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 خالصه

ی هالحفظ منابع آب شیرین برای نس، در دنیای امروز به دلیل افزایش جمعیت انسانی و پیشرفت صنعت 

های برخیرد با این مشررزل مدیریت مفرررت و ت فا  ضررروری موسرریب می .رددی یزی از .ا آینده 

ابع آب های تیزیع منهای هدر رفت شررر زهب بوسررراب نیامده یزی از انیاک شرررزلمنابع آب اسرررتی آ

شامیدنی می شدی یزی از عمده ترین بخشآ ساب نیامدهبا ی اهعد  دقت و خطای کنتیر، های آب به ح

آب مشررترکین اسررتی در این پ وهش نمینه ای از جمعیت مشررترکین آب شررهر اراص بطیر تفررادفی 

ی آب این مشررترکین با اسررتفاده از رول تو یل آماری میرد بررسرری و هاانتخاب شررده اسررت و کنتیر

س ه .ردیده هاتو یل قرار .رفته و میزان دقت کنتیر شترکین و میزان آب بدون درآمد آنها موا ی این م

شی از خطای کنتیر  ساب نیامده که نا شده و کل مقدار آب به ح شهر تعمیم داده  سی به کل  و این برر

 مشترکین است مواس ه شده استی

 

یحضریب تصح، خطای وزنی کنتور، ورتست کنت، کنتور مشترکین، مدیریت مصرفکلمات کلیدی:   

 

 

 

 



 

 مقدمه -1

 ستیدر قرن ب یرتمدن بش یشرویها و مسائل پچالش نیاز بزر.تر یزیبه عنیان ، مناسب تیفیو با ک نیریکم ید آب ش

امروز  یای[ی در دن1کند ]یم دیها را تهدستمیو سالمت اکیس یبهداشت عمیم، یمسئ ه رفاه اجتماع نیمطرح استی ا زمیو 

ه منابع آب با تیجه کامل ب یهاستمیاز س یامر باعث شده تا بهره بردار نیاکنندی یم دایپ شیروز به روز افزا یآب یهاتنش

منابع آب  یبرا یزیبرنامه ر، [ی کم ید آب در کشیر2] ردیو اهدات مخت ف صیر  . هاازین نیها و در جهت تامتیمودود

از  یقیا دقداشتن آمار نس ت اریدر اخت  ها مست زیزیبرنامه ر نیکرده استی ا ریا اجتناب ناپذمفرت و ت فا  ر تیریمیجید و مد

 ی]3[ باشدیمفارت و ت فا  م یکم زانیم

س"در مقاله خید توت عنیان  یزدانی ستفاده از کنتیر ریتاث یبرر شمند آب و برق بر به ید ه یهاا طح س درو.راتیهی

سفرا ینیرزمیز یهاآب شت ا ست تا م یسع "نیدر د فب کنتیر یر.ذاریتاث زانیکرده ا شمند آب و برق برا یهان  یهاچاه یهی

سفرا درو.راتیرا بر به ید ه یکشاورز س یبرخ کناردر  نیدشت ا س یکندی عیام  یعیامل برر  یکه او در مقاله خید میرد برر

وال  نز، رمجازیغ یهاو انسداد چاه ییشناسا، یکشاورز یهاچاه یهیشمند آب و برق برا یهانفب کنتیر ریقرار داد شامل تاث

به ید  عامل میثر در نیاو مهمتر جهیبیده اسررتی به عنیان نت یاریآب یروشررها رییو تغ نیاسررفرا دوازیسررد ب ریذخا شیافزا، یجی

 ،هیشررمند آب و برق یهاپروانه تیسررک کنتیر یدارا یهااز حد چاه شیب یهارا کنترل برداشررت نیدشررت اسررفرا درو.راتیه

 آب، من ع نیدرصررد ا کیحال تنها  نیبا ا، وجید دارد نیزم یاسررت که بطیر .سررترده در رو ی[ی آب از منابع4] کرد ییشررناسررا

سترس م بلقا نیریش شدی قاب ید ستفاده از ا تیبا ش نیا ش، میق ا رییها و تغندهیهمانند آال یعیام  ریتوت تاث نیریآب   یروند کاه

ستی در ا شته ا فاد تیرشد جمع انیم نیدا سعه اقت ضا برا شیباعث افزا زین یو تی ست یتقا شده ا  یاز راهزارها یزیی [5] آب 

 ا یم انجا  ع، یآبرسرران یهاسررتمیاز عد  دقت در آنها در سرر یهدر رفت ناشرر زانیم نییو تع نیمشررترک یهادقت کنتیر یبررسرر

ست درجا بر رو ش نیدر ا ی[6] ستهاکنتیر نیا یت س ه آب بدون درآمد نا شترک یهاکنتیر یاز خطا یپروژه )موا شهر  نیم در 

انتخاب و میرد  یبه طیر تفررادف نیمشررترک یهادرصررد کنتیر 10اندی قرار .رفته یاشررتراص میرد بررسرر 13000اراص( حدود 

س شترک یهادقت کنتیر زانیقرار .رفته و م یآمار لیو تو  هیو تجز یبرر شدی  نیم س ه  شهر تعم جینتاموا شده  میبه کل  و داده 

 مواس ه شده استی نیکنتیر مشترک یاز خطا یناش امدهیبه حساب ن مقدار کل آب
 

 روش تحقیق  -2
ه و تست آنها استفاده شد هادر این پروژه از رول نمینه .یری آماری برای ارزیابی کارایی و عمر سرویس دهی کنتیر

دهد ان را میرکت آب و فاضالب این امزبه ش، ی میثر بر کارایی کنتیرهااستی این رول عالوه بر پیدا کردن دید نس ت به متغیر

ی میرد بررسی را در مجمیعه ای مودود از هایش را میرد بازبینی قرار دهدی نمدر این رول ما پارامترهاکه دقت ک ی کنتیر

ای آماری را ههر اراص است مطالعه کرده و تو یلی مشترکین شهاشزیل دهنده یک جمعیت بزر.تر که در اینجا کنتیرعناصر ت

 دهیمی در فاز اجرا مراحل زیر انجا  شدیخمین و خطا به کل جامعه تعمیم میروی آنها انجا  داده و نتایج حاص ه را با ضری ی از ت

 

 

 مراحل انجام کار -2-1



 

 

 

عا  مطال، ی مودوده میرد مطالعه شهر اراص استان مرکزی با تیجه به جمیع جها  یعنیهامطالعه آمار تست کنتیر در

ی فنی سازمان برنامه و بیدجه و استاندارد مهندسی آب وزار  های بانک جهانی و دفتر توقیقا  و معیارهاجمعیتی و استاندارد

اندی در مرح ه بعد طراحی جهت عم یا  تست کنتیر انتخاب شدهمشترص  13000مشترکین از درصد از  10نزدیک به ، نیرو

و همچنین طراحی کار.اه تست از اهمیت بسزائی در کیفیت نهایی مطالعه آماری و  هاتجهیزا  آزمایشگاه سنجش دقت کنتیر

العه خففین حیزه میرد مطمتقابل اتزا بیدن نتایج حاص ه داردی این مرح ه از عم یا  مستقل از بررسی آماری بیده و تیسک 

مرح ه ی اجرائی رول بررسی آماری طراحی ها، تست و تجهیزا  میرد نیاز تست کنتیر، شیدی پس از طراحی کار.اهانجا  می

 ندشییم نییو تع یطراح یریاندازه . یهاث ت داده یهاکار بر.ها و فر ، نا  دارد Survey Operationsشیدی در این مرح ه که می

 ا درهپذیرد و داده  مربیط و تست کنتیرها انجا  میهای الز، اندازه .یریهای تهیه شده در مراحل ق لو براساس دستیرالعمل

های آماری استی ارزیابی کیفیت اطالعا  نیز خید بخشی از این .ردندی بخش نهایی تو یلها نیشته شده و جمع آوری میفر 

آماری  هاییاهد .رفتی در این مرح ه پارامترمیرد عمل قرار خ هاجا  عم یا  تست آماری کنتیرمرح ه پایانی است که پس از ان

یرد و اعت ار .ره میرد مواس ه و آنالیز قرار میضریب چیلگی و غی، انورات معیار و واریانس، میانگین، فضای نمینه نظیر میانه

ی آماری اندازه هاتیان پارامتره در صیر  تایید اعت ار نتایج میت ک.یردی الز  به ذکر اسایج میرد ارزیابی و سنجش قرار مینت

ین شهر و نتایج تست آماری کنتیر مشترک های مربیط به بررسی نمینه کنتیرهاادامه دادهشده را به کل جامعه تعمیم دادی در .یری 

 اراص ارائه شده استی

 

 حاسبه خطای وزن دار شده کنتورهام -2-2
میزان  برای اندازه .یری، وسایل اندازه .یری ثابت نیست و بستگی به میزان جریان ع یری دارد چین خطای ناشی از

نطقه ی مفرت براساس الگیی مفرت در مها.رددی نویه تیزیع ساعتیل میانگین .یری وزنی استفاده میاز فرمها، خطای کنتیر

ساعت در دبی اسمی تعیین و مواس ه .ردیده  4انتقال و  ساعت در دبی 12، ساعت در دبی مینیمم 8و فشار در ش زه با ترکیب 

 استی 

 

 های تجاری در تلفات منطقه پایلوتمحاسبه سهم هر یک از نشان -2-3
به صیر   1در جدول ، ده مطالعا  وجید دارندهای تجاری ص به صیر  عمده در مودومیزان تاثیر.ذاری نشان

 به تفزیک آمده استی در ت فا  شهر اراص یتجار یهانام یر.ذاریتاثدرصد  1در شزل  جدا.انه نشان داده شده استی

 

  



 

 تجاری یهانام تفکیک به خطا در تاثیرگذاری میزان :1 جدول
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12.79 -9.40 1 نمینه 78 6.89   

-0.01 2 نمینه 7 0.62 0.11   

0.85 -0.52 3 نمینه 94 8.30   

3.57 -5.69 4 نمینه 36 3.18   

1.37 -6.06 5 نمینه 13 1.15   

39.37 -6.80 6 نمینه 332 29.33   

0.87 -4.97 7 نمینه 10 0.88   

30.32 -4.39 8 نمینه 396 34.98   

0.22 -0.33 9 نمینه 39 3.45   

3.76 -5.13 10 نمینه 42 3.71   

5.54 -6.62 11 نمینه 48 4.24   

1.03 -2.28 12 نمینه 26 2.30   

0.28 -1.45 13 نمینه 11 0.97   

 

 
 در تلفات شهر اراک یتجار یهانام یرگذاریدرصد تاث :1شکل 
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 محاسبه ضریب تصحیح -2-4
ضری ی است که رقم ث ت شده در کنتیر در یک مودوده دبی مشخص را باید در آن ضرب ، منظیر از ضریب تفویح

کنتیرها  هشده را بدست آوردی ضریب تفویح کنتیر با استفاده از میانگین خطای وزن دار شدکرد تا رقم واقعی دبی ع یر داده 

بدین معناست که کنتیر مذکیر  1شیدی با تیجه به نویه مواس ه خطا بدیهی است که ضریب تفویح باالی مواس ه می 2به شزل 

ه یجباشدی با تضریب به ضرر شرکت آب و فاضالب مین دهد و از این رو ایرا کمتر از مقدار واقعی نشان می میزان آب ع یری

را مواس ه کردی نتایج در نمیدار زیر  هاتیان ضرایب تفویح مربیط به هر یک از کنتیرآمده می 1به مقادیر خطا که در جدول 

باشد و یمیرد مطالعه م کنتیرها در منطقهها فقک بدلیل تعداد کم آن برند از دلیل کم بیدن بعضی از نمینه نشان داده شده استی

 صرفا جهت کامل بیدن توقیق ارایه شده و در نتایج تاثیری خاصی نداردی

 

  
 یتجار یهانام حیتصح بینمودار ضر :2شکل 

 ی مشترکین شهر اراکهاعدد از کنتور 3686تست گزینشی   -3

صیر  .زینشی انتخاب و میرد ی میجید در شهر اراص به هاعدد از کنتیر 3868در این بخش مقرر .ردید که تعداد 

قابل ، ایشی میرد آزمهاآزمایش صوت عم زرد و تعیین میزان دقت قرار .یرندی نتایج این بخش به ع ت انتخابی بیدن کنتیر

کنتیر تست شده  5000آمار ک ی نتایج مربیط به  قابل ارائه استی در ضمن هاتعمیم به کل ن یده و صرفا در میرد خید این کنتیر

به دلیل پراکند.ی زیاد بین برندهای مخت ف باید تیجه داشت  استیارائه شده  2.زینشی( در جدول  3868ه ای و خیش 1132)

هیت و هدت دلیل ماه نیک انتخاب فضای نمینه .یری با دو رول خیشه ایی و .زینشی انجا  شد که خطای تیلید شده ب، کنتیر

 باشدیقابل صرفنظر کردن می پ وهش
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 مشترکین استفاده مورد یهاکنتور میانگین خطای و فراوانی درصد، نوع :2 جدول

کنتور نام فراوانی درصد تعداد  (درصد) میانگین خطای   

1 نمونه   70 1.39 -4.18  

2 نمونه   16 0.31 -10.03  

3نمونه   506 10.11 -1.97  

4 نمونه  1861 37.19 -9.59  

5نمونه   58 1.15 -5.43  

6 نمونه  1494 29.86 -5.69  

7 نمونه  99 1.97 -8.3  

8 نمونه   210 4.19 -4.88  

9 نمونه  378 7.55 -13.22  

10 نمونه  128 2.55 -8.30  

11 نمونه  54 1.07 -1  

12 نمونه  28 0.55 -2.23  

13 نمونه  40 0.79 -9.16  

 

 تحلیل نتایج  -4

یی که اهبا هدت تعیین تز یف کنتیر ی میرد تست در شهر اراص بر اساس نویه .زینشی و هیشمندانههاانتخاب کنتیر 

دهند و با سن باالی پنج سال تعیین شده استی را پایین تر از حد واقعی نشان میوضعیت آنها سالم اعال  شده ولی مفارت 

 کنندهرفا تعیین تیاند باشد و صقابل تعمیم به تما  کنتیرها نمیبدیهی است نتایج حاصل از این مطالعا  براساس نیک کنتیر 

 مقدار، ن مشترکینی ایهامیزان دقت کنتیر تیان .فت با تو یل نتایجباشد که نتیجتا میمیکنتیر نیک دقت عم زرد همان 

ی هامیرد از کنتیر 5000براساس نتایج حاصل از تست  باشدیمیبه کل شهر و قابل تعمیم مواس ه قابل آب بدون درآمد آنها 

 مشترکین مشخص .ردید: 

 ی تست شده کامال از کار افتاده هستندیهادرصد از کنتیر 87/1معادل میرد  94تعداد  ی1

 کنندییعنی خطای قابل ق یل کار می %5±در مودوده خطای  تست شده یهادرصد از کنتیر 61میرد معادل  3052تعداد  ی2

ند که تعییض کندرصد کار می 10تا  5ای کم شماری با خط تست شده یهادرصد از کنتیر 67/15میرد معادل  784تعداد  ی3

 آنها در کیتاه مد  تیجیه اقتفادی نداردی

که تعییض کنند میدرصد کار  30تا  10با خطای کم شماری  تست شده یهادرصد از کنتیر 73/9میرد معادل  487تعداد  ی4

 .یردیولییت سی  قرار میآنها در ا

 ضیکه تعی کنندمیدرصد کار  50تا  30 یکم شمار یتست شده با خطا یهادرصد از کنتیر 53/4میرد معادل  227تعداد  ی5

 یردی.یقرار م دو  تیآنها در اولی



 

 

 

که  کنندمیدرصد کار  50 ی بیش ازکم شمار یتست شده با خطا یهادرصد از کنتیر 45/3میرد معادل  173تعداد  ی6

 یردی.یقرار م اول تیآنها در اولی ضیتعی

 قدردانی  -5

هدت  دهای الز  برای پیش رانجا  هماهنگی و فاضالب مرکزی بخاطر مل موتر  شرکت آبی مدیرعاهادر ابتدا از تالش

 هن و تهیکنتیر مشترکی آب صنعت انرژی که در تستاز شرکت  یشیداند کمال تشزر و قدر دانی داشته میاین مقاله انجا  داده

ایی که هتمامی زحما  و تالشاراص به خاطر همچنین از امیر آب و فاضالب  یشید، سپاسگذاری مینتایج کمک شایانی کردند

 یشیداند نیز تشزر میدر انجا  این تو یل داشته

 

 مراجع -6
 

 ایرانی، تهران "یآب شهر تیریدر مد ستمیس ییایمدل پی"، (1385)ی ا، یچ شمیابر  ی، یضرغام یک، ت ار یص ی ی1

آب شهر  عیاز ش زه تیز یبهره بردار تیریو مد یآب شهر یمدلساز"، (1393)ی ا کی، حزمت زادهی ری  ، یمیمن ی2

 ی "ستمیس یینما ایبه رول پی دیاق 

  پروژه تست کنتیر مشترکین شهر اراصی ی3

و با ی پیش رهامدیریت بهم پییسته منابع آب: ت یین فیاید و چالش"، (1390) یک، صی باقری، انیری تفتی تی، زارک ی4

 ی"ی ارزیابیهااستفاده از رویزرد سیستمیک و شاخف

ش یه سازی دینامیزی سیستم تیزیع آب آشامیدنی در روند کاهش و کنترل "، (1391سی  ی )، برقعینی ، ذوالریاستین ی5

( ش زه آب شهر پارس EPSمطالعه میردی: ش یه سازی دوره .سترل یافته )ها، آب به حساب نیامده فیزیزی شهر

 ی"آباد مغان

 یاهسطح آب درو.راتیهیشمند آب و برق بر به ید ه یهااستفاده از کنتیر ریتاث یبررس"، (1391) ی ، یزدانی ی6

 ".نیدر دشت اسفرا ینیرزمیز


