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 در محاسبات باالنسینگ آبقرائت نشده های مصرف مشترکین سازی دادهبهینه
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 خالصه

آبدی وری صدیی  ا  خخدایر ، ضرورت توجه به مددیری  مردرو و بهدر جوی و ادامه خشکسالی کاهش نزوالت

سال اخیر، بیران آب را در استان خراسان 5درصدی بارندگی در  8/33آنچه مسلم اس  کاهش  طلبد.کشور را می

-حساب نیامدد  در  شدبکه آبرسدانی مدیوری،  میزان آب بها  مهمترین موضوعات بهر  جنوبی مسجر نمود  اس .

ی شمالی، امریکای التین، آسیا ،افریقا و ایران یه این میزان در کشورهای اروپای شرقی، اروپای غربی، امریکا باشد.

بدا توجده بده اهمید  رو  افدزون  درصد گزارش شد  اس . 31، 2/38، 41، 1/40، 5/14، 3/34،9/14ترتیب برابر با 

 یس  در جهدان، موضدوک کنتدرل هددر رفد  و  لدزو  ر پایایی آب، با دهی اقترادی و حفاظ  مییطمسائلی نظی

میزان مررو مشترکین قرائ  نشدد ،   سا د.های آبرسانی را ضروری میار هدررف  درشبکهشناخ  اجزاء و مقد

چگدونگی بدرآورد ایدن پدارامتر در تیلید  شود. یکی ا  پارامترهای مهم در میاسبات باالنسینگ آب میسوب می

ای برخدوردار   ویدژ هدای حسدا ، ا  اهمیدگیدریها به ویژ  در ترمیمها، به دلی  اهمی  نتایج حاص  ا  آنداد 

ترین های گمشد )میزان مررو مشترکین قرائ  نشد  و دربسته( مرسو اس . پیش ا  این برای غلبه با مشک  داد 

های با کیفی  پایین و به تبد  آن تیلید  و اسدتجرات نتدایج بدا که منجر به داد  استفاد  ا  متوسط مررو بودروش 

-های توانمند آماری، میهای گوناگون و پیدایش روشهای علمی در حو  شد. امرو   با پیشرف ار ش پایین می

های ناکام ، مقادیر گمشد  را با مقادیر مناسب جایگدااری یدا بدرآورد کدرد. در ایدن سا ی دادا  مدلتوان پیش ا

اسد . هدای آمداری پرداختده شدد  مقاله، به بررسی روش برآورد مررو مشترکین قرائ  نشد  با استفاد  ا  روش

( میدزان مردرو مشدترکین روسدتای دسدتگرد SPSS، ندر  افدزار EMها )با استفاد  ا  الگوریتم برای تیلی  داد 

شهرستان بیرجند به عنوان مطالعه موردی ارائه شد  اس . نتایج این تیقیق نشان داد که میزان متوسدط مردرو هدر 

 61متر مکعب در سال و میزان آب بدون در آمدد  1/34های گمشد  بدون برآورد مقادیر داد  95مشترک در سال 

متر مکعب در سدال   8/66های گمشد  میزان  متوسط مررو هر مشترک برابر باشد. پس ا  برآورد داد درصد می

 درصد میاسبه گردید. 6/76و درصد آب بدون درآمد 

 

 ، شهرستان بیرجندEMهای گمشده، الگوریتم مدیریت مصرف، دادهکلمات کلیدی: 

  مقدمه -1
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میلیمتر در  مر  مناطقی ا  جهان اس  که ا  موهب  ندزوالت  250تا  240کشور ایران با متوسط بارش ساالنه حدود 

کیلومتر مرب  در شرق کشور در کمربند  151196استان خراسان جنوبی نیز  با وسع  باشد. مند نمیاندا   کافی بهر جدوی بده

حار  ای واق  بود  و اقلیم آن به صورت خشک و سرد )در نواحی شمالی( تا خشک و معتدل )در خشک و نیمه خشک جنب 

جنوب( می باشد. عالو  بر شرایط خشک و نیمه خشک حاکم براستان کاهش بارندگی آن در اغلب سالها منجر به وقوک 

درصد کمتر ا  متوسط بارندگی  50که حدود میلیمتر بود  113خشکسالی های شدید می گردد. میانگین سالیانه بارندگی استان 

های مسوول  تو ی  . نظر به اینکه در گاشته آب بده قیمد  ار ان و بده آسدانی در دسدتر  بدود ، لداادستگا کشور می باشد.

یی در جوحلی برای صرفهعندوان  را حدساب نیامدد  بدهآب تا قب  ا  تشکی  شرکتهای آب و فاضالب نسب  به کاهش آب به

هدای اخیر کمبود شدید اندد . در سدالبرداری و افزایش با د  یا درآمد، توجه کافی نداشتههای بهر مناب  آب، کاهش هزینه

های  تولید آب باعث شد  که موضوک آب به حساب نیامد  مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در کنار مناب  و افزایش سری  هزینه

 د باید ا  هدر رفتن آب در مراح  مجتلف انتقال، ترفیه، خخیر  و تو ی  به عنوان یک فعالی  درا مدتتامین آب ا  مناب  جدی

 ریزی مدون جلوگیری کرد.  رنامهبو با 

ها و اطالعات در دستر  آب بدون درآمد، بسیار میدود بود  و حتی گاهاً اعتماد به همان اطالعات عموماً داد 

های مربوطه ا  نظر حقوقی و قانونی ملز  به نگه داشتن سط  د  اس . در کشورهایی که شرک ، اشتبا  و گمرا  کننمیدود

 .]1[تلفات  یر یک سط  خاص هستند، گرایش قوی به ارائه آمار کمتر ا  آمار واقعی وجود دارد

ک  تأمین و تو ی  شر 900شبکه بین المللی تعیین معیارهای آب بهداشتی در پایگا  داد  بانک جهانی عملکرد بیش ا  

درصد عنوان شد   35کشور در حال توسعه بررسی کرد، میزان متوسط آب بدون درآمد در این بررسی حدود  24آب را در 

 . ]2[اس 

برآورد حجم آب بدون درآمد شهری در سراسر جهان را که در یک گزارش بانک جهانی منتشر شد  اس ،  1جدول 

رود. در های تأمین آب شهری در سراسر جهان به هدر میرمکعب آب ترفیه شد  ا  سیستممیلیارد مت32دهد. بیش ا  نشان می

 میلیارد مترمکعب ا  این آب به عنوان مرارو مجا  بدون درآمد تیوی  داد  شد  اس .16که فقط در حدود  حالی

 

 حجم آب بدون درآمد شهری در سراسر جهان :۱ل جدو
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 کشورهای پیشرفته 744.8 300 15 80 20 9.8 2.4 12.2

 کشورهای قفقا  178.0 500 30 70 30 4.8 9.2 9.7

 کشورهای توسعه 837.2 250 35 60 40 16.1 10.6 22.7

 جم  32.7 15.9 48.6

30 mm 



 

 

 

 

افزارهای کاربردی در این حو   به های جانهی بررسی، و نر ها و روشدر مقاله حاضر ابتدا مکانیسم گمشدگی داد 

های جانهی معرفی شد  اس . سپس به بررسی برآورد مررو مشترکین قرائ  نشد  و طور مجترر در خروص بعضی ا  روش

پرداخته شد  اس . در نهای  بر اسا  مقادیر برآورد شد   1395در بسته در روستای دستگرد شهرستان بیرجند در سال 

 شد  اس .میاسبات باالنسینگ آب به عنوان مطالعه موردی در این روستا انجا  

 هامواد و روش -2

 مکانیسم گمشدگی  -2-1
های گمشد  به مکانیسم گااری داد های جایتواند به ایجاد داد  گمشد  منجر شود. روشدالی  متعددی می

(. 2002گمشدگی آنها وابسته اس . بنابراین ال   اس  این دالی  در تیلی  مقادیر گمشد  مد نظر قرار گیرد)فلیس و همکاران، 

نوک مکانیسم گمشدگی کار چندان آسانی نیس . گاهی میققان به ناچار با فرض پایرش مکانیسم در عم ، امکان تشجیص 

 : پردا ند. چهار نوک مکانیسم گمشدگی وجود داردمورد نظر، به مطالعه و تیلی  نتایج می

در این حال  مقادیر گمشد  به سایر متغیرها وابسته نیستند  :(MCAR)1گمشدگی کامال ترادفی .1

(؛ به عبارت دیگر احتمال گمشدگی نه به قشم  مشاهد  شد  و نه به قشم  2002همکاران،  )فیلیس و

 .مشاهد  نشد ، وابسته نباشد. در این حال  احتمال گمشدگی برای تما  رکوردها یکسان اس 

: در این حال  مقادیر گمشد  به وضعی  متغیرهای مشاهد  شد  وابسته (MAR) 2گمشدگی ترادفی .2

 اس .

: در این حال ، مقادیر گمشد  به وضعی  سایر متغیرهای گمشد  (MNAR) 3غیرترادفی گمشدگی .3

 وابسته اس .

(: گمشدگی که در آن مقادیر به MDMVIگمشدگی که به ماهی  خود مقادیر گمشد  بستگی دارد ) .4

گیری کرد، گمشد  میسوب توان آن مقادیر را به طور معمول اندا  عل  خات پژوهش که در آن نمی

  ]3[شوندمی

  :4EMالگوریتم  -2-2

(. با 1977روبین، دمپستر و الرد معرفی کردند و توسعه دادند )دمپستر و همکاران،  1970این الگوریتم را در اواخر دهه 

توجه به اینکه در مقادیر مشاهد  شد  اطالعاتی در خروص احتمال مقادیر گمشد  وجود دارد، این الگوریتم ا  سایر متغیرها 

ترین مقدار اس  و اگر  کند که آیا این مقدار میتم کند و بررسی میبرای جایگااری مقدار گمشد  در یک متغیر اسفاد  می

نیز به عل   EMکند. انتجاب نا  ترین مقدار ادامه پیدا میشود و این روند تا رسیدن به میتم نباشد مقدار دیگری جایگزین می

                                                 
1 Missing completely at  random 
2 Missing at  random 
3 Missing not at random 
4 Expectation Maximization 



 

(. این الگوریتم ا  1977سا ی در تکرار الگوریتم اس  )دمپستر و همکاران، سپس ماکسیممگیری و یک مرحله امید ریاضی

کند. پس ا  آن برای به دس  آوردن خطوط رگرسیون های کام  برای میاسبه میانگین، واریانس و کواریانس استفاد  میداد 

رود. در این مرحله به تعداد متغیرها، معادله کار میبه  (ML)1 نماییارتباط هر متغیر به سایر متغیرها، روش ماکسیمم درس 

دهند. با ترین میانگین، واریانس و کواریانس را ارائه میها دقیقدهد که این معادلهاین اطمینان را به ما می MLخواهیم داش . 

شوند. سپس با استفاد  ا  کام  می های ما در این مرحلهشوند و مجموعه داد استفاد  ا  این معادالت، مقادیر گمشد   برآورد می

شوند که ممکن اس  با مقادیر قبلی کمی متفاوت این مجموعه داد  کام ، دوبار  میانگین، واریانس و کوارانس برآورد می

 ML اند. دوبار  معادالت رگرسیون با استفاد  ا های کام  برآورد شد باشند؛ چرا که در این مرحله با استفاد  ا  مجموعه داد 

شوند. با جایگااری مقادیر شوند. این سه مرحله تا رسیدن به همگرایی تکرار میشوند و مجددا مقادیر برآورد میمیاسبه می

آن اس  که نیا مند  EMهای روش الگوریتم شود. یکی ا  پیچیدگیارتباط بین متغیرها حفظ می EMگمشد   با استفاد  ا  

ای ای تو ی  چندجملهمتغیرهای کمکی اس . در برخی مواق  فقط با تعداد کمی ا  متغیرهای طبقهبندی پارامترهای مزاحم مدل

ها برای تو ی  توأ  سا یتواند برا ش داد  شود.  مانی که متغیرهای بیشتری وجود دارند، اغلب انجا  برخی ساد اشباک شد  می

   (. 2007ضروری اس )هورتون و همکاران، 

  IWAنس آب روش باال -2-3 
شرک  مهندسی  2005در کشورهای مجتلف در سال  IWAبا توجه موفقی  حاص  شد  ا  به کارگیری استانداردهای 

های ( نیز بر آن شد تا ا  این استانداردها برای مدیری  و ار یابی هدررف  در شبکهNWWCآب و فاضالب کشور ایران )

ر اقدا  به تدوین برنامه استراتژیک آب بدون درآمد گرف  که مرحله اول آن های تابعه خود استفاد  نماید. بدین منظوشرک 

 های تابعه بود  اس .برای ار یابی هدررف  آب در کلیه شرک  IWAتدوین برنامه باالنسینگ بر اسا  دستورالعم  

وجه به شرایط بومی را با ت IWA فر  استاندارد باالنس آب NWWCبه منظور اجرایی کردن طرح باالنس آب در ایران، 

 دهد.فر  ماکور را نشان می 1های تابعه ابالغ نمود. شک  ایران تدوین و به کلیه شرک 

    اند نمایش داد  شدد  اسد . در این جدول:معرفی شد   IWAهای تعادل )باالنس( آب که توسطمولفه 1در شک  

-تدرفیه باشد. این ورودی می تواندد ا  طریدقمطالعه می : حجم آب ساالنه ورودی به شبکه منطقه مورد2ورودی به سامانه

 ها و همچنین آب خریداری شد  ا  مناب  دیگر باشد.  ها و قناتها، چشمهخانده و مجا ن خخیر ، چا 

وسیله مشترکین مجا  )ثب  شد  ( مررو ای اس  که بهگیری نشد گیری شد  و اندا  : حجم آب اندا  3مرارو مجا 

های آب و فاضالب و تما  کسانی که به صورت مشروط یا غیرمشروط مجا  بده مدررو وسیله شرک ویا آبی که به می شدود

 های تجاری، خانگی، صنعتی و ... باشد.  تواند شام  کاربریشود و میهدستند، مدررو می

ب پرداخ  مدی شدود . : حجمی ا  مررو مجا  اس  که آب بهای آن به شرک  آب و فاضال4مررو مجا  با درآمد

 باشد.  گیری نشد  میگیری شد  و اندا  شام  دو قسم  اند ا   ایدن مدرارو

                                                 
1 Maximum likelihood 
2 System Input   
3 Authorised Consumption  
4 Billed Authorised consumpation 



 

 

 

گیری شد  و معموال جزء کوچکی ا  مرارو آب را تشکی  داد  و خود به دو قسم  اندا   :1مرارو مجا  بدون  درآمد

 شود.   گیری نشد  تقسیم میاندا  

ت حجم آب ورودی به منطقه و مررو مجا  با درآمد بود  و دارای دو جزء  یر اس : آب بدون درآمد: ما به التفاو

 مدرارو مجدا بدون درآمد و تلفات آب )ظاهری و واقعی(.

 
 بر اساس شرایط بومی ایران IWAفرم باالنس آب : ۱شکل 

 

 مشخصات منطقه مورد مطالعه -2-4
 89مجتم  شام   این طرح آبرسانیروستای دستگرد در مجتم  آبرسانی پسوت شهرستان بیرجند واق  شد  اس . 

باشند. منب  برداری میروستای آن به صورت کام  انجا  شد  و در حال بهر  35باشد که در حال حاضر آبرسانی به  روستا می

روستا( طبق مطالعات اولیه  89جمعی  برای ک  روستاهای مجتم  ) بینی باشد.پیشتامین آب مجتم ، دو حلقه چا  عمیق می

نفر  3622برابر  1390های اجرا شد  برای سال  نفر بود  اس  که جمعی  مربوط به قسم  12112برابر  1390مجتم  برای سال 

و  2باشد. اشکال می نفر 8438جمعی  روستاهای ک  مجتم   1390بود  اس . اما براسا  آمار سرشماری نفو  و مسکن سال 

 دهند. را نشان میدر شهرستان، بلوک دیاگرا  مجتم  و منطقه ایزوله روستا  به ترتیب موقعی  مجتم  آبرسانیو  3

 

                                                 
1 Unbilled Authorised Consumpation 

30 mm 



 

 
 

 
 در شهرستان بیرجند موقعیت مجتمع آبرسانی: 2شکل 

30 mm 

 روستای دستگرد



 

 

 

 

 

 روستای دستگرد منطقه ایزوله: 3شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری  -3

 آمایش مشترکین -3-1
ساله مررو مشترکین  5های آماری ابتدا آمار برای برآورد مررو مشترکین قرائ  نشد  و دربسته بر اسا  روش

ها در جدوال و اشکال خی  روستای مورد مطالعه ا  شرک  آب و فاضالب روستایی اخا گردید که خالصه آماری این داد 

 آورد  شد  اس . 

 منطقه ایزوله

30 mm 



 

 
 ۱395وضعیت قرائت مشترکین روستای دستگرد در سال : 4شکل 

 

 

 
 روند افزایش مشترکین روستای دستگرد:  5شکل 

 

 

 

 

30 mm 

30 mm 



 

 

 

 

مجموک123456سال/دور 

13913793893943904214322405

13923774344964796236273036

13936066335965647166673782

13946856126236446957093968

13957176166666807307624171

مجموک123456سال/دور 

13911421691781901711851035

13922422331811982311521237

139310681214958243

139443872126242080760

13957657053612924813

مجموک123456سال/دور 

1391411928183947192

139252128118658149538

13934074394765162494062493

1394104684165124754382319

1395449605555475365412688

مجموک123456سال/دور 

1391771113131061

13929111212104094

139303150211

13941101289747

13957141114131069

تعداد مشترک قرائ  شد 

 تعداد مشترکین دربسته

مشترکین قرائ  نشد 

کنتور خراب



 

 های موجودمحاسبات باالنسینگ آب با استفاده از داده -3-2
 

مربوط به قرائ  کنتور ورودی به روستا و کنتورهای مشترکین روستای دستگرد، میزان با مطالعه و ار یابی اطالعات 

 در این روستا برابر با مقادیر  یر بود  اس : 1395تولید، مررو و هدر رف  در سال 

 =میزان تولید178290متر مکعب در سال 

 =میزان مرارو143768متر مکعب در سال  

 = میزان هدر رف 34522متر مکعب 

درصد مورد مورد میاسبه قرار 19برابر  1395که با استفاد  ا  این اطالعات مقدار هدر رف  آب در این روستا در سال 

) مررو ساالنه 1395متر مکعب در سال  1/34گرفته اس . طی این برآورد و ار یابی مررو متوسط هر اشتراک در این رستا 

 ود  اس .( ب1395مشترک در پایان سال  4221توسط  143768

های اتفاقات ثب  شد  در سامانه پایش تأسیسات آب )سپتا( و ار یابی گزارشهای انجا  شد ، پیمایش نتایج با توجه به

مررو مشترکین قرائ  نشد  و دربسته میاسبات آب بدون درآمد مطابق جدول  یر مررو متوسط هر اشتراک بدون برآورد 

 انجا  شد  اس .

 یات مقاله ا  آوردن ریز میاسبات خودداری شد  اس .با توجه به میدودی  صف

 
 فرم باالنس آب روستای دستگرد:  6شکل 

 



 

 

 

 باشد.درصد می61با توجه به موارد فوق درصد آب بدون درآمد روستای دستگرد 

 محاسبات باالنسینگ آب با استفاده از برآورد مصرف مشترکین قرائت نشده و  دربسته -3-2
ساله مررو مشترکین ا   5اند، سابقه مشترکینی که به صورت دربسته و یا قرائ  نشد  بود برای برآورد مررو 

اند هایی که قرائ  نشد شرک  آب و فاضالب اخا گردد و با استفاد  ا  روش آماری خکر شد  مررو مشترکین در دور 

   میسابه گردد. برآورد و سپس متوسط مررو هر مشترک در سال با استفاد  ا  مقادیر برآورد شد

 

 خالصه نتایج آماری مصرف مشترکین :2ل جدو

 

 

Summary of 

Estimated Means 

 VAR00001 

All Values 33.1001 

EM 66.8001 

 

ساله مشترکین، میاسبات جدید باالنس آب در  5پس ا  برآورد مررو متوسط هر اشتراک بر اسا  مررو 

روستای دستگرد صورت گرف  که خالصه نتایج آن در جدول  یر آورد  شد  اس . بر اسا  این نتایج درصد آب بدون 

 باشد.درصد می  6/76درآمد 

Univariate Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Missing No. of Extremesa 

Count Percent Low High 

VAR00001 4212 34.1001 46.14640 2109 33.4 0 234 

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR). 



 

 
 اساس مصرف برآورد شده مشترکین قرائت نشدهفرم باالنس آب روستای دستگرد بر :  6شکل 

 

 نتیجه گیری-4
در مقاله حاضر به بررسی روش برآورد مررو مشترکین قرائ  نشد  و در بسته در روستای دستگرد شهرستان بیرجند 

پرداخته شد  اس . در نهای  بر اسا  مقادیر برآورد شد  میاسبات باالنسینگ آب به عنوان مطالعه موردی در  1395در سال 

های بدون برآورد مقادیر داد  95که میزان متوسط مررو هر مشترک در سال نتایج این تیقیق نشان داد روستا انجا  شد  اس . 

های گمشد  میزان  متوسط باشد. پس ا  برآورد داد درصد می 61متر مکعب در سال و میزان آب بدون در آمد   1/34 گمشد 

گردد مالحظه می گردید.درصد میاسبه  6/76متر مکعب در سال و درصد آب بدون درآمد   8/66مررو هر مشترک برابر 

های مجتلف وجود دارد، انجا  آن در بجش بدون درآمد گیری مقادیر آبرغم تمامی مشکالت که در خروص اندا  که علی

و کنترل آن ا  باشد. دستیابی به حداق  میزان تلفات در هر منطقه و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش یک امرعملی می

توان نقاط ضعف سیستم را ار یابی و گیری و مطالعات دقیق برای هر منطقه میخوردار اس . ا  جمله با اندا  ای براهمی  ویژ 

 جویی نمود.چار 

 

 

 



 

 

 

 مراجع-5

 
 . 17-25 تصفیا ،یس   مییطآب و  مجله ،«یشهرآب  ی  تو یهها شبک شناسی سیبآ»(، 1378و.، ) ،بیگی .۱

 تصفیا ،یس   مییطآب و  مجله ،«یشهرآب  ی  تو یهها شبکدر  نش  یکرتئو مبانی»(، 1378 .، ) ،تابش .2

10-16 . 

 اب ددمن تتیقیقا مجله، « یشهر برسانیآ یها ه شبکدر  ها ه لول شکس  تیلی »(، 1384ا .ک.، ) ،عابدینی  . و  ،تابش .3

 . 78-89 صفیه، 1 ر شمااول،  لسا ان،ردیآب ا

آب  هدمجل، (« ردیودم هدمطالع) یهردشآب   دی تو یها ه شبک ادثحو تیلی »(، 1381. ح . ر.، ) یهنر ، و  ،تابش .4

 . 17-23 صفیه، 50 ر شما ،یس    یطدمیو 

(، 1371) و،نیرآب و ارت  مهندسی اردستاندو ا ییزربرنامهو  مدیری  نما سا فنی یهارمعیاو  تتیقیقا فترد .5

 . 3-117 ر شما نشریه ی،یزربرنامهو  مدیری  نما سا ،«یشهر برسانیآ یهاحطر حیاطر بطاضوو  مبانی»

 .رکشو بفاضالآب و  مهندسی شرک (، 1382)  ،نیامد ببهحساآب  تمطالعا بر رتنظا فترد .6
 


