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 چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی مقدار آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین آب شهری انجام گرفته 

آب و فاضالب تابعه شرکت شهر  13مشترکین خانگی  درصدکنتورهای 3/0 به روش خوشه ای است. بدین منظور

لیتر در ساعت اندازه گیری شدند. سپس مقدار  1500و 120،  30ها در دبی انتخاب و میزان دقت آن خراسان رضوی

بر  داده شد. آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورها محاسبه و نتایج به کل استان و نهایتاً به کل کشور تعمیم

درصد کنتورها در هر سه دبی فوق در محدوده استاندارد  16گیری شده، به طور میانگین حدود اساس مقادیر اندازه

این تحقیق نمایند. ز بوده و ایجاد هدر رفت ظاهری میها دارای خطای غیر مجاو سالم هستند و مابقی آنواقع شده 

پس از تجزیه و ها است. در نهایت نشان داد که خطای منفی کنتورهای آب خانگی خیلی بیشتر از خطای مثبت آن

  درصد مصارف مجاز با درآمد بدست آمد.8/12تحلیل نتایج آزمایشگاهی، آب بدون درآمد ناشی از خطای کنتورها 

 

 .، آب بدون درآمدهدر رفت ظاهری، آب کلمات کلیدی: دقت کنتور

 

 سرآغاز -1
ها د و دقت آننآیشرکت های آب و فاضالب به شمار میگیری مقدار فروش آب های اندازهکنتورهای آب دستگاه

جزای همچنین مدیریت مصرف دارد. عدم دقت کنتورها یكی از اتأثیر مستقیمی بر درآمدهای شرکت های آب و فاضالب و 

كـارهای تواند بعنوان یكی از راهکنتورها می دقت های توزیع آب شهری است لذا آزمایشاصلی آب بدون درآمد در شبكه

 بررسی کنتورها در سیستم های آبرسانی باشد.



 

ده و نشده(، هدر رفت ظاهری )مصارف غیرمجاز، گیری ش)اندازه آب بدون درآمد شامل مصارف مجاز بدون درآمد

گیری( و هدر رفت واقعی )نشت از انشعابات مشترکین، نشت از ستم و عدم دقت تجهیزات اندازهخطای مدیریت داده ها و سی

  .[1]( است نشت و سرریز از مخازن وشبكه توزیع، نشت از خطوط انتقال 

فرسایش خطای ناشی از عملكرد کنتور)مانند  ؛در کنتورها شوداست موجب ایجاد عدم دقت  متعددی ممكن عوامل

آن(، در موجود  و مواد معلق درجه حرارت باال، خورندگی(، تأثیر شرایط آب بر سیستم اندازه گیری )مانند زیاد قطعات کنتور

تأثیر تجهیزات جانبی بر عملكرد کنتور، تأثیر شرایط محیطی و جغرافیایی بر سیستم اندازه گیری )نظیر فشار، رطوبت، سرما و 

ها و ه تمیز نبودن فیلتر، جنس نامرغوب چرخ دندگرما(، نحوه نصب و نگهداری کنتور، میزان تجربه افراد و نحوه قرائت کنتور، 

 [.2] آیندبه شمار میها ترین آنمهماز در انبار کنتور  نگهداری نامناسب

 

 هاوسایل و آزمایش -1-1

به عنوان پایلوت در نظر گرفته  1388 در نیمه دوم سالخانگی  اشتراك 154000 با حدودشهر  13تعداد  در این تحقیق

، کاشمر، شهرهای قوچان، بردسكن، خلیل آباد، طرقبه، شاندیز خانگی مشترکین کنتورهای درصد 3/0 به طور تصادفی شد.

ر در لیت 1500و 120، 30های  دبی ها درآنانتخاب و میزان دقت  کاخک جوین و یشابور،بجستان، سرخس، تایباد، خواف، ن

نتایج به  ومحاسبه شدند. سپس مقدار آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورها  تجزیه و تحلیل آماریگیری و ساعت اندازه

  .شد داده تعمیم استان و نهایتاً به کل کشورکل 

شود و در هر دبی، میزان خطای کارکرد کنتور ی آب از داخل کنتور عبور داده میبه منظور تعیین دقت کنتور، مقدار معین        

 شود. محاسبه می( 1) رابطهبا استفاده از 

 (1)                                                                                                                                      100


c

ci

V

VV دقت کنتور = 

که در آن
cV و (شودیدستگاه تست خوانده م یکه از رو )از کنتور یعبور یحجم آب واقع 

iV   حجم آب نشان

( نشان دهنده منحنی عملكرد کنتورهای مكانیكی است. محور افقی مقدار دبی و محور 1شكل ) داده شده توسط کنتور هستند.

 آید.بدست می (1دهد که از رابطه )ای کنتور را بر حسب درصد نشان میعمودی خط

 
 [3]: منحنی دقت کنتورهای مکانیکی 1 شکل



 

 

 

توان شرایط عمومی عملكرد کنتور را نیز تفسیر کرد. نقاط مهم این ق، عالوه بر تعیین سطح کنتور، میاز روی منحنی فو

دبی شروع شامل  ؛شوندنی کنتورهای آب سرد نیز محسوب میمنحنی که جزو مشخصات ف sQ،  دبی حداقل minQ ، دبی انتقال

 tQ،  دبی اسمی nQ دبی حداکثر  و maxQ فاصله  دبی( کهمحدوده نسبت جریان )محدوده باشد الزم به ذکر می باشند.می

بین 
maxQ  و

minQ 5دو محدوده مجاز  به( 1شكل ) مطابق باشد؛می%  بین(
tQ  و

minQ 2( و محدوده مجاز%  بین(
maxQ 

و 
tQ[.4شود ]( تقسیم می 

 

 و بحثها آزمایش نتایج -1-2

 تحلیل دقت کنتورهای خانگی  -1-2-1
-ها مالحظه میده است. با توجه به نتایج آزمایش( منعكس ش2فراوانی کنتورها بر اساس نام تجاری در شكل )درصد 

ها مربوط به بقیه مارك های تجاری درصد آن 5/29درصد کنتورها مربوط به مارك تجاری دوریس و  5/69شود که حدود 

درصد  16داقل، دبی انتقال و دبی اسمی، به طور میانگین دبی حگیری شده دقت کنتورها در است. بر اساس مقادیر اندازه

درصد کنتورها را  84ها که واقع شده و سالم هستند و مابقی آن ISO-4064استاندارد  کنتورها در هر سه دبی در محدوده

لذا ایجاد هدر  استاندارد واقع شده و دارای خطای غیر مجازند های فوق، خارج از محدودهشود در حداقل یكی از دبیشامل می

 نمایند. رفت ظاهری می

 

 
 : درصد فراوانی کنتورها بر اساس نام تجاری2 شکل      

 

کمترین دقت را دارد  گردد مارك تجاری دوریس علیرغم بیشترین فراوانی،نیز مالحظه می( 3همانگونه که در شكل )

درصدشان سالم بوده و  25و  5/27و آبنشان به ترتیب  DMها سالم است و کنتورهای با مارك تجاری درصد آن 7/4 فقطو 

  تری برخوردارند.ه کنتورها از شرایط نسبتاً مطلوبنسبت به بقی

های گردد که تمام قسمتدهد. مالحظه میها را بر اساس نام تجاری نشان می( منحنی میانگین دقت کنتور4شكل )

دهد، ب را به خود اختصاص میهای آب و فاضالبخش اعظم کنتورهای مشترکین شرکت دقت مارك دوریس کهمنحنی 

استاندارد قرار دارد. لذا  های دقت نیز خارج از محدودههمچنین میانگین کل منحنیخارج از محدوده استاندارد واقع شده است. 



 

ی مداوم و تهیه فهرست واجدین صالحیت تولید کنندگان و کنتورهای مقرون به صرفه است برای بهبود عملكرد کنتورها، ارزیاب

 آب در برنامه شرکت های آب و فاضالب قرار گیرد.  

 

 
 : درصد فراوانی کنتورهای سالم و کنتورهای دارای خطای غیر مجاز 3شکل           

 
 

 
 : منحنی میانگین دقت کنتورهای آزمایش شده 4شکل 

 

( درصد فراوانی دقت کنتورها در دبی انتقال و 6( درصد فراوانی دقت کنتورها در دبی حداقل، در شكل )5) در شكل

 7/47ها در دبی حداقل، درصد کنتور 31اند. حدود ت کنتورها در دبی اسمی منعكس شده( درصد فراوانی دق7در شكل )

درصد  16می در محدوده استاندارد جهانی قرار دارند. اما فقط درصد کنتورها در دبی اس 3/52درصد کنتورها در دبی انتقال و 

 (.4و  3کنتورها در هر سه دبی فوق در محدوده استاندارد واقع شده و سالم هستند شكل )

 



 

 

 

 
 : درصد فراوانی دقت کنتورها در دبی حداقل 5شکل 

 

 
 : درصد فراوانی دقت کنتورها در دبی انتقال 6شکل 

 

 
 فراوانی دقت کنتورها در دبی اسمی: درصد  7شکل 

 

( درصد خطای مثبت و منفی کنتورها را در دبی حداقل، دبی انتقال و 9( پراکندگی دقت کنتورها و شكل )8شكل )

درصد  9/30درصد در دبی انتقال و 9/27درصد کنتورها در دبی حداقل،  5/66گردد که الحظه میدهند. منشان میدبی اسمی 

درصد  9/16درصد در دبی انتقال و  4/24درصد کنتورها در دبی حداقل،  5/2در دبی اسمی دارای خطای منفی هستند. همچنین 

 ها است. در دبی اسمی دارای خطای مثبت هستند. در مجموع میانگین خطای منفی کنتورها بیش از خطای مثبت آن

 



 

 
 حداقل ، دبی انتقال و دبی اسمی : پراکندگی دقت کنتورها در دبی 8شکل 

 

 
 : درصد خطای مثبت و منفی کنتورها در خارج از محدوده ی استاندارد9شکل 

 

 تحلیل اقتصادی کنتورهای خانگی  -1-2-2
برای محاسبه آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورها، ابتدا متوسط ضریب تصحیح وزنی ناشی از خطای کنتورها 

 آوریم: میبدست  (2)را از رابطه 
 

 (2)                                                                                      
nt QQQT cncncnc ... 321 min

 
 

متوسط ضریب  تصحیح وزنی،  Tcکه در آن
minQc  ،ضریب تصحیح در دبی حداقل

tQc  ضریب تصحیح در دبی

انتقال، 
nQc  ،1ضریب تصحیح در دبی اسمیn  2دبی حداقل، محدوده درصد مصرف مشترك درn  درصد مصرف مشترك

 دبی اسمی هستند.  محدوده درصد مصرف مشترك در 3nدبی انتقال و  محدوده در



 

 

 

(، ابتدا میانگین خطاها را 1برای تعیین متوسط ضریب تصحیح وزنی با استفاده از نتایج حاصل از تست کنتورها جدول )

ن درصد نماییم. همچنیضریب تصحیح هر کدام را محاسبه میبرای دبی حداقل، دبی انتقال و دبی اسمی بدست آورده و سپس 

( استخراج و با جانمایی ارقام 10های مورد آزمایش را از روی الگوی مصرف خانگی شكل )وزنی مصرف مشترکین در دبی

 آوریم.بدست می (، متوسط ضریب تصحیح وزنی برای کل کنتورها را2بدست آمده در رابطه )
 

 گیرییح کنتورها براساس خطاهای اندازه: محاسبه متوسط ضریب تصح1 جدول
 دبی آزمایش خطاهامیانگین  ضریب درصد وزنی مصرف

 (L/h) (%) تصحیح در دبی آزمایش

9/14  6478/1  06/39-  30 

8/15  0815/1  54/7-  120 

3/69  0262/1  55/2-  1500 

  128/1  متوسط ضریب تصحیح وزنی 

 

مصرف آب مشترکین بر اساس دامنه ای در ایران در خصوص الگوی تحقیق یا مطالعهالزم به توضیح است که 

کنیم. در ر اسپانیا  انجام شده استفاده میای که در کشو؛ بنابراین از نتایج مطالعهمصارف )کم، متوسط و زیاد( انجام نشده است

خانوار  58الگوی مصرف آب، مصارف مختلف  ؛ برای تعیین نمونه( شده است10تحقیق مذکور که نتایج آن منتج به شكل )

 Data) ند. تجهیزاتی که برای این کار میدانی استفاده شده است شامل دیتا الگرهایاارزیابی شدهشهری از طبقات مختلف 

Loggers ) قابل حمل و کنتورهای حجمی کالسC  طبق استانداردISO-4064 .جریان حتی بودند قادر لیوسا این بوده اند 

 کار .گیری نماینداندازهاست( را بدقت  شدهن گیرىاندازه آب تخمین براى بخش ترینمهمکه ) پایین تر از یک لیتر در ساعت

اگر چه در  [.5]داده ها اندازه گیری شده اند  روز 900 تقریباً  شده است و تمام 2003 مهدر  و شروع 2001 مارس در میدانی

گونه برای منطقه ی مدیترانه شرقی هیچ الگوی مصرف آب کشورهای اروپایی و ارقام پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی

 4الی  3ی برای کولر و تهویه مطبوع در مصرف سرانه پیش بینی نشده است، در صورتی که این رقم در ایران حدود مصرف

 توان از نتایج تحقیق فوق برای ایران نیز استفاده نمود.با این وجود می [، 6] درصد مصرف سرانه است

 

 
 [5]درصد  90: الگوی مصرف آب خانگی با اطمینان 10 شکل



 

 بر حسب مترمکعب 1395در سال  (شهری -خانگی) آب با درآمدمجاز  : مصارف 2جدول 

 خراسان رضوی 81570000

 کشور 3448000000

 

ناشی از خطای  ( آب بدون درآمد3(، از طریق رابطه )2) جدولمتوسط ضریب تصحیح وزنی و اطالعات با توجه به 

گردد مترمكعب برآورد می 441344000كعب و برای کل کشور مترم 10440960 برای خراسان رضوی1395کنتورها در سال 

میلیارد ریال  119.4ریال به ازای هر مترمكعب، زیان ناشی از عدم دقت کنتورها برای خراسان رضوی معادل  11431 اعمالکه با 

 شود.میلیارد ریال تخمین زده می 5045برای کل کشور   و

از محل مدیریت عملكرد کنتورها و استفاده از  درنظر بگیریم؛ریال  750000اینچ را  2/1بهاء هر دستگاه کنتور اگر 

ها قرار نتورهای مشترکین شرکتدستگاه کنتور مهیا شده و در چرخه تعویض کمیلیون  7/6 حدود کنتورهای دقیق، امكان خرید

و ضمن تحقق  ین تعویض شدهسال تمام کنتورهای مشترک 4الی  3گردد که طی مدت بینی میگیرد. بدین ترتیب پیشمی

 گردد.میهای آب و فاضالب نصیب شرکتای نیز ضا و مصرف آب، درآمد قابل مالحظهمدیریت تقا
 

 (3  )                                                                                   1.  TmNRW cQQ 
 

که در آن 
NRWQ ( آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورها/y3m) و 

mQ ( مصارف مجاز با درآمد/y3m )

 هستند.
 

 نتیجه گیری   -2

 گیری نمود:حقیق موارد زیر را می توان نتیجهاز این ت

های آب و فاضالب کمترین دقت را در شرکت ها بیشترین کاربرد وك تجاری دوریس نسبت به سایر ماركکنتورهای با مار -

 .اندداشته

گیری در محدوده استاندارد جهانی واقع شده و سالم هستند و اندازهکنتورها در هر سه دبی  درصد 16 به طور میانگین حدود -

 نمایند.           و ایجاد هدررفت ظاهری میها دارای خطای غیر مجاز بوده مابقی آن

 ها است.لیتر در ساعت( بیش از سایر دبی 30های حداقل )کمتر از رها در دبیخطای کنتو  -

 ها است. خطای منفی کنتورهای آب خانگی خیلی بیشتر از خطای مثبت آن  -

 درصد مصارف مجاز با درآمد است. 8/12آب بدون درآمد ناشی از عدم دقت کنتورها   -

مقرون به صرفه است نسبت به جایگزینی کنتورهای دقیق تر به جای کنتورهای ،  Bبا توجه به خطای زیاد کنتورهای کالس   -

 فعلی اقدام شود. 

فهرست واجدین صالحیت تولید کنندگان کنتورهای  د کنتورها، ارزیابی مداوم و تهیهگردد به منظور بهبود عملكرتوصیه می  -

 های آب و فاضالب قرار گیرد. شرکت آب در برنامه



 

 

 

ای مورد آزمایش دقت قرار گرفته تورهای مناطق مختلف به صورت دورهای، کنبرداری خوشهبا روش نمونهگردد یتوصیه م  -

 خطای استاندارد باشد با کنتور سالم تعویض شوند. ها خارج از محدوده و در صورتی که خطای آن

مصارف خیلی کم، کم، متوسط و زیاد نه تحقیق در خصوص الگوی مصرف آب مشترکین بر اساس دامهمچنین لزوم انجام   -

 در ایران مشهود است.

 

 دانیتشکر و قدر -3

دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد که وقت بدین وسیله از همكاران ارجمند آقای مهندس کریمی مدیر            

ای و ارسال آن به کارگاه های خوشههنمونشهرهای تابعه بخاطر تهیه آب بدون درآمد  ینرابطنظرات ارزشمندی ارایه نمودند و 

 گردد. تقدیر و تشكر میتست دقت کنتور مستقر در انبار ستاد و اپراتور دستگاه تست دقت کنتور آقای عباس اصغری 
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 "بررسی آب بحساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای مشترکین"( 1387مهردادی، ن.، جاللی امین، ف.، حق الهی، ع.،)  [2]

 .20تا  13، صفحات 48، مجله محیط شناسی، شماره 

[3] Arregui, F., Cabrera, J. E., Cobacho, R., García-Serra, J., “Key factors affecting water 

meter accuracy”, Leakage - Conference Proceedings, 2005.  

[4] International organization for standardization, ISO-4064/1 “Measurement of water flow 

in fully charged closed conduits - Meters for cold potable water and hot water”, third Ed., 

2005. 

[5] Arregui, F.J., Palau, C.V., Gascón, L., Peris, O., “Evaluating domestic water meter 

accuracy. A case study”, 2004.  

، برنامه  "الگوی مصرف آب در ایران با تأکید بر مصرف خانگی و مقایسه آن با سایر کشورهای جهان"( 1377قنادی، م.،)  [6]

 اطالع رسانی مصرف آب، جلد اول، دفتر روابط عمومی و بین الملل وزارت نیرو. ی عملیاتی کمیته ی

 

 

 


