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خالصه
برای جبران مشکل کمبود آب در کشور ،تالش برای کاهش آب بدون درآمد امرری ضرروری اسرت .آب بردون
درآمد دارای سه بخش اصلی تلفات ظاهری ،تلفات واقعی و مشترکین مجاز بدون قبض میباشد که از میان این سه
جز ،غالباً تلفات ظاهری و پارامترهای مؤثر بر آن کمتر مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتهاند .در این مقاله مهمتررین



پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری شناسایی شده و با استفاده از پرسشنامه ،وضعیت وجودی آنها در محدوده تحت
پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه  4تهران مورد پرسش قرار گرفته است .در ادامه با استفاده از شبکههای بیزین
پارامترهای شناسایی شده رتبهبندی شده تا مؤثرترین و کماثرترین آنها بررای مردیریت و کراهش تلفرات ظراهری
مشخص شوند .نهایتا نتایج این بررسی نشان داد که از میان اجزای اصلی تلفرات ظراهری "انشرعابات غیرر مجراز" و
"خطای پرسنلی" به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را برای کاهش تلفات ظاهری دارند.
کلمات کلیدي :پرسشنامه ،تلفات ظاهري ،شبکههاي بیزین ،عدم قطعیت

 -1مقدمه
2
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تلفات ظاهری بخشی از آب مصرف شده است که به دلیل انشعابات غیرمجاز  ،خطای پرسنلی  ،خطای کنتورها و
یا خطای مدیریتی 5و بهرهبرداری 6سیستم دقیقاً اندازهگیری نشده است .بنابراین شرکت آب و فاضالب بهمنظور کاهش تلفات
ظاهری آب بایستی تمهیدات الزم برای به حداقل رساندن عوامل فوقالذکر و پارامترهای اثرگذار بر هریک را اعمال
نماید.براساس ] [1و ] ،[2اجزای تلفات ظاهری به شرح زیر است:
• انشعابات غیرمجاز
مصارف غیرمجاز از تأسیسات که در طیف گستردهای می تواند اتفاق افتد ،آن دسته از مصارفی است که از طریق
غیرقانونی از قبل از کنتور مشترك دیگر و یا از خط لوله شبکه توزیع ،آب گرفتهاند.
• خطای مدیریتی
این خطاها مربوط به انشعاباتی است که اطالعات آنها در پروندهها و فایلهای کامپیوتری شرکت آب و فاضالب
ثبت نشده است .عدم جمعآوری اطالعات این مشترکین و ثبت مصارف آنها باعث میشود که بخش قابل توجهی از آب
مصرفی اندازهگیری نشود .همچنین عدم شناسایی و ثبت اطالعات انشعابات و کنتورها بهدلیل عدم وجود ساز و کارهای مناسب
در شرکتهای آب و فاضالب از دیگر موارد خطای مدیریتی هستند ].[1
• خطای بهرهبرداری
این خطاها بیشتر به مشترکین جدید که انشعاب آب دریافت کرردهانرد ولی بهدلیل عدم اطالع کنتورخوانها ،قبض
برای آنها صادر نمیشود و همچنین خرابی کنتورهای تعدادی از مشترکین مرتبط میشود .برای بررسی چنین مصارفی الزم
است در یک دوره خواندن کنتورها ،تعداد اینگونه انشعابات فعال بررسی و شناسایی شوند.
با توجه به آنکه موارد مربوط به خطای مدیریتی و خطای بهرهبرداری اشتراك بسیاری با یکدیگر دارند بنابراین این دو
جزء در قالب خطای مدیریتی و بهرهبرداری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
• خطای پرسنلی
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تا زمانی که قرائت کنتورها توسط فرد و به صورت دوره ای انجام شود ،خطاهای ناشری از اشرتباه در خوانردن و ثبرت
وجود خواهد داشت .در هر حال تا موقعی که عامل انسانی در این کار دخالت دارد و یا ابزار اندازهگیری بهصورت کنونی باشد
مرشکل یادشرده قابل کاهش بوده ولی حذف شدنی نیست ،مگر آن که با استفاده از فناوری پیشرفته خوانردن از دور )(AMR
بتروان از طریرق خطروط ارتباطی و یا  ...بدون دخالت انسان ،اطالعات را کسب و حتی قبض صادر نمود ] .[2بنابراین در شرایط
کنونی باید با کنترل مجدد کار کنتورخوان و واردکنندگان اطالعات ،خطاهای انسانی را شناسایی و به حداقل رساند.
• خطای کنتورها
تقریباً تمامی ابزار اندازهگیری دارای خطاهایی با نسبتهای مختلف هستند که باعث بروز خطای کنتور مشترکین می
شوند و در سه حالت دبی کم ،دبی متوسط و دبی زیاد رخ میدهد .در دبیهای کم ،برخی کنتورها قادر نیرستند مواردی نظیر
نشت کم در داخل منازل ،مصارف کولرها و مصارف منابع انبساط تأسیسات گرمایی ،که مقدار آنها کمتر از دبی شروع
حرکت کنتورها میباشد ،را اندازهگیری کنند .در دبیهای متوسط و زیاد به دالیل زیادی از جمله باال بودن فشار آب ،عبور
جریان بیش از ظرفیت کنترور ،ترسریب مرواد روی اجرزای کنترور و غیره ،مصرف اندازهگیری شده دارای خطا است .در برخی
کنتورها نیز عواملی همچون فرسودگی ،جرمگرفتگی و  ...باعث میشود ،کنتور ارقام مصرف را عمدت ًا کمتر و یا در برخی
موارد بیشتر از حد جریان عبوری نشان دهند .این میزان تلفات عموماً در دبیهای کم و زمرانهرای طوالنی اتفاق میافتد ،اما
چون بخش قابل توجهی از مشترکین را در بر میگیرد ،حجم قابل مالحظهای از تلفات را تشکیل میدهرد .اما بره علّت دقت کم
اکثر کنتورها در دبیهای کم ،این مقدار ثبت نمیشود و بهعنوان تلفات ظاهری شناخته مریشرود.
براساس آمار رسمی منتشر شده در ] ،[3متوسرط آب بردون درآمرددر ایرران  26درصرد در سرال  1394گرزارش شرده
است ،که  13/8درصد مربوط به تلفات واقعی 10/8 ،درصد مربوط به تلفات ظاهری و  1/6درصد مربوط به مصرف مجراز بردون
قبض میباشد .با استناد به آمارهای شرکت مهندسی آب و فاضرالب کشرور و برا درنظرگررفتن شررایط منراطق مختلرف کشرور،
بهطور میانگین  45درصد از آب بدون درآمد مربوط به تلفات ظاهری است ] .[4با توجره بره مقردار تلفرات ظراهری سراالنه کرل
کشور و تعرفه فروش آب ( 350تومان) ،خسارت مالی ناشی از تلفات ظاهری حدود  230میلیارد تومان در سال براورد مریشرود.
بنابراین اطالع از پارامترهای اصلی مؤثر بر تلفات ظاهری و توسعه ابزاری مناسب برای مدلسازی روابط احتماالتی میان آنها ،به
تصمیمگیرندگان شرکتهای آب و فاضالب کمک میکند تا برای مدیریت و کاهش ریسک هدررفت آب بهصورت ظاهری،
راهکارهای مؤثر و با قابلیت اطمینان باال ارائه نمایند.
با آنکه تلفات ظاهری یکی از بخشهای اصرلی و مهرم آب بردون درآمرد اسرت امرا مطالعرات انردك و محردودی بره
صورت اختصاصی به آن پرداختهانرد Tabesh et al. .بره ارزیرابی آب بردون درآمرد ( )NRWو تلفرات آن در شربکههای توزیرع
آبپرداختند] .[5آنها با استفاده از داده های موجود در مورد مصرف ماهیانه از هر گره ،تعداد مشترکین ،تعداد مشترکین فعالی که
کنتور آنها عدد صفر را نشان میدهد ،تعداد انشعاباتی که اطالعرات آنهرا در سیسرتم ثبرت نشرده اسرت و تعرداد گرههرایی کره
مصارف آنها کمتر از مصرف آستانه است ،اجزای تلفات ظاهری را محاسربه نمودنرد Mutukanga et al. .یرک متردلو ی بررای
ارزیابی درصد اجزای مختلف تلفات ظاهری براساس بررسی میدانی و دادههای منطقه پایلوت ارائه کردند ] .[6در این پژوهش با
مشررخص کررردن حجررم آب ورودی برره سیسررتم توزی رع آب و محاسرربه تلفررات واقع ری بررا اسررتفاده از دادههرراتی عملی راتی و بررا
روشهایتخمین مؤلفههای نشت و تئوری ،FAVADمقدار تلفات ظاهری تعیین شده است .سپس با استفاده از روشهای مختلرف،



اجزای تلفات ظاهری اندازهگیری شده است .نتایج حاکی از آن بود که خطای کنتورها و مصارف (انشعابات) غیرمجراز بیشرترین
مقدار تلفات را در میان اجزای تلفات ظاهری به خود اختصاص میدهند Shilehwa .مطالعهای با هدف ارزیابی میرزان ترأثیر عردم
دقت در ثبت اطالعات ،مصارف اندازهگیری نشده ،مصارف غیر مجاز ،مالیات آب بر آب بدون درآمد و برا فررع عردم وجرود
رابطه میان عوامل فوقالذکر و آب بردون درآمرد انجرام دادنرد ] .[7دادههرای اولیره از طریرق پرسشرنامه 1و مشراهدات میردانی و
دادههای ثانویه با مرور اطالعات موجود و دادههای نهایی از بسته آماری علوم اجتماعی جمرعآوری شرد .نترایج نشران داد کره برا
افزایش عدم دقت در ثبت اطالعات ،مصارف اندازهگیری نشده و مصرارف غیرر مجراز آب بردون درآمرد بره میرزان  %1افرزایش
مییابد.
با توجه به ماهیت مسئله تلفات ظاهری و کاستیهای دادههای موجود در این زمینه ،اطالعات موردنیاز برای مدلسرازی
را میتوان از نظر کارشناسان و مسئولین این حوزه اخذ نمود .در این صورت برای درنظرگرفتن عردم قطعیرت حراکم برر نظررات
الزم است از ابزاری استفاده شود که بتواند با استناد بر نظر افراد و وجود سری دادههای ناقص ،بره درسرتی شررایط فعلری را مردل
کند .امروزه شبکه بیزین به عنوان یک ابزار مناسب برای مدل کردن عدم قطعیت در سیستمهای خبره محسوب میشود .با آنکره
استفاده از شبکه بیزین 2در زمینههای مختلف افزایش یافتره اسرت ،امرا برهکرارگیری آن در شربکه توزیرع آب شرهری برهویژه در
بررسی و شناسایی اجزا آب بدون درآمد را میتوان جزء موضوعات جدید دانست .بررسی مطالعات انجام شده در حروزه شربکه
آب با استفاده از شبکه بیزین نشان میدهد که از این ابزار احتماالتی غالباً برای بررسی شکست لوله در شبکه توزیع آب اسرتفاده
شده است ] .[10-8تنها در چند مورد اندك برای پیشبینی تقاضا روزانه آب ] [12-11از شربکه بیرزین بررای مدلسرازی مرورد
استفاده قرار گرفته است.
در این تحقیق در ابتدا مهمترین پارامترهای مؤثر بر تلفات ظراهری شناسرایی و برا طراحری پرسشرنامه بره صرورت بهینره
درمیآیند .سپس با توجه عدم قطعیت حاکم ،از شبکه بیزین بهعنوان ابزار مدلسرازی اسرتفاده میشرود .در نهایرت بررای آن کره
نتایج مدل شبکه بیزین در صنعت آب و فاضالب مورد استفاده قرارگیررد و مسرئولین و تصرمیمگیرندگان در شررکتهای آب و
فاضالب بتوانند با صرف کمترین هزینه و زمان تلفات ظاهری را کاهش دهند ،بر روی نتایج مدل بیزین ،تحلیرل حساسریت انجرام
شده تا در نهایت پارامترهای مؤثر شناسایی شده براساس میزان اثرگذاری رتبهبندی شدند.
 -2روش تحقیق
 -1-2شناسایی پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری و طراحی پرسشنامه
در این تحقیق در ابتدا با استفاده از مراجع داخلی ] [2-1و مراجع و استانداردهای بینالمللی فهرستی از مهم ترین
پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری تهیه شد .در ادامه پرسشنامهای طراحی شد تا از نظر کارشناسان و مسئولین شرکت آب و
فاضالب برای کسب اطالعات و داده های موردنیاز در مورد پارامترهای مؤثر شناخته شده ،استفاده شود .در پرسشنامه برای هر
پارامتر وضعیت وجودی در سه حالت "زیاد" ،"3کم "4و "وجود ندارد "1از افراد پرسیده شد .وضعیت "وجود ندارد" به معنای
1

Questionnaire
Bayesian Network
3
High
4
Low
2



عدم تأثیر یک پارامتر در پیدایش و افزایش تلفات ظاهری است .در نهایت با جمعبندی دادههای پرسشنامه ،برخی از پارامترها
حذف و یا با یکدیگر ترکیب شده و فهرست نهایی مشخص شد.
 -2-2شبکههای بیزین
شبکههای بیزین ساختارهای گرافیکی هستند که ابزاری مناسب برای نشان دادن اطالعات دارای عدم قطعیت میباشند.
در این شبکهها هر گره در گراف نشان دهنده یک متغیر تصادفی است و شاخهها (کمان) وابستگیهای احتماالتی بین متغیرها را
نشان میدهند .شبکه بیزین قادر است ارتباط بین متغیرها را بهصورت کمّی نشان دهد .نکته بسیار مهم در مورد این شبکهها این
است که برای مدلسازی به اطالعات دقیق و کامل در مورد پارامترها نیازی نیست ،بلکه میتواند با استفاده از اطالعات ناقص و
غیردقیق به شکل یک سیستم خبره عمل کرده و به نتایج مناسب در زمینه پیشبینی وضعیت فعلی و آیندهیک سیستم دست
یافت .شبکههای بیزین براساس تئوری بیز که روشی مناسب برای درنظر گرفتن عدم قطعیتها است ،گسترش یافتهاند .این
تئوری برای  nرویداد  E1, E2, … Enکه  P(Ei)≠0باشد ( ،)1≤i≤nبهصورت زیر بیان میشود ]:[13
P  F |Ei  P  Ei 
P  F |E1  P  E1   P  F |E2  P  E2   P  F |En  P  En 

()1

P  Ei |F  

 -3-2ساخت شبکه بیزین
الگوریتم کلّی این تحقیق شامل پنج مرحله؛ آماده سازی اطالعات ورودی ،طراحی ساختار شبکه بیزین ،آموزش شبکه
بیزین ،دریافت خروجی و تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل حساسیت است .در مرحله اول مهمترین پارامترهای مؤثر بر تلفات
ظاهری و وضعیت وجودی آنها در منطقه مورد مطالعه مطابق دادههای پرسشنامه جمعآوری میشود .سپس شبکه بیزین شامل
گرهها و ارتباطات میان آنها در نرمافزار  Hugin Lite 8.4رسم میشود .در این مرحله برای هر گره دو دستهبندی "زیاد" و
"کم" مطابق با وضعیت هر پارامتر در پرسشنامه ،تعریف میشود .شایان ذکر است ،وضعیت "وجود ندارد" در فایل ورودی به
نرمافزار به صورت جای خالی تعریف می شود .در ادامه پارامترهای شبکه بیزین با استفاده از دادههای پرسشنامه آموزش داده
میشود .در نهایت پس از دریافت خروجی و مشخص شدن درصدها در دسته بندی هر گره ،با تحلیل حساسیت ،میزان
اثر گذاری هر پارامتر در تلفات ظاهری مشخص می شود .معیار مورد استفاده برای تحلیل حساسیت شاخص  SIاست که به
صورت زیر تعریف میشود.

Ci
SI 
Pi

()2

در این رابطه :SI ،شاخص حساسیت :∆Ci،تغییرات درصد پارامترهای فرزند (تلفات ظاهری) است و  :∆Piتغییرات درصد
پارامتر والد پس از افزایش یک حالت به یک میزان مشخص است.

Not Available
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 -3نتایج
 -1-3منطقه مورد مطالعه
منطقه تحت پوشش مخزن  2واقع در محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه  4بهعنوان پایلوت انتخاب شده است.
محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه  4با قدمت لولهگذاری آب شرب بیش از  40سال شامل قدیمیترین
محلههای تهران میباشد که بنا به دالیلی همچون بافت شهرسازی قدیمی ،وجود بازار تهران ،باال بودن سطح آبهای زیرزمینی،
وجود تأسیسات سایر شرکتها و ارگانهای خدماتی و وجود محدوده طرح ترافیک از شرکتهای آب و فاضالب سایر مناطق
مستثنی است .اطالعات مربوط به جداول باالنس از سال  1390تا  1394نشان میدهد که بهطور میانگین در محدوده تحت
پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه  ،4تلفات ظاهری  13/34درصد میباشد ].[14
 -2-3مهمترین پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری
پس از تدوین پرسشنامه ،با مراجعه حضوری به شرکت آب و فاضالب منطقه  4تهران و سه ناحیه آن؛ بهارستان،
سلیمانیه و افسریه،شرکت آب و فاضالب استان تهران و دانشگاه تهران کارشناسان بخشهای مختلف و اساتید با توجه به
اطالعات و تخصص خود پرسشنامه را تکمیل کردند .در مجموع تعداد  47پرسشنامه از محلهای ذکر شده جمعآوری شد.
ترکیب نهایی پارامترها به همراه مخفف بهکار رفته برای هریک در مدل بیزین در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1پارامترهاي نهایی مؤثر بر اجزاي تلفات ظاهري در محدوده مورد مطالعه
پارامترهاي مؤثر

اجزاي تلفات ظاهري
فقر فرهنگی (مشترکین) ()PC
انشعابات غیر مجاز ()UA

فقر اقتصادی (مشترکین) ،زیادهخواهی اقتصادی ()PEC
ضعف مدیریتی در ایجاد انشعابات غیرمجاز ()PM
ضعف قانونی ()PL1

خطای مدیریتی
و بهرهبرداری ()MOE

عدم ثبت ،نصب و قرائت بهموقع اطالعات انشعابات و کنتورهای جدید ()L1
عدم شناسایی کنتورهای خراب ()L2
ضعف آموزش ()PT

خطای پرسنلی ()PE

ضعف برنامهریزی و نبود مسیر بهینه برای کنتورخوان ()PP
ضعف نظارت در ایجاد خطای پرسنلی ()PO
عدم استفاده از فناوریهای جدید ()LU
ضعف در ساخت کنتورها ()PS
انتخاب نادرست سایز و کالس (دقت) کنتورها ()WS
جانمایی و نصب غلط کنتورها ()WP

خطای کنتورها ()FME

عدم نگهداری صحیح کنتورها ()LM
عدم تست و تعویض به موقع کنتورها ()LT
مشکالت مالی()MPR
عدم توجیه اقتصادی تعویض کنتورها به دلیل قیمت کم آب ()LJ



 -3-3دریافت خروجی مدل
پرسشنامه بهگونهای طراحی شده است که در مدلسازی عالوهبر نظر کارشناسان ،از اطالعات منطقه مورد مطالعه و
شرایط حاکم بر آن نیز استفاده شود .بنابراین ضمن بهره گیری از دیدگاه کارشناسان ،پاسخهای نهایی به شرایط واقعی منطقه
پایلوت نزدیکتر میشوند .لذابرای مشخص شدن وضعیت وجودی اجزای تلفات ظاهری (انشعابات غیرمجاز خطای مدیریتی و
بهرهبرداری ،خطای پرسنلی و خطای کنتورها) ،با یک وزندهی ساده به حالت "زیاد" عدد  ،7به حالت "کم" عدد  3و به حالت
"وجود ندارد" عدد  1اختصاص داده شد .برای پارامتر تلفات ظاهری از میانگین اطالعات موجود در جداول باالنس سالهای
 1390تا  1394استفاده شده است .درصدهای بهدست آمده طی فرایند فوقالذکر به شرح زیر است:


انشعابات غیر مجاز  51درصد تلفات ظاهری



خطای مدیریتی و بهرهبرداری  28درصد تلفات ظاهری



خطای کنتورها  16درصد تلفات ظاهری



خطای پرسنلی  0درصد تلفات ظاهری
پس از ورود اطالعات اولیه و ایجاد ساختار مدل گرافیکی شبکههای بیزین ،بهمنظور دریافت خروجی مدل ،شبکه

اجرا میشود .اطالعات ورودی بر مبنای نتایج پرسشنامهها و اطالعات موجود در شرکت آب و فاضالب منطقه  4تهران تهیه
شده است .نتایج اجرای شبکه برای مدل تلفات ظاهری در شکل  1نشان داده شده است .براساس این شکل ،احتمال زیاد بودن
تلفات ظاهری در منطقه مورد مطالعه  39/42درصد و احتمال کم بودن آن  60/58درصد است.

شکل  :1خروجی مدل تلفات ظاهري



 -4-3رتبهبندی پارامترهای مؤثر
در جدول  2نتایج تحلیل حساسیت تلفات ظاهری نسبت به پارامترهای مؤثر بر آن که در شکل  1مشخص شدهاند،
نشان داده شده است .در این جدول پارامترهای مؤثر براساس شاخص  SIبه صورت نزولی اولویتبندی شدهاند .به عنوان مثال،
"ضعف مدیریتی" از میان سایر عوامل بیشترین تأثیر را بر پیدایش و افزایش تلفات ظاهری دارد ،بهطوری که با بهبود وضعیت
آن نسبت به سایر پارامترها ،می توان تلفات ظاهری را با درصد بیشتری کاهش داد .پس از آن به ترتیب "ضعف قانونی" و "فقر
فرهنگی" بیشترین اولویت را دارند .همچنین "ضعف برنامهریزی و نبود مسیر بهینه برای کنتورخوان" نیز از کمترین اولویت
برای کاهش تلفات ظاهری برخوردار است.
جدول  :2نتایج تحلیل حساسیت تلفات ظاهري نسبت به پارامترهاي مؤثر ورودي
پارامترهاي مؤثر بر تلفات ظاهري

رتبه

شاخص حساسیت ()%

1

ضعف مدیریتی در ایجاد انشعابات غیرمجاز

37/4

2

ضعف قانونی

32/2

3

فقر فرهنگی

25/3

4

عدم شناسایی کنتورهای خراب

13/1

5

فقر اقتصادی

8/1

6

عدم استفاده از فناوریهای جدید

6/8

7

جانمایی و نصب غلط کنتورها

5/9

8

ضعف در ساخت کنتورها

5/5

9

ضعف آموزش پرسنل

4/5

10

عدم نگهداری صحیح کنتورها

3/8

11

ضعف نظارت در ایجاد خطای پرسنلی

3/4
3

12

مشکالت مالی

13

عدم ثبت ،نصب و قرائت بهموقع اطالعات انشعابات و کنتورهای جدید

14

عدم تست و تعویض به موقع کنتورها

2/5

15

انتخاب نادرست سایز و دقت مناسب کنتور

1/7

16

عدم توجیه اقتصادی تعویض بدلیل قیمت کم آب

1/4

17

ضعف برنامهریزی و نبود مسیر بهینه برای کنتورخوان

2/7

0

 -4نتیجهگیری
با درنظر گرفتن مشکالتی که در زمینه اخذ اطالعات و داده در زمینه علل و عوامل تشدیدکننده تلفات ظاهری وجود
دارد ،الزم است با استفاده از روشی مناسب ،از تلفیق داده های ناقص موجود و نظرات کارشناسان برای تحلیل پارامترهای مؤثر
در شبکههای توزیع آب شهری استفاده شود .در این تحقیق با استفاده از مراجع داخلی و بینالمللی ،مهمترین پارامترهای مؤثر بر
اجزای تلفات ظاهری جمعآوری شدند .سپس پرسشنامهای طراحی شد تا با استفاده از نظر افراد آگاه به تلفات ظاهری و همچنین
آشنا به شرایط منطقه مورد مطالعه ،ترکیب نهایی پارامترهای مؤثر مشخص شود .در ادامه برای آنکه میزان اثرگذاری پارامترها



بر پیدایش و افزایش تلفات ظاهری و اجزای آن مشخص شود ،شبکه بیزین انتخاب شد .علت این گزینش توانایی این ابزار برای
مدل سازی در شرایط وجود عدم قطعیت است .پس از تدوین مدل و آموزش آن با استفاده از دادههای پرسشنامه ،به منظور رتبه
بندی پارامترهای شناسایی شده ،شاخص حساسیت تعریف و مورد استفاده قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که "ضعف
مدیریتی در ایجاد انشعابات غیرمجاز"از میان سایر عوامل بیشترین تأثیر را بر پیدایش و افزایش تلفات ظاهری دارد" .ضعف
برنامهریزی و نبود مسیر بهینه برای کنتورخوان" نیز از کمترین اولویت برای کاهش تلفات ظاهری برخوردار است.

 -5قدردانی
بدینوسیله از شرکت آب و فاضالب استان تهران برای حمایت مالی از این تحقیق تقدیر و تشکر میشود .همچنین از
شرکت آب و فاضالب منطقه  4تهران نیز برای در اختیار قراردادن اطالعات و دادههای مورد نیاز این تحقیق قدردانی میشود.
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