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  خالصه
بنابراين مقابله با آن . مي باشد و هم از نظر تاثيرات زيست محيطي مهم ياجتماع ،ي هم از لحاظ اقتصاديمسئله نشت در سيستم هاي توزيع آب شهر

كشور ما نيز داراي . خاص خود مي باشد غيرههر كشوري داراي شرايط زيست محيطي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و  .امري الزم و اجتناب ناپذير است
  :شود يه چند مورد از آن ها اشاره مشرايط خاص خود است كه در زير ب

  .محدوديت منابع آب هاي سطحي و زير زميني و نيز نزوالت جوي در كشورمان
  .فرسوده بودن سيستم توزيع آب شهري در كشورمان

  .عدم اطمينان از اجراي صحيح پروژه ها در برخي موارد
 .شرايط جغرافيايي و آب و هوايي خاص

  .ب مي شود تفاوت هاي نشت يابي و كنترل نشت پر رنگ تر شود و مجموعه عوامل ديگري كه موج
ي از به مقوله نشت از ديدگاه ديگري نيز مي توان نگريست و آن بحث راهبردي و استراتژيك بودن آب است و اين بدان معني است كه در بحث جلوگير

بنابراين استفاده از . استكه از هدر رفتن و تلفات آن  جلوگيريما  هدر رفتن آب، بدليل ذيقيمت بودن آن هزينه هاي مالي مطرح نيست و فقط وظيفه
باشد در صورتيكه مي  ياستراتژي متداول در كاهش نشت، نشت يابي و تعميرات براي كاهش نشت م. باشد يمختلف كنترل نشت بسيار مهم م يروشها

و مديريت ها كنترل  از اين روش ييك. به كنترل نشت اقدام نمود ،ت نشت يابيبدون نياز به انجام پروژه هاي گران قيم مديريتي توان با انجام تدابيري
  .شود يمختلف ساعات شبانه روز است كه باعث تغيير ميزان نشت م يفشار شبكه در زمانها

مان، به موضوع نشت يابي با كشور غيرهدر اين مقاله سعي شده است با نگاهي مديريتي و فني با توجه به شرايط خاص اقتصادي، جغرافيايي، فرهنگي و 
  .در سيستم توزيع آب شهري پرداخته شود) يمباني تئوريك و راهبرد(استفاده از داده هاي آماري و كنترل نشت 

  
  كنترل نشت ،نشت يابي ،كمبود آب، آب يشبكه ها ،نشت: كليد واژه ها 

  
 

  مقدمه
ل مهم ياز دال. استمطرح شده در كشور  يمقابله با كم آب ين راه هايتر ياقتصاد ون يتر ياز راهبرد يكير كاهش تلفات آب به عنوان ياخ يدر سال ها

 يالزم براسات يا تاسيو ) بندها مانند سدها و( يسطح يآب ها يكنترل و نگهدار يسازه ها ين ساخت و نگهداريسنگ ينه هايتواند هز ين امر ميا
 يگر كه موجب مياز موارد د يليآب و خ يه و سالم سازيتصف ينه هايا هزيو ) آب نتقالخطوط ا وپمپ ها  مانند( ينير زمياستحصال آب از منابع ز

آب و فاضالب قرار  يمورد توجه شركت ها يآب يمت در پروژه هايارزان ق ياز راهكارها يكياز آب موجود در شبكه بعنوان  يحفاظت و نگهدار ،شود
ت و يش رو به رشد جمعيما با توجه به افزا. است ياتيح عين مايك بودن ايآن هم جنبه استراتژ ،ز داردين يگريآب در كشور ما ارزش دسويي از . رديگ

، استحصال موجود در كشورقابل  يآبو از همه مهم تر كمبود منابع  يسطح يت آب هايبر سر مالك يو مناقشات مرز يمقدار نزوالت جو يكاهش نسب
 يك راهكار مناسب برايتواند  يم خود ،از تلفات آب يرين راستا جلوگيكه در ا ،از منابع موجود نه و كامليم داشت جز استفاده بهينخواه يچاره ا

ديگر با توجه به شرايط خاص اقتصادي، جغرافيايي، فرهنگي و ين مقاله سعي شده است با نگاهي مديريتي و فني در ا. نگهداشت آب در كشور باشد
در سيستم توزيع آب شهري پرداخته ) يو راهبرد كيتئور يمبان(كنترل نشت  و يآمار يده از داده هابا استفا به موضوع نشت يابيكشورمان  مسائل
   .شود
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  آشنايي با مفاهيم كليدي
توزيع با توجه به آنكه اختالل و يا حادثه در كار شبكه توزيع آب شهري موجب به وجود آمدن نشت در سيستم مي شود، ابتدا مختصري در مورد شبكه 

  .مل به وجود آورنده آن مي پردازيمري و اجزاي تشكيل دهنده آن توضيح داده مي شود و سپس به تعريف نشت و عواآب شه
  

 آب شهري و اجزاي آنشبكه توزيع 
 مياز يك منبع به دست مصرف كننده را فراهم ميكند، اطالق دن آب تاسيسات و امكاناتي كه موجبات رسياز  يامجموعه به شبكه توزيع آب شهري

  .دمي شو، لوله ها و شيرآالت ره آب، مخازن ذخيپمپ ها: ل شده است كه شاملاز چهار بخش اصلي تشكي شبكه توزيع آب شهري. شود
معموال . شود ين ميپمپ ها تام ا توسطيه مرتفع و يله منابع تغذيا به وسي، ان آب در لوله هايجر يبرقرار يفشار الزم برا يبه طور كل: پمپ ها) الف
است  ين وجود آن ها در شبكه الزاميدهند، بنابرا يز انجام ميمصرف آب در شهر را ن يره و جبران نوسانات ساعتيجاد كننده فشار، كار ذخيبع بلند امنا
  .ميباش يها ماستفاده از پمپ ازمند ينآب  يا استفاده از چاه هايرساندن آب به منبع بلند و  يدر هر حال برا يول
ن مخازن در زمان يا. ره آب استفاده كرديد از مخازن ذخيد شده بايبا مقدار آب تول، عيتوزشبكه به  يم مقدار آب وروديتنظ يبرا: ره آبيمخازن ذخ) ب

  .دهند يار مصرف كننده قرار مياد آن را در اختيا مصرف زيو  يره نموده و در زمان كم آبيمصرف، آب را در خود ذخ يا كمي يپر آب
لوله ها بسته . باشد يع آب در سطح شهر ميآن ها توز يفه اصليدهند و وظ يل ميرا تشك يع آب شهريشبكه توزكره يپ يقسمت اصل لوله ها: لوله ها) ج

شتر از يدر داخل خاك باد و مدفون بودن يز يل فراوانيلوله ها به دل. روند يمتفاوت به كار م يتحمل فشارها يمختلف و برا ياز شبكه در قطرهايبه ن
  .شوند يشبكه دچار حادثه م يزاه اجيبق
شبكه  يرهايش. شونديم ه هوا در شبكه بكار برده يا تخليم و برداشت آب و يان، تنظيقطع و وصل جر يهستند كه برا ييدستگاه ها: رآالتيش) د 

  .آن ها آسان باشد به يشوند تا امكان دسترسيقرار داده م يخاص يهادر حوضچه يشهر يآبرسان
  

  يع آب شهريتوز يهانشت در شبكه 
كه قبل از  يل است كه عبارت است از مقدار آبيامده در محاسبات دخيعنوان آب به حساب ن ات بيك كمي يع آب شهريتوز يشبكه ها يدر طراح

 يچ پوليكه شركت آب و فاضالب در قبال آن ه يگر مقدار آبيا به عبارت ديشود و  يم ستم خارجياز س، )مشترك(دن به دست مصرف كننده يرس
  . آمده است 1شماره  در نمودار 1384به عنوان نمونه ميزان آب به حساب نيامده در استان تهران طي تحقيقات انجام گرفته در سال  .كند يافت نميدر
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  1384تان تهران بر اساس تحقيقات سال درصد آب به حساب نيامده در اس -1نمودار 

  
 تلفات فيزيكي آب و يا خروجدر اين مقاله منظور از نشت همان . نيامده خود از دو مولفه تلفات فيزيكي و غيرفيزيكي تشكيل شده است آب به حساب

تقسيم بندي هاي آب به حساب انواع جايگاه نشت در يكي از  2شماره در نمودار . ، تركيدگي ها و يا نشت از اتصاالت استآب از شكاف ها، ترك ها
  .ه آمده استنيامد
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  تقسيم بندي آب به حساب نيامده در شبكه هاي توزيع آب شهري -2نمودار 
  

مي پيوندد كه از مهم ترين اين  نشت به وجود آمده در سيستم و باالخص لوله ها تحت تاثير يك سري عوامل و شرايط محيطي و شيميايي به وقوع
  :ير اشاره نمودعوامل مي توان به موارد ز

در . حركت خاك ممكن است بر اثر لغزش زمين در زمين هاي شيب دار ويا بر اثر تكان هاي ناشي از زمين لرزه به وجود آيد: حركت خاك دور لوله) الف
د آمدن فاصله در اتصاالت و يا اثر حركت خاك اطراف لوله، نيروي بسيار زيادي بر لوله وارد مي آيد كه مي تواند باعث به وجود آمدن ترك و يا به وجو

  .شكستگي لوله شود
در مورد لوله ها و (اي اجتناب ناپذير است خوردگي در محيط خاك و آب براي كليه ساختارهاي فلزي، پديده): به ويژه لوله ها(خوردگي تاسيسات ) ب

لوله . در اثر كاويتاسيون و يا خوردگي شيميايي به وقوع بپيوندد لوله ها و شيرآالت و غيره مي تواند اين خوردگي در مورد پمپ ها و). اتصاالت مدفون
در هر دو مورد علت خوردگي در ارتباط با امالح نامناسب موجود در . از درون توسط آب و از بيرون توسط خاك خورده مي شوند) فلزي(هاي آبرساني 

اي كه قسمتي از لوله نقش آند و بگونه. گيرديا پيل هاي غلظتي صورت مي خوردگي در لوله ها با تشكيل پيل هاي گالوانيكي و. آب و خاك مي باشد
بدين ترتيب جريان فلز از سمت آند به كاتد برقرار مي شود و فلزي كه نقش آند را دارد . قسمتي ديگر از لوله يا اتصاالت نقش كاتد را بازي مي كند

  .خورده مي شود
له ها همواره باعث ايجاد تنش هاي طولي و محيطي در لوله مي شود، لوله در حالت عادي اين تنش ها را به فشار آب موجود در لو: فشار زياد سيستم) ج

و ديگر راحتي تحمل مي كند و اگر اين فشار از حد تحمل باالتر رود به لوله آسيب مي رسد و موجب ترك و يا شكستگي در آن و يا آسيب به شيرآالت 
  .مي شود ي شبكهاجزا

مي كنند و در صورت حفاري مجدد خيابان توسط  از زير خيابان هاي شهر عبور) كه همان لوله ها باشند(اي از شبكه توزيع آب قسمت عمده: ضربه) د
  .ممكن است بر اثر بي احتياطي به لوله ها آسيب برسد... گاز، برق، مخابرات و  اتادار: هاي مختلف ديگر مانندارگان

شبكه از هر جنسي كه باشند با گذشت زمان فرسوده خواهند شد و آسيب پذيري آن ها در برابر فشارهاي داخلي و اجزاي : قدمت اجزاي شبكه) ه
  .خارجي افزايش مي يابد، بطوريكه با كمترين افزايش فشار در سيستم و يا افزايش بارهاي خارجي ممكن است دچار شكستگي شوند

هنگام نصب لوله ها، اطراف لوله بايد به گونه اي پر شود كه نشيمنگاهي مناسب براي لوله : ازي لوله هااستفاده از مصالح نامناسب براي پوشش و زيرس) و
مانند مصالح درشت دانه و يا مصالحي كه نشست آن ها زياد (در صورت استفاده از مصالح نامناسب . ايجاد گردد و تنش هاي اضافي به لوله وارد نگردد

  .به لوله وارد مي آيد كه مي توانند باعث آسيب ديدگي لوله گردندفشارهاي غير يكنواختي ) باشد

ورودي آب به شبکه توزيع
)آب تحصيلي(  

آب به حساب نيامده
)شبکه توزيعتلفات در(  

آب به حساب آمده
)آب فروخته شده(  

 تلفات فيزيکي تلفات غيرفيزيکي

 شکستگي ها سرريز از مخازن

 نشت

 نشت از خطوط انتقال نشت از شيرآالت

 نشت از لوله هاي توزيع
 در سطح شهر

نشت از بوستر
 پمپ ها

...و   
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بر اثر كارگذاري لوله ها به وسيله كارگران غير حرفه اي يا استفاده از تكنيك هاي نادرست و غيراستاندارد، ممكن است آب بندي در محل : نصب غلط) ز
اي نصب از محل اتصال دو لوله نشت هاي ريز رخ خواهد داد كه اين نشت ها با گذشت اتصال دو لوله بطور ناقص انجام شود، در اين صورت از همان ابتد

  .زمان زيادتر مي شوند
فيزيكي و (به عنوان نمونه مطالعات آماري انجام شده در شهر اهواز نشان مي دهد كه بيش از نيمي از آب ورودي به شبكه توزيع به صورت تلفات 

  )1جدول شماره . (از سيستم خارج مي شود) غيرفيزيكي
  

  امده شهر اهوازيلوت مطالعات آب به حساب نيك در پايآب به تفك يكيزيرفيو غ يكيزيزان تلفات فيم – 1جدول 
  درصد  تلفات غير فيزيكي درصد تلفات فيزيكي

  5  رمجاز از شبكهين غيمشترك 5/11 يشبكه فرعيلوله ها و نشتيشكستگ
  8/2  رمجاز از مشترك همجوارين غيمشترك 15 هيند استحصال و تصفيفرآ
  4/1  سالم پلمپ سالم يكنتورهايخطا 0 يشبكه اصلينشت

  1/5  بخار گرفته –ناسالم  يكنتورها يخطا  ---  -----
  10  سالم پلمپ ناسالم يكنتورهايخطا --- -----
  2  يتيريمديخطا --- -----
  3/26 جمع 5/26 جمع

  
  شهري رابطه فشار و نشت در شبكه هاي توزيع آب

فشار اندازه گيري شده در هر نقطه فقط . آب شهري را مي توان به دو نوع فشار استاتيكي و ديناميكي تقسيم نمودتوزيع فشار در هر نقطه از شبكه 
ز آب به حساب نيامده قابليت ارائه تصويري از وضعيت فشار در ناحيه اي محدود در اطراف آن نقطه را دارا مي باشد، در حالي كه در اكثر روش هاي آنالي

 يكي ازروش هاي مختلفي جهت ارائه اين تصوير كلي متناسب با اهداف مورد نظر وجود دارد، كه  ،به تصويري از وضعيت كلي فشار در شبكه نيازمنديم
فشار متوسط شبانه منطقه اي عبارت است از متوسط جريان . )AZNP(فشار متوسط شبانه منطقه اي  اندازه گيريمتداول در اين زمينه هاي روش 

 بر طبق آزمايشات انجام گرفته .در هنگام شب و در فاصله زماني حداقل تقاضاي مشتركين) ايزوله(اندازه گيري شده در يك منطقه با شبكه مجزا شده 
2Q، )7 مرجع( مشخص شده است كه رابطه بين متوسط فشار شبانه و نشت به صورت تواني است aP bP= ضرايب ثابت معادله مي  b,aدر آن  كه +

. محاسبه و نمودار رابطه نشت با فشار ترسيم شده است b,a، ضرايب )10مرجع ( به عنوان نمونه در آزمايشي كه توسط محققين انجام شد. باشند
  )3شماره  نمودار(
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  قيف مساله و اهداف تحقيتعر
و  يابين دو روش نشت يب مديريتي يبا نگاه نتوا يمن راستا يدر ا .مناسب براي مقابله با آن است ياتخاذ روش ،در مواجهه با مقوله نشت يمسئله اصل

ن مسائل ينكه به عنوان ايش از ايپ. دادقرار كشور آب و فاضالب  يشركت ها را در دستور كار روش ا استفاده همزمان از هر دو يو  يكيكنترل نشت، 
  .شودف يو كنترل نشت تعر يابيالزم است كه دو عبارت، نشت  پرداخته شود

  
  يابينشت 

پس از مشخص شدن محل . دا شده استياب پينشت  يكه توسط دستگاه ها ،دا كردن و رفع نشت در شبكهيپ يبرا يعبارت است از تالشنشت يابي 
اب ينقطه  يدستگاه ها: عبارتند از يابيات نشت يمورد استفاده در عمل يدستگاه ها يبرخ( .شود ين ميگزيسات سالم جايا تاسيآن محل با لوله و  نشت،

  .)، دستگاه هاي تعيين تلفات فيزيكيد نقطه نشتييتا  ياب نشت، دستگاه هايمحدوده  ينشت، دستگاه ها
استان تهران نشت يابي انجام شده توسط دستگاه هاي نشت ياب را در به عمليات اين عمليات در كشور ما انجام مي شود كه به عنوان نمونه مي توان 

  )4نمودار شماره ( .اشاره نمود

  هرانبه ازاي كيلومتر نشت يابي در استان ت 1383تا  1379 تعداد نشت كشف شده طي سال هاي -4نمودار 
  

  كنترل نشت
ن يدر ا .از شبكه به منظور به حداقل رساندن هدر رفت آب يزات كنترليبه همراه استفاده از تجه يتيريمد يريعبارت است از اتخاذ تدابكنترل نشت 

زير مجموعه، مديريت در مي توان كنترل نشت را به دو      به طور كلي . رديگ يمقرار  ر شبكهيتحت كنترل مد يستم وجود دارد وليروش نشت در س
در ) در مورد كنترل نشت(در اين قسمت سعي مي شود با توجه به كمبود مطالعات . فشار شبكه و مديريت در عمليات اجرايي شبكه، تفكيك نمود

  .كشورمان با ارائه فعاليت هاي انجام شده در سطح بين المللي به توضيح فوايد اين عمل مديريتي و كم هزينه پرداخته شود
  

  مديريت در فشار شبكه
يعني مي توان نتيجه گرفت كه با افزايش در فشار . در مورد فشار در شبكه توضيح داده شد، نشت با فشار رابطه تواني دارد 3-2همانطور كه در بخش 

با تنظيم فشار در شبانه روز و يكسان  به عنوان يك راهكار ارزان قيمت مي توان .)3شماره نمودار ( ابل مالحظه اي در نشت خواهيم بودشاهد افزايش ق
اين رابطه به وضوح ) 9مرجع (ساعت شبانه روز  24در طي  در اين راستا طبق مطالعه انجام شده. سازي آن از ميزان نشت بطور قابل مالحظه اي كاست

 .قابل مشاهده مي باشد
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  فشارها در طول شبانه روز قبل و بعد از كنترل نشت -5نمودار 

  
شامل (سپس با اعمال مديريت فشار در شبكه . مشاهده مي شود تغييرات فشار در يك شبانه روز اندازه گيري شده است 5شماره  طور كه در نمودارهمان

 رنمودا. (با اعمال اين مديريت فشار شاهد كاهش ميزان نشت از شبكه خواهيم بود. مجددا اين فشارها اندازه گيري شده است) كاهش و يكسان سازي
  )6 شماره

كاستن از فشارهاي باال در زمان هاي كمي مصرف مانند قرار دادن شيرهاي فشارشكن زمان دار در  مديريت فشار در شبكه مي توان به از روش هاي
پر و خالي  ، انجام سيكل هاي)به خاطر وجود فشارهاي باال و كاهش آن(و استفاده هاي مختلف شهرداري در شب ها گياهان سيستم، انجام آبياري 

  .اطالع رساني به مردم، اشاره نمودهمچنين در زمان هاي كمي مصرف و ) مانند استخرها و مصارف آتش نشاني(سازي مخازن ذخيره آب 
 

  
 تاثير كنترل فشار بر ميزان نشت در طول شبانه روز -6نمودار 

 
  مديريت در عمليات اجرايي شبكه
اين عمليات مديريتي خود به عنوان يك فاكتور كنترل نشت مي تواند مطرح . كار پيشگيري از وقوع حادثه استدر فعاليت هاي كنترل نشت بهترين راه

كه مي توان به اين منظور از جمله فعاليت هايي . براي اين منظور مي بايست كنترل دقيقي بر طراحي و اجراي سيستم آبرساني شهري انجام داد. باشد
  :انجام داد عبارتند از

هر چند استفاده از لوله . مي شود از نظر هيدروليكي افزايش قطر باعث كاهش فشار و در نتيجه كاهش نشت: استفاده از لوله هايي با قطر مناسب )الف
ناشي  هايي با قطر زياد مستلزم صرف هزينه هاي بيشتري مي باشد، ولي به نظر مي رسد اين سرمايه گذاري اوليه در دراز مدت باعث كاهش زيان هاي

  .شودآب از نشت 

  از كنترل نشت بعد
320.118 /

232.9 /
m day

lit s
 

  ل از كنترلنشت قب
326.730 /

309.4 /
m day

lit s
 

 ميزان كاهش نشت
76.5 /lit s 

63.7طول مورد بررسي   km 

فشارها پس از كنترل

  فشارها قبل از كنترل
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  .استفاده از اتصاالت انعطاف پذير و غيرصلب براي كاهش صدمه ناشي از تغييرمكان هاي لوله در خاك) ب
  .نظارت دقيق بر پيمانكاري ها و نصب لوله ها در زير خاك) ج
  زات با جنس مرغوب ياستفاده از مصالح و تجه )د
  .شبكه موثر باشند ديگر مواردي كه مي توانند در حادثه ديدنو ) ه

  .اقدام نمود يتيريدگاه مديك دير و يبه موارد ز يد با نگاهيدو روش فوق باسه يمقا يبرامي توان حال 
  

  وجود نشت
به وجود آمد كه  يتوان گفت كه نشت از همان زمان يم. است يشه دار در هر كشورينه و ريريك مسئله دي يع آب شهريتوز يمقوله نشت در شبكه ها

و  حتميتوان بطور  ينم يعمران ين امر آن است كه در پروژه هايل اياز دال يكي. )7شماره نمودار ( افتيدر كشورها توسعه  يع آب شهريتوز ياشبكه ه
روژه ن پيشه در اير دارد، پس خطا همييمتغ يطيعت است كه شرايطب عمراني يبستر انجام پروژه هاچرا كه  .ك پروژه را اجرا نموديكامل و بدون نقص 

كه ضريب اطمينان در نجاست يحال سوال ا. كنند ينان پروژه استفاده ميب اطميبه نام ضر ين از واژه اين علت است كه مهندسيبه هم. ها مستور است
دار مق(طراحي شبكه هاي آبرساني چيست؟ پاسخ به اين سوال مي تواند همان حجم آب اضافي باشد كه در طراحي سيستم آبرساني منظور مي شود 

  ).حجم نشت
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  شاخص نشت در كشورهاي مختلف -7نمودار 

  
  نشت در ايران

پس در كشور ما آب نه تنها يك كاالي حياتي در زندگي بلكه به . استايران كشوري نيمه خشك و داراي منابعي محدود از نظر ميزان آب در دسترس 
گواه اين امر نيز اختالفات بر سر آب هاي سطحي مرزي و يا صادرات آب شرب و يا جيره بندي هاي آب در . ستيك كاالي استراتژيك نيز بدل شده ا

مي توان دريافت كه حفظ آب موجود و استفاده بهينه از آن شايد ساده ترين و در دسترس ترين  حال با توجه به اين توضيح كوتاه. مي باشد فصل گرما
  .راه حل باشد

 يزان حوادث و نشت هايش مين امر خود باعث افزايكه ا ،ران فرسوده استيع آب در ايستم توزين است كه سيد به آن توجه داشت ايبا كه يگرينكته د
  .ستم شودين سيد نشت در ايتواند موجب تشد ير استاندارد ميغلط و غ ياجرا. ران شده استيش نشت در ايجه افزاينت نه و دريزم

اين مقوله . از اهميت خاصي برخوردار استمي باشد كه هاي مهندسي و بطور خاص در مهندسي عمران، توجيه اقتصادي پروژه  باقي مانده در پروژه نكته
مي توان از داليل اهميت آن به محدود بودن منابع مالي . در كشور ما با عنوان اقصاد مهندسي شناخته شده است و از اهميت بسيار بااليي برخوردار است

اين امر . ، رو به توسعه قرار داشتن كشور و انجام همزمان بسياري از پروژه ها اشاره نمودي نشت يابدستگاه ها واردات برخيه هاي باالي هزينكشور، 
  .شودپروژه ها به فاكتور سود به هزينه توجه خاصي  انجام درموجب شده است 

  
  يريجه گينتخالصه و 

كردن  يتوان با بوم يم ين راستادر ااست،  ملياساس منافع برشود  يميده شيآب و فاضالب اند يها كه در شركت يريهر تدب به نظر مي رسد،بديهي 
موارد زير مي تواند اهميت مسئله نشت و استفاده از روش  .شدمت گزاف به كشور يزات خاص با قيواردات تجهباعث كاهش ها  ياز تكنولوژ يبرخ

  :كنترلي و مديريتي را بيان كند
  .است يدر كشور ما فعال قطع يكيزيرار تلفات فوجود و استم

  .موجود استآبي ازمند حفظ منابع يمه خشك و نين يكشور ما كشور
  .كشور فرسوده است يشبكه آبرسان
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  .است يابينسبت به روش نشت  يارزان ترنوين تر و روش كنترل نشت در كل روش 
  .افتي يابيتر نسبت به روش نشت  يبوم يتوان روش يروش كنترل نشت را م

  ...و 
با گسترش روز افزون، كارآمدي، . نشت در شبكه هاي آبرساني شهري دارد كاهشبا توجه به مطالب مذكور، كنترل و مديريت فشار تاثير قابل توجهي در 

  . زود بازده تلقي مي شود روش كنترل و مديريت فشار در راستاي كنترل نشت، به عنوان يك روش اجرايي و ،توانايي در انجام و صرفه جويي اقتصادي
استفاده از كنترل نشت به عنوان مبنا و . مي توان نتيجه گرفت كه مديريت و كنترل نشت جهت حفظ منافع ملي در كشور گزينه اي قابل توجه مي باشد

  .استفاده از عمليات نشت يابي در برخي موارد مي تواند باعث افزايش كارايي شبكه توزيع شود
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