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در  نشتمقدار گیری های پایش و اندازهروشترین مهمیکی از 

ه ایزول، تحلیل جریان حداقل شبانه در مناطق های توزیع آبشبکه

با کسر مقدار  شبانه در هر ایزوله، نشت مقداراست. تخمین  شده

 لذا مقدار. آیدمیدست به جریان حداقل شبانهاز شبانه مجاز مصرف 

در  ذارتأثیرگترین پارامترهای مصرف شبانه مشترکین خانگی از مهم

های اقلیمی، فرهنگی و با توجه به تفاوتتعیین مقدار نشت است. 

خانگی در های شبانه اجتماعی هر کشور ممکن است مقدار مصرف

زان تعیین میدر بنابراین باشد؛ مختلف، متفاوت ی هاکشور مناطق و

طالع از اتحلیل حداقل جریان شبانه، ات فیزیکی شبکه به کمک تلف

اسب های مناستفاده از تکنیکو  خانگی مقادیر صحیح مصرف شبانه

. مقاله حاضر مروری بر مطالعات انجام شده ضروری استتحلیل آن 

منظور تعیین مصرف شبانه آب مشترکین خانگی در کشورهای به

چنین عوامل مؤثر بر میزان آن دارد. ها و هممختلف و آشنایی با روش

مورد استفاده متخصصان و پژوهشگران حوزه نشت  توانداین مقاله می

 رسانی قرارگیرد.های آبدر شبکه

مصرف شبانه آب مشترکین خانگی، حداقل : های کلیدیواژه

 جریان شبانه، نشت آب، مناطق مجزای ایزوله شده.

Minimum Night Flow (MNF) analysis in District 

Metered Areas (DMAs) is the most important method 

for monitoring and estimating the leakage volume in 

Water Distribution Networks (WDNs). An estimation 

of night leakage in a DMA is calculated by deducting 

legitimate night consumption from MNF. Therefore, 

the amount of household night water consumption is a 

crucial parameter in determining the leakage level in 

WDNs. The household night water consumption may 

be different in various countries or even in different 

utilities within a country. Therefore, a precise 

estimation of household night water consumption and 

use appropriate techniques are required to determine 

the volume of physical losses using MNF analysis. The 

present paper provides a literature review on analysis 

methods for estimating household night water 

consumption in different countries, their estimated 

values, and the effective parameters on the per capita 

household night consumption. This review could be 

used by practitioners and researchers dealing with 

estimating leakage level in WDNs. 

Keywords: Household Night Water Consumption, 

Minimum Night Flow, Water Leakage, District 

Metered Area. 
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 مقدمه -9
  

آب یکی از ارکان اصلی مؤثر در توسعه پایدار یک جامعه است. 

دسترسی به آب آشامیدنی و بهداشتی یکی از عوامل تأثیرگذار و 

های جهانی است که از طریق سامانهمهم در افزایش جمعیت 

گیرد. یکی از کنندگان قرار میرسانی در اختیار مصرفآب

ها در آن 1های آبرسانی، مقدار هدررفتهای آبمعضالت شبکه

 54طبق آمار موجود در کشورهای در حال توسعه، حدود است. 

، های توزیعمیلیون مترمکعب آب، روزانه از طریق نشت در شبکه

 222رسانی به حدود رود که این حجم از آب برای خدمتیهدر م

 (. Kingdom et al., 2006میلیون نفر کافی است )

های اخیر جزء خصوص در سالکمبود آب به مسئلهدر ایران 

شود. کاهش آب های آب کشور محسوب میترین نگرانیاصلی

شود؛ باعث ایجاد منابع جدید آبی و مالی می 2بدون درآمد

های فیزیکی، منجر به در دسترس که کاهش هدررفتوریطبه

توجه آب برای مصرف و به تعویق انداختن قرار گرفتن مقادیر قابل

های جدید برای تأمین نیاز آبی و کاهش گذارینیاز به سرمایه

 .شودهای آب و فاضالب میهای اجرایی شرکتهزینه

های کاهش آب بدون درآمد، های اصلی فعالیتیکی از گام

رسانی های آبدرك مفاهیم و اجزای مربوط به هدررفت در شبکه

ها گیری دقیق و یا تخمین هر یک از آنو حصول اطمینان از اندازه

های مربوط به کاهش آب بدون عنوان زیرساخت فعالیتاست. به

زای مرتبط با هدررفت آب درآمد، الزم است که ابتدا تمامی اج

رسانی مورد خصوص در ارتباط با هدررفت واقعی در شبکه آببه

ها گیری دقیق و یا تخمین آنشناسایی قرار گیرد و نسبت به اندازه

های موجود برای پایش و تخمین روش .اقدامات الزم صورت گیرد

؛ روش برآورد 3از: روش تعادل آب اندعبارتمیزان هدررفت واقعی 

)نشریه  4و روش تحلیل حداقل جریان شبانه 5های نشتمؤلفه

 .(Fanner et al., 2008؛ 1331، 445

صورت های نشت بهجدول تعادل آب و برآورد مؤلفه روش

که روش تحلیل حداقل شوند، درحالیمطالعات دفتری انجام می

های میدانی است. گیریجریان شبانه، نیازمند مطالعات و اندازه

 5شدهگیریهای با نواحی مجزای اندازهروش معموالً در شبکهاین 

های منظور ارزیابی مقدار نشت، از دادهکاربرد دارد. در این روش به

شده جریان ورودی به ناحیه که در زمان حداقل تقاضا گیریاندازه

شود. حداقل جریان ورودی در مناطق دهد، استفاده میرخ می

دهد. در این بامداد رخ می 5تا  2 هایشهری اغلب بین ساعت

میزان حداقل و در نتیجه مقدار نشت، مدت، مصرف مشترکین به

با بررسی الگوی جریان ورودی به یک ناحیه  .بیشینه خواهد بود

 جریان شبانهحداقل گیری پس از اندازه، 1ایزوله شده مانند شکل 

 ناحیهشبانه از آن، مقدار نشت شبانه مجاز کسر مقدار مصرف و 

 (.Thornton et al., 2008دست آورد )توان بهرا می ایزوله شده
 

 
 (Thornton et al., 2008ساعته نشت بر اساس تحلیل حداقل جریان شبانه ) 24سازی مدل -9شکل 

 

بانه مصرف شسرانه بینی شبانه، پیش در تحلیل حداقل جریان

 در تعیین ترین پارامترهای تأثیرگذاراز مهم 2خانگیآب مشترکین 

های اقلیمی، فرهنگی و باتوجه به تفاوتمقدار نشت است. 

از خانگی های شبانه اجتماعی هر کشور ممکن است مقدار مصرف

ا ای تاز منطقه حتی در یک شبکه، کشوری به کشور دیگر یا

که تعیین میزان نشت شبدر بنابراین طقه دیگر متفاوت باشد؛ من

 هایتحلیل حداقل جریان شبانه، استفاده از تکنیکبه کمک 

نطقه در م خانگی مناسب برای تعیین مقادیر صحیح مصرف شبانه

 .موردمطالعه ضروری است
 

 مروری بر مطالعات پیشین -2

 

در زمینه تعیین مقدار سرانه مصرف شبانه مشترکین خانگی در 

المللی، مطالعات مختلفی انجام شده است که در این سطح بین
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شود. مطالعات انجام ها اشاره میترین آنمقاله به تعدادی از مهم

، نشان داد که مصرف 1332گرفته در انگلستان در اوایل دهه 

عیت فعال در شب و متوسط شبانه مشترکین خانگی بر اساس جم

( تعیین 1مصرف ساعتی هر نفر در طول شب با استفاده از رابطه )

 شود:می
 

(1) Normal Domestic Night Use (NDNU) =  
(POPact × POP) ×POPuse 

 

ازای لیتر در هر نفر : مصرف شبانه مشترکین خانگی بهNDNUکه 

: کل POP: درصد جمعیت فعال در شب، actPOPدر ساعت، 

: متوسط مصرف ساعتی هر نفر در طول شب usePOPجمعیت و 

 هستند.

درصد از جمعیت در شب  5که تنها در این تحقیق با فرض این

 تریل 12مصرف ساعتی هر نفر در شب نیز  متوسط وفعال است 

(، متوسط سرانه مصرف شبانه 1، با استفاده از رابطه )باشد

نفر در ساعت تخمین زده  لیتر به ازای هر 5/2مشترکین خانگی 

شد. در نهایت با درنظر گرفتن بعد خانوار در منطقه مورد مطالعه، 

لیتر به ازای هر  2/1میزان مصرف شبانه مشترکین خانگی، 

اشتراك در ساعت تعیین شد. الزم به ذکر است که متوسط مصرف 

شو وساعتی هر نفر در طول شب بر اساس حجم مخزن آب شست

ای تا ای فرنگی ممکن است از کشور یا منطقههدهنده توالت

 (.Industry, 1994مناطق دیگر تفاوت کند )

Creasey et al. (1996) های روشی آماری برای برآورد مصرف

شبانه ارائه کردند. براساس این روش با ثبت جریان شبانه با 

توان تر میمدت یک هفته یا بیشبه ،باال دقتکنتورهای دارای 

ست که ا دست آورد. قاعده این روش آننه را بهمصرف شبا

چه فشار نوسانات زیادی نداشته باشد، تلفات آب در ناحیه چنان

دی وو لذا نوسانات جریان شبانه ورشود فرض میثابت  تقریباً مجزا

در این روش چنین . های ساکنین ناحیه استناشی از مصرف کامالً

نوع رویداد کوتاه با  ثر از یکأشود که مصرف خانگی متفرض می

وشو دهندة عنوان مثال مخزن آب شستحجم ثابت و مشخص )به

ه گیری بدوره اندازه. توالت( است و متوسط کل جریان ثابت است

شود و این دوره دقیقه تقسیم می 4تا  1ای زمانی مساوی از هبازه

 ( بازه زمانی را422 )ترجیحاً 242ای باشد که حداقل اندازهباید به

دربرگیرد. در هر بازه زمانی، با تقسیم کل حجم جریان بر متوسط 

حجم رویداد مذکور، مقدار معادل دبی برحسب تعداد رویدادها 

ست که تعداد رویدادهای همانند در ن اآید. فرض بر آدست میبه

ر که د کنندهای زمانی مساوی، از توزیع پواسون تبعیت میبازه

که نوسانات با توجه به آن .با هم برابرند میانگین و واریانس تابع آن

 متوسط تعداد ،های خانگی استمربوط به مصرف دبی صرفاً

کل در آن  انیجر انسیبا وار یدر هر بازه زمان یخانگ یدادهایرو

 یانگخ انهب، مصرف شنیشود؛ بنابرابرابر درنظر گرفته می ،بازه

در حجم هر  دادهایضرب تعداد روبا متوسط حاصل تبرابر اس

 (.Creasey et al., 1996) دادیرو

خدمات آب  یگذار، سازمان قانون1332در اواخر دهه 

 یو اختصاص یمحل یهاها را ملزم نمود تا از دادهشرکت انگلستان

 یلک ریو استفاده از مقاد ندنکمطالعات هر منطقه استفاده  یبرا

هر انشعاب در ساعت را  یزااهب تریل 2/1همچون سرانه 

راستا انجام  نیکه در ا یاز جمله مطالعات .قبول دانسترقابلیغ

بود که با  1331در سال شرکت خدمات آب بریستول شد، اقدام 

را  نیهای شبانه مشترکمصرف، 1فمصر شیپا نواحیاستفاده از 

د. ناحیه پایش مصرف در واقع بخشی از یک ناحیه گیری نمواندازه

به منظور  هیناح یورود یاز کنتورها هاآندر ایزوله شده است که 

د. این نواحی شویاستفاده م نیگیری مصرف مشترکاندازه

های مصرف نیتراالمکان کمیشود که حتیانتخاب م یاگونهبه

و  را داشته باشد های صنعتی و تجاریی مانند مصرفخانگریغ

 یبندطبقه یعبارتمصرف )به یآن به لحاظ الگو نیمشترک

 نیتعداد مشترکنیز  یلحاظ آمارمشابه و به ی(و فرهنگ یاجتماع

 نیروش مذکور ا ید. مبنانبرآورد جامعه باش یبرا ینمونه مناسب

 1222تا  222)بین  نیکه در صورت کم بودن تعداد مشترک ستا

 یلیثبت مصرف به احتمال خ یهابازه و کوچک کردن مشترك(

وجود نداشته  یمصرف چیه ثبت نمود که یتوان لحظاتمی ادیز

. باشد 3شبانه خالص نشت انگریب هیبه ناح یورود انیباشد و جر

( مصرف 2کمک رابطه )پس از تعیین میزان نشت خالص شبانه، به

   (:Thornton et al., 2008)د شومیشبانه مشترکین خانگی تعیین 
 

(2) Domestic Night Use (DNU) = MNF - NNF 

 

: میانگین MNF: مصرف شبانه آب مشترکین خانگی، DNUکه 

: نشت خالص شبانه NNFجریان ورودی به ناحیه در بازه شبانه و 

 در ناحیه ایزوله هستند.

در مطالعه یاد شده، بازه شبانه برای تعیین مصرف شبانه 

 نیکه از ا یجیجمله نتا ازصورت دو ساعته درنظر گرفته شد. به

در مناطق شبانه  انیست که مقدار جرا نآمد ای حاصل یبررس

 .( متفاوت استکسانی یاجتماع یندبهبا طبق یحتمختلف )

منطقه، در طول فصول مختلف  کیشبانه در  انیجربر این، عالوه

مصرف سرانه مقدار با استفاده از روش مذکور  .است ریمتغنیز 

هر انشعاب در  یازاهب تریل 24/3 در ناحیه مورد مطالعه شبانه

های ها و اصالح روشگیریبا ادامه اندازه تخمین زده شد. ساعت

مصرف  2221در سال بریستول  ها، شرکتداده یرگیینانگیم
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گزارش ر ساعت دهر انشعاب  یازاهب تریل 33/2را  نیمشترک نهباش

 (.Fanner et al., 2008) استکرده 

با  اکاناد قاتیتحق ی، انجمن مل2222تا  2225 یهادر سال

 یکشورها برا ریسا اتیحاصل از تجرب یهاکه دادهفرض آن

 ود اییست، در مطالعهمناسب ن یشمال یکایمطالعات منطقه آمر

د و مقادیر واقعی ی کرسازادهیپ در شهر اوتاواایزوله شده  ناحیه

دست نشت را به -، نشت زمینه و رابطه فشارخانگیمصرف شبانه 

در این مطالعه با استفاده از مناطق پایش مصرف، مصرف  آورد.

شبانه مشترکین تعیین شد. بر همین اساس جریان ورودی به 

ای ثبت ناحیه ایزوله شده در بازه شبانه در فواصل زمانی پنج ثانیه

عنوان نشت ی شده بهگیرشد. سپس با انتخاب حداقل مقدار اندازه

شبکه )در صورتی که نویز نباشد(، محاسبه میانگین جریان ورودی 

به ناحیه در بازه شبانه و کسر این دو مقدار از هم، مصرف شبانه 

در بخش  هنتایج حاصل از این مطالعمشترکین تعیین شد. 

 شرح زیر استبه خانگی های شبانه مشترکینگیری مصرفاندازه

(Hunaidi and Brothers, 2007:) 

  ازای لیتر به 2/1مقدار مصرف شبانه از برآورد متداول آن یعنی

گیری براساس نتایج اندازه 1332در دهه هر انشعاب در ساعت که 

دست آمده، بیشتر است. این موضوع باالخص کشور انگلستان به

نحوی که مقدار در فصول آبیاری فضای سبز بیشتر نمایان است، به

 ؛رسدبرابر برآورد متداول نیز می 3آن تا 

 توجهی از شبی تا شب طور قابلدر ماه ژوئن مصرف شبانه به

خاطر آبیاری فضای سبز کند که به احتمال زیاد بهیدیگر فرق م

 ؛است

  ،در ماه اکتبر که خارج از بازه آبیاری فضای سبز قرار دارد

د و کنهای مختلف تفاوت میمصرف شبانه به میزان کمی در شب

ازای هر انشعاب در ساعت لیتر به 2/1 طور کلی بیشتر از مقداربه

ازای هر لیتر به 13/2و  23/1 مقدار سرانه مصرف شبانه بین. است

ازای هر انشعاب در لیتر به 35/2انشعاب در ساعت و متوسط آن 

 بود؛ ساعت

 چنین های ژوئن و اکتبر دست آمده در ماهبراساس نتایج به

 روزهایبیشتری از جمعیت در  درصداحتماالً رود که انتظار می

 .ار هستندتعطیل سال در طول شب بید

و ، دکانادا قاتیتحق ی، انجمن مل2221تا  2222های در سال

پیاده نمود. در ناحیه اول رجینا دیگر را در شهر  ایزوله شده ناحیه

منظور بررسی اشتراك داشت. به 2234ناحیه دوم  در و 335

 222ای متشکل از همصرف شبانه از کل ناحیه اول و زیرمجموع

 ستفاده شدا نواحی پایش مصرفعنوان اشتراك در ناحیه دوم به

(Hunaidi, 2010 .) گیری برای اندازهروش در این مناطق از دو

 ها استفاده شد:مصرف

ف ی بازه مصرقرائت کنتورهای مشترکین در زمان ابتدا و انتها -1

 ؛12شبانه به کمک سیستم قرائت خودکار

 از مناطق پایش مصرف.استفاده  -2

کمک به در این مطالعه برای تعیین مصرف شبانه مشترکین

 422گونه عمل شد که با انتخاب سیستم قرائت خودکار بدین

تا  25اشترك خانگی، مقدار مصرف این مشترکین در بین ساعات 

کمک سیستم قرائت خودکار ثبت و مقدار مصرف شبانه بامداد به 5

در هر اشتراك از تفاوت بین قرائت ابتدا و انتها در یک بازه دو 

ن مصرف شبانه مشترکین در این روش ساعته تعیین شد. میانگی

های تعیین شده در هر شب بر تعداد کل از تقسیم مجموع مصرف

 مشترکین مورد مطالعه، تعیین شد.

از این مطالعات نتایجی مشابه مطالعه قبلی )منطقه اوتاوا( 

 تر از مصرفمراتب بیشحاصل شد. البته مقادیر مصرف شبانه به

در ساعت بود. مصرف شبانه در منطقه  ازای هر انشعابلیتر به 2/1

برابر این مقدار بود.  3تا  4برابر و در منطقه دوم  1تا  4/3اول 

دلیل استفاده گسترده دست آمده به احتمال زیاد بهمقادیر به

های تصفیه آب تخمین زده شده مشترکین این منطقه از دستگاه

جام شده در بر این، در مطالعات ان(. عالوهHunaidi, 2010است )

ان های حداقل جریشهر رجینا یک مدل تحلیلی برای تعیین مؤلفه

توسعه داده شد. براساس این مدل  شبانه در هر ناحیه ایزوله،

شود تحلیلی، حداقل جریان شبانه به سه مؤلفه زیر تقسیم می

(Hunaidi, 2010:) 

 نشت زمینه؛ -1

 گزارشهای گزارش شده یا تلفات قابل اجتناب )شکستگی -2

 نشده(؛

 مصرف شبانه مشترکین. -3

 :است ریشرح زمدل به نیا اتیفرض

 لذا با  دهد،یرخ م رهایغالباً در محل اتصاالت و ش نهینشت زم

 ؛متناسب است 4/1توان  اب، 11منطقه فشار متوسط شبانه

 با  اییهاز نشت ی( غالباً ناشهایتلفات قابل اجتناب )شکستگ

با توان  منطقهلذا با فشار متوسط شبانه  ؛سطح مقطع ثابت هستند

 ؛متناسب هستند 4/2

 با توجه به ثابت بودن حجم  نیمتوسط مصرف شبانه مشترک(

 .است هناحی فشار از مستقل( هاوشو دهنده توالتآب شستمخزن 

چنانچه ( ارائه شده است، 3در این مدل تحلیلی که در رابطه )
T

if عنوان کل جریان شبانه وبه BL
if ،RL

if  وRD
if عنوان ترتیب بهبه

جریان نشت زمینه، جریان نشت قابل اجتناب و جریان مصرف 

گیری حداقل ، با اندازهگرفته شوددرنظر  iPانه خانگی در فشار بش
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( حاصل 3رابطه ) Pو  P ، Pجریان شبانه در فشار متفاوت 
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لفه ؤسه م ری، مقاد(3رابطه ) یمعادالت خط ستمیبا حل س

 .شودیم تعیینشبانه  انیحداقل جر

منظور تعیین مصرف شبانه آب ای بهمطالعه 2224در سال 

اشتراك در شهر  2222با مشترکین خانگی در یک ناحیه مجزا 

همین منظور تمامی کنتورهای بانکوك تایلند انجام گرفت. به

صورت اشتراك خانگی موجود در محدوده مورد مطالعه به 1242

بامداد، دو بار قرائت شد.  5تا  25مجزا در هر شب بین ساعات 

مدت دلیل زیاد بودن تعداد اشتراکات خانگی، این عملیات بهبه

منظور طول انجامید. در این مطالعه بهماه ژوئن به یک هفته در

گیری شده های اندازهتعیین میانگین مصرف شبانه از مصرف

ها گیریپوشی شده است. اندازهلیتر بر ساعت چشم 242بزرگتر از 

 2/11نشان داد که میانگین مصرف شبانه در ناحیه مجزا 

ت غیرخانگی وجود اشتراکامترمکعب بر ساعت است. با توجه به

در محدوده مورد مطالعه، میانگین مصرف شبانه آب مشترکین 

هر  یبه ازالیتر  23/1مترمکعب بر ساعت که معادل  5/15خانگی 

است و میانگین مصرف شبانه مشترکین غیرخانگی  نفر در ساعت

 1/3های مرتبط(، )با استعالم میزان مصرف آب از سازمان

(. در Islam, 2005) مترمکعب بر ساعت تعیین شده است

آب های شبانه مصرف ینیبشیپ یبرا یمطالعاتکشورهای دیگر 

ر دنتایج به صورت خالصه انجام گرفته است که خانگی  نیمشترک

 شده است. نمایش داده 1جدول

 

 (Fantozzi and Lambert, 2012; Amoatey et al., 2014مشترکین خانگی )شبانه آب  تحقیقات انجام شده در زمینه تعیین مصرف -9جدول 

 *خانگی سرانه مصرف شبانه مشترکین نظر گرفته شده در تعیین مصرف شبانهشرایط در منطقه مورد مطالعه

 1333آفریقای جنوبی، 
آب لیتری مخازن  12درصد جمعیت فعال در بازه حداقل جریان شبانه )حجم  5

 توالت( شو دهندةوشست
L/household/h 2/1 

L/person/h 5/2 

 L/household/h 2/1 مشخص نشده 2221انگلستان،  

 2223آلمان، 
 نفری در هر منطقه مجزا 52222تا  2222جمعیت 

 صنعتی هایمصرفبدون  
L/person/h 5/2 

 L/household/h 21/1 و نشت از شیرآالت شو دهندة توالتومخزن آب شست حجم 2223استرالیا، 

 L/household/h 51/4 شو دهندة توالتومخزن آب شست حجم -اشتراك روستایی 2212ایاالت متحده، تنسی، 

 L/household/h 3 شبانهتحلیل حداقل جریان  2212اوگاندا، کامپاال، 

 1/2تا  L/person/h 5/2 صنعتی هایمصرفبدون  نفری در هر منطقه مجزا 52222تا  2222جمعیت  استرالیا

 L/household/h 3 مشخص نشده کانادا

 L/ household /h 4 مشخص نشده مالزی

 جمعیت فعال از توالت، حمام و شیر آبدرصد  3تایی بودن بعد خانوار و استفاده  3 ای در جنوب شرق آسیامنطقه
L/household/h 5/1 

L/person/h 54/2 
*L/household/h  برابر میزان مصرف هر اشتراك )با توجه به بعد خانوار در آن( به ازای لیتر در هر ساعت و :L/person/hازای لیتر در هر : میزان مصرف هر نفر به

 ساعت است.
 

مصرف شبانه  ،یاطبق مطالعه رانیدر ا 1332در سال 

 یمصرف در روستا شیپا هیکمک روش ناحبه یخانگ نیمشترک

منظور  نیهم. بهدش نییاز توابع شهرستان تهران تع ریخالز

فصول  یبه مدت شش ماه در ط هیبه ناح یورود انیجر یهاداده

شبانه  مصرف نییتع برای. دشثبت  1332سال  زییتابستان و پا

شد که در هر شب  نییصورت تعنیبازه شبانه بد ن،یمشترک

س با شده و سپ ییثبت شده توسط کنتور شناسا انیجر نیترکم

ساعت قبل و بعد از زمان وقوع  کیبازه دو ساعته ) کی جادیا

. دشثبت شده توسط کنتور(، بازه شبانه انتخاب  انیجر نیترکم

ه ب یورود انیاز جر یریگنیانگیبا م نیمصرف شبانه مشترک

 نییدر بازه شبانه و کم کردن مقدار نشت شبکه از آن تع هیناح

 یخانگ نیمصرف شبانه مشترکسرانه مطالعه  نی. در ادش



  

 و همکاران یجواد نوروز   

 
 

 
 9311زمستان ، 4، شماره پنجمسال                                             21                                               نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

)مالمیر،  شد نییهر نفر در ساعت تع یازابه تریل 14/2 ،ییروستا

1332.) 

توان دریافت بندی کلی از مطالعات انجام شده میدر یک جمع

ها برای تخمین و برآورد مقدار مصرف شبانه ترین روشکه متداول

 ترین میزان خطا عبارتند از:آب مشترکین خانگی با کم

صورت مجزا بررسی مصرف شبانه هر یک از مشترکین ناحیه به -1

 مستقیم(؛از یکدیگر )روش 

ها و ثبت مقدار جریان ورودی به ایجاد مناطق پایش مصرف -2

 این ناحیه در فواصل زمانی بسیار کوتاه )روش غیرمستقیم(.

ها با دقت گیری مصرفست که اندازها مزیت روش اول در آن

ه ها کفایت نمونلیکن در این روش پذیرد ویبسیار زیاد صورت م

انتخاب شده از نظر کمیت و تناسب با جامعه بسیار حائز اهمیت 

 .مستلزم صرف هزینه زیاد است هاآناست و از سویی اجرای 

 پایش مصرفمناطق  ست که اوالًا وم در آندمزیت روش 

د و مشکل نگیرزیادی از مشترکین را دربر می تعداد نسبتاً

های علت برهم نهی مصرفبه انیاًتر است. ثگیری در آن کمنمونه

ها در ورودی شبکه، ی مشترکین و افزایش حجم کلی آنئجز

ها کمتر که حجم آن یهایگونه مصرفامکان شناسایی و ثبت این

گیری کنتورهای مشترکین است و این کنتورها از آستانه اندازه

شود. نقطه ضعف این روش ها نیستند فراهم میقادر به ثبت آن

ها تری در محاسبه مصرفست که در وهله اول از دقت کما آن

که وجود مشترکین پرمصرف و مشترکین برخوردار است و دوم آن

 .تواند موجب انحراف نتایج شودمیناحیه غیرخانگی در 

 

 بندیجمع -3

 

در این مقاله مروری بر مطالعات تعیین مصرف شبانه آب 

مطالعات انجام شده مشترکین خانگی انجام گرفت. با بررسی 

های شبانه مشترکین توان دریافت که برای تعیین مصرفمی

ها بر پایه های مختلفی وجود دارد که تمامی آنخانگی، روش

ها توانایی محاسبه کدام از این روشبرآورد و تخمین است و هیچ

 دقیق مقدار مصرف شبانه آب مشترکین خانگی را ندارد.

از  کیدر هر  یخانگ نیرکمقدار مصرف شبانه آب مشت

خاص و متفاوت بوده و دامنه  یمطالعات انجام شده، مقدار

بر هر اشتراك در  تریل 23/1تا  5/1در حدود  ریمقاد نیا راتییتغ

موجود در  یهاعالوه بر تفاوت توانی. علت را ماستساعت 

 تیموقع رموجود د یهابرآورد مصرف، در تفاوت یهاروش

 ،یاسیس ،یاقتصاد ،یاجتماع تیوضع ،یفرهنگ ،ییایجغراف

 ریدانست. لذا استفاده از مقاد رهیو غ ییآب و هوا طی، شرایمذهب

 ریشده در سا یریگاندازه یخانگ نیمصرف شبانه آب مشترک

 دیو منجر به تول لزوماً صحیح نیست گرید یامطالعات، در منطقه

مقدار مصرف شبانه آب  نیبنابرا .نشت خواهد شد نیخطا در تخم

ر د ایدببر آن  رگذاریبا توجه به عوامل تأث یخانگ نیمشترک

 یبررس و نقد در د.گیری شواندازهاست،  ازیکه مورد ن یامنطقه

 :نمود اشاره ریز موارد به توانیم شده انجام مطالعات

 ترین فاکتورهای مؤثر بر تعیین بازه حداقل جریان شبانه از مهم

صورت استاندارد بازه حداقل آب خانگی است. به مصرف شبانه

جریان شبانه، حداقل بازه یک ساعته است. این مسئله در هر دو 

روش مستقیم و غیرمستقیم باید مدنظر قرار گیرد و درصورت 

ای(، دقیقه 14ساعته و یا  2های دیگر )نظیر بازه استفاده از بازه

 Farley andح کرد )گیری شده را باید اصالمقدار مصرف اندازه

Trow, 2007؛) 

  در روش غیرمستقیم، تخمین نشت ناحیه ایزوله شده از

ترین فاکتورهای مؤثر بر تعیین مصرف شبانه آب خانگی است. مهم

گرفته به کمک این روش، عموماً با فرض ناچیز در مطالعات صورت

یین نشت ناحیه بودن مقدار نشت داخلی منازل، اقدام به تع

های شود. استفاده از این روش در مناطقی با ساختمانمی

مسکونی قدیمی با مقادیر نشت داخلی زیاد، کارآمد نبوده و باعث 

 شود؛بروز خطا در محاسبات می

 کمک روش غیرمستقیم، قبل در تعیین مصرف شبانه خانگی به

فعال  یابیتگیری جریان ورودی به ناحیه، باید عملیات نشاز اندازه

طریق احتماالً تنها نشت موجود در ناحیه، نشت انجام شود. از این

بر این باید تغییرات فشار در زمان زمینه خواهد بود. عالوه

گیری جریان ورودی به ناحیه حداقل باشد؛ چرا که تغییرات اندازه

فشار موجب تغییرات مقدار نشت و به تبع از آن موجب تغییرات 

 ود؛شوز خطا در تعیین مقدار مصرف شبانه خانگی میو احتمال بر

  در روش مستقیم، تخمین مصرف شبانه مشترکین خانگی به

گیری میزان نشت داخلی دلیل اندازهنشت شبکه وابسته نبوده و به

عنوان مصرف شبانه، از دقت بهتری نسبت به روش منازل به

 غیرمستقیم برخوردار است؛

 ز خطا در خواندن کنتورها زیاد در روش مستقیم احتمال برو

 شود؛است. استفاده از کنتورهای قرائت از راه دور ترجیح داده می

 شده در مطالعه انجام شده در ایران، مربوط مصرف شبانه تعیین

توان از آن در مناطق شهری به مناطق روستایی است و نمی

 استفاده نمود؛

  ری گردشگمقدار مصرف شبانه آب مشترکین خانگی در مناطق

دلیل فعال بودن بیشتر افراد در طول چون شهر بانکوك(، به)هم

 تر از مناطق غیر گردشگری است؛شب، بیش
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  مقدار مصرف شبانه آب مشترکین در کشورهای اسالمی

دلیل تفاوت در عادات و رفتارهای مذهبی چون مالزی(، به)هم

و چون انگلستان، آلمان نسبت به کشورهای غیر اسالمی )هم

 تر است؛استرالیا(، احتماالً بیش

  مقدار مصرف شبانه آب مشترکین خانگی در روزهای تعطیل و

تر مشترکین در بازه شبانه، بودن بیشدلیل فعالیا آخر هفته، به

 تر از مصرف شبانه در روزهای کاری هفته است؛بیش

 دلیل وجود دام مقدار مصرف شبانه آب مشترکین روستایی به

چنین متفاوت بودن عادات اجتماعی این مناطق و همو طیور در 

این مشترکین نسبت به مشترکین شهری، متفاوت و احتماالً 

 تر است؛بیش

  در کشور ایران مصرف شبانه آب مشترکین خانگی براساس

زای هر نفر در هر ساعت لیتر  5/2، برابر با مقدار 445نشریه 

ده ز تحقیقات انجام شپیشنهاد شده است، که این مقدار برگرفته ا

های محلی میالدی و براساس ویژگی 1332در انگلستان در دهه 

های موجود به لحاظ فرهنگی، است. لذا با توجه به تفاوت

اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، جغرافیایی و غیره، بین کشور ایران 

های شبانه و انگلستان و از طرفی با توجه به تأثیرگذاری مصرف

شبکه و اهمیت این  نشت زانیم نیتخم بر نگیآب مشترکین خا

های کنترل تلفات الزم است ها و سیاستموضوع در تدوین برنامه

های ای سرانه مصرفمنظور تعیین مقادیر ملی و منطقهکه به

 ای در سطح کشور درشبانه مشترکین خانگی، مطالعات گسترده

 این خصوص انجام شود.
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