زیربنایی بر مبنای تخمین شاخص نشت زیربنایی هدفگذاری شده
استفاده گردید ( .)AWWA, 2016; Thornton et al., 2008این
شاخص هنگامی حاصل میشود که سطح نشت موجود به سطح نشت
هدفگذاری شده دست یابد .با توجه به شاخص نشت زیربنایی محاسبه
شده (  ) ILI  3.42برای ناحیه  Jو در نظر گرفتن مالحظات مربوط
به منابع آب ،مالحظات بهرهبرداری و مالی ،شاخص نشت زیربنایی
هدفگذاری شده (  ) ILITargetاین ناحیه بر مبنای راهنمای هدفگذاری
اولیه مدیریت نشت در شبکههای توزیع آب (جدول  )1در گروه اول
یعنی (  ) 1  ILI  3قرار گرفت.

با افزایش تواتر و انجام منظم عملیات نشتیابی ،سطح نشت شبکه در
نهایت به سطح نشت زمینه هدف ( )TBLخواهد رسید؛ که در منحنی
هزینه عملیات نشتیابی فعال ،سطح نشت شبکه به نشت زمینه هدف
( )TBLمجانب میگردد .در این مقاله نشت زمینه هدف با تخمین
نشت زمینه اجتنابناپذیر ( )UBLو فاکتور شرایط زیربنایی ()ICF
برای ناحیه  Jبهدست آمد .جدول  ،6پارامترهای مورد استفاده و مقدار
نشت زمینه اجتنابناپذیر تخمین زده شده برای ناحیه  Jرا نشان
میدهد .همانگونه که در جدول 6مشخص است ،مقدار نشت زمینه
اجتنابناپذیر  ۱/27میلیون مترمکعب در سال یا  1۱/17مترمکعب بر
انشعاب در سال است .این مقدار نشان میدهد که در بهترین حالت

از این رو تخمین اولیه برای فاکتور شرایط زیربنائی برای ناحیه
میانگین شاخص نشت زیربنایی هدفگذاری شده (  ) ILITargetدر گروه
اول یعنی (  ) ICF  2قرار داده شد.

J

Table 4- The results of MNF analysis and estimation of current level of leakage in district J in 1396

جدول  -1نتايج تحلیل جريان شبانه و تخمین سطح نشت موجود در ناحیه  Jدر سال 0568
)Average Leakage (%
20.2

Annual Inflow Rate
)(MCM/year
6.49

Daily Leakage Level
)(m3/day
3582

Annual Leakage
)Level (MCM/year
1.31
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NDF

)NNF(m3/h

21.43

167.1

Table 5- Calculation of UARL for district J
جدول  -1محاسبه سطح نشت اجتنابناپذير سالیانه برای ناحیه J
)UARL (MCM/year

CP

0.383

0.97

Average Zone
)Pressure (m
44.56

)Lp (km

NC

)LM (km

39.85

26566

112.5

Table 6- Calculation of UBL for district J
جدول  -8محاسبه سطح نشت زمینه اجتنابناپذير برای ناحیه J
)UBL (MCM/year

)UBL (m3/h

)AZNP (m

NC

)LM (Km

0.27

34.56

49.15

26566

112.5

منحنی هزینه کل در شکل  7همچنین نشان میدهد که برای دستیابی
به سطح اقتصادی نشت کوتاه مدت در ناحیه  ،Jشرکت باید سالیانه
هزینهای حدود  228هزار ریال بر انشعاب در سال معادل  6/82میلیارد
ریال در سال داشته باشد .به عبارت دیگر هزینههای عملیات کنترل
فعال نشت نسبت به حالت موجود باید حدود  4برابر افزایش یاید؛ این
افزایش هزینه عملیات نشتیابی با توجه به ارزش آب به هدررفته
منطقی و اقتصادی است .پتانسیل نشت قابل بازیافت به لحاظ
اقتصادی با کسر سطح نشت موجود از سطح نشت اقتصادی بهدست
میآید که برای ناحیه  Jحدود  21/7مترمکعب بر انشعاب در سال یا
 ۱/276میلیون مترمکعب در سال محاسبه گردید .این سطح از نشت
حدود  44درصد سطح نشت موجود ناحیه را تشکیل میدهد .عالوه بر
این با فرض سرانه مصرف آب  12۱لیتر در شبانهروز به ازای هر نفر،
دستیابی به سطح اقتصادی نشت و کاهش نشت قابل بازیافت به لحاظ
اقتصادی ،آب مورد نیاز برای حدود  1۱2۱۱نفز در سال را میتوان
تأمین نمود که حدود یکسوم جمعیت ناحیه  Jرا شامل میشود.

با استفاده از مقادیر نشت زمینه اجتنابناپذیر و شاخص شرایط زیربنایی
تخمین زده شده ،مقدار نشت زمینه هدف ( )TBLبرابر  ۱/24میلیون
مترمکعب در سال یا  2۱/32مترمکعب بر انشعاب در سال برآورد گردید.
عالوه بر این ،در صورتیکه عملیات کنترل فعال نشت در شبکه انجام
نشود و تنها شکستگیهای گزارششده تعمیر گردند (کنترل منفعل یا
واکنشی نشت) ،سطح نشت شبکه به سطح نشت منفعل یا واکنشی
(  ) L Pخواهد رسید .جهت تخمین سطح نشت منفعل از دادههای
جریان حداقل شبانه ( )MNFو تخمین جریان خالص شبانه ()NNF
برای یک دوره زمانی یکساله استفاده گردید و مقدار آن 129/3
مترمکعب بر انشعاب بر سال تخمین زده شد.
با توجه به دادههای جمعآوری شده در مراحل قبلی ،منحنی هزینه
عملیات نشتیابی فعال ( )ALCو منحنی هزینه حاشیهای آب با
استفاده از یک کد توسعه داده شده توسط زبان برنامهنویسی پایتون
ترسیم گردید و منحنی هزینه کل از جمع آن دو بدست آمد .شکل 7
منحنی هزینه کل را برای ناحیه  Jنشان میدهد که نقطه کمینه روی
این منحنی ،سطح اقتصادی نشت کوتاهمدت ( )SR-ELLرا برای
شرایط بهرهبرداری موجود و سیاستهای کنترل فعال نشت اخذ شده
توسط شرکت نشان میدهد .همانگونه که در این نمودار مشخص
است ،مقدار سطح اقتصادی نشت کوتاه مدت  27/2مترمکعب بر
انشعاب در سال یا  772/3لیتر بر انشعاب در روز بهدست آمد که معادل
 ۱/73میلیون مترمکعب در سال است .این سطح از نشت را میتوان
به عنوان سطح نشت هدفگذاری شده در نظر گرفت که میتوان به
آن دست یافت .با تقسیم سطح اقتصادی نشت بر سطح نشت
اجتنابناپذیر ،مقدار شاخص زیربنایی نشت هدفگذاری شده
 ILITarget  1.91بهدست میآید که بسیار نزدیک به فرض اولیه
برای انتخاب شاخص نشت زیر بنایی هدفگذاری شده است و تخمین
اولیه فاکتور شرایط زیربنایی بر مبنای آن تأیید میگردد .در صورت
وجود اختالف بین تخمین اولیه شاخص نشت زیربنایی هدفگذاری
شده و مقدار محاسبه شده برای آن ،باید مقادیر تخمین اولیه را آنقدر
تغییر داد تا این دو مقدار برابر یا بسیار نزدیک به هم درآیند.

از طرف دیگر با کسر سطح نشت زمینه هدف از سطح نشت موجود،
پتانسیل کل نشت قابل بازیافت شبکه را میتوان محاسبه نمود .البته
کاهش این مقدار تنها به لحاظ فنی امکانپذیر بوده و مالحظات
اقتصادی در آن مد نظر قرار نگرفته است .به عبارت دیگر در بهترین
حالت از مدیریت نشت میتوان به آن دست یافت .برای ناحیه J
پتانسیل کل نشت قابل بازیافت حدود  28/82مترمکعب بر انشعاب در
سال یا  ۱/766میلیون مترمکعب در سال بهدست میآید.
شاخص نشت اقتصادی و بازده اقتصادی شبکه برای ناحیه  Jبا استفاده
از سطح نشت اقتصادی تعیین شده به ترتیب ELI  1.79 ،و
 ENE(%)  56بدست میآیند .شکل  ،8نمایشی مفهومی از
شاخصهای عملکرد نشت محاسبه شده در این مقاله را نشان میدهد.
این شاخصها وضعیت شبکه را از نظر مدیریت نشت مبتنی بر
استراتژی کنترل فعال نشت به لحاظ فنی و اقتصادی نشان میدهند.
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Fig. 7- Analysis of economic level of leakage for district J
شکل  -1تحلیل سطح اقتصادی نشت برای ناحیه J

با توجه به شکل ،در حالیکه شاخص نشت زیربنایی ILI  3.42

تخمین زده شد و در نهایت سطح اقتصادی نشت کوتاه مدت نیز با
استفاده از روش منحنی هزینه کل بدست آمد .متدولوژی توسعه داده
شده برای یک ناحیه در شبکه توزیع آب شهر مشهد به کار رفت .نتایج
نشان داد که سطح نشت اقتصادی برای ناحیه مورد مطالعه 27/2
مترمکعب بر انشعاب در سال است و سطح نشت قابل بازیافت اقتصادی
در حدود  21/7مترمکعب بر انشعاب در سال بهدست آمد که میتواند
آب مورد نیاز حدود یکسوم جمعیت تحت پوشش این ناحیه را تأمین
نماید .عالوه بر این بازده اقتصادی شبکه در ارتباط با مدیریت نشت
حدود  26درصد محاسبه گردید که نشاندهنده پتانسیل باالی این
ناحیه برای کاهش نشتهای گزارشنشده با استفاده از اجرای عملیات
نشتیابی فعال است .متدولوژی توسعه داده شده در این مقاله میتواند
در هدفگذاری سطح نشت و توجیه اقتصادی عملیات نشتیابی فعال
توسط مدیران و کارشناسان شرکتهای آب و فاضالب مورد استفاده
قرار گیرد .تعیین سطح اقتصادی نشت ،به افزایش کارآیی و عملکرد
شبکههای توزیع آب ،شناخت بهتر و ارتقاء آگاهی فنی در ارتباط با
مدیریت نشت ،افزایش درآمد شرکتهای آب و فاضالب و کاهش
هزینههای اجرایی آنها کمک خواهد نمود.

به دست آمده ،مقدار شاخص نشت اقتصادی تقریباً نصف آن و
 ELI  1.79محاسبه شده است .علت این اختالف آن است که در
شاخص نشت زیربنایی مالحظات اقتصادی در نظر گرفته نشده و این
شاخص یک شاخص فنی بوده که تنها ،میزان کارایی شرکت در کنترل
نشت را در فشار بهرهبرداری شبکه نشان میدهد؛ درحالیکه در
شاخص نشت اقتصادی ،ارزش آب تلفشده و هزینههای کنترل فعال
نشت مد نظر قرار گرفته است .بازده اقتصادی شبکه نیز نشان میدهد
که اگر سیاستهای مدیریت نشت در این شرکت به همین منوال ادامه
یابد ،کارایی شبکه در کنترل نشت فعال حدود  26درصد بوده و در
نتیجه پتانسیل کاهش نشتی در حدود  44درصد در آن وجود دارد .در
پایان ذکر این نکته ضروری است که سطح اقتصادی نشت کوتاهمدت
و شاخصهای اقتصادی محاسبه شده در این مطالعه مبتنی بر
استراتژی کنترل فعال نشت در شبکههای توزیع آب بوده و با تغییر
استراتژیها مقادیر آن میتواند تغییر نماید.
 -1نتیجهگیری
تحلیل اقتصادی نشت در شبکههای توزیع آب یک مرحله اساسی به
منظور اولویتبندی اقدامات و استراتژیهای مختلف مدیریت نشت
میباشد .بدین منظور یک متدولوژی کاربردی با استفاده از دادههای
میدانی جهت تعیین سطح اقتصادی نشت کوتاهمدت مبتنی بر
استراتژی کنترل فعال نشت توسعه داده شد که در آن سطح نشت
موجود با استفاده از تحلیل جریان شبانه محاسبه گردید .منحنی هزینه
عملیات نشتیابی فعال و منحنی هزینه آب تلفشده با استفاده از
دادههای میدانی اندازهگیری شده و دادههای هزینهای جمعآوری شده،

 -8تشکر
این پژوهش در قالب طرح تحقیقاتی مصوب با عنوان "ارزیابی و تعیین
سطح اقتصادی نشت در شبکه آبرسانی شرکت آب و فاضالب
مشهد" و با حمایت مالی و معنوی شرکت آب و فاضالب مشهد انجام
گرفت .نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر و قدردانی
صمیمانه خود را از مدیران و کارشناسان محترم آن شرکت اعالم دارند.
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Fig. 8- Conceptual representation of the calculated leakage performance indicators in district J
J  نمايشی مفهومی از شاخصهای عملکرد نشت محاسبه شده برای ناحیه-8 شکل

38- Leakage Repair Cost
39- Best Practice Guidance
40- Net Night Flow (NNF)
41- Steady-State
42- Passive Level of Leakage
43- Intervention Level
44- Exit Level
45- Python

پینوشتها
1- Top-Down Method
2- BABE Method
3- Bottom-Up Method
4- Legitimate Night-Time Consumption (LNC)
5- Marginal Cost (MC)
6- Current Annual Real Losses (CARL)
7- Unavoidable Annual Real Losses (UARL)
8- Short-Run Marginal Cost (SRMC)
9- Short-Run Economic Level of Leakage (SR-ELL)
10- Long-Run Marginal Cost (LRMC)
11- Long-Run Economic Level of Leakage (LR-ELL)
12- Net Present Value (NPV)
13- Sustainable Economic Level (SELL)
14- Total Cost Curve (BABE) Method
15- Rate of Rise (RR)
16- International Water Association – Water Loss Task
Force (IWA-WLTF)
17- Steady State
18- Minimum Night Flow (MNF)
19- Target Background Leakage (TBL)
20- Active Leakage Control (ALC)
21- Average Zone Point (AZP)
22- Infrastructure Condition Factor (ICF)
23- Unavoidable Background Leakage (UBL)
24- Performance Indicator (PI)
25- Infrastructure Leakage Index (ILI)
26- Economic Leakage Index (ELI)
27- Economic Network Efficiency (ENF)
28- Fixed and Variable Area Discharge (FAVAD)
29- Pressure Management Area (PMA)
30- District Metered Area (DMA)
31- Average Zone Night Pressure (AZNP)
32- Night-Day Factor (NDF)
33- Weighted Average Ground Level (WAGL)
34- Pressure Step Test
35- Leakage Monitoring Cost
36- Leakage Survey Cost
37- Leakage Detection Cost
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