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خالصه
در سال  1۳۶۸با ایجاد معاونت امور آب و فاضالب در وزارت نیرو  ،مطالعه و ساماندهی خدمات آب و فاضالب در سطح ایران با سرعت بیشتری ادامه یافت
و با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب ،راه برای برنامه ریزی و مدیریت مصرف آب شرب هموار گردید  .در جهت مدیریت مصرف ،شرکت
های آب و فاضالب نسبت به نصب تجهیزات و افزایش دقت دستگاههای اندازه گیری اقدام نمودند .این دستگاه ها که در اصطالح کنتور 1نامیده میشوند ،در
صورت نارسایی یکی از دالیل کاهش درآمد و افزایش آب بدون درآمد شرکتهای آب و فاضالب میباشد .هدف این مقاله بررسی میزان خطای کنتورهای
آب مصرفکنندگان ( عمدتا با کاربری خانگی ) در شهر سبزوار میباشد .در این راستا تعداد  ۳0۳9دستگاه کنتور از  ۸۶۸0۶مصرف کنندهی سال  1۳95مورد
بررسی قرارگرفته که نتیجه آن نشان دهندهی عملکرد  %۸7/99کنتورها در محدودهی مجاز  ±% 5میباشد.

کلمات کلیدی :خطای دستگاه اندازه گیری ،کنتور آب ،آب بدون درآمد ،شهر سبزوار
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مقدمه
امروزه بیشتر از هر مشکل ،چالشی به نام کمبود منابع آب ،کشور ایران را تهدید می کند .کمبود نزوالت جوی و مصرف کردن بیش از حد معقول آب توانسته است

این موضوع را به صورت یک بحران امنیتی و محیط زیستی نمایان کند .
حیات ،بهداشت و اقتصاد جوامع ارتباط مستقیم با مقدار و سالمت آب مصرفی داشته و عدم وجود سیاستهای منطبق با منابع آبی موجود و محیط زیست بومی مناطق ،توسعه بیش از
حد شهر ها ،باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومی و همچنین تولید محصوالتی نامتناسب با جغرافیای مناطق منجر به نوعی ورشکستگی آبی و بروز کسری آب در کشور شده است .
ایران در یکی از مناطق خشک جهان قرار دارد و این خشکی از محدودیت منابع ناشی می شود و قرن هاست که با خشکی دست به گریبان است؛ اما در حال حاضر این مشکل به
نقطه حساسی رسیده که منجر به باال رفتن آسیب پذیری آن در برابر کم آبی شده است.
مطابق آمار بانک جهانی ،ایران در سال  ،۲01۴حدود  1۶۴۴مترمکعب آب شیرین تجدیدپذیر برای هر نفر داشته؛ در حالیکه در سال  19۶۲این مقدار  5570مترمکعب بوده است؛
یعنی در طی نیم قرن ،حدود  ۴هزار مترمکعب از آبهای تجدیدپذیر ایران کم شدددده اسدددت .بیشدددتر از  %90جمعیت ایران در مناطق کم آب زندگی می کنند که این عدد معادل حدود 7۲
میلیون انسان و مصرف کننده آب شرب می باشد .بدیهی است با توجه به نیاز اولیه این افراد به آب شرب و بهداشتی ،مشکل کمبود آب و مدیریت صحیح منابع به یکی از چالش برانگیزترین
موضوعات جامعه مبدل خواهد شد.
امروزه  7۳/5درصد جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی میکنند .هشت شهر کشور ،جمعیتی بیش از یک میلیون نفر دارند .این به معنای تقاضای بیشتر برای آب لولهکشی و
آب شرب است.موضوع دقت و صحت ثبت میزان مصارف و عملکرد کنتورها به عنوان مدیریت مصارف و بررسی میزان هدر رفت ظاهری شبکه توزیع دارای اهمیت باالیی می باشد ،زیرا
از طرفی مصرف کننده میبایست نسبت به کاهش مقدار آب مصرفی خود متعهد گردد و از طرفی شرکت های آب و فاضالب به عنوان توزیع کننده آب شرب می بایست از مصارف انجام
شده اطمینان داشته و به عنوان یک بنگاه اقتصادی-خدماتی ضمن کاهش هدر رفت ظاهری شبکه توزیع آب ،کاهش میزان خطای کنتورهای آب و تدقیق میزان مصارف ،با مبالغ آب بهاء
اخذ شده ارائه خدمات خود را بهبود دهد.
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1.

هدر رفت ظاهری به کلیه ا شکال مختلف عدم دقت که به نوعی به کنتور م صرف کننده مرتبط می با شد؛ نظیر خطای د ستگاه اندازه گیری ،خطای انتقال داده ها (خطا در قرائت و
ثبت دادهها) به عالوه مصارف غیر مجاز (نظیر مصارف غیر قانونی و یا سرقت ها).
باید به این نکته توجه نمود که ثبت عدد باالتر از مصددرف توسددط کنتور مشددتر  ،منجر به برآورد هدررفت واقعی کمتر از میزان اصددلی خودش می شددود و ثبت عدد پائین تر از
مصرف توسط کنتور مشتر  ،منجر به برآورد هدررفت واقعی بیشتر از میزان اصلی خودش می شود.
با توجه به بررسی های موردی انجام شده در پاره ای از اوقات اعتراضاتی از مصرف کنندگان به دلیل عدم وجود تطابق عدد کنتور با میزان واقعی مصارف مشاهده می شود که با
توجه به بررسی کنتور و آزمایش حجمی آن( ،در صورت عدم وجود نشتی در شبکه داخلی) عدم تطابق  ±% 5نمایش دهنده با میزان حجم خروجی ،بیانگر وجود عدم دقت مناسب دستگاه
بوده و در نتیجه منجر به تعویض آن می گردد .در برخی موارد نیز مصرف کننده به دلیل عدم دقت در مصرف روزانه خود و یا اعتماد کامل به عملکرد کنتور ،قادر به تشخیص خطای کنتور
نمی باشد که می تواند منجر به عدم رعایت عدالت در پرداخت هزینه آب بها مصرف کننده و یا متضرر شدن شرکت های آب و فاضالب در فروش واقعی آب می گردد.
لذا در جهت رعایت حقوق مصرف کننده و تولید کننده ،شرکت آب و فاضالب سبزوار در طی دو پروژه جداگانه نسبت به بررسی و آزمایش  ۳0۳9دستگاه کنتور آب از ۸۶۸0۶
مصرف کنندهی سال ( 1۳95معادل  % ۳/5کل مصرف کنندگان) خود اقدام نموده که نتایج آن ارائه می گردد.
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اطالعات پایه شهر سبزوار
شهر سبزوار با ارتفاع  977.۶متر از سطح دریا از طریق جاده  ۴۴با مشهد در شرق  ۲۲0کیلومتر و با تهران در غرب  ۶70کیلومتر فاصله دارد .شهرستان سبزوار واقع

در غرب استان خراسان رضوی براساس آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش به نامهای مرکزی و روداب و بخش ششتمد است .آب و هوای این شهرستان از نوع خشک
و کویری دارای تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد می باشد و طبق آمار در پایان سال  1۳95دارای جمعیت  ۲۴۶09۸نفر ،طول شبکه توزیع  5۶۲کیلومتر و تعداد ۸۶۸0۶
مشتر

آب شرب شهری می باشد .مطابق بررسی های صورت گرفته در سال  1۳95شهر سبزوار از  ۲۳،191،۴0۴مترمکعب آب تولیدی ،دارای هدر رفت  ۳۸/۲درصد ،معادل۶،۳57،۸01

متر مکعب در سال و آب بدون درآمد  ۴0/1۳درصد ،معادل  9،۳0۶،۴۳۴مترمکعب در سال بوده است .الزم به ذکر است که میانگین قیمت آب برای هر متر مکعب آب فروخته شده به
مشترکین در سال  1۳95معادل  ۴،59۸ریال بوده که نشان دهنده از دست دادن مبلغ  ۴۲،790،9۸۳،5۳۲ریال از درآمد شرکت آب و فاضالب سبزوار در سال  1۳95است.
با توجه به باال بودن میزان آب بدون درآمد و لزوم بررسددی هدر رفت های ظاهری و واقعی شددبکه توزیع آب ،بررسددی صددحت عملکرد کنتورهای آب مصددرف کنندگان اقدام و
حدود  ۳/5درصد مصرف کنندگان (عمدتا با کاربری خانگی و مصرف زیر  ۲5مترمکعب در ماه) شهر سبزوار به عنوان یکی از راه های بررسی و کاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب
مد نظر قرار گرفته است.
 .3انواع کنتورهای مورد استفاده برای مصرف کنندگان
کنتور آب وسیلهای برای اندازهگیری مقدار آبی که از لوله عبور کرده یا به عبارت دیگر وسیله برای بدست آوردن مقدار آب مصرفی است .واحد متداول برای
کنتور آب لیتر است در برخی موارد از متر مکعب نیز استفاده میشود.
این و سیله که برای اندازه گیری حجم م صرف آب ا ست و مانند همه د ستگاه های اندازه گیری نیازمند کالیبرا سیون دوره ای و مرتب ،به منظور اطمینان از قابل اعتماد بودن اندازه
گیریهای به دست آمده می باشد .کنتور هر مشتر

وظیفه حصول اطمینان از تعیین صحیح میزان مصرف آب را بر عهده دارد .این کنتورها ابزاری قانونی برای جمع آوری درآمد حاصل از

مصرف آب توسط مشترکین می باشد[.]۳
برای اندازه گیری میزان سددیال در حال جریان از یک مسددیر بسددته (مانند خط لوله) با سددطح مقطع مشددخص ،می توان از وسددایل و تجهیزات گوناگون اسددتفاده کرد.در برخی از این
وسایل حجم سیال در جریان به طور مستقیم خوانده می شود.و در برخی دیگر پس از اندازه گیری دبی سرعت و یا وزن سیال حجم آن با تقریب خوبی تخمین زده می شود.
طبق تعریف استاندارد  ، OIML R 49 – 1 : 2000کنتور آب وسیلهای است که برای اندازهگیری مداوم ،حفظ و نشان دادن حجم آب عبوری از یک مسیر بکار میرود .با
توجه به این تعریف میتوان قسمتهای تشکیلدهنده کنتور را به سه بخش اصلی تقسیم نمود:
 .1بخش اندازهگیرنده

.۲بخش شمارنده

.۳بخش نمایشدهنده

بخش اندازهگیرنده کنتور قسددمتی اسددت که وظیفه تبدیل حجم ،دبی ،سددرعت یا وزن آب عبوری به عالئم یا سددیگنالهای قابل شددمارش را بر عهده دارد .این سددیگنالها از طریق
مکانیکی و یا الکترونیکی به قسمت شمارنده منتقل و پس از شمارش و پردازش ،نتایج حاصل از قسمت نمایشدهنده قرائت میگردد.
بطور کلی با توجه به شیوع و نوع مکانیزم اندازهگیری ،انواع کنتور را میتوان به گروه های زیر دستهبندی نمود[:.]5
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۲

کنتورهای مکانیکی

.۲

کنتورهای غیر مکانیکی

 1-3کنتورهای مکانیکی
کنتور مکانیکی دستگاهی است که برای اندازه گیری مداوم ،نگهداری و نمایش حجم آب عبوری از یک مسیر بکار می رود .اجزای داخلی کنتور ،مکانیزم کنتور
نامیده می شود و شامل سه قسمت اصلی است که عبارتند از واحد اندازه گیرنده ( توربین یا پیستون ) که همواره با آب در تماس است  ،واحد انتقال دهنده ( گیربکس) و
قسمت شمارنده (ساعت) حجم آب عبوری می باشد[.]۳
یکی از متداولترین انواع کنتور برای اندازهگیری م ستقیم حجم آب م صرفی و مح صول عمده شرکتهای بزرگ کنتور ساز دنیا کنتورهای مکانیکی میبا شد .در این کنتورها از
یک جزء تشددخیص دهنده جریان نظیر پروانه یا پیسددتون متحر

اسددتفاده میگردد که میزان حرکت و جابجایی آن متناسددب و متاثر از حرکت سددیال بوده و با انتقال حرکت از این قطعه و از

طریق محور مرکزی به شمارنده ،میزان حجم آب عبوری اندازهگیری و ثبت میشود .انتقال حرکت پروانه و یا پیستون به شمارنده هم بصورت چرخ دندهای (نوع گیربکسی) و هم بصورت
تلفیقی از درگیری دو آهنربای دائمی و تعدادی چرخ دنده (نوع مغناطیسی ) امکانپذیر است.
در کنتورهای نوع گیربک سی چنانچه کلیه قطعات داخلی ،با آب در تماس با شند نوع تر و اگر به جز بخش شمارنده بقیه قطعات با آب در تماس بوده نوع نیمه خ شک و اگر فقط
پروانه با آب در تماس با شد (مانند کنتورهای مغناطی سی) نوع خ شک نامگذاری می شوند .مزیت کنتورهای مغناطی سی ن سبت به کنتورهای گیربک سی کاهش میزان تماس قطعات داخلی با
آب ،ر سوب امالح موجود در آن و در نتیجه جلوگیری از خرابی کنتور در اثر گیرکردن قطعات داخلی میبا شد .اما مواردی نظیر تأثیر میادین مغناطی سی خارجی روی عملکرد کنتور ،بروز
پدیده قطع اتصال درآهنرباهای دائمی و یا جذب برادههای فلزی احتمالی موجود در آب ،از معایب این نوع کنتورها است.
بسیاری از شرکتهای معتبر کنتورسازی با طراحی اصولی و تعبیه حلقه ضد مغناطیس و استفاده از آهنرباهای دائمی مناسب و دقیق اشکاالت مذکور را در محصوالت تولیدی
خود مرتفع نمودهاند .کنتور ها بر اساس دقت عملکرد درچها کالس D ،C ،B ،Aکالس بندی می شوند که در این تقسیم بندی کالس  Aاز کمتریتن دقت کاری و کالس  Dاز بیشترین
دقت کاری بر خوردار است[.]5
 1-1-3محاسن و معایب کنتورهای مکانیکی


مزایا
 .1نیازی به انرژی برای کار ندارند(فقط کنتور )
 .۲نسبت به کنتورهای غیر مکانیکی دارای قیمت کمتری هستند



معایب
 .1دقت پایینتر
 .۲یک جهته هستند
 .۳برای برداشت اطالعات نیازمند افزودن تجهیزات هستند
 .۴ذرات معلق باعث عدم کارکرد صحیح و یا از کار افتادن آن می شود
 .5ایجاد افت در مسیر لوله[.]۳

 2-3کنتورهای غیر مکانیکی
این کنتورها به دو گروه کنتورهای الکترومغناطیسی و آلتراسونیک(فراصوت) تقسیم می شوند  .در این گروه از کنتورها ،هیچ گونه قطعه مکانیکی در کنتور وجود
ندارد و براساس تغییر میدان مغناطیسی ( یا تغییر سرعت صوت ) نسبت به محاسبه حجم آب عبوری اقدام میکنند .در این کنتورها هیچ گونه خللی در جریان آب عبوری به
وجود نمی آید و نیز وجود ذرات معلق در آب ( شن ماسه خرده های چوب و  ) ....تنها باعث افزایش خطای کنتور می شود نمی تواند باعث از کار افتادن آن گردد .
این کنتورها قابلیت محاسبه حجم آب عبوری در دوطرف را به صورت مجزا دارند و می توانند این اطالعات را از طریق استاندارهای ارتباطی به گیرنده ها ارسال نمایند .دقت این
کنتورها بر اساس منحنی خطای آنها سنجیده می شود[.]۳
 -4مصارف اندازه گیری نشده
همیشه مقادیری از مصارف اندازه گیری نشده در سیستم توزیع آب وجود دارد که از جمله آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1استفاده مجاز از آب اندازه گیری نشده (خطای کنتورها)
 .۲استفاده غیرمجاز یا سرقت آب
۳

 .۳استفاده از محلهای مخصوص تانکرهای آتش نشانی
 .۴هدر رفت آب در زمان تعمیر و یا نگهداری اتصاالت[]۳
-5خطاها در ثبت میزان مصرف کنتور
خطاهای اندازه گیری نیز به عنوان  2 NRWمحسوب می شوند که همیشه احتمال ثبت مقادیری بیشتر و یا کمتر از میزان مصرف واقعی وجود دارد .از جمله دالیل
ایجاد این خطا میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1سن کنتور
 .۲فرسایش و خوردگی اجزای کنتور
 .۳خطای ناشی از عدم اندازه گیری جریان کم آب (دبی شروع به کار کنتور)
 .۴دستکاری غیرمجاز کنتور
 .5افزایش درجه حرارت
 .۶مواد معلق
 .7نقص در ساخت دستگاه
 .۸عبور هوا از داخل محفظه کنتور[۲و]5
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متدولوژی نمونه گیری
برای تعیین حداقل تعداد کنتور الزم برای آزمایشی که نتایج آن معادل برای کل منطقه باشد از روشهای زیر می توان بهره برد :
 1-6استاندارد بانک جهانی
بانک جهانی انتخاب تعداد با یک درصد از کنتورهای مصرف کنندگان خانگی را پیشنهاد نموده است که با توجه به کیفیت پائین و سن باال در کنتورهای کشور

ایران ،مقدار  1تا  ۲/5درصد کنتورها پیشنهاد گردیده است[.]۲
 2-6استفاده از جدول نمونه در استاندارد ایران
با توجه به جدول  1مربوط به حداقل درصد نمونه گیری الزم جهت تهیه اطالعات در مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری (نشریه  117-۳دفتر تحقیقات
و معیارهای فنی سازمان برنامه و بودجه و استاندارد مهندسی آب وزارت نیرو) [ ]۲و همچنین جمعیت حدود  ۲50هزار نفری شهر سبزوار ،تعداد بین  1/5تا  ۲/5درصد کنتورها
مورد قبول ودر حداکثر بازه ،معادل  ۲170دستگاه می شود .لذا میزان  % ۳/5از جامعه آماری کنتورهای آب شهر سبزوار و معادل  ۳0۳9دستگاه ؛ باالتر از استاندارد مورد نظر می باشد.
جدول : 1حداقل درصد نمونه گیری الزم جهت آزمایش کنتورهای خانگی
طبقه بندی جمعیتی

 500هزار نفر<

 250-500هزار نفر

 100-250هزار نفر

 50-100هزار نفر

 25-50هزار نفر

 10-25هزار نفر

 10-5هزار نفر

 5هزار نفر >

حداقل درصد کنتور جهت آزمایش
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 .7دستگاه های مورد استفاده جهت آزمایش کنتور مصرف کنندگان
در این آزمایش ،صحت عملکرد کنتورها از دستگاه آزمایش کنتور پرتابل مدل  PT901شرکت آزمون متمم استفاده شده است .این دستگاه قابلیت تست کنتورهای
خانگی (در سایزهای " 1/۲و " )۳/۴در محل را دارا می باشد.
دستگاه  PT901به منظور تست دقت کنتور آب در محل نصب به منظور حل اختالف بین شیرکت آب و فاضالب و مشترکین و همین طور انجام مطالعات آب به حساب نیامده
به صورت دوره ای بر روی کنتورهای مشترکین و انتقال میزان خطاهای کنتورهای مختلف به کامپیوتر به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد از لحاظ دقت و کارائی کنتورها میباشد[.]1

آب بدون درآمد Non-revenue water-
۴

2.

 .8روش انجام آزمایش
در این آزمایش ،فارغ از کارخانه سازنده ،سن کنتورها ،میانگین مصارف و  ...تنها نسبت به بررسی مجموعه ای از مشترکین (اغلب کاربری ها خانگی می باشند) به
صورت منطقه ای و مجزا اقدام گردیده است.
در آزمایش کنتور مشترکین با شیر خروجی منزل می توان میزان دبی آب را کنترل و با شیر سنسور عمل قطع و وصل جر یان آب را در طول مدت تست انجام داد .به کمک شیر
خروجی منزل به آرامی میزان دبی را در محدوده (  ) ۴0 -۶0لیتر بر ساعت بر روی نمایشگر دستگاه تنظیم می نما ئیم  .پیس از عبور  10لیتر آب ،بدون بستن شیر منزل  ،دبی مربوطه را از تنظیم
قبلی به محدوده ( ) ۸0 -1۲0لیتر بر سدداعت افزایش میدهیم  ،این عملیات را بترتیب ذکر شددده تا چهارمین محدوده مشددخص شددده انجام می دهیم .توجه گردد دبی انتخابی در محدوده ها
مشخص شده بوده و لزومی به رُند بودن دبی نمی باشد (کل حجم عبوری در پایان تست بایستی  ۴0لیتر باشد) پس از پایان تست ( عبور  ۴0لیتر) شیر سنسور را می بنیدیم( .دقت گردد جهت
گذر از هر دبی تنظیمی ،دبی آب به هیچ عنوان قطع نگردد در غیر این صورت نوشته  No Flowبر روی صفحه ظاهر شده و انجام ادامه تست مقدور نمی باشد(.
 .1تنظیم در محدوده (  ) ۴0 -۶0لیتر بر ساعت و عبور  10لیتر آب
 .۲تنظیم در محدوده (  ) ۸0 -1۲0لیتر بر ساعت و عبور  10لیتر آب
 .۳تنظیم در محدوده (  ) ۴00 -۶00لیتر بر ساعت و عبور  10لیتر آب
 .۴تنظیم در محدوده (  ) ۸00 -1100لیتر بر ساعت و عبور  10لیتر آب
پی شنهاد شرکت سازنده اینکه در صورت انجام ت ست به شرح فوق ،اگر میزان خطا از عدد  ±% ۲/75باالتر با شد کنتورتعویض گردد [ .]1اما با توجه به آیین نامه عملیاتی ابالغی
شرکت آب و فاضالب کشور ،محدوده مورد نظر خطا در کنتورهای آب  ±% 5جهت تعویض قید گردیده که مورد استفاده در شرکت های آب و فاضالب می باشد لذا در این آزمایش
نیز محدوده های جدول  ۲بر همین اساس طراحی شده است.
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بحث و نتیجه گیری
اهداف مورد نظر در این آزمایش شناسایی میزان خطای کنتورهای آب مشترکین شهر سبزوار و نقش آن در هدر رفت و آب بدون درآمد شهر سبزوار بوده است و طی انجام

این عملیات تعداد  ۳0۳9کنتور آب به صورت منطقه ای انتخاب و مورد آزمایش با دستگاه آزمایش کنتور پرتابل مدل  PT 901قرار گرفتند .طی این فرآیند نتایج ذیل مطابق جدول ۲
حاصل و همانطور که در شکل  1مشاهده می گردد بیشترین خطای مجازکنتور در محدوده بین صفر و منفی یک درصد قرار دارد.
جدول  : 2نتایج آزمایش کنتور مشترکین شهر سبزوار
ردیف

.1

% 6/65

202

% 6/65

% 4/05

3<X≤4

113

% 3/72

نام محدوده

محدوده غیر مجاز

5<X

202

4<X≤5

123

.3
محدوده مجاز

.5
.6
.7

کنتور

خطا از کل

از کل

درصد خطا

.2
.4

تعداد

درصد هر بازه

تعداد

درصد
از کل

محدوده بدون خطا

2<X≤3

360

% 11/84

1<X≤2

571

% 18/79

0<X≤1

310

% 10/20

X =0

43

% 1/41

.8

-1 ≤ X < 0

797

% 26/23

.9

-2 ≤ X < -1

275

% 9/05

-3 ≤ X < -2

55

% 1/81

-4 ≤ X < -3

18

% 0/59

-5 ≤ X < -4

9

% 0/30

X < -5

163

% 5/36

.10

محدوده مجاز

.11
.12
.13

محدوده غیر مجاز

1477

43

1154

163

تعداد کنتورهای

درصد کنتورهای

محدوده مجاز و غیر مجاز محدوده مجاز و غیر مجاز
202

مجموع

درصد

کنتورها

کل

% 6/65

% 48/61

% 1/41

2674

% 87/99

3039

% 100

% 37/97

% 5/36

163

% 5/36

از نتایج بدست آمده مشخص گردید که مطابق آیین نامه عملیاتی شرکت های آب و فاضالب تعداد  ۳۶5دستگاه کنتور مشترکین واقع در محدوده ی کاری غیر مجاز ،می بایست
خراب تلقی و تعویض گرددکه این تعداد  % 1۲/01کنتورهای آزمایش شده می باشد.
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شکل  : 1نتایج نموداری محدودهی خطا و تعدادکنتورهای مورد آزمایش (نمودار در نقاط پررنگ معنا دارد و وصل بودن نقاط به معنای پیوستگی نیست).

مطابق بررسی های انجام شده پیرامون کنتورهای آب آزمایش شده مشخص گردید تعداد کنتور با خطای در حد صفر درصد ۴۳ ،دستگاه و معادل  % 1/۴۲کل مشترکین  ،تعداد
 ۲0۲دستگاه با خطای بیش از  5درصد و تعداد  1۶۳دستگاه نیز با خطای کمتر از  5درصد می باشند .با در نظر گرفتن میانگین مصرف ثابت برای تمام مشترکین ،و اینکه تعداد  1۴77دستگاه ،
معادل  % ۴۸/۶کنتورهای مورد آزمایش در محدوده خطای بیشددتر از صددفر و تعداد  115۴دسددتگاه ،معادل  % ۳7/97در محدوده خطای کمتر از صددفر می باشددند؛ می توان نتیجه گرفت تمایل
کنتور مشترکین در شهر سبزوار به نمایش بیشتر حجم مصرف واقعی هر مشتر

می باشد و خطای کنتورهای مشترکین منجر به به برآورد هدررفت واقعی کمتر از میزان اصلی خودش می

شود.
 .10قدردانی
این مقاله با استفاده از اطالعات شرکت تبصره  ۲آب و فاضالب شهر سبزوار تهیه گردید که از مساعدت و همکاری مسئولین محترم آن شرکت کمال تشکر را دارم.
 .11منابع
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