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 خالصه

آب بردون  .اسرت یضررور یامرر درآمدکاهش آب بدون  یبرا تالشدر کشور، جبران مشکل کمبود آب  یبرا

باشد که از میان این سه دارای سه بخش اصلی تلفات ظاهری، تلفات واقعی و مشترکین مجاز بدون قبض می درآمد

مهمتررین اند. در این مقاله گرفته رمورد بررسی و تحقیق قراتلفات ظاهری و پارامترهای مؤثر بر آن کمتر  غالباً ،جز
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ها در محدوده تحت ه از پرسشنامه، وضعیت وجودی آنپارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری شناسایی شده و با استفاد

های بیزین تهران مورد پرسش قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از شبکه 4پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه 

ها بررای مردیریت و کراهش تلفرات ظراهری اثرترین آنبندی شده تا مؤثرترین و کمپارامترهای شناسایی شده رتبه

و  "مجراز ریرانشرعابات غ"نهایتا نتایج این بررسی نشان داد که از میان اجزای اصلی تلفرات ظراهری  مشخص شوند.

 .رنددا یکاهش تلفات ظاهر یرا برا تیاولو نیو کمتر نیشتریب بیبه ترت "یپرسنل یخطا"

 

 ، عدم قطعیتهاي بیزینپرسشنامه، تلفات ظاهري، شبکهکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه -1

و  4کنتورها ی، خطا3پرسنلی ی، خطا2رمجازیانشعابات غ لیاست که به دل از آب مصرف شده یبخش 1یظاهر تلفات

منظور کاهش تلفات شرکت آب و فاضالب به نینشده است. بنابرا یریگاندازه قاًیدق ستمیس 6برداریبهرهو  5یتیریمد یخطا ای

را اعمال  کیاثرگذار بر هر یالذکر و پارامترهاعوامل فوق اندنبه حداقل رس یالزم برا داتیتمه یستیآب با یظاهر

 :است ریبه شرح ز یتلفات ظاهر یاجزا ،]2[و  ]1[براساس .دینما

 رمجازیانشعابات غ •

تواند اتفاق افتد، آن دسته از مصارفی است که از طریق ای میغیرمجاز از تأسیسات که در طیف گسترده مصارف

 .اندغیرقانونی از قبل از کنتور مشترك دیگر و یا از خط لوله شبکه توزیع، آب گرفته

 یتیریمد یخطا •

شرکت آب و فاضالب  یوتریکامپ یهالیها و فاها در پروندهخطاها مربوط به انشعاباتی است که اطالعات آن نیا

از آب  یشود که بخش قابل توجهها باعث میو ثبت مصارف آن نیمشترک نیاطالعات ا آوریجمعثبت نشده است. عدم 

مناسب  یعدم وجود ساز و کارها لیدلانشعابات و کنتورها به اتو ثبت اطالع ییعدم شناسا نیگیری نشود. همچنمصرفی اندازه

 .]1[ هستند یتیریمد یموارد خطا گریآب و فاضالب از د یهادر شرکت

 یبرداربهره یخطا •

ها، قبض دلیل عدم اطالع کنتورخوانانرد ولی بهخطاها بیشتر به مشترکین جدید که انشعاب آب دریافت کررده این

الزم  یمصارف نیشود. برای بررسی چنخرابی کنتورهای تعدادی از مشترکین مرتبط می نیشود و همچنها صادر نمیبرای آن

 .گونه انشعابات فعال بررسی و شناسایی شونداست در یک دوره خواندن کنتورها، تعداد این

این این دو برداری اشتراك بسیاری با یکدیگر دارند بنابربا توجه به آنکه موارد مربوط به خطای مدیریتی و خطای بهره

 برداری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.در قالب خطای مدیریتی و بهره ءجز

 یپرسنل یخطا •

                                                 
1 Apparent Losses 
2 Unauthorized consumptions 
3 Personnel errors 
4 Flow meter errors 
5 Management errors 
6 Operational errors 
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ای انجام شود، خطاهای ناشری از اشرتباه در خوانردن و ثبرت زمانی که قرائت کنتورها توسط فرد و به صورت دوره تا

صورت کنونی باشد گیری بهوجود خواهد داشت. در هر حال تا موقعی که عامل انسانی در این کار دخالت دارد و یا ابزار اندازه

 (AMR) که با استفاده از فناوری پیشرفته خوانردن از دور شدنی نیست، مگر آن فمرشکل یادشرده قابل کاهش بوده ولی حذ

 طیدر شرا نی. بنابرا]2[ بتروان از طریرق خطروط ارتباطی و یا ... بدون دخالت انسان، اطالعات را کسب و حتی قبض صادر نمود

 .و به حداقل رساند ییرا شناسا ینسانا یخطاها ،با کنترل مجدد کار کنتورخوان و واردکنندگان اطالعات دیبا یکنون

 کنتورها یخطا •

یم نیکنتور مشترک یمختلف هستند که باعث بروز خطا یهابا نسبت ییخطاها یدارا یریگابزار اندازه یتمام باًیتقر

کم، برخی کنتورها قادر نیرستند مواردی نظیر  یهای. در دبدهدیرخ م ادیز یمتوسط و دب یکم، دب یو در سه حالت دب شوند

شروع  یها کمتر از دبنشت کم در داخل منازل، مصارف کولرها و مصارف منابع انبساط تأسیسات گرمایی، که مقدار آن

عبور متوسط و زیاد به دالیل زیادی از جمله باال بودن فشار آب،  یهایکنند. در دب یریگباشد، را اندازهحرکت کنتورها می

 یشده دارای خطا است. در برخ یریگمصرف اندازه ،رهیجریان بیش از ظرفیت کنترور، ترسریب مرواد روی اجرزای کنترور و غ

کنتور ارقام مصرف را عمدتًا کمتر و یا در برخی  شود،یگرفتگی و ... باعث مهمچون فرسودگی، جرم یعوامل زیکنتورها ن

افتد، اما هرای طوالنی اتفاق میکم و زمران یهایدهند. این میزان تلفات عموماً در دب انموارد بیشتر از حد جریان عبوری نش

اما بره علّت دقت کم  .دهردای از تلفات را تشکیل میگیرد، حجم قابل مالحظهچون بخش قابل توجهی از مشترکین را در بر می

 .شرودیشناخته مر یتلفات ظاهر واننعشود و بهکم، این مقدار ثبت نمی یهایاکثر کنتورها در دب

گرزارش شرده  1394درصرد در سرال  26 رانیردر ادرآمردمتوسرط آب بردون  ،]3[منتشر شده در  یبراساس آمار رسم

درصد مربوط به مصرف مجراز بردون  6/1و  یدرصد مربوط به تلفات ظاهر 8/10 ،یدرصد مربوط به تلفات واقع 8/13است، که 

منراطق مختلرف کشرور،  طیآب و فاضرالب کشرور  و برا درنظرگررفتن شررا یشرکت مهندس یبه آمارهابا استناد . باشدیقبض م

سراالنه کرل  ی. با توجره بره مقردار تلفرات ظراهر]4[ است یمربوط به تلفات ظاهر درآمددرصد از آب بدون  45 نیانگیطور مبه

 .شرودیبراورد مر سالتومان در  اردیلیم 230حدود  یاز تلفات ظاهر یناش یتومان(، خسارت مال 350کشور و تعرفه فروش آب )

، به هامیان آن یروابط احتماالت یسازمدل یمناسب برا یو توسعه ابزار از پارامترهای اصلی مؤثر بر تلفات ظاهری اطالع بنابراین

صورت ظاهری، بههدررفت آب  سکیو کاهش ر تیریمد یتا برا کندیآب و فاضالب کمک م یهاشرکت رندگانیگمیتصم

 .ندیباال ارائه نما نانیاطم تیمؤثر و با قابل یراهکارها

اسرت امرا مطالعرات انردك و محردودی بره  درآمردهای اصرلی و مهرم آب بردون با آنکه تلفات ظاهری یکی از بخش

 عیرتوز یهاشربکه( و تلفرات آن در NRW) درآمردآب بردون  یابیرارزبره  .Tabesh et al. انردصورت اختصاصی به آن پرداخته

های موجود در مورد مصرف ماهیانه از هر گره، تعداد مشترکین، تعداد مشترکین فعالی که ها با استفاده از داده. آن]5[پرداختندآب

هرایی کره هرا در سیسرتم ثبرت نشرده اسرت و تعرداد گرهدهد، تعداد انشعاباتی که اطالعرات آنها عدد صفر را نشان میکنتور آن

 یبررا یمتردلو  کیر  .Mutukanga et alا کمتر از مصرف آستانه است، اجزای تلفات ظاهری را محاسربه نمودنرد.همصارف آن

پژوهش با  نی. در ا]6[ ارائه کردند لوتیمنطقه پا یهاو داده یدانیم یبراساس بررس یمختلف تلفات ظاهر یدرصد اجزا یابیارز

و بررا  یاتیررملع یهرراتبررا اسررتفاده از داده یآب و محاسرربه تلفررات واقعرر عیررتوز سررتمیبرره س یمشررخص کررردن حجررم آب ورود

مختلرف،  یهاشده است. سپس با استفاده از روش نییتع ی، مقدار تلفات ظاهرFAVADینشت و تئور یهامؤلفه نیتخمیهاروش



 

 

 

 نیشرتریب رمجرازیشعابات( غکنتورها و مصارف )ان یکه خطا بوداز آن  یحاک جیشده است. نتا یریگاندازه یتلفات ظاهر یاجزا

عردم  ریترأث زانیرم یابیبا هدف ارزای مطالعه Shilehwa. دهندیبه خود اختصاص م یتلفات ظاهر یجزاا انیمقدار تلفات را در م

و برا فررع عردم وجرود  درآمدآب بر آب بدون  اتیمجاز، مال رینشده، مصارف غ یریگدقت در ثبت اطالعات، مصارف اندازه

و  یدانیرو مشراهدات م 1پرسشرنامه قیراز طر هیراول یهرا. داده]7[ دادنرد امانجر درآمردالذکر و آب بردون عوامل فوق انیرابطه م

نشران داد کره برا  جیشرد. نترا آوریجمرع یعلوم اجتماع یآمار بستهاز  یینها یهابا مرور اطالعات موجود و داده هیثانو یهاداده

 شیافرزا %1 زانیربره م درآمردمجراز آب بردون  ریرنشده و مصرارف غ یریگعدم دقت در ثبت اطالعات، مصارف اندازه شیافزا

 .ابدییم

 یسرازمدل یبرا ازیاطالعات موردن نه،یزم نیموجود در ا هایدادههای کاستیو تلفات ظاهری مسئله  تیتوجه به ماه با

 نظرراتحراکم برر  تیردرنظرگرفتن عردم قطع یصورت برا نیحوزه اخذ نمود. در ا نیا نیاز نظر کارشناسان و مسئول توانیرا م

را مردل  یفعلر طیشررا یناقص، بره درسرت یهاداده یاستفاده شود که بتواند با استناد بر نظر افراد و وجود سر یالزم است از ابزار

کره با آن .شودیخبره محسوب م یهاستمیدر س تیمدل کردن عدم قطع یابزار مناسب برا کی عنوانبه  نیزیکند. امروزه شبکه ب

در  ژهیوبره یآب شرهر عیرآن در شربکه توز یریکرارگاسرت، امرا بره افترهی شیمختلف افزا یهانهیدر زم 2نیزیاستفاده از شبکه ب

مطالعات انجام شده در حروزه شربکه  یبررس دانست. دیتوان جزء موضوعات جدرا می درآمداجزا آب بدون  ییو شناسا یبررس

آب اسرتفاده  عیشکست لوله در شبکه توز یبررس یغالباً برا یابزار احتماالت نیکه از ا دهدینشان م نیزیآب با استفاده از شبکه ب

مرورد  یسرازمدل یبررا نیزیراز شربکه ب ]12-11[ تقاضا روزانه آب ینیبشیپ یمورد اندك برا چندتنها در . ]10-8[ شده است

 استفاده قرار گرفته است.

بره صرورت بهینره  پرسشرنامهشناسرایی و برا طراحری  ترین پارامترهای مؤثر بر تلفات ظراهریمهمدر این تحقیق در ابتدا 

کره  آن یبررا تیرادر نه شرود.می اسرتفاده یسرازعنوان ابزار مدلبه نیزی، از شبکه بحاکمعدم قطعیت  با توجه. سپس آینددرمی

آب و  یهادر شررکت رندگانیگمیو تصرم نیو مسرئول ردیردر صنعت آب و فاضالب مورد استفاده قرارگ نیزیمدل شبکه ب جینتا

انجرام  تیحساسر لیرتحل ن،یزیمدل ب جینتا یرا کاهش دهند، بر رو تلفات ظاهریو زمان  نهیهز نیفاضالب بتوانند با صرف کمتر

 شدند. یبندرتبه یاثرگذار زانیشده براساس م ییمؤثر شناسا یپارامترها تیدر نها ه تاشد

 

 روش تحقیق -2

 طراحی پرسشنامهو  شناسایی پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری -2-1
ترین  المللی فهرستی از مهمو مراجع و استانداردهای بین ]2-1[ در ابتدا با استفاده از مراجع داخلی قیتحق نیا در

و مسئولین شرکت آب و تا از نظر کارشناسان  ای طراحی شدپرسشنامه تلفات ظاهری تهیه شد. در ادامهپارامترهای مؤثر بر 

در پرسشنامه برای هر  های موردنیاز در مورد پارامترهای مؤثر شناخته شده، استفاده شود.برای کسب اطالعات و دادهفاضالب 

به معنای  "وجود ندارد"از افراد پرسیده شد. وضعیت  "1وجود ندارد"و  "4کم"، "3زیاد"پارامتر وضعیت وجودی در سه حالت 

                                                 
1 Questionnaire 
2 Bayesian Network 
3 High 
4 Low 
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برخی از پارامترها  پرسشنامه، هایبندی دادهبا جمعدر نهایت  عدم تأثیر یک پارامتر در پیدایش و افزایش تلفات ظاهری است.

 حذف و یا با یکدیگر ترکیب شده و فهرست نهایی مشخص شد.

 

 بیزین هایشبکه -2-2
 .باشندمی تیعدم قطع ینشان دادن اطالعات دارا یمناسب برا یابزارهستند که  یکیگراف یساختارها های بیزینشبکه

را  رهایمتغ نیب یاحتماالت یهایها )کمان( وابستگاست و شاخه یتصادف ریمتغ کیها هر گره در گراف نشان دهنده شبکه نیدر ا

 نیها اشبکه نیمهم در مورد ا ارینکته بس نشان دهد. یصورت کمّرا به رهایمتغ نیقادر است ارتباط ب نیزیب شبکه .دهندینشان م

با استفاده از اطالعات ناقص و  تواندیبلکه م ست،ین یازیو کامل در مورد پارامترها ن قیبه اطالعات دق یسازمدل یاست که برا

دست  ستمیس کیندهیو آ یفعل تیوضع ینیبشیپ نهیمناسب در زم جیخبره عمل کرده و به نتا ستمیس کیبه شکل  قیردقیغ

 نیا اند.ها است، گسترش یافتهی مناسب برای درنظر گرفتن عدم قطعیتبیزین براساس تئوری بیز که روشهای شبکهفت. ای

 :]13[ شودیم انیب ریصورت زبه (،i≤n≥1)باشد  P(Ei)≠0که  E1, E2, … En دادیرو n یبرا یتئور

(1) 
 

 

 ساخت شبکه بیزین -2-3
سازی اطالعات ورودی، طراحی ساختار شبکه بیزین، آموزش شبکه مرحله؛ آماده پنجشامل این تحقیق  الگوریتم کلّی

در مرحله اول مهمترین پارامترهای مؤثر بر تلفات  است. با استفاده از تحلیل حساسیتنتایج حلیل بیزین، دریافت خروجی و ت

شود. سپس شبکه بیزین شامل می آوریجمعهای پرسشنامه ها در منطقه مورد مطالعه مطابق دادهظاهری و وضعیت وجودی آن

و  "زیاد"بندی هشود. در این مرحله برای هر گره دو دسترسم می Hugin Lite 8.4افزار ها در نرمآنها و ارتباطات میان گره

در فایل ورودی به  "وجود ندارد"شایان ذکر است، وضعیت شود. مطابق با وضعیت هر پارامتر در پرسشنامه، تعریف می "کم"

های پرسشنامه آموزش داده شود. در ادامه پارامترهای شبکه بیزین با استفاده از دادهافزار به صورت جای خالی تعریف میمنر

بندی هر گره، با تحلیل حساسیت، میزان درصدها در دستهپس از دریافت خروجی و مشخص شدن  شود. در نهایتمی

است که به  SIگذاری هر پارامتر در تلفات ظاهری مشخص می شود. معیار مورد استفاده برای تحلیل حساسیت شاخص اثر

 شود.صورت زیر تعریف می

(2) 
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درصد  راتتغیی: ∆iPاست و  (یتلفات ظاهر)ی فرزند درصد پارامترها راتتغیی: ∆iCت،یشاخص حساس :SIرابطه،  نیا در

 است. افزایش یک حالت به یک میزان مشخصپس از پارامتر والد 
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 نتایج -3

 منطقه مورد مطالعه -3-1
انتخاب شده است.  لوتیعنوان پابه 4واقع در محدوده شرکت آب و فاضالب منطقه  2منطقه تحت پوشش مخزن 

 نیتریمیسال شامل قد 40از  شیآب شرب ب یگذاربا قدمت لوله 4محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه 

 ،ینیرزمیز یهاوجود بازار تهران، باال بودن سطح آب ،یمیقد یهمچون بافت شهرساز یلیکه بنا به دال باشدیتهران م یهامحله

مناطق  ریآب و فاضالب سا یهااز شرکت کیو وجود محدوده طرح تراف یخدمات یهاها و ارگانشرکت ریسا ساتیوجود تأس

 تحتدر محدوده  نیانگیطور مکه به دهدینشان م 1394تا  1390اطالعات مربوط به جداول باالنس از سال  است. یمستثن

 .]14[ باشدیم درصد 34/13 ی، تلفات ظاهر4پوشش شرکت آب و فاضالب منطقه 

 

 مهمترین پارامترهای مؤثر بر تلفات ظاهری -3-2
آن؛ بهارستان،  هیتهران و سه ناح 4به شرکت آب و فاضالب منطقه  یپرسشنامه، با مراجعه حضور نیپس از تدو

به  با توجه و اساتیدمختلف  یهاکارشناسان بخشدانشگاه تهران  ت آب و فاضالب استان تهران وشرکه،یو افسر هیمانیسل

شد.  آوریجمعذکر شده  یهاپرسشنامه از محل 47مجموع تعداد  درکردند.  لیاطالعات و تخصص خود پرسشنامه را تکم

 نشان داده شده است. 1در جدول  نیزیدر مدل ب کیهر یکار رفته برامخفف به هپارامترها به همرا یینها بیترک
 در محدوده مورد مطالعه يتلفات ظاهرپارامترهاي نهایی مؤثر بر اجزاي : 1جدول 

 پارامترهاي مؤثر اجزاي تلفات ظاهري 

 (UA) انشعابات غیر مجاز

 (PC)مشترکین( ) فقر فرهنگی

 (PEC) خواهی اقتصادیزیاده)مشترکین(،  فقر اقتصادی

 (PMضعف مدیریتی در ایجاد انشعابات غیرمجاز )

 (PL1) ضعف قانونی

 خطای مدیریتی

 (MOE) برداریبهره و

 (L1) دیجدهای و کنتور انشعابات اطالعات موقعبه ، نصب و قرائتثبت عدم

 (L2) خراب یکنتورها ییشناسا عدم

 (PE) خطای پرسنلی

 (PT) ضعف آموزش

 (PP) نبود مسیر بهینه برای کنتورخوانو  ریزیضعف برنامه

 (POدر ایجاد خطای پرسنلی ) ضعف نظارت

 (LU) های جدیدفناوریعدم استفاده از 

 (FME) خطای کنتورها

 (PSکنتورها ) ضعف در ساخت

 (WSو کالس )دقت( کنتورها ) انتخاب نادرست سایز

 (WPکنتورها ) نصب غلطجانمایی و 

 (LMصحیح کنتورها ) ینگهدار عدم

 (LTکنتورها ) به موقعو تعویض عدم تست 

 (MPR)مشکالت مالی

 (LJ) دلیل قیمت کم آبه بتعویض کنتورها عدم توجیه اقتصادی 

30 mm 



 

 

 

 

 دریافت خروجی مدل -3-3
بر نظر کارشناسان، از اطالعات منطقه مورد مطالعه و سازی عالوهای طراحی شده است که در مدلگونهپرسشنامه به

نهایی به شرایط واقعی منطقه های گیری از دیدگاه کارشناسان، پاسخشرایط حاکم بر آن نیز استفاده شود. بنابراین ضمن بهره

)انشعابات غیرمجاز خطای مدیریتی و  یتلفات ظاهراجزای  یوجود تیوضعبرای مشخص شدن شوند. لذاتر میپایلوت نزدیک

و به حالت  3عدد  "کم"، به حالت 7عدد  "ادیز"ساده به حالت  یدهوزن کیبا  ،برداری، خطای پرسنلی و خطای کنتورها(بهره

 یهااطالعات موجود در جداول باالنس سال نیانگیاز م یظاهر فاتتل پارامتر یبرا شد.اختصاص داده  1عدد  "وجود ندارد"

 است:  ریالذکر به شرح زفوق ندیفرا یدست آمده طهب یاستفاده شده است. درصدها 1394تا  1390

 یدرصد تلفات ظاهر 51مجاز  ریانشعابات غ 

 یدرصد تلفات ظاهر 28 یبردارو بهره یتیریمد یخطا 

 یدرصد تلفات ظاهر 16کنتورها  یخطا 

 یدرصد تلفات ظاهر 0 یپرسنل یخطا 

مدل، شبکه  یخروج افتیمنظور دربه ن،یزیب یهاشبکه ورود اطالعات اولیه و ایجاد ساختار مدل گرافیکیپس از 

تهران تهیه  4اطالعات موجود در شرکت آب و فاضالب منطقه ها و اطالعات ورودی بر مبنای نتایج پرسشنامه. شودیاجرا م

بودن  ادیشکل، احتمال ز نیبراساس ا نشان داده شده است. 1 در شکل یمدل تلفات ظاهر یشبکه برا یاجرا جینتا شده است.

  .درصد است 58/60درصد و احتمال کم بودن آن  42/39در منطقه مورد مطالعه  یتلفات ظاهر

 

 
 خروجی مدل تلفات ظاهري: 1شکل 

 

 



 

 

 

 بندی پارامترهای مؤثرتبهر -3-4
اند، مشخص شده 1پارامترهای مؤثر بر آن که در شکل  به نسبت یظاهر تلفات تیحساس لیتحل جینتا 2در جدول 

اند. به عنوان مثال، بندی شدهبه صورت نزولی اولویت SIنشان داده شده است. در این جدول پارامترهای مؤثر براساس شاخص 

که با بهبود وضعیت  طوریاز میان سایر عوامل بیشترین تأثیر را بر پیدایش و افزایش تلفات ظاهری دارد، به "ضعف مدیریتی"

فقر "و  "یقانون ضعف"توان تلفات ظاهری را با درصد بیشتری کاهش داد. پس از آن به ترتیب پارامترها، میآن نسبت به سایر 

نیز از کمترین اولویت  "ریزی و نبود مسیر بهینه برای کنتورخوانضعف برنامه"بیشترین اولویت را دارند. همچنین  "فرهنگی

 برای کاهش تلفات ظاهری برخوردار است. 

 
 يورود مؤثر يپارامترها به نسبت يظاهر تلفات تیحساس لیتحل جینتا: 2جدول 

(شاخص حساسیت )% پارامترهاي مؤثر بر تلفات ظاهري رتبه  

4/37 در ایجاد انشعابات غیرمجاز ضعف مدیریتی 1  

2/32 ضعف قانونی  2  

3/25 فقر فرهنگی 3  

1/13 عدم شناسایی کنتورهای خراب 4  

1/8 فقر اقتصادی 5  

8/6 های جدیدعدم استفاده از فناوری 6  

9/5 جانمایی و نصب غلط کنتورها 7  

5/5 ضعف در ساخت کنتورها 8  

5/4 ضعف آموزش پرسنل 9  

8/3 عدم نگهداری صحیح کنتورها 10  

4/3 در ایجاد خطای پرسنلی ضعف نظارت 11  

 3 مشکالت مالی 12

7/2 دیجدهای و کنتور انشعابات اطالعات موقعبه ، نصب و قرائتثبت عدم 13  

5/2 عدم تست و تعویض به موقع کنتورها 14  

7/1 انتخاب نادرست سایز و دقت مناسب کنتور 15  

4/1 عدم توجیه اقتصادی تعویض بدلیل قیمت کم آب 16  

 0 ریزی و نبود مسیر بهینه برای کنتورخوانضعف برنامه 17

 

 گیرینتیجه -4
که در زمینه اخذ اطالعات و داده در زمینه علل و عوامل تشدیدکننده تلفات ظاهری وجود  با درنظر گرفتن مشکالتی

های ناقص موجود و نظرات کارشناسان برای تحلیل پارامترهای مؤثر دارد، الزم است با استفاده از روشی مناسب، از تلفیق داده

مهمترین پارامترهای مؤثر بر  ،المللیده از مراجع داخلی و بیندر این تحقیق با استفا .های توزیع آب شهری استفاده شوددر شبکه

ای طراحی شد تا با استفاده از نظر افراد آگاه به تلفات ظاهری و همچنین شدند. سپس پرسشنامه آوریجمعاجزای تلفات ظاهری 

که میزان اثرگذاری پارامترها ی آنآشنا به شرایط منطقه مورد مطالعه، ترکیب نهایی پارامترهای مؤثر مشخص شود. در ادامه برا



 

 

 

انتخاب شد. علت این گزینش توانایی این ابزار برای  شبکه بیزین بر پیدایش و افزایش تلفات ظاهری و اجزای آن مشخص شود،

های پرسشنامه، به منظور رتبهسازی در شرایط وجود عدم قطعیت است. پس از تدوین مدل و آموزش آن با استفاده از دادهمدل

ضعف " کهشاخص حساسیت تعریف و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد بندی پارامترهای شناسایی شده، 

ضعف ". دارد یتلفات ظاهر شیو افزا شیدایرا بر پ ریتأث نیشتریعوامل ب ریسا انیاز م"رمجازیانشعابات غ جادیدر ا یتیریمد

 برخوردار است. یکاهش تلفات ظاهر یبرا تیاولو نیاز کمتر زین "کنتورخوان یبرا نهیبه ریو نبود مس یزیربرنامه

 

 قدردانی -5
از  نی.  همچنشودیو تشکر م ریتقد قیتحق نیاز ا یمال تیحما یاز شرکت آب و فاضالب استان تهران برا لهیوسنیبد

 .شودیم یقدردان قیتحق نیا ازیمورد ن یهاقراردادن اطالعات و داده اریدر اخت یبرا زیتهران ن 4شرکت آب و فاضالب منطقه 
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