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 چکیده

ظور افزایش درآمد و گیری مصرف واقعی مشترکین به منیافتن راهکار موثر جهت اندازهمحاسبه دقیق مصرف و 

آمد و راهکار دربدون. از این رو شناسایی اجزاء آباستای برخورداردرآمد از اهمیت ویژهبدونکاهش آب

های یکی ازمولفه.گرفته استرقرا فاضالبوآبهایتور کار شرکتجهت کاهش آن در دسموثر 

های شرکتاینکه عمده درآمد  به نظر .باشدی مصرف میگیردرآمد، دقت تجهیزات اندازهبدونآب

ای با دقت باال از اهمیت ویژه یتورهاکنلذا استفاده از ،گرددبهاء مشترکین تامین میفاضالب از فروش آبوآب

با قطر  یگردد، وجود کنتورها.یکی ازمواردی که باعث عدم محاسبه دقیق مصارف مشترکین میبرخوردار است

عمالً  ،این کنتورها به علت باال بودن دبی استارتدر باشد. ک واحدی و مصارف کم میتباال جهت خانوارهای 

این در . شد درآمد نخواهد منجربهو بخشی از مصرف مشترکین  شدهگیری ناندازههای ضعیف عبوری جریان

و برای رسیدن به این هدف  شدهپرداختهگیری آب مصرفی کنتور در دقت اندازهکاهش قطرمقاله به بررسی تاثیر

 است.گرفتهقرارمورد بررسی  مشابه قبل و بعد از تعویض کنتور،مصارف در بازه زمانی 
  

 دبی استارت، بهینه سازی قطرکنتور آب، ،هدر رفت ظاهریکلمات کلیدی:
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  مقدمه
پارامتر از تفاضل تولید  نکه ایباشددرآمد میبدونفاضالب موضوع آبوآبهای های مهم شرکتدغدغه از یکی

هدر رفت ظاهری و هدر  درآمد،بدونمجازشامل کلیه مصارف  که آیدمی بادرآمد بدستشده و مصارف مجاز گیریاندازه

هدر رفت واقعی شامل هدررفت آب در شبکه، انشعابات وکلیه تاسیسات آب  و هدر رفت ظاهری شامل  باشد.رفت واقعی می

گیری توسط کنتورآب میها به سیستم مشترکین و خطای اندازهناشی از قرائت کنتور و انتقال داده مصارف غیرمجاز، خطاهای

گیری جریان آب )کنتور( به علت رابطه مستقیم با تعیین میزان مصرف مشترک و محاسبه باشد.در همین راستا دستگاه اندازه

  [1]ای برخوردار است.از اهمیت ویژهء بهاقبض آب

های ضعیف نظیر شود وجود جریاناردی که سبب عدم دقت در اندازه گیری مصرف توسط کنتور مییکی از مو

باشد که عماًل آبی میها و کولرهایهای ضعیف شناورهای موجود در مخازن خانگی، فالش تانکنشت شیرآالت، جریان

 [2]باشد.گیری آنها نمیکنتور قادر به اندازه

 

 جریان های استارت و زیر دبی استارت 
 قادر به ثبت نمی باشد. طبق منحنی کمتر از آن را جریان های استارت عبارت است از میزان جریانی که کنتور آب

، دمای که به عوامل متعددی از قبیل دما محیط می باشد کمینهعملکرد کنتور نقطه شروع حرکت شمارنده درمکانی قبل از دبی 

شرایط فیزیکی چرخ دندها، سختی و امالح موجود درآب و پارامترهای هیدرولیکی آب نظیر فشار وابسته است  آب، جنس و

ه جریان های زیر دبی استارت عبارت است از کلی به همین جهت اندازه گیری این مقدار دبی با خطای بسیار باال همراه می باشد.

 [2]جریان های ضعیفی که در کنتور ثبت نمی گردد. 

 

 اندازه گیری جریان های زیر دبی استارت کنتورها

می باشد که قادر به اندازه  C , Bاغلب کنتورهای آب مورد استفاده در کشور از نوع ملتی جت در دو کالس 

 گیری عبور سیال با دبی کم نمی باشند، برای رفع این مشکل سه راه وجود دارد :

 ا تکنولوژی مغناطیسی یا التراسونیک که به علت قیمت تمام شده باالی آنها فعالًاستفاده از کنتورهای دیجیتالی هوشمند ب -1

 صرفه اقتصادی ندارد.

دبی کم  قادر به اندازه گیری جریان با ،استفاده از دستگاه کاهنده آب که در آن با کم کردن میزان دبی آستانه اندازه گیری -2

می باشد. در صورت تولید انبوه و کاهش قیمت تمام شده آن می توان از این وسیله به عنوان یک مکمل در مجموعه انشعاب 

 [3]استفاده نمود.

 بهینه سازی قطر کنتور -3

ع عداد واحد مسکونی و یا نودر گذشته با مراجعه متقاضی به امور مشترکین شرکت های آب و فاضالب و ذکر ت

قطری برای انشعاب آب تعیین که بعضًا با اعمال نفوذ و اصرار متقاضی و عدم وجود  ،کاربری غیر مسکونی بر اساس تجربه



 
 

3 

 

یش یافته و از افزا ،دستورالعمل خاصی منجربه انتخاب انشعاب با قطر باال می گردید که در نهایت تعداد کنتورهای سایز باال

د لذا عمالً قادر به اندازه گیری جریانهای ضعیف نبوده می باشباالتری برخوردار  ( Q1)آنجایی که این کنتورها از دبی حداقل

با استفاده از نمودار دقت و کالس بندی کنتورها و میزان  ،قطر بهینهاز طرفی  و باعث افزایش هدر رفت ظاهری می گردد.

 . شودتا عالوه بر افزایش دقت، از انتخاب کنتور سایز باال جلوگیری  ی گرددتعیین م مصارف

کنتور کوچکتر شده و )  (Q1 کمینهد که با کاهش قطر کنتور مقدار دبی یمشاهده گرد ، با مراجعه به کاتالوگ کنتور

           در این حالت کنتور قادر به اندازه گیری حجم بیشتری از آب عبوری  .گرفته استبا دبی کمتری در محدوده خطای مجاز قرار 

ت اندازه گیری مصارف ضعیف و متعاقباً کاهش هدر رفقطر مناسب موجب افزایش دقت کنتور، لذا تعویض کنتور با می گردد 

 ردد.گ بتی از آب بهاء می باشد( میافزایش درآمد حاصل از افزایش آب بهاء و افزایش فاضالب بهاء )که ضریب ثا ،ظاهری 

یری اندازه گ  بر روی کاهش قطر کنتور هاتاثیر  ،در این مقاله سعی بر آن است تا در جهت کاهش هدر رفت ظاهری

 .مورد بررسی قرار گیردمصارف آب مشترک 

 

 اجرای پروژه محل
ن از ایکه دارد قرار شرکت آب و فاضالب استان گلستان مشترک تحت پوشش  274000طبق آخرین گزارشات، 

اینچ می باشد که بخش  ¾درصد از کل مشترکین ( دارای کنتورهای سایز باالتر از  9فقره انشعاب ) حدودًا  25500تعداد 

به همین منظور اصالح قطر کنتورهای سایز باال  .عمده ای از این کنتورها قادر به اندازه گیری جریانهای ضعیف نمی باشد

 رفت است.قرار گ شرکتمتناسب با مصارف اخذ شده از سیستم امور مشترکین و تعداد واحدهای مصرف کننده در دستورکار 

شت سرمایه گبا توجه به باز ،هدف از مناسب سازی و کاهش قطر کنتور بنحوی است که باالترین دقت اندازه گیری

 [4]می شود. نیز بعالوه کاهش قطر کنتور باعث کاهش هزینه های نگهداری کنتور. حاصل گردد زمان  در حداقل

 

 اجراروش 
ی نظیر یو استفاده از پارامترهابررسی سوابق مشترکین  جهت اصالح قطر کنتورها،های موجود با توجه به ظرفیت 

مشخص و نسبت به تعویض قطر کنتور جدید  ،[5]  مسکونی، قدمت باالی کنتور و تعداد واحد های ماهانهف رمص متوسط

 کنتورهای شناسایی شده اقدام گردید.

 

 نحوه اجرا ونتایج آن

اینچ تعدیل قطر  ¾کنتور سایز باالی  1783به تعداد ،  95تا پایان سالو شروع  94از ابتدای بهمن سال مورد نظر طرح 

ل شماره اوتعداد کنتورها بر حسب تعداد واحد مصرف کننده بشرح جد و توزیعکه نحوه آرایش اقطار قدیم و جدید گردید 

 می باشد.  2و  1

 



 

4 

 

 : نحوه تغییر قطر کنتورها1جدول 

 قطر قدیم
 قطر جدید

 جمع
 اینچ 4/11 اینچ 1 اینچ 4/3 اینچ 2/1

 1472 0 0 0 1472 اینچ 4/3

 262 0 0 79 183 اینچ 1

 14 0 3 2 9 اینچ 4/11

 21 1 9 3 8 اینچ 2/11

 13 0 4 1 8 اینچ 2

 1 0 0 0 1 اینچ 4

 1783 1 16 85 1681 جمع

 

 تعداد کاهش قطر کنتور بر حسب تعداد واحد مصرف کننده : 2جدول 

 درصد تعداد کاهش قطر تعداد واحد مصرف کننده

1-2 1305 73 

3-4 209 12 

5-12 249 14 

13-16 13 1 

 0 7 16باالتر از 

 100 1783 جمع

 

کنتورهای کاهش قطر یافته در شهرهای گنبد، علی آباد و  ،بررسی نتایج حاصل از این طرح به عنوان نمونه جهت

        1و نمودار شماره   3جدول شماره مصارف قبل و بعد از تعویض کنتور در بندرترکمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که 

 .شده استارائه 

 

 : متوسط مصارف مشترکین قبل و بعد از تعویض کنتور 3جدول 

 نام شهر
تعداد کنتور کاهش قطر 

 یافته

میانگین مصرف قبل از تعویض 

 کنتور

 ) مترمکعب / ماه (

میانگین مصرف بعد از تعویض 

 کنتور

 ) مترمکعب / ماه (

درصد افزایش یا کاهش 

 مصرف

 44.59 64.20 44.40 300 گنبد

 58.90 34.80 21.90 244 علی آباد

 28.69 41.89 32.55 45 بندر ترکمن 

 47.24 50.32 34.17 589 جمع
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 کنتور ضیتعو از بعد و قبل نیمشترک مصارف متوسط :1نمودار 

 
 ،و قرائت کنتورها بعد از تعویض و مقایسه آن با مدت مشابه قبل از تعویض 3به نتایج حاصل از جدول شماره  توجهبا 

جدول در مصرف می باشد.  درصدی 47د که معادل رش مشاهده می شودمترمکعب در ماه افزایش مصرف  16به ازای هر کنتور 

 .است ارائه شدهاز تعویض کنتور ناشی  بهاءآبدرآمد   4شماره 

 

 آب بهاء حاصل از تعویض کنتور درآمد:  4جدول 

 تعداد کنتور
 افزایش مصرف هر کنتور 

 ) مترمکعب (

 افزایش مصرف ساالنه 

 ) مترمکعب (

 متوسط فروش هر متر مکعب

 ) ریال (

 قیمت کل

 ) ریال ( 

589 16 113088 3110 351703680 

   

به کارخانجات  کنتور اسقاطی 3هر تحویل به ازای  شرکت آب و فاضالب استان گلستان مصوبات هیئت مدیره طبق

رح جدول بش جدیدبا کنتور  کنتورهای اسقاطی معاوضهدرآمد حاصل از دریافت یک کنتور جدید وجود دارد.  ، امکانسازنده

 .است شدهبرآورد  5شماره 

 

 جدید: درآمد حاصل از معاوضه کنتورهای اسقاطی با کنتور  5جدول 

 تعداد کنتور
تعداد کنتورجدید معاوضه 

 شده

 قیمت واحد کنتور 

 )ریال(

 درآمد حاصل

 )ریال(

589 196 065 000 127400000 
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اجرای  برای اشد، هزینه های مرتبط ریال ب 750000تعویض هر کنتور معادل تهیه و بابت  تمام شدههزینه  چنانچه

 برآورد می گردد. 6این طرح بشرح جدول شماره 

 

 : برآورد هزینه های اجرای  طرح 6جدول 

 تعداد کنتور
  اجراقیمت واحد 

 )ریال(

 جمع کل هزینه های اجرا

 )ریال(

589 750000 441750000 

 

به طور خالصه  هزینه و درآمدهای حاصل از طرح ،  6و  5،  4 شماره صورت گرفته در جداولبرآوردهای  بر اساس 

  شده است. محاسبه 7در جدول شماره 

 

 خالصه درآمد و هزینه های اجرای طرح  :7جدول 

 تعداد کنتور سال

درآمد حاصل از 

 آب بهاء 

 ) ریال (

درآمد ناشی از 

 معاوضه کنتور 

 ) ریال (

هزینه های اجراء 

 طرح

 ) ریال (

 خالص درآمد

 تجمعی ساالنه

 ) ریال ( 

 37353680 441750000 127400000 351703680 589 اول

 

جدول بشرح  پنجم سال مورد نظر در پایان مجموع درآمد حاصل از طرح ( سال   5 ) کنتورها با توجه به عمر مفید

 .می باشد  8شماره 

 سال 5طی طرح  درآمد حاصل از اجرای  :8جدول 

 تجمعی سال اول خالص درآمد

 ) ریال ( 

 درآمد حاصل از آب بهاء سال دوم تا پنجم

 )ریال(

 تجمعی پنج ساالنه خالص درآمد

 ) ریال ( 

37353680 1406814720 1444168400 
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 تجزیه و تحلیل نتایج
 

 دد.گریهزینه های نگهداری کنتور مکاهش کاهش قطرکنتورها باعث افزایش دقت در حجم آب اندازه گیری شده و -1

تعویض کنتور در کوتاه مدت بازگشت سرمایه ندارد اما به علت کاهش هزینه  ، مشترکین با مصرف کم خصوصدر  -2

 می یابد.کلی انشعاب کاهش هزینه  ،قطر کنتور

سبی م درآمد  ،طرح هزینه های تامین وتحقق اهداف عالوه بر  و در نظر گرفتن عمر مفید آنها،  با کاهش قطر کنتورها -3 نا

به همراه خواهد داشررت که نتایج فوب با نتایج حاصررل از مقاالت ارائه شررده توسررط های آب و فاضررالب برای شرررکت 

 .هم خوانی دارد   AWWA  [6]انجمن آب آمریکا 

 

 قدردانی

و مساعدت های مدیریت محترم عامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان جناب آقای مهندس رحمتی  زحمات از 

 تقدیر و تشکر به عمل می آید.و کلیه کسانی که در اجرای این طرح ما را یاری کردند 

 

 مراجع
الف، -308نشریه شماره  " (1389) معاونت امور آب و آبفا دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا وزارت نیرو، .1

 " راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر درآب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن

توسط کنتورهای مکانیکی و اثر آن بر هدر بررسی جریانهای ضعیف آب در اندازه گیری  ،(1395) .ف  ،عباسپور .2

مجموعه مقاالت برگزیده همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش  ظاهری در شبکه های توزیع آب شرب، رفت

 همدان، ایران آب بدون درآمد،

 پایین تر از دبی استارت کنتورها  اندازه گیری جریانهای (، 1387ص .)یونسلو،  .3

(، استفاده از منحنی تقاضا در مناسب سازی قطر و نگهداری کنتور، مجموعه مقاالت  1388جواهری، م . )  .4

  سومین همایش ملی آب و فاضالب، تهران، ایران .برگزیده  

(، محاسبه قطر بهینه انشعابات آب بر اساس تعداد واحدهای مسکونی، کنگره علوم و  1395آزادمافی، س . )  .5

 مهندسی آب و فاضالب ایران، تهران، ایران .

6.  American Water Works Association, ‘Water Meters – Selection , Installation,  

Testing, and Maintenance’, AWWA Manual M22,1986 
 

 


