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 چکيده 
باشد که به علت ميجدی موضوع رساني يک های آبآب در شبکههدررفت کنترل و مديريت 

انتخاب . استدادهدر چرخه باطل مديريت هدررفت آب قرار را شرکتهای آب و فاضالب بسياری از آن های پيچيدگي

را در ديران و ممتخصصان ممکن است فرآيندی پيچيده است که هدررفت آب کاهش  های مناسب و بهينهاستراتژی

کند. در اين مقاله يک طرح جامع سياستي برای کاهش گيری و تخصيص بودجه دچار سردرگمي مرحله تصميم

ها در موضوع اين طرح سياستي ضمن تعيين جايگاه شرکت شده است.پيشنهاد رساني های آبهدررفت آب در شبکه

ر شرکت برای شرايط ههای توزيع آب در شبکهرا  آنقادر است سلسله مراتب کاهش و کنترل  ،ريت هدررفت آبديم

های مناسب ن در انتخاب سياستامديرکند. طرح جامع کاهش هدررفت آب، راهنمای مشخص به صورت اجرايي 

  و باعث صرف بهينه بودجه در اين بخش خواهد شد.  بوده 

 

 آب  هدررفتمديريت ، آب بدون درآمد، جامع کاهش هدررفت آب طرح :هاکليد واژه

 

 مقدمه -1

الوه بر ع ،بهداشتي يكي از فاکتورهاي مهم و تأثيرگذار در توسعه جهاني است. امروزه آب شرب و دسترسي به آب

ني، تغييرات شود. با افزايش تغييرات جهاني نظير شهرنشيشناخته مينيز اجتماعي  -تأمين نياز اوليه انسان به عنوان کااليي اقتصادي

در  يشهر يسكونتگاه هابه عنوان نمونه . خواهد بوداقليمي و رشد جمعيت، کاهش بيشتر منابع آبي در آينده بسيار محتمل 

 نندککشورهاي توسعه يافته رشد ميتر از عي، در حال حاضر، پنج بار سر درصد 3/2متوسط  نرخ رشدبا  در حال توسعه يکشورها

 2232در سال  ارديليم 9/3به  2222در سال  ارديليم 9/1 ازدر حال توسعه  يدر کشورها نشينيشهر تيجمع کهشود مي ينيبشيپو 

واهد خ در کشورهاي در حال توسعهاصلي دولتمردان يكي از چالش هاي  چنين جمعتيأمين آب شرب و بهداشتي تکه  [1] برسد

ان، در زمره خشک جهايران به دليل قرار گرفتن در کمربند خشک و نيمهدر ايران نيز موضوع کمبود آب بسيار جدي است.  بود.

شده توسط يهوصت مقداراز  تربيش بسيار شود که برداشت از منابع آب تجديدشونده آنکشورهاي با محدوديت منابع آب قلمداد مي

در کشور  آببراي  هاي مختلف، تقاضابخشدر نياز افزايش رشد جمعيت و  سوي ديگر به دليلاز است. المللي رهنمودهاي بين
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آن  وانندهخبينند در اين متن که مشكل کمبود آب در کشور به حدي است که نگارندگان نيازي نمي .باشدميرو به افزايش 

تقال آب چون اناي پرهزينه هايبا روشاند مجبور شده هادولتمتخصصين آب کشور هستند به ارائه آمار و ارقام بپردازد. اينكه 

 بندي آب درو همچنين وجود جيرهرا جبران کنند کشور ي آبنيازهاي  ،زدائي و انتقال آب از درياهانمکاي و يا بين حوضه

ر نگاهي دهد. اگکشور را نشان مي در آب تأمين مئناي از شرايط نامطگوشه ،بسياري از روستاها و شهرها )حتي در فصل زمستان(

ميعت جاکنون همتري در انتظار است. سختشرايط به مراتب گردد که مالحظه ميبياندازيم رشد جميعت کشور در آينده به 

مترمكعب آب در نظر گرفته شود در  1022يابد. اگر براي نياز ساالنه هر نفر فقط کشور ساالنه حدود يک ميليون نفر افزايش مي

 هاييتفعالوالني سابقه طبا توجه به خواهيم داشت. نياز نسبت به شرايط فعلي بيشتر آب ميليارد مترمكعب  32حدود به  1110افق 

آب  و توزيع هاي مديريت تقاضاروشاينک استفاده از به منظور مديريت بهينه نيازهاي آبي، و  مديريت توليد آب در کشور

 کاهش و کنترلباشد. مي رسانيآبهاي کاهش هدررفت آن در شبكههاي مديريت تقاضاي آب، ضروري است. يكي از روش

ت. اسکامالً ضروري مخصوصاً براي کشورهايي که مقدار هدررفت آب در آنها باال است تصفيه و پمپاژ شده هدررفت آب 

هاي اقتصادي قابل توجه، از ديدگاه اجتماعي نيز بسيار نامطلوب بوده و هاي توزيع عالوه بر زيانوجود هدررفت آب در شبكه

مقاله حاضر به موضوع هدررفت آب دهد. جويي و مديريت مصرف آب شرب کاهش ميانگيزه مصرف کنندگان را براي صرفه

رائه کنترل هدررفت آب را اسياستي و اجرايي روش  ،موضوعشناسي از آسيبپردازد و پس ميآب کشور هاي توزيع در شبكه

 دهد. مي

 

 رساني  های آبهدررفت آب در  شبکه -2

رآمد دون دشود آب بميبراي آن قبض صادر آبي که حجم و آبي که در شبكه توزيع وارد حجم تفاوت بين مقدار 

درآمد نشان دهنده حجم عظيم سطوح باالي آب بدون  . [2] نشان داده شده است 1در شكل آّ بدون درآمد اجزاء . شودناميده مي

ميليارد مترمكعب آب هر ساله در  6/14طبق مطالعه بانک جهاني حدود . روداز دست ميبه صورت هدررفت از آبي است که 

ميليارد مترمكعب  32مقدار بيش از . از اين آمده است 1جدول که توزيع آن در  [3] رودشهري به هدر مي رسانيآبهاي شبكه

ميليارد مترمكعب ديگر نيز اگرچه به دست مشتري  16و  رودآب تصفيه شده به دليل وجود نشتي در سامانه توزيع آب از دست مي

، رت کنتوقرائگيري مصرف يا به داليل متفاوت از قبيل دزدي، نقص در سامانه اندازه جزء هدررفت ظاهري بوده و رسد، ليكنمي

تاسر رساني در سرهاي آباي که بدين طريق بر شرکت. هزينهشودتبديل نمي درآمدآب و فاضالب به هاي شرکتبراي عمالً 

د. افتآن در کشورهاي در حال توسعه اتفاق مينصف باشد که ميليارد دالر آمريكا مي 11شود، ساالنه در حدود دنيا تحميل مي

رساني رود که براي خدمتهاي توزيع آب از دست ميترمكعب روزانه از طريق نشت در شبكهميليون م 10حدود  کشورهااين در 

است. در گزارشي ظاهري  هدررفتميليون مترمكعب آب نيز جزء  32ميليون نفر کافي است. بطور مشابه نزديک به  222به حدود 

براي آب بدون درآمد در تأسيسات آب شهري در بيني شده ، حجم ساليانه پيش1بر اساس مطالعات بانک توسعه آسياييديگر 

 . [1] ميليارد مترمكعب تخمين زده شده است 0/1که در منطقه خاورميانه اين مقدار  باشدميليارد مترمكعب مي 29آسيا در حدود 

                                                           
1 Asian Development Bank 
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  دون درآمداجزاء آب ب :1شکل 

 

، 13/ 6گزارش شده که از اين مقدار درصد  26حدود  1391مقدار متوسط آب بدون درآمد در شهرهاي ايران در سال 

سهم  2. در شكل [0]ترتيب سهم هدررفت واقعي، هدررفت ظاهري و مصارف مجاز آب بدون درآمد است درصد به 6/1و  4/12

مراتب بيشتر از شهرها و هر کدام از اجزاء آب بدون درآمد نشان داده شده است. مقدار آب بدون درآمد در روستاهاي کشور به

اعداد رسمي گزارش شده شده  هاي ذکر شود. الزم به ذکر است که دادهدرصد تخمين زده مي 12متوسط آن حدود  مقدار

دليل است  ها به ايناين عدم دقيق بودن داده باشند.ميکمتر  واقعيمقادير به باشد و به احتمال زياد ، اعداد گزارش شده نسبت مي

 واقعياي هتمايلي به ارائه و انتشار داده ،به خصوص در کشورهاي در حال توسعهرساني با عملكرد ضعيف که شرکت هاي آب

هاي توزيع آب در کشور نسبت به در هر صورت با قبول اين واقعيت که مقدار هدررفت در شبكه .[3] ندارندهدررفت آب 

شناسي ه آسيبهاي بعدي بارد در بخشباشد و پتانسيل قابل توجهي نيز براي کاهش آن وجود ديافته بيشتر ميکشورهاي توسعه

 شود.   علل وجود هدررفت باال و پيشنهاد سياستي براي کاهش پرداخته مي

 

 

 های آبرساني کشور علل وجود هدررفت باال در  شبکه -3

رساني، اما همچنان سطح هاي آبرغم آگاهي از اهميت هدررفت آب و ضرورت کنترل و کاهش آن در شبكهعلي

 در  تيي شرککاراکاهش منجر به  آب بدون درآمد يسطوح باالها در سطح کشور باال است. در بسياري از شبكه هدرفت آب

آب بدون درآمد

مصارف مجاز بدون 
درآمد

مصارف مجاز اندازه گيری شده 
بدون درآمد

مصارف مجاز اندازه گيری نشده
بدون درآمد

هدررفت آب

هدررفت ظاهری

مصارف غيرمجاز

خطاها

هدررفت واقعي

دهشکستگي های گزارش ش

دهشکستگي های گزارش نش

نشت زمينه

نشت و سرريز از مخازن
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 [3]تخمين حجم آب بدون درآمد در جهان  :1جدول 

 هدررفت حجم )ميليارد مترمکعب در سال(

 ظاهری 

)% ( 

 هدررفت

 واقعي )%(

آب بدون 

 (%درآمد )

 

کل آب بدون 

 درآمد

 هدررفت

 ظاهری

 هدررفت

 واقعي

کشور های توسعه  10 42 22 4/9 1/2 2/12

 يافته

کشورهای  32 72 32 4/6 9/2 7/9

 (CISآسيا )واور

کشور های در  30 62 12 1/16 6/12 7/26

 حال توسعه

 کل - - - 7/32 9/10 6/14

 

 

 
 [0]شهرهاي کشور  در مقدار متوسط اجزاء آب بدون درآمد :2شکل 

 



 

  «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس 

 1396اسفند  10يرو، وزارت ن
 

 شيآب افزا عيو توز توليد يها نهيرود، هزيم دستشده از  هيکه آب تصف يشود. هنگاميم هدررفت آبمديريت 

هزينه  ،اغلب براي تأمين تقاضاي رو به افزايش گذارييهسرما هايبرنامه توجهي ازبخش قابل و کاهش يافته فروش آب .ابدييم

علت آن پيچيده و تخصصي بودن موضوع هدررفت آب شود که يمباطل چرخه  يک وارد شرکت . به طور خالصه،شودمي

کمبود  و هدررفت آبدر کاهش  يگذارهيسرما ميلي کلي نسبت بهبي اين بر عالوهشهري و نحوه مديريت و کنترل آن است. 

ب آ هدررفتکاهش براي را و فاضالب  شرکت هاي آبلذا کم و بسيار قيمت آب در کشور وجود دارد.  زين يمال يها زهيانگ

چرخه  شود. يدر نظر گرفته نمآن  يطيمح ستيز يهانهياست و هز گانياز موارد را ياريآب خام در بس نيکند. همچنينم قيتشو

باشد که منجر به مي و فاضالب هاي آب، يكي از داليل کليدي عملكرد ضعيف شرکتباطل مديريت آب بدون درآمد

رده جلوگيري ک آب دسترسي مشتريان بهها، از در اين چرخه هدررفت واقعي يا نشتي شود.ظاهري آب ميواقعي و هاي هدررفت

هاي ظاهري که به دليل عدم دقت کنتور مشتريان و ضعف در مديريت اطالعات دهند. هدررفتهاي اجرايي را افزايش ميو هزينه

شود. در نتيجه از طرفي منابع مالي در جهت ي ميباعث کاهش درآمد و کاهش توليد منابع مالنيز  باشدو انشعابات غيرمجاز مي

هاي اجرايي در خصوص صرف گرديده و از طرف ديگر افزايش آب بدون درآمد باعث کاهش بودجه هاشرکت مرهنيازهاي روز

ممكن است شرکت هاي آب و فاضالب در مديريت هدررفت آب در شبكه  گردد.مديريت بهينه و کاهش آب بدون درآمد مي

هاي توزيع و اتخاذ استراتژي هاي بهينه جهت کاهش هدررفت ، دچار نوعي سردرگمي شوند. در چنين حالتي با فرض در اختيار 

چالش  اينرو از گيرد.ن قرار ميداشتن بودجه کافي نيز، عموماً بازسازي و نوسازي شبكه به عنوان اولين استراتژي مد نظر مديرا

ه به کباشد آور مديريت آب بدون درآمد ميهاي باطل به چرخه سودتبديل چرخه آب و فاضالب در کشورهاي اصلي شرکت

ي يعني حولت نيتحقق چن يبرادهد. بهبود  يقابل مالحظه ا بطور ها رايي شرکتو کارا گرديدهمنجر  هدررفت آب نييسطوح پا

 ياتيح ،آنکامل  تيو حما ياسياراده س ،هاي آب و فاضالبک چرخه باطل به يک چرخه سودآور در سطح شرکتانتقال از ي

هاي زينهقوانين و اعتبارات مالي کافي، براي ه ارتقاء يافته و آب و فاضالبهاي شرکتدر سطح  يفندانش  عالوه بر اين بايداست. 

 . جاري در نظر گرفته شودو  گذارييهسرما

در چرخه سودآور مديريت آب بدون درآمد، کاهش آن باعث ايجاد منابع جديد آبي و مالي خواهد شد. بطوريكه 

منجر به در دسترس قرار گرفتن مقادير قابل توجه آب براي مصرف و به تعويق انداختن نياز براي واقعي هاي کاهش هدررفت

درآمدزايي ظاهري مقدار هاي بود. از طرف ديگر کاهش هدررفت هاي اجرايي خواهدهاي جديد و کاهش هزينهگذاريسرمايه

يعني آگاهي از ميزان دقيق  آب هدررفتاز طريق مديريت و فاضالب  هاي آبشرکت مديران بنابراين دهد.را افزايش مي

دهد، قادر خواهند بود تصميمات الزم را در زمينه هدررفت آب و اجزاي آن و اينكه اين هدررفت در کجا و به چه ميزان رخ مي

و  هاي آبهاي اجرايي اتخاذ کنند. با افزايش تقاضاي آب و کمبود منابع آبي، شرکتها و فعاليتگذاريها، سياستاولويت

هاي هاي مؤثر و کارآمد براي استفاده بهينه از منابع آب در دسترس نياز دارند. در اين زمينه راهكارها و گزينهبه استراتژي فاضالب

گيري در مورد اينكه کدام گزينه يا راهكار با توجه به معيارهاي چندگانه آب وجود دارد. تصميم هدررفتگوناگون کاهش 

طرح باشد. مي يک نقشه راهاقد بوده که احتماالً في گيرندگان انتخاب شود، فرآيندي چالشاغلب متضاد و عاليق مختلف تصميم

هاي ارزيابي ن بدهد تا بتوانند بر اساس شاخصگيرندگابه تصميم شبكهتواند يک ديد کلي از ميآب  هدررفتجامع جهت کنترل 

 هدررفت هت دستيابي به يک سطح اقتصادي و قابل قبول، وضعيت شبكه را تعيين و استراتژي هاي بهينه پيشنهادي را جهدررفت
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 تهدررفهاي مهمي نظير اينكه اولويت کاهش سوالجهت پاسخ به  ارائه راهكارهايي آب اتخاذ کند. در نقشه راه پيشنهادي

هدررفت  ينهها بايد در زمينه مديريت بههاي جديد بايد به کدام سمت هدايت شوند؟ و کدام استراتژيگذاريچيست؟، سرمايه

 انتخاب کرد؟ ضروري است. آب

دار باعث تاثير بر مقگذاري شامل عوامل فني و مهندسي، اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و قانونعوامل بسيار زيادي 

ر باشد. تواند متغيدر حالي که مقدار هدررفت در يک کشور از شهر به شهر ديگري  نيز مي شوند.ميدر يک کشور رفت آب هدر

باشد در صورتيكه آب بدون درآمد درصد مي22عنوان مثال در شهرهايي مانند اصفهان و مشهد مقدار آب بدون درآمد کمتر از به 

که عوامل  دهدنشان مي ،کندمعرفي مي  آب بدون درآمد راکلي که اجزاء  1شكل درصد است.  02در برخي از شهرها حدود 

يفيت و هاي توزيع آب، کاز جمله عوامل موثر بر مقدار هدررفت به فرسودگي شبكهتاثير دارند. آب هدررفت مقدار متعددي بر 

اي آبرساني شامل خطوط انتقال، شبكه توزيع و خطوط انشعاب، جنس مصالح بكارگرفته شده، نحوه و کيفيت اجراي شبكه

ب، کيفيت اجزاء مخازن ذخيره آ گستردگي شبكه توزيع به ازاء تعداد مشترکين مشخص، تراکم مشترکين، کيفيت اجرا و قدمت

 در مبادي ورودي و کنتورهاي شدهنصبگيري شامل کنتورهاي ها و شيرآالت، وجود و دقت تجهيزات اندازهشبكه مانند پمپ

منطقه و مقدار مصارف و انشعابات برداري و خطاهاي مديريتي، وضعيت فرهنگي مشترکين، خطاهاي انساني، خطاهاي بهره

ها خانهصفيهدر ت برداري از تاسيسات آب و فاضالب مانند شستشوي شبكه، مخازن و آب مصرفيين به نحوه بهرهغيرمجاز و همچن

و  برداري مانند تخصصنين متغييرهاي بهرهچعوامل طراحي مانند فشار و آرايش شبكه و هم ،توان اشاره کرد. عالوه بر اينمي

هاي راهكارها و روش ،اضافه کرد. متناسب با اين عوامل پيچيده بايدبرداران شبكه در مورد هدررفت آب را دانش بهره

يض و تعوتوان به اگر بخواهيم بعضي از اين روشها را ذکر کنيم مي .اي براي کاهش هدررفت آب وجود داردبسيارگسترده

زي کنتورها، کاهش ، تعويض يا نوسابندي شبكه، زون، مديريت فشار، کنترل فعال نشت، سرعت و کيفيت تعميراتنوسازي شبكه

اهش و تالش براي کشف و ک ، هوشمندسازي شبكه، استفاده از شيرآالت پيشرفتهمدرنانواع خطاها با استفاده از تجهيزات 

اهش هاي کشود که روشلذا مالحظه ميکرد.   اشارهمصارف غيرمجاز با استفاده از روشهاي فني و مهندسي، فرهنگي و قانوني 

اضالب هاي آب و فکش شرکتکامالً تخصصي است که توسط پرسنل زحمت ايوظيفههاي توزيع آب، آب در سامانه هدررفت

  در حال انجام است. 

باشد. از جمله علل اصلي وجود هدرفت باالي آب نيز متعدد ميهاي آبرساني کشور علل وجود هدررفت باال در  شبكه

 توان اشاره کرد: زير ميدر کشور به موارد 

ه جاي مديريت توليد بو ترجيح  هدررفتگذاري جدي در زمينه کاهش به سرمايهسطح باال مديران بعضي عدم اعتقاد  -

 هاي شبكه استآب معادل تعويض لوله هدررفتو يا فرض اينكه کاهش  مديريت تقاضاي آب

 آب  هدررفتمحدوديتهاي اقتصادي و بودجه در زمينه کاهش  -

 وجود مشكالت فرهنگي کشور در زمينه استفاده از مصارف غيرمجاز  -

 کيفيت نامرغوب مصالح و اجرا   -

 هدررفتعدم داشتن نقشه راه در سياستگذاري کاهش  -
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نهاد اين پيش .دهدميرا پيشنهاد آب  هدررفتو پيرو آن به طرح جامع کاهش پردازد ميبه مسئله نقشه راه اين مقاله 

چنين شهري و روستايي و همهاي آب و فاضالب و آشنايي نزديک با شرکتنگارنده سياستي بر اساس تجربه عملي چندساله 

 . گرددميارائه انجام شده دانشگاهي  تحقيقات
 

 رساني آبهای آب در شبکه هدررفتطرح جامع کاهش پيشنهاد  -4

رين تکشور است. اما يكي از اصلي رساني در سطحهاي آبآب در شبكه اگر چه علل زيادي عامل وجود هدرفت باالي

باشد. چنانكه پيشتر اشاره شد عوامل موثر بر وجود ميرساني آبهاي آب شبكه هدررفتراه براي کاهش آنها عدم داشتن نقشه

ود که شپيچيدگي موضوع وقتي افزون ميباشند. نيز منتوع مي هدررفتکاهش کارهاي راهپيچيده و بسيار متعدد و آب  هدررفت

نيز بر يكديگر تاثير گذار هستند. بسيار مشاهده شده که مديري با هزينه باال و انتظار کاهش قابل  هدررفتراهكارهاي کاهش 

اي وجهتکرده اما بر خالف انتظار، مقدار هدررفت کاهش قابل اقدام رساني آب شبكههاي لولهبه تعويض کل  ،توجه هدررفت آب

نيازهايي دارند که در صورت عدم رعايت آنها ممكن است آب پيش هدررفتاست. برخي از عمليات کاهش اتفاق نيافتاده 

موجود کشور،  موفقيت در عمليات کاهش هدررفت محقق نشود. از طرفي ديگر محدوديت بودجه و تنگناهاي اقتصادي

اهش جهت مديريت و ک اغلب کشورهاي توسعه يافته کند.هاي بهينه ميبه استفاده از روش ملزمهاي آب و فاضالب را شرکت

ي در اين رسانآب شرکتهاياز  ياريبسهاي عملياتي مدون و مشخص برخوردارند. آب از زيرساختي استوار و تكنيک هدررفت

ع توسعه داده اند تا از مناب ياقتصاد و سطح قابل قبولآب به يک  هدررفتبه منظور کاهش  هاي جديديکشورها استراتژي

   ارزشمند آب محافظت کنند. 

رساني اي آبه، الزم استت طرح جامع کاهش هدررفت آب شتتبكههدررفتبراي موثر و کارا بودن عمليات کاهش 

و بهينه دنبال شود. توالي صحيح با ريزي شده آن، عمليات کاهش هدررفت آب به صورت برنامه 2تهيه و بر استاس طرح اجرايي

هاي آب و را به يک دوره آموزشي دبستان تا ديپلم تعبير کنيم شرکت آب هدررفتجامع کاهش اگر طرح ستياستي پيشنهادي 

 شرکتي که مقدار هدررفت. شوندبندي ميو رده گرفتهآب در مقاطع مختلف اين دوره قرار  هدررفتکاهش فاضالب از لحاظ 

کند!  تواند به ادامه تحصيل فكراقتصادي رسانده است موفق به اخذ ديپلم شده است و حتي مي ستطحخود را به  هايشتبكهآب 

والي بايستتت بتدريج و با تآموز ميدر اين مثال فرضتتي، فعاليتهاي کاهش هدررفت آب به مثابه دروستتي هستتتند که يک دانش

هاي آب آن بدرستتتي مشتتخص نيستتت و نقشتته کامل ندارد اي که هنوز محل و موقعيت لولهشتتبكهبه عنوان مثال براي بگذراند. 

دهد که دانش آموز ابتدايي را در کالس دبيرستان بنشانيد. ضمن اينكه بايد صتحبت از هوشتمندستازي شتبكه به اين شباهت مي

 تبر استتاس اطالعات هر شتترک آبشتتهريه دبيرستتتان را نيز براي آن پرداخت کنيد! در طرح جامع پيشتتنهادي کاهش هدررفت 

مقطع و جتايگتاه آن در زنجيره توالي عمليتات کاهش هدررفت آب مشتتتخص و طرح عملياتي موثر و بهينه براي آن پيشتتتنهاد 

 گردد. مي
 

 

                                                           
2 Action Plan 
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