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آب کشور عیتوز یهادر شبکه روشیمشکالت پ

 یهنر درضایمهندس حم
 ط،یمحبهداشت یبازنشسته گروه مهندس یعلم ئتیعضو ه

آب  هایتهران، مشاور سابق شرکت یدانشگاه علوم پزشک

مشاور  نیتهران و مهندساستان آب و فاضالب  و یامنطقه

 آبران

سالی ناشی از تغییرات اقلیمی افزون بر بحران آب و خشک

نیازهای ناشی از رشد و توسعه سریع جوامع، علت اصلی مشکالت 

و مسائل مربوط به آب در مناطق مختلف دنیا است. بسیاری از 

کشورهای درحال توسعه با رشد سریع جمعیت و توسعه شهر و 

روی آن مواجه هستند و با های پیشروستاها و مسائل و چالش

ضرورت جایگزینی ساختارهای قدیمی و فرسوده برای تامین 

اند. مطالعات خوبی برخورد کردهنیازهای فعلی و آینده خود به

کند که برای توسعه ساختارهای توزیع دهد و تاکید مینشان می

این زمینه است. از طرفی در گذاری در آب نیاز به افزایش سرمایه

برداری و خصوص در طول دهه گذشته در مسائل بهرهدنیا و به

داری از تاسیسات آبی رخدادهای مهمی ایجاد شده و نگه

داری ساختارهای موجود و برداری و نگهحساسیت روی بهره

شود، طور جدی دنبال میساختارهایی که جدیدا احداث شده به

گذاری الزم روی آن منجر به هی و عدم سرمایهتوجزیرا در اثر کم

شود که دهی به مشترکین میبروز مشکالت و ضعف در سرویس

درنهایت پیامدهای آن باعث تهدید سالمت جامعه و بروز 

 های اجتماعی خواهد بود.تنش

چه که مسلم است تاکنون توجه مدیریت کالن در ایران آن

ای احداث مات سازهگذاری در خصوص اقداعمدتا به سرمایه

دلیل سازی و توزیع آب بهتاسیسات تامین، انتقال، تصفیه، ذخیره

نمایش ظاهری و رخداد برونی ملموس، بیشتر معطوف بوده است 

داری از ساختارهای برداری و نگهگذاری روی بهرهتا سرمایه

داری صحیح از تاسیسات برداری و نگهکه بهرهموجود. در حالی

های توزیع آب سبب جلوگیری از افزایش تلفات هخصوص شبکبه

و هدررفتن سرمایه ملی و بروز خطرات بهداشتی برای مشترکین 

خواهد شد.

گذاری مناسب یکی از فاکتورهای مهم در از طرفی سرمایه

خصوص شبکه توزیع است که سبب احداث تاسیسات آبی به

نحوی که اگر داری است، بهبرداری و نگهها در بهرهکاهش هزینه

ها از بهترین اقدامات مهندسی و باالترین در مطالعه و اجرای طرح

رغم کیفیت لوازم، اجناس و تجهیزات در طرح استفاده شود، علی

هایی که باید در گذاری اولیه، هزینههای سرمایهافزایش هزینه

شدت کاهش داری صرف شود، بهبرداری و نگهآینده برای بهره

یابد. می

طورکلی قابلیت اطمینان و پایداری یک شبکه توزیع وابسته به

به یکپارچگی سه نوع خصوصیت فیزیکی، هیدرولیکی و کیفی آب 

است که ارتباط بین شبکه توزیع و محیط خارج )فیزیکی(، ارتباط 

بین جریان آب با فشار مناسب برای رسانیدن آب کافی به 

ت آب و حفظ مشترکین )هیدرولیکی( وکیفیت مناسب و سالم

امنیت آن دارد. این سه ویژگی مستقل از هم هستند، اما روی 

عنوان مثال فقدان استحکام فیزیکی گذارند. بهیکدیگر اثر می

ها موجب کاهش بازده هیدرولیکی دلیل ایجاد ترک در لولهبه

دلیل احتمال ورود آالینده طور کاهش کیفیت آب بهشبکه و همین

 ها خواهد بود.خل لولهداها بهاز طریق ترک

های تابعه طبق آمار اعالم شده از طرف وزارت نیرو و شرکت

های توزیع آب شهری از مرز کل طول شبکه 1399آن تا سال 

های توزیع آب در مناطق هزار کیلومتر و طول شبکه 160

هزار کیلومتر عبور کرده است. بنابر اعالم معاونت  184روستایی از 

برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب بر بهرهراهبری و نظارت 

درصد شبکه توزیع آب فرسوده و سن  30الی  25کشور حدود 

ترتیب طول کلی خطوط لوله سال است. بدین 25ها بیش از شبکه

هزارکیلومتر  40شبکه توزیع آب فرسوده در بخش شهری حدود 

هزار کیلومتر است. این درحالی  50و در بخش روستایی حدود 

شدن عمر مفید تدریج با توجه به سپریکه ساالنه و به است

شود. از طرفی توان های توزیع آب به این طول اضافه میشبکه

الی  2ها ساالنه حدود ها برای اصالح و بازسازی شبکهمالی شرکت

هزار کیلومتر است. بر این اساس با توجه به شرایط موجود و  3

ای نه چندان دور با در آینده آبی وکاهش اعتبارات، در شرایط کم

چالش بزرگی مواجه خواهیم بود که تبعات آن منجر به خسارات 

بسیاری به سالمت جامعه و ایجاد نارضایتی برای مشترکین خواهد 

های آب و روی شرکتهای پیششد. بنابراین یکی ازچالش

بها، بر مشکالت مالی ناشی از واقعی نبودن قیمت آبفاضالب عالوه

تا ناشی از قدمت باالی شبکه توزیع و شرایط نامناسب آن و عمد

 ها است.مشکالت مربوط به تاسیسات و زیرساخت

های توزیع آب کشور های دیگرساختاری در شبکهاز چالش

عنوان مثال در عدم مدیریت فشار و مدیریت جریان است. به
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دلیل ایجاد زیرساختی درست و شهری مانند شهر تهران بهکالن

رغم هجوم های توزیع و علینطقی در تاسیسات آبرسانی و شبکهم

 13خوبی تاکنون توانسته جمعیت بیش از جمعیت به پایتخت، به

بردن به این موضوع الزم است میلیونی را جوابگو باشد. برای پی

 کشی آب شهر تهران شود.ای مختصر به تاریخچه احداث لولهاشاره

آب تهران منجر به برنده شدن  کشیاولین مناقصه برای لوله

نام مشاور سر الکساندر گیب با سابقه بیش یک شرکت خارجی به

اولین کلنگ  1326سال در این زمینه شد و در سال  150از 

 1359زمین زده شد. بعدها از سال کشی آب تهران بهاجرای لوله

بعد با هجوم و رشد سریع جمعیت در شهر تهران روند توسعه به

خصوص شبکه توزیع براساس ضوابط، ت مختلف و بهتاسیسا

مشی، چارچوب و ساختاری که مشاور مذکور برای ایجاد خط

پایداری و قابلیت اطمینان )یکپارچگی سه خصوصیت مورد 

رغم اشاره(، در تاسیسات آبی تعیین کرده بود ادامه یافت و علی

ن متر در سطح دشت شهر تهرا 700وجود اختالف ارتفاع بیش از 

مخزن در نقاط مختلف  72تاکنون با آبرسانی و احداث بیش از 

برداری قراردارند شهر با ترازهای ارتفاعی مختلف که در مدار بهره

دار تامین فشار ثابت و یکنواختی برای شبکه توزیع هستند. عهده

منظور پرهیز از باال رفتن فشار در شبکه تحت پوشش هر مخزن به

ها نیز ارتباط شبکه از طریق ز بین زونزون بندی شده و در مر

دستی های باالدستی و پائینها و با قطع ارتباط بین زونفشارشکن

 انجام شده است.

این موضوع توسط نگارنده در مطالعه روی سایر کالن شهرها 

رغم های مختلف مورد بررسی قرارگرفت. علیو شهرها طی سال

ندرت مشاهده شده ات بهسازی و سایر امکانوجود تاسیسات ذخیره

سازی شبکه توزیع تحت پوشش مخازن برای بندی و ایزولهکه زون

ها صورت گرفته باشد، بلکه در توزیع یکنواخت فشار آب درشبکه

وجود آمده و امکانات هر کجا که مشکالتی در شبکه توزیع به

ها و پمپاژ تامین آب از منابع زیرزمینی فراهم بوده، با حفر چاه

داخل شبکه توزیع رفع مشکل شده است. یا در بسیاری مستقیم به

ازشهرها و روستاها مشترکین خود اقدام به تامین فشار با پمپاژ 

اند، که همین موضوع مستقیم از انشعاب و گذاشتن تانکر نموده

افزایی در ایجاد و باالرفتن آمار در کنار فرسودگی شبکه باعث هم

ایجاد نارسایی در توزیع و تامین آب حوادث و تلفات واقعی و 

 شود. می

شده از سوی وزارت نیرو ظرفیت جایی که طبق آمار اعالماز آن

میلیارد  11آبرسانی به شهرها و روستاها و صنایع ساالنه حدود 

مترمکعب برآورد شده است، تلفات واقعی آب در تاسیسات آب و 

عنوان یک ی( بههای توزیع )با کسر تلفات اقتصادخصوص شبکهبه

میلیارد مترمکعبی برای تامین آب  2پتانسیل با ظرفیت حدود 

توجهی از این طریق هدررفته زیرا حجم قابل. شودمی محسوب

است که باید جایگزین شود. ضروری است برای مدیریت این منبع 

دسترس با رعایت سود و زیان اقتصادی تامین آب قابل

های مختلف وسایل پیشرفته و استراتژیها، تجهیزات و نامهازشیوه

 داری استفاده شود.برداری و نگهدر بهره

برای عبور از این شرایط و با توجه به کمبود اعتبارات الزم 

های توزیع الزم است داری از شبکهبرداری و نگهدربخش بهره

ها با  سپاری فعالیتساختارهای قانونی و مهندسی برای برون

ردادهای مبتنی بر عملکرد )قراردادهای عملکردمبنا استفاده از قرا

حلی تواند راهبرای کاهش آب بدون درآمد( نیز فراهم شود که می

داری برداری و نگهها در کنار واحدهای بهرهمناسب برای شرکت

خصوص جذب نیروهای تحصیلکرده باشد تا ضمن ایجاد اشتغال به

ی نسبتا دقیقی در سمت ایجاد بانک اطالعاتدر جهت حرکت به

مورد تاسیسات شبکه و انشعابات، ارزشیابی وضعیت موجود، ایجاد 

های فشاری برای استقرار مدیریت فشار، کنترل و کاهش زون

داری و موارد مرتبط با آب بدون درآمد، استقرار سیستم نگه

تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از تجهیزات برای هوشمندسازی 

های توزیع یکی دیریت هوشمند و موثر شبکهشبکه توزیع باشد. م

ترین ابزارهای مدیریتی است که با استفاده از تجهیزات از مهم

ریزی و های الزم برای تحلیل، پایش، برنامهپیشرفته و استراتژی

گیرد. در چنین های توزیع صورت میبرداری صحیح از شبکهبهره

ت که در سطح شرایطی استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعا

های دسترسی است، در بخش آب فرصتسهولت قابلکشور به

ورد و آهای توزیع آب فراهم میجدیدی برای مدیریت شبکه

 کند.ها ایجاد میانداز جدیدی را برای مدیریت شبکهچشم




