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 چکیده 

های آب در شبکه اجزاء آب بدون درآمددر ایران به اجرا درآمد، بر  1389ها که در آذرماه سال سازی یارانهطرح هدفمند             

به عنوان یکی از هدررفت ظاهری ها بر تاثیرگذار بوده است.هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اجرای طرح هدفمندسازی یارانه شرب

کنتورهای مشترکین  گیریاشتباهات اندازه و در این تحقیق، مصارف غیر مجازب شهر مشهد است.در شبکه آهای آب بدون درآمد مولفه

از نتایج اجرای  شهر مشهد یکصد و بیست هزار مشترکمصرف اطالعات  عالوه بر استفاده ازبرای این کار مورد مطالعه قرار گرفته است. 

اطالعات کلی تولید و مصرف کل شهر استفاده از شده است. عالوه بر این با دو پایلوت در داخل و حاشیه شهر مشهد نیز بهره گرفته 

حداقل به ها، سبب رشد انشعابات غیر مجاز هدفمندی یارانهاوال دهد ج نشان مینتای مشهد، نتایج تحلیل به کل شهر تعمیم داده شده است. 

اما حجم قابل توجهی از آب  ،ندی سبب کاهش مصرف شدهثانیا گرچه اجرای طرح هدفم .است شده آب میزان نیم درصد حجم تولید

مصرف شده در کنتورهای مشترکین ثبت نشده است. به عبارت دیگر افزایش آب بها سبب افزایش مصرف غیر متعارف نظیر دستکاری 

  گردیده است.که در این تحقیق حجم آن محاسبه کنتور آب، برقراری انشعاب کنارگذر موازی کنتور و روشهای مشابه آن شده 

 کنتور آب  انشعاب غیرمجاز، هدررفت ظاهری،ها، طرح هدفمندی یارانهآب بدون درآمد، کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه  -1

حدود یک سوم متوسط جهانی در زمره مناطقی از جهان واقع شده که از موهبت نزوالت جوی کم  کشور ایران با متوسط بارش           

ای در تمرکز جوامع و کنندهکشور را مناطق خشک و کم آب فراگرفته و لذا از دیرباز، آب نقش تعیینبهره است. قسمت عمده مساحت 

 توسعه اقتصادی آن ایفا نموده است. در سالهای اخیر کمبود شدید منابع و افزایش سریع هزینه های تولید آب باعث شده است که موضوع

 اجرای طرح که واقعی کردن قیمت آب است مدیریت مصرف از راهکارهاییکی  مورد توجه بیشتر قرار گیرد. آب بدون درآمد

 . سازداین امر را محقق می هاهدفمندی یارانه

های خاص شروع جنگ جهانی دوم است که در آن محدودیت شدید منابع و توجه دولت به بخش از سرآغاز یارانه به مفهوم کنونی آن،

و  1. بدیانیبازار شوند و کاالیی را به قیمت باالتر از قیمت بازار، از تولیدکننده خریداری کنند صورت عملی واردبه هاموجب شد تا دولت

. ]5[اثرات زیست محیطی و کشاورزی مربوط به سوبسیدهای الکتریسیته در کشاورزی هندوستان را مورد ارزیابی قرار دادند  2جسوی

یابد. وجود سوبسیدها، پایین باشد، میزان استخراج آبهای زیرزمینی افزایش می براساس این تحقیق، مادامی که قیمت الکتریسیته بدلیل

 .شود، این موضوع حادتر استبویژه در مناطقی که محصوالت کشاورزی با مصرف آب شدید کشت می
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هایی جزئی از یارانه ها مصداقعملوارد اقتصاد ایران شد اما تا پیش از آن نیز برخی قوانین و دستورال 40از دهه  ،یارانه به مفهوم کنونی آن

و شروع برنامه اول توسعه ایران و عراق پس از پایان جنگ  .اندهای آشکاری داشتهاند؛ هرچند که ماهیتاً با یارانه کنونی تفاوتبوده

، نگاه 70های انتهایی دهه سالپذیر، پرداخت یارانه را در دستور کار خود قرار داد. در ( دولت برای حمایت از اقشار آسیب1372-1368)

 .[3]آن شد ها جایگزینکردن یارانهها تعدیل و سیاست هدفمندکاهش یا حذف یارانه

. در این [1]بررسی نمودندرا ها بر عملکرد فنی و مالی شرکتهای آب و فاضالب شهری تیزقدم و سید زاده تاثیر قانون هدفمند سازی یارانه

شرکت آبفای شهری، قبل و  35شهر تحت پوشش  1000های مالی، اطالعات مربوط به تقریبابررسی پژوهش توصیفی و کاربردی جهت

نتایج حاصله  ها، جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل گردیده است.بعد از اجرای اولین سال قانون هدفمندی یارانه

به حساب دولت، نسبت به سالهای قبل، سهم ها اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ناشی ازدرصد درآمد  70دهد، به دلیل واریز نشان می

کمتری از درآمد فروش آب، به شرکتهای آب و فاضالب تعلق گرفته است. همچنین نتیجه بدست آمده در بخش فنی این تحقیق، نشان 

 اجرای طرح .م انشعابات غیر مجاز گردیده استها باعث کاهش تولید و کاهش مصرف و افزایش حجدهد، قانون هدفمندی یارانهمی

، آب بدون درآمد  ( 3IWA)انجمن بین المللی آبطبق تعریف تاثیر اجتناب ناپذیری بر اجزاء آب بدون درآمد دارد.  هاهدفمندی یارانه

مصارف مجاز بدون و واقعی  ،ظاهریگردد و شامل هدررفت به تفاوت میزان آب ورودی به شبکه و مصارف فروش رفته اتالق می

هدررفت ظاهری شامل: مصارف گیرد. در این تحقیق تاثیر اجرای این طرح بر هدررفت ظاهری مورد بررسی قرار می درآمداست.

 .گیری جریان ورودی به ملک مصرف کننده استاندازه (عدم دقت)ها و اشتباهات مجاز، خطای انتقال دادهغیر

 

 های آب بدون درآمدمولفه -2

از طرف انجمن بین  که باشداالنه تولید، مصرف و آب بدون درآمد در شرکتهای آب و فاضالب بر مبنای جدول باالنس میمقادیر س

 نشان داده شده است. 1 المللی آب ارائه شده و در جدول
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 جدول باالنس ساالنه آب -1 جدول
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 های هدررفتمولفه -3

از طرف شرکت مهندسی آب و  ، عالوه بر استفاده از دستورالعمل ارائه شدههای هدررفت ظاهریی محاسبه مولفهبرا مقالهدر این       

به لحاظ اینکه شهر مشهد، شهری سیاحتی زیارتی  .]2[ از دو پایلوت اجرا شده در شهر مشهد نیز استفاده شده است ، ]4[ فاضالب کشور

است، در نتیجه همواره دو پدیده در آن نسبت به شهرهای دیگر، برجسته است. یکی موضوع مهاجرپذیری شهر که اثر آن بصورت 

کند. دوم تعداد قابل توجه زائرین و مسافرین روزانه شهر است. این دو پدیده سبب شده است تا در هرکهای حاشیه نشین خودنمایی میش

 .حاکم باشداند، فرهنگ های متفاوتی از نقطه نظر مصرف آب در مناطق مختلف شهر مناطقی که تحت تاثیر این دو پدیده واقع شده

. این منطقه به عنوان [2]مشترک اجرا شد 7311 نفر و به تعداد 29296ر در منطقه آزادشهر مشهد با جمعیتی برابر یکی از پایلوتهای مذکو 

رویه مورد مطالعه قرار گرفت. به همین لحاظ نتایج آن الگویی از مناطق با فرهنگ نسبتا باال و تحت کنترل از لحاظ ساخت و سازهای بی

مشترک اجرا  4388 نفر و به تعداد 27182پابلوت دیگر در شهرک باهنر با جمعیتی برابر  شهر بود. مناسب برای تعمیم به جمعیت داخل

 رویه است که اکثریت ساکنین. این پایلوت در زمره مناطق با ساخت و سازهای بی[2]شد که یکی از شهرکهای حاشیه شهر مشهد است

در  همین جهت نتایج آن، مناسب برای بافت حاشیه نشین شهر است. به دهند.درآمد تشکیل میآن را مهاجرین خارجی و اقشار کم

گیریهای الزم بدست آمده است. سپس در مقیاس های هدررفت واقعی و ظاهری با پیمایش محلی و اندازهپایلوتهای مذکور، کلیه مولفه

فه ها به روشهای پیشنهادی شرکت مهندسی آب و وسیعتر به کل شهر تعمیم داده شده است و عموما با نتایج بدست آمده از محاسبه مول

نتایج نهایی حاصل از اجرای پروژه مطالعه آب بدون درآمد در دو پایلوت مذکور در جدول  ، مطابقت داشته است.[4]فاضالب کشور
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بکه، انشعاب و هدررفت ظاهری و واقعی به تفکیک اجزاء ش به جهت مقایسه نتایج در هر دو بخشنشان داده شده که درآن  2شماره 

 .[2]کنتور مشترک ارائه گردیده است

 های آب بدون درآمد در پایلوتهای آزادشهر و شهرک باهنرمیزان هدررفت به تفکیک مولفه -2جدول 

نوع 

 هدررفت
 اجزاء هدررفت

 شهرک باهنر منطقه آزادشهر

درصد 

 هدررفت

جمع 

های مولفه

هدررفت 

 )درصد(

جمع کل 

هدررفت 

 )درصد(

درصد 

 هدررفت

جمع 

های مولفه

هدررفت 

 )درصد(

جمع کل 

هدررفت 

 )درصد(

هدررفت 

 واقعی

 0.87 حوادث شبکه و انشعابات

9.48 

21.804 

3.34 

13.395 

25.227 

 8.53 6.28 نشت شبکه توزیع

 0.675 1.82 شستشوی شبکه و تاسیسات

 0.85 0.51 آبریزی از شیرآالت

هدررفت 

 ظاهری

 0.114 کنتورهای خراب )فاقد کارکرد(

12.324 

0.164 

11.832 

 0.162 0.04 فاقد کنتورها

 4.176 0.42 غیرمجازها

 3.23 3.22 گیری کنتورهاخطای اندازه

 4.1 5.13 جریانهای ضعیف

مجاز فضای سبز انشعابات غیر

 شهرداری
3.4 0 

 

مجاز در شهرکهای حاشیه شهر حدود انشعابات غیر دهدمیهمانگونه که نتایج حاصل از اجرای پایلوتها در بخش هدررفت ظاهری، نشان 

مجاز فضای سبز شهرداری در درون شهر بسیار قابل توجه است در حالی که در شهرکهای ده برابر درون شهر است. برعکس انشعابات غیر

نیز جریانهای ضعیف غیرقابل ثبت گیری کنتور مشترکین و باشد. همچنین مولفه مربوط به خطای اندازهحاشیه شهر تقریبا این عدد صفر می

 از ارقام عمده هدررفت ظاهری است. توسط کنتور مشترک

 

 ها بر هدررفت ظاهریبررسی تاثیر هدفمندی یارانه  -4

مجاز و خطای قرائت های انشعابات غیرها بر هدررفت ظاهری ابتدا تاثیر برمولفهدر این قسمت جهت بررسی اثرات هدفمندی یارانه    

گیری آب، تغییر مصارف مشترکین و رکین مورد بررسی قرار گرفته، سپس برای بررسی تاثیر بر مولفه دقت تجهیزات اندازهمصرف مشت

 گیرد.گیری جریان )کنتور آب( مورد کنکاش قرار میارتباط آن با وسیله اندازه

 

 مجاز و خطای قرائت کنتورها بر انشعابات غیرتاثیر هدفمندی یارانه -4-1

مجاز از سالیان گذشته مجاز، به لحاظ اینکه شهر مشهد مهاجر پذیر بوده و وجود انشعاب غیرخصوص تعداد انشعابات غیردر      

دهد تعداد نشان می 3نتایج حاصل از اجرای پایلوتهای مطالعات آب به حساب نیامده مذکور در قسمت  ،معمول بوده است

در بافت درونی شهر،  .مجاز فضای سبز در حاشیه شهر کم و ناچیز استمصارف غیر مجازها در حاشیه شهر بشدت باال بوده اماغیر
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مجاز فضای مجاز خانگی و یا تجاری در بافت درونی شهر کمتر، اما انشعاب غیریعنی انشعاب غیر؛ عکس این موضوع صادق است

ها تغییری نکرده، اما در وضعیت سایر انشعابات ههدفمندی یاران یهی است که وضعیت فضای سبز در قبل و بعد ازبد سبز بیشتر است.

، 90دهد در سال نشان می 90و  89سالهای  مصارفبررسی  با توجه به مطالعه پایلوت مذکور و (اعم از خانگی و غیر آن) مجازغیر

افزایش یافته است. اگر  89/. درصد از کل تولید، نسبت به سال 5مترمکعب معادل  974331به اندازه  مجازمیزان مصرف انشعابات غیر

را معادل مصرف متوسط یک مشترک خانگی در نظر بگیریم، بنابراین تعداد انشعاب  90مجاز در سال میزان مصرف یک انشعاب غیر

زان اما به لحاظ اینکه تغییر می؛ باشدانشعاب می 7298افزایش یافته است برابر  89نسبت به سال  90مجاز معادل خانگی که در سال غیر

ها نیز وجود داشته است، بنابراین مناسب است سالهای قبل و بعد از مجاز در سالهای قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانهانشعابات غیر

عدم اجرای طرح هدفمندی و مقایسه آن با اجرای طرح،  مجاز با فرضاجرای طرح هدفمندی، از جهت میزان مصرف انشعابات غیر

ها به همراه و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه مجاز را در سه سال قبلروند میزان مصارف غیر1. شکل مورد بررسی قرار گیرد

 .دهدمجاز در صورت عدم اجرای طرح را نشان میپیش بینی میزان غیر

 
 مجاز سالهای قبل و یعد از اجرای طرح هدفمندی و پیش بینی آن با فرض عدم اجرای طرحمصارف غیر  -1شکل 

 

؛ برگشته است 87به میزان سال  91در سال  ؛ وافزایش داشته است 90مجاز در سال دهد، مصارف غیرنشان می 1 همانگونه که شکل

مجاز افزایش یافته است که ارتباط مجددا مصارف غیر 92دهد در سال بنابراین تاثیر آن حداقل یک سال بوده است. بررسی بیشتر نشان می

رشد پدیده حاشیه نشینی و بویژه ملحق شدن  93و حتی  92ندارد چرا که با بررسی بعمل آمده، عامل اساسی در سال چندانی با هدفمندی 

 باشد. براین اساس، تنها تاثیر اجرای روستاهای تحت پوشش شرکت آبفای روستایی به شرکت آبفای مشهد به دلیل موضوع بحران آب می

بینی انجام شده در شکل شده است که با توجه به پیش موثر واقع 91و نهایتا سال  90مجاز در سال هدفمندی در افزایش میزان انشعابات غیر

 .نشان داده شده است 3اجرای طرح هدفمندی در جدول  مجاز در صورت عدم، میزان و تعداد انشعابات غیر1

 

 

 

 

y = -0.43x + 45.00
R² = 0.83
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۹1و ۹۰مصارف غیر مجاز 

ا سه پیش بینی مصارف غیر مجاز ت

سال پس از اجرای طرح
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 وجود طرح هدفمندیاجرا و  مجاز در صورت عدمبینی میزان و تعداد انشعابات غیرپیش -۳جدول 

 سال

 با اجرای طرح هدفمندی 
در صورت عدم اجرای طرح 

 هدفمندی 

مجاز مصارف غیر

افزایش یافته نسبت به 

 شرایط پیش بینی

مجاز انشعابات  غیر

افزایش یافته نسبت 

 به شرایط پیش بینی

مصارف 

 مجازغیر

مجاز تعداد انشعاب غیر

 معادل خانگی

مصارف 

 مجازغیر

مجاز انشعاب غیرتعداد 

 معادل خانگی
 درصد تعداد درصد مقدار

90 7896983 37821 6381266 30562 1519760 23.8 7259 19.2 

91 7766922 37850 5952181 29007 1814741 30.5 8843 23.4 

 

کنتور مجهز به دستگاه  گیری، قاریانبه سیستم مشترکین نیز چون در سیستم اندازهها دادهدر خصوص میزان خطای قاری و انتقال 

ها به لحاظ عدم تغییر شرایط باشند، بنابراین میزان خطا ناچیز است. عالوه براین، چنین خطایی قبل و بعد از هدفمندی یارانهمی 11هلدهند

 کند.قاری، تغییر چندانی نمی

 تحلیل تغییرات مصرف و اثر آن بر هدررفت ظاهری  -4-2

ای غیر منطقی صورت ، اما اگر کاهش مصرف به گونهباشدحاکی از کاهش مصرف میگیری شده مشترکین مصرف اندازه بررسی        

بایست تردید نمود. در بررسی روند تغییرات مصرف، عالوه بر میزان کاهش گیرد، در این صورت در نگرش نسبت به کاهش مصرف، می

اند که ین با دستکاری کنتور یا روشهای مشابه، تالش در پایین نشان دادن مصرف داشتهرسد تعدادی از مشترکبه نظر می ،مصرف واقعی

رفتارمصرفی آنها  گیرد. جهت بررسی میزان منطقی بودن یا نبودن کاهش مصرف مشترکین، مناسب استدر ادامه مورد بررسی قرار می

چه تعداد از مشترکین، درصد کمتر و چه تعداد درصد  رد کهمشخص گردد. به عبارت بهتر الزم است این موضوع مورد بررسی قرار گی

رسد، مناسب است تحلیل آماری ی است یا خیر. اگر کاهش منطقی به نظر میمنطق اینکه آیا این میزان کاهش، ؛ واندبیشتری کاهش داده

قدام به بررسی اطالعات مصرف دوره ا در این مورد از اطالعات موجود مشترکین .گیردتعدادمشترکین و میزان مصرف، صورت  بر روی

شهر مشهد به عنوان پایلوت نمودیم. به لحاظ  4 -2و  4-1،2،1ناحیه  4مشترک از  120499به تعداد  90و  89، 88سوم قرائت سالهای 

حیه مختلف انتخاب نا 4و ثانیا از ( 89کل مشترکین شهر مشهد در سال  %18تقریبا به اندازه )باالست  اینکه اوال تعداد اشتراک پایلوت

سال بالفاصله پس ) 90به  89اند، در نتیجه، انتظار می رود نتایج آن قابل تعمیم به کل شهر باشد. در این خصوص تغییر مصرف از سال شده

 .گیردمورد بررسی قرار می( هاطرح هدفمنذی یارانه از اجرای

 بررسی توزیع کاهش مصرف -4-3

و  1-4، 2، 1مشترکین در چهار منطقه  90و  89طی سالهای  6و  3اطالعات بررسی شده دو دوره در خصوص کاهش مصرف، طبق         

های بنابراین مناسب است کاهش مصرف مشترکین در بازه؛ مشخص شد که کاهش مصارف از صفر تا صددرصد اتفاق افتاده است 4-2

 به دو نتیجه دست یافت:مختلف از صفر تا صددرصد مورد بررسی قرارگیرد تا بتوان براساس آن 

                                                           

handheld 11  
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آیا مصرف کاهش یافته منطقی است؟ یا ممکن است مصرف صورت گرفته و ثبت نشده است. در اینصورت هدررفت ظاهری  -1

 ایجاد شده است. اگر پاسخ مثبت است، مقدار آن چقدر است؟.

 الگوی کاهش مصرف چگونه است؟  -2

 (3( برای دو دوره مشابه )دوره درصد 100از صفر تا )درصد  5مصرف های کاهش در بازهروند کاهش مصرف در چهار منطقه مذکور، 

  نشان داده شده است. 2شکل  در 89نسبت به  90سال 

 

 .۸۹نسبت به  ۹۰سال ۳درصد دوره  ۵های منطقه، در بازه ۴روند کاهش مصرف کل مشترکین مجموع  -2شکل

در کلیه مناطق، در بازه کاهش ثانیا درصد صورت گرفته است. 20تا  5در کلیه مناطق، بیشترین کاهش مصرف بین اوال  2شکل  مطابق

درصد کاهش  100مشترکین با  وجود های قبلی آن یک افزایش قابل توجه وجود دارد. علت آن،درصد، نسبت به بازه 100-95 مصرف

 .ای وجود دارد قابل مالحظه درصد به بعد، افت 80از بازه کاهش مصرف ثالثا  است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 

 درصد 100مشترکین با کاهش مصرف  -4-4

های قبلی آن یک افزایش قابل توجه وجود درصد، نسبت به بازه 100-95 ، در کلیه مناطق، در بازه کاهش مصرف2مطابق شکل        

درصد تعداد اشتراکها،  70درصد، بیش از  100تا  95دارد. در بررسی به عمل آمده مشخص گردید که در بازه کاهش مصرف 

ها بل از هدفمندی یارانهاین در حالی است که در سال قدرصد کاهش مصرف برای آنها ثبت شده است.  100مشترکینی هستند که 

در سال درصد مصرف 100تعداد مشترکین با کاهش   4جدول درصد مصرف بسیار اندک بوده است. 100تعداد مشترکین با کاهش 

 . دهدها را نشان میقبل و پس از هدفمندی یارانه

 هایارانهدر قبل و پس از هدفمندی درصد  1۰۰ مصرف  تعداد مشترکین با کاهش  -۵   جدول

 منطقه
 سال

 ۸۹نسبت به  ۹۰ ۸۸نسبت به  ۸۹

1 0 1۶۸ 

2 ۳ 119 

1-4 1 106 

2-4 1 169 

 ۵۶2 ۵ جمع
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در  بوده درحالی که مشترک 5تنها  88نسبت به سال  89سال دوره سه درصد در  100کاهش مصرف  ،دهدنشان می 4همانگونه که جدول 

درصد نیز برقرار است. قابل ذکر  100تا  95. این نسبت در کل بازه منطقه است 4در کل  فقره  562تعداد  89نسبت به  90دوره سه سال 

ا به فاست کاهش صددرصد مصرف مربوط به کنتورهایی است که صحت کارکرد آنها با تست مشخص شده است و بنابراین شرکت آب

 95ل قریب به یقین می توان گفت کاهش مصرف در بازه به احتما این اساس بر کرده است. صادر  برای آنهاناچار قبض مصرف صفر 

این مفهوم که ممکن است دستکاری کنتور صورت گرفته باشد و یا  به باشد.، کاذب می89نسبت به  90درصد در دوره سه سال  100تا

س مصرف مربوطه در این بازه، براین اسا مثال انشعاب کنار گذر برقرار شده باشد.؛ باشدآب خارج از مسیر کنتور به درون ملک رسیده 

 3برای چهار منطقه در دوره  مصرف درصد  100هدررفت ظاهری کنتورهای با کاهش مقدار  .گرددجزء هدررفت ظاهری محسوب می

 نشان داده شده است.  5در جدول  90سال 

 ۹۰هدررفت ظاهری به علت دستکاری کنتور در دوره سه سال  -۵جدول 

حجم هدررفت  منطقه

          ظاهری 

()متر مکعب  

 تعداد اشتراک

1 11165 168 

2 7892 119 

1-4 7290 106 

2-4 12312 169 

 562 36659 جمع

 

متر مکعب هدررفت ظاهری ناشی از  36659شود در محدوده مورد مطالعه در چهار منطقه مجموعا مالحظه می 5همانگونه که در جدول 

 90سال  3کل مصرف دوره  درصد /.52اند، ایجاد شده است که معادل درصد کاهش نشان داده 100دستکاری کنتور در کنتورهایی که 

 .د مشترکین مورد مطالعه است/. درصد کل تعدا46باشد که معادل مشترک می 562باشد. این مقدار هدررفت ظاهری مربوط به می

بسیار محدود و  ،درصد 80بر این باورند که کاهش بیش از با مشورت با کارشناسان بخش مشترکین شرکت آب و فاضالب مشهد، متفقا  

ها تا اما کاهش در اثر هدفمندی یارانه؛ اندمختص اشتراکهایی است که در طول سال تنها زمان کمی فعال هستند و عموما خالی از سکنه

درصد، تنها به همان  80کاهش بیش از  مرز از کارانه،بنابراین به صورت محافظه؛ درصد ممکن است وجود خارجی داشته باشد 80مرز 

با پیمایش محلی در برخی مناطق مذکور  گردد.ها قابل پذیرش است و مازاد بر آن هدررفت ظاهری تلقی میاندازه قبل از هدفمندی یارانه

 شود:درصد عموما به دالیل زیر حاصل می 100تا  80مشخص گردید که هدررفت ظاهری مذکور در بازه 

 درصد نشان دهد 100تور به نحوی که کنتور خراب شود و کاهش دستکاری کن 

 پاس( به موازات مسیر کنتور، به ویژه در مصارف تجاری نظیر کارواشها به نحوی که گاهی از مسیر بایگذر )ایجاد لوله کنار

 شود.گذر استفاده میاصلی و گاهی از مسیر کنار

 حرکت شمارنده کنتور را کند یا متوقف نماید استفاده از یک قطعه آهنربا یا سوزن که بتواند. 
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 مقدار هدررفت کنتور  -4-5

 تواند صورت گرفته باشد:گیری جریان آب به یکی از دالیل ذیل میهدررفت ظاهری ایجاد شده ناشی از دستگاه اندازه 

 عمر، وجود رسوبات، عدم داشتن تواند به دلیل خاتمه کنتور خراب و شمارنده آن از حرکت باز ایستاده باشد. خرابی کنتور می

درصد است، اما به لحاظ اینکه  100ها،کیفیت الزم و یا دستکاری مشترک باشد. بدیهی است هدررفت ظاهری این نوع کنتور

نماید در نتیجه از نقطه نظر آب بدون شرکت آبفا برای این کنتورها مصرف مشابه دوره قبلی آن را در قبوض منظور می

گردد. براین اساس میزان ر این مصرف را خطای این کنتورها در نظر گرفته و هدررفت ظاهری محسوب میدرآمد، مازاد ب

متر مکعب در ماه  6/1،  بطور متوسط برابر [2]هدررفت ظاهری این نوع کنتورها، براساس پایلوتهای آزادشهر و شهرک باهنر

 بازاء هر کنتور است.

 ها نیز دهد. خرابی این نوع کنتوررکت باز نایستاده بلکه عدد مصرف واقعی را نشان نمیکنتور خراب بوده اما شمارنده آن از ح

تواند به دالیل خاتمه عمر، وجود رسوبات، عدم داشتن کیفیت الزم و یا دستکاری مشترک باشد. اما در این خصوص می

براساس پایلوتهای آزادشهر و شهرک تر است. میزان هدررفت ظاهری این نوع کنتورها موضوع دستکاری مشترک، برجسته

 متر مکعب در ماه بازاء هر کنتور است. 06/1، بطور متوسط برابر [2]باهنر

   وجود جریانهای ضعیف که کنتور قادر به ثبت آنها نباشد. برای هر کنتور جریانی تحت عنوان جریان استارت یا شروع

کننده آن عبارتند از: باشد . عوامل ایجادکنتور، قادر به ثبت نمیشود که عبارتست از جریانی که کمتر از آن را تعریف می

کولرهای آبی، منابع ذخیره آب در منازل، منابع انبساط در تاسیسات سرمایش و گرمایش، فالش تانکها و هر نوع منبعی که 

،   بطور متوسط  حدود [2]باهنر دارای شناور باشد. میزان این جریان برای هر کنتور مطابق نتیجه پایلوتهای آزادشهر و شهرک

  متر مکعب در ماه بازاء هر کنتور است. 78/1

 نشان داده شده است. 3ها با توجه به نوع هدررفت در شکلبندی میزان هدررفت ظاهری از طریق کنتورتقسیم 

 
 بندی هدررفت ظاهری در کنتورهای مورد مطالعه از نقطه نظر آب بدون درآمدتقسیم -۳شکل 

 

 

 

 

 

58%

40%

2%

جریان استارت

کنتور خراب با کارکرد

کنتور خراب بدون 

کارکرد
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 بینی آن با فرض عدم اجرای طرح هدفمندی مقدار هدررفت ظاهری پس از هدفمندی و پیش -4-6

ها در اغلب موارد منجر به کاهش مصرف شد، اما به دالیلی که در قسمت تحلیل تغییرات مصرف و گرچه اجرای طرح هدفمندی یارانه

گیری توسط کنتور و فزایش هدررفت ظاهری در بخش اندازهاثر آن بر هدررفت ظاهری به تفصیل بررسی گردید، از جهتی دیگر سبب ا

های تولید و مصرف کل ، با استفاده از دادهکل شبکه شهر مشهد های هدررفت ظاهریمجاز گردید. مولفهنیز سبب افزایش انشعابات غیر

، محاسبه شده که مقدار و درصد آن ها نسبت به آب ورودی به شبکه در سال اجرای [2]در شرکت آبفا و نیز پایلوتهای آزادشهر و باهنر

 نشان داده شده است.  7طرح و سال پس از آن در جدول 

 ۹۰و  ۸۹های آن در سال مقدار و درصد هدررفت ظاهری مولفه -۷جدول 

مولفه هدررفت   

 ظاهری

 سال

 مجازمصارف غیر
گیری اشتباهات اندازه

 جریان
 هدررفت ظاهری

مقدار 

 )مترمکعب(
 درصد

مقدار 

 )مترمکعب(
 درصد

مقدار 

 )مترمکعب(
 درصد

89 6922652 3.46 14768325 7.38 21690977 10.84 

90 7901026 3.89 16855523 8.3 24756548 12.2 

 

گیری در سال پس از اجرای طرح هدفمندی مجاز و اشتباهات اندازهدهد، هر دو مولفه مصارف غیرنشان می 7همانطوری که جدول 

دهد و نسبت به سال قبل از آن به درصد از کل تولید را تشکیل می 2/12اند، و در مجموع در سال پس از هدفمندی ها افزایش یافتهیارانه

 4/17) 90د افزایش یافته که با توجه به میزان مصرف متوسط یک انشعاب خانگی در سال درص 36/1مترمکعب معادل  3065571میزان 

اشتراک خانگی است که درآمد آن در قالب هدررفت ظاهری ازدست شرکت آبفا رفته است. مناسب  14682متر مکعب در ماه(، معادل 

شد مقدار آن چقدر سی شده و ببینیم اگر طرح، اجرا نمیها، برراست وضعیت هدررفت ظاهری با فرض عدم اجرای طرح هدفمندی یارانه

بود و اکنون که اجرا شده، چه ضرری بابت آن متوجه شرکت آبفا شده است.  برای این کار هدررفت ظاهری سه سال قبل از هدفمندی را 

با (  91،  90ال بعد از آن )سالهای ( و دو س 89و  88،  87)سالهای در صورت عدم اجرای طرح به عنوان روند ادامه چگونگی تغییر آن 

بینی کردیم. نتیجه در شکل پیش اختالف هدررفت در صورت اجرا و عدم اجرای طرح را برمبنای آن ودر نظر گرفته وجود اجرای طرح 

 نشان داده شده است. 4

 
 هاهتغییرات حجم هدررفت ظاهری و پیش بینی آن در شرایط عدم اجرای طرح هدفمندی یاران  -۴شکل 

y = -1.35x + 141.79
R² = 0.83
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برای دو سال پس از هدفمندی که بیشتر متاثر از اجرای طرح  4بینی انجام شده در شکل مقدار هدررفت ظاهری افزایش یافته براساس پیش

 نشان داده شده است.  8هاست، در جدول هدفمندی یارانه

 هاهحجم هدررفت ظاهری افزایش یافته نسبت به شرایط عدم اجرای طزح هدفمندی یاران -۸جدول 

 سال

حجم هدررفت 

ظاهری در 

شرایط اجرای 

طرح هدفمندی 

 )مترمکعب(

پیش بینی حجم 

هدررفت ظاهری 

در صورت عدم 

اجرای طرح 

هدفمندی 

 )مترمکعب(

میزان هدررفت ظاهری افزایش یافته 

 بینینسبت به شرایط پیش

 درصد مقدار)مترمکعب(

90 24756548 19982699 4773849 19 

91 24336357 18629284 5707074 23 

 

درصد نسبت به شرایط اجرای طرح افزایش یافته است. در  23و  19به ترتیب  91و  90مقدار هدررفت ظاهری در سالهای   8مطابق جدول 

 91باشد، چرا که در سال افزایش یافته است که متاثر از طرح هدفمندی نمی 92ادامه بررسی مشخص گردید که هدررفت ظاهری در سال 

ای دیگر است. براساس  بررسی انجام شده، ت و سپس مجددا افزایش یافته که نشان از تاثیر پدیدهشده اس 90میزان هدررفت کمتر از سال 

دهد، از عوامل های دقیق را بشدت افزایش میگیریمجاز و عدم اندازهگیری شده حاشیه شهر که پدیده غیرورود شهرکهای تازه تحویل

 باشد.  اصلی آن می

 نتایج  -5

 مجاز مجاز تاثیر مستقیم داشته است. در مطالعه حاضر افزایش مصرف ناشی از انشعابات غیرها بر انشعابات غیرهدفمندی یارانه

 حداقلاتفاق افتاده است. این حجم، معادل مصرف  89نسبت به سال  90/. درصد کل تولید آب در سال5به حجم حدود 

 اشتراک در سال است.  4500

  درصد کاهش برای آنها ثبت شده است، سبب ایجاد هدررفت ظاهری   100صفر برای کنتورهایی که  ثبت کاذب مصرف

 باشد. می 90/.درصد کل مصرف سال 52معادل 

 باشد.  درصد، عمدتا  هدررفت ظاهری می 80کارانه کاهش مصرف بیش از دهد که با دید محافظهنتیجه بدست آمده نشان می 

 به  91و  90شد، میزان هدررفت ظاهری در سالهای ها اجرا نمیفته، اگر طرح هدفمندی یارانهبینی صورت گربراساس پیش

یافت. براین اساس، این حجم هدررفت که مبلغ آن برابر درصد نسبت به شرایط اجرای طرح، کاهش می 23و  19ترتیب 

 .استز افزایش هدررفت ظاهری میلیون ریال است، درآمد از دست رفته شرکت آبفای مشهد است که ناشی ا 48658

 ها، در خصوص پدیده افزایش انشعابات شود قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانهبراساس نتایج بدست آمده توصیه می

کننده، مطالعه الزم صورت گیرد و راهکارهای گذر در انشعاب مصرفمجاز، دستکاری کنتورها ویا ایجاد لوله کنارغیر

 . و به اجرا درآیند پیشگیری از آنها آماده
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