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رسانیهای آبدهه مدیریت نشت در سامانه

های پیش روها و چالشفرصت

  زادهیقاضمحمدرضا جلیلی 

 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و 

عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران

  داشتیم: ها در رسانهزیر را خبر  سه 1398 سال در 

به  فارسجیخلخبر اول: عملیات انتقال آب شیرین از 

 1399در خرداد و آذرماه سال  بیترتبهی کرمان و یزد هااستان

یی آب و انتقال این مسیر زدانمکهای انجام خواهد شد. هزینه

هزار میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون  11کیلومتری،  1500

میلیون یورو، برای آن هزینه شده  280میلیارد تومان و  4200

 است.

نامه انتقال آب دریای عمان از سواحل چابهار تفاهمخبر دوم: 

خراسان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و به استان

های کیلومتر و هزینه 1600رضوی امضا شد. طول این خط انتقال 

آب انتقالی، قیمت  احجام با توجه به  .استمیلیارد دالر  9/3آن 

متناسب با ، شده ی یادهاهر مترمکعب آب در پروژهتمام شده 

 شود. تومان برآورد می ده هزارچند  بر بالغ ،قیمت ارز

: برای پروژه انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی سومخبر 

گنجانده شد. این در  1399و سمنان، دو ردیف در بودجه سال 

ی مجلس شورای اسالمی قباًل هاپژوهشحالی است که مرکز 

تی و اجتماعی، سیزهای محیطبر آسیباعالم کرده بود که عالوه

 است. 53/0نسبت سود به هزینه این پروژه، 

های ای از پروژهعنوان نمونهپروژه به چندعزم بر اجرای این 

آب، حتی برای نیازهای شرب و صنعت، نشان  نیتأم نهیپرهز

رغم شعارهای فراوان، هنوز در نظام که علیدهد می

هر آب )به نیتأمی کشور، دیدگاه سنتی مدیریت گذاراستیس

م از آب، حاک قیمت(، بر دیدگاه مدیریت تقاضا و استفاده بهینه

 است.

ی برای کاهش توجهقابلکه پتانسیل رغم اینچرا علی

وجود دارد،  رسانیآبهای )نشت( آب شرب در شبکه هدررفت

ی کاهش جابههر قیمت( چنان در عمل، تفکر تولید )بههم

و یا تفکراتی  هاپاسخهدررفت آب در کشور حاکم و جاری است؟ 

 شرح زیر است:  نه دارند بهکه برخی مدیران ارشد در این زمی

هزینه و رسانی، پرهای آبهای کاهش نشت در شبکهروش -1

بازیابی آب از طریق مدیریت نشت، اقتصادی نیست؛

است؛  دیموردتردهای کاهش نشت، بودن پروژه زیآمتیموفق -2

شود؛  های تولید آب ترجیح داده میلذا پروژه

در  نشتتجهیزات دقیق و کاربردی برای یافتن محل  -3

رسانی وجود ندارد؛  آبهای شبکه

از محل کاهش هدررفت، پاسخگوی  شدهاستحصالمقدار آب  -4

 نیازهای تقاضای آتی آب نیست. 

باید اذعان داشت که یکی از الزامات اصلی  1در پاسخ بند 

 اگرچهگذاری در این زمینه است. آب، سرمایه هدررفتکنترل 

برای استحصال یک مترمکعب آب  ازین موردگذاری مقدار سرمایه

یابی، تابع عوامل مختلفی است، اما با قاطعیت روش نشتبه

یی و اجرای خطوط انتقال زدانمکگفت که در مقایسه با توان می

های موجود، به هزینه بسیار کمتری جدید آب، کاهش نشت شبکه

نیاز دارد. برای تحلیل این موضوع، باید مقدار اقتصادی نشت در 

پروژه تعیین شود. محاسبه مقدار اقتصادی نشت، نقطه  هر

یابی و منافع حاصل از آن را در هر پروژه های نشتهزینهسر سربه

کند. بدیهی است که در این تحلیل، قیمت آب در تعیین می

بهای آبمناطق دارای تنش آبی، بر مبنای نرخ تعرفه جاری 

مشترکین نیست، بلکه قیمت آب براساس نرخ جایگزینی ای یارانه

های فرصتآن از منابع غیرمتعارف )و یا حتی با لحاظ کردن هزینه 

 شود. رفته در این زمینه( محاسبه میاز دست

براساس این تحلیل، اگر در یک پروژه مقدار نشت بیش از 

مقدار اقتصادی آن باشد، کاهش نشت در آن پروژه، یک فعالیت 

نشت  ودآور خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی اقدامات کاهشس

سپاری و عالوه بر ایجاد اشتغال، مشکل توان برونرا می

ی کارفرمایی آب و فاضالب را نیز هاشرکتاولیه گذاری یهسرما

 یهاتیفعالسپاری ی اخیر برونهاسالکاهش داد. خوشبختانه در 

ی آب و فاضالب هاکتشر، در معدود هدررفتمرتبط با کاهش 

 آغاز شده است. 

فرضی در ذهن دارند و آن پیشبعضی از مدیران،  متأسفانه

لوله و معنای تعویض که کاهش تلفات آب را فقط به است نیا

های زیاد تعویض و دلیل هزینهبهلذا  .دانندمی ی آبرسانیهاشبکه

 ها، معموالً استراتژی کاهش تلفات آب را موردنوسازی شبکه

دهند. این فرض صحیح نیست و کاهش تلفات استقبال قرار نمی

 از تعویض ترارزانیی بسیار هاروشهای موجود و آب با حفظ شبکه
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ها، مانند مدیریت فشار نیز قابل انجام است که در ادامه این لوله

 ها کاهش تلفات بدون تعویض لوله های دیگرروشبه  ،نوشتار

 اشاره خواهد شد.  

مقایسه اقتصادی، ذکر این نکته نیز ضروری است که  لحاظ از

ها و بر اتالف آب، هزینه، عالوهرسانیآبنشت از شبکه و خطوط 

اتالف انرژی در مراحل  ازجملهپیامدهای نامطلوب دیگری 

 شیمیایی مواد بیشتر پمپاژ، تصفیه و توزیع آب، مصرف استحصال،

افزایش  ازجملهیی هاسکیر منشأآب و  تصفیه برای موردنیاز

 ساتیتأساحتمال آلودگی شبکه توزیع، نشست زمین و آسیب به 

های مجاور، ورود هوا به خطوط لوله، زهسازیربنایی و خسارت به 

همراه کاهش فشار در شبکه توزیع آب و نارضایتی مشترکین را به

 هایها، باید به هزینهدر مقایسه اقتصادی بین گزینهلذا دارد. 

بر موارد ذکر شده، عالوهنیز توجه کرد.  نهیهر گزغیرمستقیم 

های کاهش در مقایسه با پروژهیی و انتقال آب، زدانمکهای پروژه

ی و اجتماعی ستیزطیمحهای هدررفت دارای مشکالت و هزینه

 بسیار زیادی هستند.  

 موردهای باید توجه داشت که یکی از پایه 2در پاسخ به بند 

و شرط الزم برای کاهش هدررفت آب، وجود نیروی متخصص  ازین

علت علمی مدیریت نشت است. به هایروشو آشنا با مفاهیم و 

ب های آهای موجود در کنترل نشت، بسیاری از شرکتپیچیدگی

گیرند. در این در چرخه باطل مدیریت نشت قرار می و فاضالب

ها درآمد شرکت کاهشمنجر به آب  هدررفتچرخه، مقدار باالی 

( عیو توز تولید یهانهیهزو افزایش  فروش آبدلیل کاهش )به

و محدودیت بودجه،  هاشرکتشود. در پی کاهش درآمد می

اقدامات کنترلی کاهش نشت محدود شده که متقاباًل، افزایش 

باطل چرخه ترتیب این دنبال دارد و بدینآب را به مقدار نشت

و گیرد. نیروهای متخصص با استفاده از فهم  علمی شکل می

بشکنند. توانند میاین چرخه باطل را  کارشناسی های تحلیل

ای، ی بودجههاتیمحدودرغم ی اخیر، علیهاسالخوشبختانه در 

ی آب و هاشرکتدر  مؤثرهای ضمن خدمت تخصصی و آموزش

 ای قرار گرفته است. فاضالب در مسیر صحیح و حرفه

شود که بسیاری از کارشناسان دیگر مشاهده می طرف از

های آب و فاضالب در ضمن خدمت، ارتقای تحصیالت شرکت

ی هاشرکتبدنه کارشناسی  اکنونهمتوان گفت که داشته و می

دیگر جذب کارفرمائی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد. از طرف

ز که معموالً ابرجسته دانشگاهی  النیالتحصفارغنیروهای جوان و 

 صورتبهشوند،  های متوالی انتخاب میمسیر آزمون و مصاحبه

ی آب و فاضالب را ارتقا داده هاشرکتی توان تخصصی توجهقابل

رو، نیز بیشتر مشاهده خواهد شد. که اثرگذاری آن در دهه پیش

ی موجود این است که نیروهای هاچالشیکی از در این زمینه اما 

ت، عالوه بر تخصص، باید انگیزه کافی برای کار حوزه مدیریت نش

 برخالفی مدیریت نشت هاتیفعالدر این حوزه را داشته باشند. 

ای مدیریت تولید آب و یا توسعه شبکه، نمایش اقدامات سازه

 ی که بعضیلیدالظاهری و رخداد برونی ملموسی ندارند. یکی از 

ی مرتبط با مدیریت هاتیفعالمدیران، تمایل کمتری به اجرای 

مستقیم  نشدن دهیدهدررفت دارند، همین عدم رخداد ظاهری و 

نتایج اقدامات آنان است. لذا مدیران ارشد باید با پشتیبانی 

مناسب، انگیزه الزم را برای مدیران میانی و نیروهای جوان و 

های مدیریت نشت فراهم آورند. با توجه به متخصص در حوزه

اخیراً ادغام  ب و فاضالب شهری و روستاییهای آشرکتکه این

های مرتبط با مدیریت بخش ،، در نمودار سازمانی جدیداندشده

و پشتیبانی  توجه موردنشت مانند دفاتر آب بدون درآمد، باید 

 کمی و کیفی توسعه یابند.  نظر ازبیشتر قرار گرفته و 

ی، چون انجمن آب و فاضالب رانتفاعیغهای فعالیت سمن

های تخصصی آن مانند کمیته  هدررفت آب که ایران و کمیته

گرفته و عمده اعضای آن نیز  ی اخیر شکلهاسالخوشبختانه در 

هستند،  هادانشگاههای مختلف صنعت آب و فاضالب و از بخش

 توانند به این روند رو به رشد کمک کنند.  می

اخیر، ی هاسالکه در یادآوری کرد باید  3در پاسخ به بند 

آب توسعه داده   هدررفتمتنوع و جدیدی برای کنترل  هایروش

ند یابی مانهای نشتشده است. با استفاده از تجهیزات جدید، روش

(، ابزارهای صوتی و GPRتزریق گاز، اشعه نفوذی به زمین )

 و  یافزارنرمی سازهای آب، شبیهویدیومتری لوله، گرماسنجی

از طرف  گسترش هستند. درحال سرعتبهای، ماهوارههای روش

ل و ، پتانسیدر کشوربنیان های دانشتوسعه و رشد شرکتدیگر 

در حوزه  ،های جدیدآوریکارگیری فنهمناسبی برای ببسیار بستر 

 کاهش تلفات آب را فراهم آورده است. 

بندی و استقرار پهنه ازجملهاز طرف دیگر، مفاهیم تخصصی  

(، مدیریت فشار، استفاده DMAsگیری شده )اندازهنواحی مجزای 

افزاری، شناخت و تحلیل جدول موازنه آبی، ی نرمهاسازاز شبیه

های ی شاخصریکارگبه، (MNF)تحلیل حداقل جریان شبانه 

ک های استراتژیعملکردی و تحلیل نشت اقتصادی در قالب برنامه

ی آب و فاضالب هاشرکتدر  سرعتبهمدیریت دارایی، 

و استفاده هستند که به مدیریت و کاهش نشت در  توسعهدرحال

 کنند. کمک شایانی می رسانیآبهای شبکه

ممکن است ، نگارنده نیز اذعان دارد که 4در جواب به بند 

یک  یتنش آبمشکل آب به تنهایی نتواند  و هدررفت کاهش نشت

های کنار اجرای روشدر لذا  .صورت کامل مرتفع کندبهرا منطقه 

آب،  موضوع مدیریت مصرفباید در قدم دوم کاهش هدررفت، 

برای کاهش مشکالت نیز  ها و بازچرخانی آباستفاده از پساب

آبی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.   کم آبی در ناشی از 

ی هاای  یکی از گزینهروش انتقال آب بین حوضه که رغم اینعلی

اما تا زمانی که مقدار نشت  ،شودمحسوب میآب  نیتأممدیریت 

کاهش نیافته  قبولقابلسطح به رسانیآبها و خطوط در شبکه
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 یهابخشآب نیز در  و بازچرخانی آن مدیریت مصرف موازاتبه)و 

ی پرهزینه و ناسازگار هاطرحمختلف اجرا نشده است( استفاده از 

 تصوربهای، حوضهیی و یا انتقال آب شیرین بینزدانمکمانند 

رسانی را اصالح های آب. لذا ابتدا باید سامانهاست سؤال زیرجدی 

را کنترل کرد و سپس درصورت نیاز، آب  هاآنو مقدار نشت 

زدائی و انتقال به ای مانند نمکهای پرهزینهمنتقل شده با روش

توزیع کرد. به قول  ،های مطمئنمناطق دوردست را در شبکه

اول ای جان دفع شَرِ موش کن    وانگهان در جمعِ گندم  "موالنا 

 .  "ش کنکو

 موردنیاز در عوامل این است که عمده توجهقابلنکته مثبت 

 نشت و هدررفت مؤثر کاهش درجهت برای موفقیت ،کشور

از لذا فارغ  .است شدن فراهم حال آب، در توزیع یهاشبکه

 رفتهدررسد دهه آینده را باید دهه کاهش نظر میبه یی،گراآرمان

ای هرو باید با رفع چالشی کرد. در دهه پیشگذارنامآب در کشور 

ب، آ هدررفتریزی استراتژیک برای کاهش مقدار باقیمانده، برنامه

ت تولید آب، مشکالنرخ ارائه و عملیاتی شود تا با توقف یا کاهش 

 کاهش یابد. آبی در کشور  ناشی از تنش

برای شتاب بخشیدن و در راستای توسعه صحیح مدیریت 

 شود: آب، موارد زیر توصیه می هدررفت

های توجه جدی به تحلیل اقتصادی هدررفت آب و اتخاذ روش -

ای  هتطبیق و مدیریت تعرفه آب مشترکین در شهرها و پروژه

 مختلف، متناسب با ارزش ذاتی آب در هر پروژه؛ 

های مرتبط با مدیریت نشت در نمودار جایگاه بخشتقویت  -

و ادغام شده های آب و فاضالب سازمانی شرکتجدید 

پشتیبانی جدی و ایجاد انگیزه در کارشناسان و مدیران میانی 

 این حوزه توسط مدیران ارشد؛

بسترسازی برای ایجاد و تقویت مشاورین و پیمانکاران آشنا  -

 و رسانیآبهای شت از شبکهبرداری و نگهدابه موضوع بهره

سپاری تقویت ساختارهای قانونی و مهندسی برای برون

 های کاهش هدررفت آب؛فعالیت

واقعی و ظاهری آب در شهرها و  هدررفتتدقیق آمار مقادیر  -

ر با یکدیگ هاشرکتی مختلف برای مقایسه عملکرد هااستان

 ؛المللیهای بینبا شاخص هاآنو قیاس  شفافدر محیطی 

 ضمن مؤثرهای تخصصی ادامه روند و توسعه و تقویت آموزش -

ی هاپژوهشی آب و فاضالب و انجام هاشرکتخدمت در 

 مدیریت نشت؛  نهیدرزمکاربردی 

سازی طرح مدیریت دارایی مبتنی بر ریسک و توجه به جاری -

 مسائل اپراتوری و نگهداشت در راستای کنترل مستمر نشت؛ 

های ، شرکتصنعت، دانشگاه چندجانبهتوسعه ارتباط  -

های تخصصی در زمینه کاهش هدررفت و سمن بنیاندانش

 آب؛

توسعه و ارائه دروس جدید و تخصصی در حوزه مدیریت نشت  -

 و هانامههای مرتبط و تعریف پایان، برای رشتههادانشگاهدر 

 های کاربردی و عملیاتی در این زمینه؛رساله

در چاپ مقاالت کاربردی و ارائه مطالعات موردی در کشور  -

توسط مجالت تخصصی زمینه روشهای کاهش هدررفت آب 

و نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب برای انتقال تجربیات 

 عملی موفق.




