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 خالصه

وجه ترسد و ضروری به نظر می امری ناز هدر رفت آ یریو جلوگ آب حیمصرف صح ،با توجه به بحران جهانی آب

 شیمهم جهت مقابله با افزا یاز راهبردها یکیباشد.  دیمصرف آب مف تیریدر مد یادیز زانیبه م تواندیمبه آن 

هدف اصلی این  .راستا است نیدر ا یادیبن ییکارهاو ارائه راه نینمودن مصرف مشترک نهیمصرف، به هیرویب

ک راه یقابلیت ذخیره سازی اطالعات مشترک به عنوان پژوهش، ارائه و معرفی کنتورهای هوشمند پیش پرداخت با 

بدین منظور مراحل در دوبخش طراحی سیستم و  باشد.یمحل موثر در بخش صرفه جویی و مدیریت منابع آبی 

فاده از است ه مشخص گردید کهانجام شد یآمار یزهایآنال درنهایت پس ازکه طراحی شد  نتورو ک ییسنجش کارآ

درصد کاهش داده است. عالوه بر 7/24حدود  یریبه طور چشمگ نیتوسط مشترک یآب مصرف زانیم د،یکنتور جد

ت که کمتر شده اس یمیقد ینسبت به کنتورها گریو موارد د عیمربوط به  قرائت، چاپ، صدور، توز یهانهیهز نیا

 .دیآیکنتور به شمار م نیا یاساس یهاتیخود از مز نیا

 کنتورهای هوشمند پیش پرداخت-صرفه جویی در مصرف آب -بحران آب  کلمات کلیدی:
 

  مقدمه -1

 در موجود شیرین آباست.  برخوردار خاصی محدودیت از معموال که است حیاتی منبع های مهم قرن حاضر و یکآب یکی از چالش

مین یکی از مشکالت اصلی ایران در قرن بیست و یکم، تا .است محدودی جمعیت جوابگوی و ثابت تقریبا خاصی، جغرافیایی محدوده

 ت وافزایش جمعیامروزه با  یکم به اندازه زمان حال محسوس نبوده، ول تیجمع دلیلبحران آب در گذشته به  .استآب کافی 

بحران  نی، امناطقاز یاریگذشته در بس هایه دههنسبت ب یبارندگزان میکاهش  نیو همچن آبیش از حد از منابع یب یبهره بردار

های جوی در کمربند کشورهای نیمه خشک و خشک جهان قرار کشور ایران به علت کمبود ریزشاست. گشته مشهود پیش از  شیب

شور ارکان توسعه ک نیاز مهم تر یکی زین علت نیو به هم ودش یمنابع آب قلمداد م تیبا محدود یدر زمره کشورهاگیرد و می

روز افزون جمعیت و همچنین رشد  از آن است. داریپا یبردارهبهر وابسته به هابخش ریسا و گسترش که توسعه گرددمحسوب می

ب شده است تا آب سب پذیرهای کشاورزی و صنعتی و کاهش میزان منابع تجدید کاهش سرانه آب، توسعه شهرنشینی و گسترش بخش

ای به کنترل مصرف آب و مدیریت منابع آبی داشته باشند. لذا مصرف آب به شیوه صحیح و طبق الگوی اندرکاران توجه ویژهدست 

تواند به میزان زیادی در مدیریت مصرف آب مفید باشد. یکی از راهبردهای مهم جهت مقابله مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب می



 

استفاده از کارها، هرااین یکی از  کارهایی بنیادی در این راستا است.ودن مصرف مشترکین و ارائه راهرویه مصرف، بهینه نمبا افزایش بی

ها ترین آنکه مهم به معایب کنتورهای کنونیشود. با توجه است که موجب کاهش مصرف آب می کنتور هوشمند پیش پرداخت آب

عدم مدیریت مصرف، عدم کنترل بر میزان هدر رفتن آب در شبکه انتقال و توزیع، عدم کنترل بر آب بدون درآمد در بخش خرابی  :شامل

نتور، ک وصل و قطع ارسالی هایگروه کنتورخوان، هزینه ارسال هزینه ،قبوض پخش و تکثیر صدور، هایهزینه، کنتورهای قدیمی

 حس ایجاد و ارضایتیشمارش، ن سیستم برای مغناطیس از استفاده دلیل به کنتور سریع بسیار خریبمطالبات، ت وصولهنگفت  هایهزینه

 همچنین های پرخطا مامورین قرائت وآب ، قرائت میزان شمارش موجود برای قرائت، مشکالت جهت آب اداره به مشترکین اعتمادیبی

و و توجه به این امر که بحران آب یک مسئله جدی است  ]1[استآب  ادارات به مشترکین میلیاردی هایبدهی و نظمبی هایپرداخت

 پیش شمندهو سیستم یک طراحی است، پژوهش حاضر به منظورصرفه جویی در مصرف آب به عنوان یک عنصر حیاتی امری ضروری 

در این تحقیق  دارد.استفاده بهینه از آب برجویی و گامی در جهت صرفهبر حل معایب و مشکالت ذکر شده تا عالوه، شدانجام  پرداخت

ورهای پیش پرداختی کنت نیی ب¬رابطه نیسعی شده است تاثیر استفاده از کنتورهای پیش پرداختی در مدیریت مصرف آب خانوار و همچن

 های شرکت آب و فاضالب مورد بررسی قرار گیرد. ¬با مدیریت مصرف آب خانوار و هزینه

   

  

 هامواد و روش -2
بخش اول شامل طراحی . شدجهت انجام این پژوهش مراحل طرح در دو بخش طراحی سیستم و سنجش میزان کارآیی کنتور انجام 

 و در هاخشهر یک از بکه در ابتدا به توضیح شامل دو بخش سخت افزاری ونرم افزاری است طراحی شده سیستم است. سیستم 

با مقایسه  سعدد کنتور در سطح شهر نصب گردید سپ تعداد دهکه بدین منظور ایم پرداختهسنجش کارآیی و عملکرد کنتور  گام بعدی به

در پایان جهت  و کارآیی و عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفتمیزان مصرف مشترکین، قبل)کنتور قدیمی( و بعد از اجرا طرح، 

 .الیزهای آماری انجام شدبررسی نتایج، آن

 طراحی سیستم -2-1

 افزاری کنتورسخت بخش -2-1-1
 : است زیر قطعات شامل اصلی دستگاه

یک  –جعبه باتری باتری( 5دو عدد   –لوله ( انتخاب4دو عدد  -موم و مهر واشر (3دو عدد -( مهره2یک عدد   –(کنتور هوشمند آب1

 یک عدد –( کنترل کننده6  عدد

ه بدنه با استفاده از ی اولیگیرد. ساخت نمونهبندی و محاسبات قالب صورت میافزار برای مقیاسسازی دستگاه به وسیله نرمطراحی و شبیه

نتور است. طراحی بدنه کنتور طبق استاندارد کگذاری و پایین آمدن وزن کنتورصورت گرفتهمواد پلیمری برای جلوگیری از رسوب

ISO 4064  (OIML R-49  ) ای از طراحی ابعاد کنتور نشان ، نمونه1با نرم افزارهای تخصیصی انجام گرفته است. در شکل

 است.شدهداده

 



 

 

 

 : طراحی ابعاد: طول، عرض و ارتفاع1 شکل

 

 در این طرح قسمت ها به صورت زیر گرد هم آمده اند:

سته ها که از جنس فوالد ضد زنگ هستند برای باز و بگیرد، چرخندهمیدر بدنه کنتور، قسمت توربین که در جهت مسیر شارش آب قرار 

میزان  گر کنتور، قسمت الکترونیکی کنتور که وظیفه مدیریت و کنترلاند، قسمت شمارشکردن دریچه ورودی آب به کنتور نصب شده

های در نظر گیری به وسیله پورتاط با بخش اندازهآب خریداری شده تا زمان اتمام را بر عهده دارد. قسمت الکترونیکی با برقراری ارتب

شود د آنالیز میکننده، ککند، به وسیله قسمت کنترلدهد. زمانی که مشترک کد شارژ را وارد کنتور میگرفته شده این کار را انجام می

سیدن میزان شارژ مشترک دریچه به و در صورت صحیح بودن کد وارد شده با ارسال فرمان، دریچه باز خواهد شد. به محض به اتمام ر

 صورت اتوماتیک بسته خواهد شد و مشترک باید شارژ مجدد انجام دهد.

 باشد.یم 1 استانداردهای مورد استفاده در  دستگاه مطابق جدول

 

 : استانداردهای دستگاه1جدول
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 افزار مدیریت کنتورهای آبنرم -2-1-2

نرم افزار به منظور  است. اینای شرکت مهندسی البرز توان سپاهان ، طراحی و توسعه یافته شدهتوسط مرکز سیستم شبکه این سیستم،

 .استو پیش پرداخت طراحی شده قبیل کنتورهای قرائت از راه دور از دیریت یکپارچه کنتورهای آب و گازم



 

 تیریمد ینرم افزار ستمیکارکرد س -2-2

. پس از شد فیرا تعر یهر مشترک شماره کنتور جداگانه ا یبرا شد و را وارد نرم افزار نینصب، اطالعات مشترکجهت  مرحله اول در

که  شودیه منشان داد تیریمد ینرم افزار ستمیدر س کیآب که توسط مشترک صورت گرفته است به صورت اتومات زانیهر م دیخر

وه عال نمودکنترل را مصرف مشترک  زانیم توانیم قیطر نیاز او  کرده است یداریخر یو چه حجم یساعت ومشترک در چه روز 

ه صورت رسم نمودار و... ب نیمشترک دیخر زانیبا شارژ عقب افتاده، م ینیمشترک ستیمشاهده ل رینظ یامکانات ینرم افزار ستمیدر س براین

آب  زانیکه به م است پرداخت مبلغ محاسبه شدهو ب متر مکعب بر حس ازیبعد، مرحله انتخاب مقدار آب مورد ن مرحله .وجود دارد زین

آب مورد  زانیم دیخر یبرا. مرحله آخر شامل نمایش کد شارژ به مشترک است که داردبستگی شده توسط مشترک  یداریخر ازیمورد ن

 .کنندیو وارد کنتور م یروش کد شارژ را خربدار نیبا استفاده از ا نیمشترک یتمام ازین

، نبا مقایسه میزان مصرف مشترکی عدد کنتور در سطح شهر نصب گردید سپس تعداد دهطراحی شده  جهت بررسی کارآمدی سیستم

 کارآیی و عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفت، نصب کنتور جدیدو بعد از قبل 

 آنالیزهای آماری -2-3

از ب کنتور بعد از نصل و قب نیمصرف مشترک نیانگیو م نهیهز نیانگیتفاوت م یدار یمعن یبررسپژوهش جهت  نیا

 .شد استفاده tآزمون 

 

 طرح نتایج-3
یمی استفاده از کنتورهای پیش پرداخت به جای کنتورهای قدبه دست آمده در مزایای  بر طبق نتایج نتایج به دست آمده از پروژه حاضر،

 .شامل موارد زیر است.

 جویی در مصرفصرفه -3-1
 یرف با کنتورهامص زانیبا م سهیو مقا نیمصرف مشترک زانیکه با توجه به م دیعدد کنتور در سطح شهر نصب گرد 7پروژه تعداد  نیدر ا

  (.1)شکل بوده است نیمشترک نیدر مصرف در ب ییجو¬صرفه جادیا جهینت ،یمیقد
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، الف: میانگین مصرف با کنتورهای  ینمشترک یکی از  مقایسه میانگین مصرف کنتورهای پیش پرداخت و قدیمی -1شکل

 پیش پرداخت، ب: میانگین مصرف با کنتورهای قدیمی.

 

   استارت دبی -3-2
نماید. مقدار دبی در کنتورهایی که هم اکنون مورد می مداوم حرکت به شروع شمارنده )ساعت(کنتور بعد به آن از که است دبی مقدار

شود. براین اساس دبی موجب عدم اندازه گیری حجم بسیار کم آب می این میزان دهم(  اتمسفر است. )سه 3/0گیرند، میاستفاده قرار 

شد. باگیری در حجم قطره می)نیم( لیتر بر ساعت است که این مقدار نشان دهنده اندازه 5/0در روش پیشنهادی میزان دبی استارت معادل 

 شود.از آب حتی به اندازه یک قطره در نظر گرفته میدر این کنتور میزان استفاده 

 

 مدیریت مصرف -3-3
که بدین  افزاری تعریف نمودتوان مقدار نیاز هر مشترک را در سیستم نرمدر بخش مدیریت مصرف در سیستم جدید پیش پرداخت می

ر شهرها و های گرم سال که بیشت. برای مثال در ماهوسیله مشترک  اجازه خرید  بیشتر از حد تعریف شده در سیستم نرم افزاری را ندارد

 توان به وسیله کنتورهای پیش پرداخت محدوده خرید برای مشترکین لحاظ کرد. مناطق با کمبود آب مواجه هستند می

 

 ل بر میزان هدر رفت ظاهری و واقعی آبکنتر -3-4
 66/6دقت تجهیزات اندازه گیری)هدر رفت ظاهری( وحدود درصد نسبت به آب ورودی هدر رفت به سبب عدم 76/2سالیانه حدود 

درصد هدررفت ناشی از نشت از انشعابات مشترکین )هدر رفت واقعی( وجود دارد. که سیستم کنتور هوشمند پیشنهادی برکاهش این 

 باشد.هدر رفت آب تاثیرگذار می

 

 های داخل ساختمانکنترل آب هدر رفت در بخش شکستگی -3-5
دهند که با کنتورهای قدیمی این میزان مشخص نیست. یا بعد از های داخل ساختمان میزان قابل توجهی از آب را هدر میلهشکستگی لو

التی از کند. مشکشود و مشکالت زیادی را برای مشترکین و ادارات آب فراهم میگذشتن مدت زمان زیادی این موضوع پیگیری می

ات آب و اعتراض به میزان آب مصرف شده و موارد دیگرکه مهمترین موضوع در بخش هدر رفتن قبیل مراجعات فراوان مشترک به ادار

باشد. با استفاده از کنتورهای پیش پرداخت به دلیل بسته شدن دریچه به محض به اتمام رسیدن مقدار شارژ مشترک، حجم بسیار باال آب می

 (.2ابلیت شناسایی نشت داخلی را دارد )جدولهم می شود. این سیستم قموجب جلوگیری از هدر رفت آب و صرفه جویی در این امر م

 

 

 میزان هدر رفت آب :2جدول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، خرید ،چاپ، صدور و توزیع قبوض، وصول مطالبات و هزینه های متفرقههزینه های قرائت حذف -3-6
دوره قرائت از طرف اداره  8ریال می باشد. همچنین در طول یک سال  5.000هزینه کل صدور قبض برای یک مشترک در هر دوره برابر 

گردد. عالوه بر هزینه صدور ریال صرف صدور و توزیع قبوض می  8.530.040.000آب انجام می گیرد که در این صورت سالیانه مبلغ 

زینه ه حقوق و دستمزد کارشناسان صدور قبض، هقبوض ، هزینه هایی متفرقه نظیرهزینه های مربوط به قراردادهای وصول مطالبات ،  هزین

ریال است. بنابراین کل  1.845.000.000برق مصرفی ، هزینه دستگاه قرائت کنتور تحمیل خواهد شد که مجموع این هزینه ها برابر 

ل هزینه نه های متفرقه و ک)برابر با مجموع هزی  ریال 10.375.040.000های مربوط به قرائت کنتورهای قدیمی و صدور قبوض برابر هزینه

. لذا حذف هزینه های اضافی وارده بر اداره آب (3)جدول1است که مبلغی چشمگیر و قابل توجه است های مربوط به صدور قبوض(

امری مهم و الزم و ضروری است که با به کار گیری کنتورهای جدید پیش پرداخت این هزینه ها هم به طور کامل حذف خواهند شد. 

                                                 
1.هزینههای کنتورخوانی و جداول مورد استفاده در این بند طبق مستندات ارائه شده توسط  شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و 1

 بختیاری است.



 

 

 

زینه های جویی قابل توجه ه جدید پیش پرداخت هزینه های مذکور در این بخش را به طور کامل حذف می نمایید و باعث صرفهسیستم 

 شود.باال در این بخش می

 

 های مربوط به صدور قبضهزینه: 3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون های انجام شده -3-7
به منظور بررسی و صحت میزان بهداشتی بودن  قطعات درگیر با آب درکنتور،  آزمایشات مربوطه در یکی از آزمایشگاه خوردگی و 

اندازه گیری شده است که این میزان در مقیاس  Amp/cm27-10 × 47/1ی جریان خوردگی معادل پوشش معتبر انجام شد. دانسیته

چنین بر اساس آزمایشات انجام شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت، تست دقت و تست فشار کنتور مورد گردد. همبسیار پایین ارزیابی می

ارزیابی و تایید قرار گرفت که نتیجه در این تست ها در محدوده مجاز بوده است. همچنین نتیجه تست فشار انجام شده بر روی کنتور 

 ده است ، فاقد نشتی یا شکستی تشخیص داده شده است. بار بو 15دقیقه در فشار  10مورد آزمایش  که به مدت 

عدد کنتور بر اساس قرارداد منعقد شده با اداره آبفای استان چهارمحال و بختیاری و  همکاری دانشگاه  10تعداد  17/10/1394در تاریخ 

 از بعد و کنتور قدیمی((قبل رکینمشت مصرف میزان مقایسه پروژه، با این شهرکرد به صورت آزمایشی برای مشترکین انجام شد. در

 است.   شده دیده مشترکین بین در هزینه درصد کاهش34درصدکاهش مصرف و 7/24طرح، حدود اجرا

برای بررسی معنی داری تفاوت میانگین هزینه و میانگین مصرف مشترکین قبل و بعد از نصب کنتور استفاده  tدر این پژوهش از آزمون

 است.شده

 

 برحسب مقدار مصرف t: آزمون 2جدول

 هابرای تساوی میانگین tتست 

 اختالف         میانگین             % 95فاصله اطمینان

 Siq.            df             tکران باال      کران پایین      خطا                خطا         

تست لوین برای 

تساوی 

 هاواریانس

Siq.           F 

 



 

86376/6 

95741/6 

09053/0 

00312/0- 

55434/1 

55434/1 

47714/3 

47714/3 

045/0 

050/0 

12 

652/9 

237/2 

237/2 

289/0 

   - 

229/1 

   - 

تساوی 

 هاواریانس

عدم تساوی 

 هاواریانس

 

 

 برحسب مقدار هزینه t: آزمون 3جدول

 هابرای تساوی میانگین tتست 

 اختالف    اختالف       % 95فاصله اطمینان

 Siq.                  df  t کران باال  کران پایین    خطا         میانگین        

تست لوین برای 

 هاتساوی واریانس

Siq.         F 

 

 

23862 

24183 

3785 

3464 

4607 

4607 

13824 

13824 

011/0 

014/0 

12 

372/9 

001/3 

001/3 

209/0 

   - 

762/1 

   - 

تساوی 

 هاواریانس

عدم تساوی 

 هاواریانس

 

ن برای برابری دو واریانس نشان دهد که دو واریانس با هم برابر هستند از ید. اگر آزمون لوندهنتایج را نشان می 3و  2 جداول

که نشان دهنده  Sig مقدارجا باید از سطر دوم نتایج استفاده نمود. در این در غیر اینصورتسطر اول نتایج استفاده می نماییم. 

که نشان می دهد دو نمونه دارای واریانس یکسانی هستند از سطر اول است  2/0عددن می باشد یداری آزمون لوسطح معنی 

 .استفاده می نماییم

 (3و  برای هزینه )جدول  را نشان می دهد  045/0مقدار  sig و t،237/2مقدار  ( 2جدول برای مقدار مصرف ) در این پژوهش

می باشد نتیجه گرفته می شود که دو نمونه  کوچکتر 05/0از  sig مقادیر . به دلیل اینکهاست 11/0مقدار  sigو   t، 001/3مقدار 

 مصرفدر نهایت می توان اینگونه گفت که میانگین  .گرددمیرد  H0 و فرض دارنداز لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنی دار 

 .استمتفاوت  پیشنهادی مشترکین در قبل و بعد از نصب کنتوردر بین  و میانگین هزینه

 

 گیری کلیو نتیجه بحث-4

است که برای اولین بار در ایران و خارج از کشور طراحی  TTMمهم ترین نوآوری اختراع پیش پرداخت بودن کنتور از طریق شبکه 

اند از طریق سیستم قرائت از راه دور)نه پیش پرداخت( بوده که فقط باعث حذف کنتورخوان هایی که تاکنون انجام شدهشده است. طرح

، در مدت زمان بسیار کوتاهی به GSMیا   GPRSهای های الکترونیکی و وجود شبکهاست که به دلیل استفاده آنالین از قسمتشده

یکی دیگر از مهم ترین نوآوری های دیگر این سیستم محاسبه میزان آب بها به وسیله سیستم های ،]4[ ]3][ 2 [شوندمشکل مواجه می

ان زنرم افزاری می باشد که مشکالت عمده کنتورها در بخش محاسبات میزان آب بها را حل کرده است و محاسبه تک نرخی شدن می



 

 

 

ای د ، به گونهباشهای طرح مذکور مکانیکی شدن  کامل کنتور بعد از شارژ میآب بها را به طور کامل حل کرده است، یکی دیگر از ایده

 توانیم منبع تغذیه را جدا کنیم.که به محض وارد کردن شماره پسورد شارژ و باز شدن دریچه ما می

اکس باطری جهت ایجاد انرژی الکتریکی برای  شارژ کنتور و باز کردن دریجه در کنتور در این طرح، از یک منبع خارجی مانند یک ب

ین در باشد که همچنتداخل میدان های مغناطیسی برای اندازه گیری و شمارش می .  مزیت بسیار مهم آن جلوگیری ازشوداستفاده می

های مغناطیسی های لیتیوم و تاثیر میدانهای مکرر باطریخرابی حال حاضر مشکل عمده کنتورهای کنونی است. عالوه برآن، در این طرح

 های بسیار سنگینی را برای ادارات آب و مشترکین به وجود آورده است.وجود ندارد )استفاده از یک منبع خارجی( و این مسئله هزینه

که این امر  های اینترنتیفروش به وسیله درگاهدر این سیستم فروش تعیین مقدار آب الزم از طریق سایت نرم افزاری است و همچنین 

افزاری برای اولین بار برای این سیستم طراحی است.که این طرح نرمساعت شبانه روز مهیا کرده 24خرید آب را برای مشترکین در تمام 

 بازخور توانندمی که شوندمی محسوب مصرف آب مدیریت در مهم ابزارهای از شارژ قابل پرداخت پیش کنتورهایلذا  شده است.

 مدیریت با پرداخت پیش کنتورهای بین یاست رابطهشده سعی تحقیق این دربنابراین آورند.  فراهم کنندگانمصرف برای را الزم

 موجود هایروش استفاده از با پژوهش این در هاگیرد. داده قرار بررسی مورد و فاضالب آب شرکت هایهزینه و خانوار مصرف آب

 اند. قرار گرفته تحلیل و تجزیه وابسته، مورد جامعه دو میانگین مقایسه نظیر استنباطی آمار در

ها نفر از ساکنان زمین، خصوصا کشورهای فقیر را به شدت با خطر مواجه ساخته امروزه کمبود و آلودگی آب، زندگی میلیون

بنابراین باتوجه  .]5 [ایر آب سالم و بهداشتی دسترسی دارنددرصد از ذخ 20درصد جمعیت جهان تنها به  80است. از نگاه آمار، 

رسد های صحیح در کنترل مصرف آب ضروری به نظر میرو ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی و به کارگیری شیوهبه بحران پیش

چشمگیری  مشترکین به طوربا توجه به نتایج نشان داده شده در این پژوهش، استفاده از کنتور جدید، میزان آب مصرفی توسط 

های مربوط به  قرائت، چاپ، صدور، توزیع و موارد دیگر نسبت به درصد کاهش داده است. عالوه بر این هزینه7/24حدود 

  آید. همچنین بخش قابل توجهی ازهای اساسی این کنتور به شمار میکنتورهای قدیمی کمتر شده است که این خود از مزیت

مد که رقم باالیی می باشد را می توان با کنتورهای هوشمند پیش پرداخت کنترل نمود. در استان چهارمحال میزان آب بدون درآ

متر مکعب آب به سبب عدم دقت تجهیزات اندازه گیری و نشت از انشعابات مشترکین هدر  4400000و بختیاری سالیانه حدود 

است. مضاف بر این نتایج مطلوب، براساس نظرسنجی انجام شده از  رود. این میزان با کنتور هوشمند پیشنهادی قابل کاهشمی

ای که معیارهای همچون میزان رضایت از ظاهر، فضای اشغالی، فشار آب، سهولت استفاده و شارژ، مشترکین طبق پرسشنامه

که از این  نرضایت از کارایی و سرعت پیگیری در صورت بروز مشکل بررسی شده است، عملکرد مناسب و رضایت مشترکی

 باشد.کنتورها، گواهی بر اثبات تأثیر گذاری و موفقیت آمیز بودن اجرایی ساختن این طرح می

ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک جهان در منطقه خاورمیانه از جمله کشورهایی است که با بحران آب 

گذرد، وضع مربوط به آب بدتر و دیروز بر مردمان این سرزمین می یمواجه است. به گونه ای که هر امروزی که به عنوان آینده

ن توان در مصرف این عنصر حیاتی صرفه جویی نمود و همچنیبدتر می شود. با به کارگیری کنتورهای هوشمند پیش پرداخت می

 های بسیار باال جلوگیری نمود.از هزینه

 

 سپاسگذاری  -5



 

مسئولین مرکز رشد دانشگاه شهرکرد،  مرکز پارک  علم و فناوری استان   ،ال و بختیاریشرکت آبفای استان چهارمح با تشکر از

 که ما را در اجرای طرح اولیه  این سیستم یاری نمودند.  رمحال و بختیاری چها

 

 مراجع  -6
 33-23(: 2)1 پیک نور: مشکل نا شناخته جهانی. آب. بحران 1382رحیمی، ح.  .1

2. Arun, S. and Naidu, S., 2012. Design and implementation of automatic meter 

reading system using GSM, ZIGBEE through GPRS. International Journal of 

Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2(5). 

3. LIN, T., GUO, X., CHEN, E., LI, H. and ZHAO, H.K., 2014. Research of Remote 

Intelligent Meter Reading System Based on Si4432 and GPRS. Automation & 

Instrumentation, 7, p.011. 

4. You-qi, L.I.U., 2010. Design and Implementation of Intelligent Electric Meter-

reading System [J]. Journal of Guizhou University (Natural Science Edition), 6, 

p.022. 

. بررسی آب به حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای 1387 حق الهی، ع.مهردادی، م. جاللی امین، ف.  .5

 .20-13(: 48)34 نشریه محیط شناسیمشترکین. 

 

 
Prepaid smart water meter system 

 
Rasoul Alborzi 

Alborz Tavan Engineering Co., p.c_company@yahoo.com 
 

 
Asbstract 

The water crisis is unknown problem that deleterious effects are greater than the massacre of 

infectious disease and all the wars in the world. Attention on the importance of water in 

human life, water scarcity threaten the inhabitants of the land, especially in arid and semi-

arid countries like Iran. This led to the problem of water crisis to be addressed in this 

study.The main purpose of this study is to present and introduce pre-paid smart meters as an 

effective solution in the conservation and management of water resources in different urban 

and rural as well as agricultural, industrial, manufacturing and more. This pilot project has 

been implemented and it had significant positive results in terms of water saving. 

Keywords: Water Crisis - Water Saving-  Pre-paid Smart Meters 


