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 خالصه

آب  یآب بها در شرکت ها زهیمکان یها ستمیبا وجود س دیاست که اصوال نبا ییانتقال داده از جمله خطاها یخطا

 یداده هدا لیدو تحل یشدده بدا بررسد یمقالده سدع نیدکم باشدد  در ا اریبس دیرخداد آنها با ایو فاضالب رخ داده و 

 یخطا شیآنها در افزا ریها بر اساس نقش و تاث هداد نگونهیا یآب بها در شهر اراک و دسته بند ستمیمصرف در س

از وقوع  یریالزم جهت جلوگ یگردد، اقدامات اصالح یم یتلفات ظاهر شیمنجر به افزا تیانتقال داده که در نها

مصرف آب که  تیریمد یشده است کاربرد نقشه ها یمقاله سع نیدر ا نی  همچنردیفوق انجام گ یو کاهش خطا

نقدا  ضدعف و قدوت  یینقشه ها امکان شناسا نیبار ارائه گردد  ا نیاول یبرا ده،یگرد دیتول فمختل یدر عنوان ها

را که بده کمد   نیدر بخش مشترک ازیمورد ن یپارامترها ریآنها به همراه سا یپراکندگ عیمصرف و توز یداده ها

 دهد  یشرکت قرار م رانیمد اریشده است در اخت هیته ArcGISنرم افزار 

 

 GIS مشترکین تخمینی، ،خطای انتقال دادههدررفت ظاهری،  ،آب بدون درآمدکلمات کلیدی: 
 



 

 

  مقدمه .1

افتد  تلفات واقعی عمددتا ناشدی از نشدت های توزیع آب به دو شکل تلفات واقعی و تلفات ظاهری اتفاق میتلفات آب در شبکه

گیری و یا ثبت نشده آب بدست مشترک رسیده ولی بنا به دالیلی اندازهافتد که هستند، ولی تلفات ظاهری زمانی اتفاق می شبکه

دهدد  های تولید را کاهش میکاهش هدررفت واقعی تنها هزینه ها وشرکتاست  کاهش هدررفت ظاهری باعث افزایش درآمد 

  استاز دیگر مزایای کاهش هدررفت ظاهری تاثیر مستقیم بر درآمد شرکت در مدت کوتاه 

توانسدته اسدت  ArcGISکم  نرم افزار هاستا دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب استان مرکزی بدرهمین ر

هدای مددیریت مصدرف آب کده شدهقبها مشترکین اقدام به تهیه انواع نای سیستم آبپایگاه داده بابا برقراری ارتبا  این نرم افزار 

میانگین مصارف آب  ،مشترکین تعداد تعداد آحاد و ،سرانه مصرف ،هایی مانند حجم مصرفتصویری کالن از تغییرات شاخص

 تغییراتدیاندداز روشدنی از یکدیگر چشدم ها را به نمایش گذاشته و سپس با بررسی تاثیر این پارامترها برو برخی دیگر از شاخص

د را ارائده گدردمصدرف مدیی میدزان عکه در مدیریت مصرف آب و بروز خطاهایی که منجر به افزایش و یا کاهش حجم غیرواق

دفتر آب بددون  مورد نیاز که بر اساس گزارشات آبی مصرف ،95و  94سال آماری  بررسیدر این مقاله سعی شده است با نماید  

و انجدام اقددامات اصدالحی از  خطدای انتقدال دادهگیدری بها استخراج گردیده، نسدبت بده چگدونگی شدکلدرآمد از سیستم آب

 [ 1خطا جلوگیری گردد]این  پنهانی افزایش
 

 های توزیعدالیل اصلی وقوع تلفات ظاهری در شبکه .2
 :[2] های توزیع می توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله دالیل اصلی وقوع تلفات ظاهری در شبکه

 گیری(گیری مصرف مشترکین )اشتباهات اندازهنبود دقت در اندازه -

 ها و آنالیزهاخطای داده -

 مجاز مشترکینمصارف غیر  -

 

 هاخطای انتقال و آنالیز داده .3
  بنابراین خطای ناشی از داده پدردازی نمایندهای مربو  به تعداد زیادی مشترک را مدیریت ها بایستی دادهشرکت از آنجایی که

 ها پنهان بماند داده ی ازتواند تحت تاثیر حجم زیادمی

کنتدور بطور کلی حجم مصرف کل مجاز با درآمد در پایان هر سال از حاصل جمع مصارف مجاز با درآمد با وضعیت 

مشترکین تخمینی مشترکینی هستند کده یدا  آیند اند بدست میمشترکینی که بصورت تخمینی برآورد شدهسالم و حجم مصارف 

 شوند  آنها تخمینی محاسبه میکنتور آنها خراب است و یا به دالیل مختلف حجم مصرف 

 شود:دهد شامل موارد زیر میخطاهایی که در هنگام محاسبه میزان اینگونه مشترکین رخ میتعدادی از 

 ها یا سنوات مشابه واحد بنا به دالیل مختلفتعدیل میانگین مصرف مشترک نسبت به ماه -

 گیری از تلفات ظاهریپیش مسئولین مشترکین از ارتبا  بین شناسایی، کاهش وآشنایی عدم  -

 افزایش روند محاسبه میزان مصرف آب به روش تخمینی بدون در نظر گرفتن اثرات سوء آن در هدررفت ظاهری -

 مدیریت و تنظیم حجم مصرف آب توسط مشترکین مخصوصا در وضعیت اعالم تلفنی مصرف -



 
 

 

ممکدن اسدت باشد و هر شرکتی سان نمییک هاپردازی مصارف آب در همه شرکتداده ناشی ازخطاهای بوجود آمده 

   نمایدخود کشف چرخه اطالعات مصرف ی  نوع از تلفات ظاهری را در سیستم 
 

 منطقه مورد مطالعه .4
 کیلومتری آن قرار دارد و مرکز استان مرکزی محسوب مدی شدود  288شهرستان اراک در جنوب غربی استان تهران و در فاصله 

نیمه خش  و میزان تبخیدر و میدانگین اقلیم این شهر باشد  میمشترک  123000کیلومتر مربع با حدود  60این شهر دارای وسعت 

 درجه سانتیگراد می باشد   11میلی متر در سال و  280دمای آن به ترتیب 
 

 روش تحقیق .5
م شناسدایی ابعداد مختلدف بر اساس تجربیات بدست آمده در دفتر آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب استان مرکدزی و لدزو

هدای های مصرف آب پارامترهای مختلف مصرف مورد بررسی قرار گرفت تا بر اساس آنها اطالعدات مصدرف در محددودهداده

بهدا بدا ندرم افدزار زمانی پیدا کنند  به همین منظدور پدس از ارتبدا  سیسدتم آب-محله قرائت مامورین قابلیت تحلیل مکانی-منطقه

ArcGIS بوجود آمد  95و  94های های مکان محور در دوره زمانی سالنقشه امکان تهیه 

 

 
 نقشه مناطق قرائت مشترکین و مناطق تحت پوشش مخازن -1شکل

 

، نقشده قرائدت مشدترکین شدهر اراک بدا نقشده منطقده بنددی تحدت شده استنشان داده  1همانطور که در شکل شماره 

هدای مصدرف دارد کده ایدن جهت تسهیل اقدامات مورد نیاز در زمان اسدتخراج دادهپوشش مخازن در نقاطی نیاز به انطباق بیشتر 

 باشد موضوع در شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در حال پیگیری و اصالح می

تبددیل بده  GISدر محدیط  را هدای فدوق، دادهآب بددون درآمدد دفترهای مصرف ارتبا  با بان  دادهپس از برقراری 

 های مصرف و سایر پارامترها بدست آورد نمود تا بدین وسیله تصویر کلی از دادهصرف های مدیریت منقشه



 

 
 95و  94های سالدر مصرف  پراکندگی هاینقشه -2شکل 

 

 
 95و  94های سرانه مصرف لیتر به ازای هر واحد در روز در سال پراکندگی هاینقشه -3شکل 

 

های حوادث و اتفاقات، پراکندگی تعدداد توان به نقشهتهیه گردیده است میهای دیگری که با این روش از جمله نقشه

هدای مختلدف هدا در کداربردپس از تهیه نقشدهآحاد و مشترکین و پراکندگی تعداد کنتورهای خراب به تفکی  قطر اشاره کرد  

روند تغییرات پارامترهای مختلف نشان دهندده تغییدرات غیرقابدل بررسدی را در وهلده  95 و 94 هایسال در آب مدیریت مصرف

اقدام به محاسبه میدانگین مصدرف آب بده تفکید  تر موضوع در ادامه این تحقیق، جهت بررسی دقیق که داده استاول نشان می

محاسدبه و اقددام بده صددور قدبگ مدی گدردد  بطور تخمیندیمیزان مصرف آنها   مشترکینی که گردیدکنتورهای سالم و تخمینی 

خراب، اعالم تلفنی، بسته، با مانع، گود، شیشه کدر، معکوس، زیرخداک، بخدار گرفتده و بددون شامل مشترکین با وضعیت کنتور 

باشد که قرارگیری گزارشات مربو  به آنها در کنار هم در دو سدال متدوالی  نشدانگر ایدن واقعیدت شدد کده در چرخده می کنتور

هدای متعددد و   لدذا بدا پیگیدریگیدری اسدتشدکلطالعات واحدهای مشترکین، خطای انتقال داده بطور غیدر ملمدوس در حدال ا

مدواردی از روندد تغییدرات  1جددول  ها را از وجود این خطا در سیستم آگاه نمدودیم برگزاری جلسات متوالی، مدیران شهرستان

هدای مختلدف در این جدول میانگین مصدرف در هرید  از حالدت دهد نشان می 95و  94مصارف و میانگین آنها را در دو سال 

الزم بده  [ 3محاسدبه گردیدده اسدت] 1ا طبق رابطه بهکنتورهای سالم و تخمینی به ازای هری  از مشترکین موجود در سیستم آب



 
 

 

مونده انتخداب گردیدده ولدی قابلیدت این سدایز بعندوان ن ،اینچ در سطح مناطق مختلف 2/1ذکر است بعلت فراوانی سایز انشعابات 

 انشعابات وجود داشته است ر سایزهای توسعه این جدول و نقشه های مربو  به سای
 

میانگین مصرف آب     ( 1) =
مصرف آب یک مشترک

مدت زمان مصرف  مشترک×  تعداد واحد
 

 

ها در مشدترکینی کده میدانگین مصدرف آنهدا تخمیندی شود که خطای انتقال دادههای مصرف مشاهده میبا بررسی داده

سبت به میانگین مصرف کنتورهای سالم نیاز به کنترل و نظارت بیشتری جهت کاهش حجم آب ثبدت نشدده در نمحاسبه گردیده 

 سیستم دارد 

 

 95 و 94 یدر سالها 2/1با قطر  خانگی نیمشترک یکنتور ها ینیقرائت سالم وتخم تیمصرف وضع سهیمقا -1جدول 

وضعیت 

 قرائت
 سال

تعداد 

 اشتراک

تعداد 

 آحاد

میانگین 

مصرف 

 روزانه
(lit) 

تعداد 

مشترک 

با مصرف 

 صفر

تعداد 

آحاد با 

مصرف 

 صفر

مصرف 

 کل
/d)3(m 

مصرف کل 

واقعی 

 تخمینی
/d)3(m 

تفاوت 

مصرف کل 

 تخمینی
/d)3(m 

بینی پیش

حجم آب 

گیری اندازه

 سال1در  هنشد

 سالم
94 78580 105699 512 1031 1157 52245    

95 80564 109094 505 861 947 53143    

 بسته
94 16067 20913 510   10468 10707.5.5 239.5 87417.5 

95 15988 20958 489   10041 10583.8 542.8 198122 

اعالم 

 تلفنی

94 9238 12730 475 260 311 5781 6517.8 736.8 268932 

95 8597 12020 465 223 274 5324 6070.1 746.1 272327 

 خراب
94 3596 4711 521 4 4 2389 2412.1 23.1 8431.5 

95 2855 3997 526 2 2 2043 2018.5 24.5- 8942.5- 

 

بها ثبت بینی گردیده است که اگر مصارف تخمینی معادل میانگین مصارف کنتور سالم در سیستم آب، پیش1جدول  در ستون آخر

  تواند افزایش یابدمیگردد، ر حجم آب مصرفی مجاز با درآمد 

 

 95و  94 یدر سالها 2/1با قطر  روند تغییرات مصرف کنتورهای سالم  تخمینی -2جدول 

وضعیت قرائت قطر 

 اینچ 2/1

حجم مصرف کل 

کنتورهای سالم و 

 تخمینی
(M3/yr) 

حجم مصرف 

 کنتور سالم
(M3/yr) 

حجم مصرف 

کنتورهای تخمینی 

 (M3/yr)پارامتر 3

درصد حجم 

مصارف تخمینی 

 به کل مصرف

 3/26 6،802،870 19،069،425 25،872،295 1394سال 

 6/24 6،353،920 19،397،195 25،751،115 1395سال 

 

 



 

 3/26از  95بده سدال  نسدبت 94شود، حجم مصارف تخمیندی بده کدل مصدرف در سدال مشاهده می 2همانطور که در جدول شماره 

 درصد کاهش یاقته است  6/24درصد به 

 

 
 95و  94های نمودار مقایسه ای حجم مصرف کنتورهای سالم و تخمینی نسبت به حجم مصرف کل سال -4شکل 

 

 

 اقدامات اصالحی .6

نتایج فوق گردیده که های مصارف مناطق تحت پوشش شهر اراک علل و عوامل متعددی منجر به وجود آمدن در تحلیل داده

 باشد:اهم آنها بشرح ذیل می

 دوره فاصله دوره قرائت و صدرو قبوض بیش از سه الی چهار -

 95در سال  94احتمال صدور سند تعدادی از مشترکین سال  -

 احتمال عدم جمع آوری انشعابات غیر فعال -

 های مکانیزه قرائت مشترکینعدم استفاده از سیستم -

 بودن تعدادی از واحدهااحتمال خالی از سکنه  -

 صورت حساب  بندی قرائت و صدورهای قبل بعلت نبود زمانثبت نامتعارف مصرف از سال -

 

و  ههای آب بدون درآمد با حضور مدیرعامل، عوامل فوق مورد بررسی قرار گرفتدر ادامه این بررسی ها و برگزاری کمیته

 زیر گردید: تصمیماتنهایت منجر به 

 بدا مصدرف بخشنامه به کلیه امورات جهت بهبود روش محاسبه تخمینی حجم مصدرف در کنتورهدایتنظیم و ارسال  -

 تخمینی

 3مطابق جدول  95و  94های سال طیبیشتر  خرابقدیمی و کم شمار،  خرید و تعویگ کنتورهای -



 
 

 

ن عامدل در لزوم برگذاری جلسات پیوسته با کلیه مدیران و مسئولین مشترکین شهرها جهت سداماندهی و کداهش اید -

 چرخه اطالعات مصرف توسط دفتر آب بدون درآمد

 

 95تا  93 یدر سالها 2/1کنتورهای تعویضی با قطر  -3جدول 
 1395سال  1394سال  1393سال  

تعداد تعویگ 

 2/1کنتورهای 
1564 3644 530 

 

 گیرینتیجه .7

 شد:با توجه به اقدامات انجام شده و گزارشات بدست آمده نتایج زیر حاصل 

 های قبلنسبت به سال ، قدیمی و کم شمارروند تعویگ کنتورهای خرابافزایش  -

 های مصرف و شناسایی عوامل تاثیر گذار در تعیین حجم مصرف آب محاسباتیضرورت بررسی داده -

 ترین زماندر کوتاه رکت در خصوص تاثیر تعویگ کنتورتغییر دیدگاه مدیریت ش -

 صرف تاثیرگذار در تلفات ظاهریساماندهی چرخه اطالعات مدیریت م -

 هاهای مصرف تاثیرگذار در تلفات ظاهری و خطای انتقال دادهبندی دادهگروه -

 ها در هری  ازاموراتارائه راهکارهای متناسب با شرایط کاهش خطای انتقال داده -

 حضور واحد مدیریت مصرف دفتر آب بدون درآمد بعنوان عامل نظارتی کاهش تلفات ظاهری  -

 های زون مخازنهای قرائت مشترکین با نقشهتدوین برنامه تطبیق نقشه -

 تدوین برنامه آموزش مامورین قرائت کنتور و نقش آنها در کاهش هدررفت آب -

 جلوگیری از انباشت محاسبات تعداد مشترکین با مصرف تخمینی -

 ضرورت تهیه سایر نقشه های مدیریت مصرف در سطح استان -

 های مصرف و شناسایی پارامترهای تاثیرگذاراپلیکیشن های کربردی در تسریع تحلیل دادهتدوین برنامه طراحی  -

 

 قدردانی .8

زحمات مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان مرکزی، جناب مهندس عبدالرضا خلیلی مراتب برخود الزم می دانیم از 

که در تهیه این مچنین جناب دکتر هوشنگ عیوضی زحمات مهندس علی صادقی و هاز  سپاس را به عمل آوریم   همچنین

 مقاله ما را یاری نمودند تشکر و قدردانی نماییم 

 

 مراجع .9
 1391، تهران، سیمای دانش، در مهندسی آب ArcGISآموزش کاربرد قدرتی، مهران،  [1]

  1390تهران، فدک ایساتیس،  مدیریت تلفات آب،عالف صالحی، عادل،  [2]

 .1374شرکت آب و فاضالب قم،  تقاضا،مدیریت و فالحی، حسین،  [3]


