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 خالصه

کخبالعد و  بحالران آب دو مشالل  اساسالر روبالرو هدالتند  بالا آب وفاضالالب در دهالس سالعم  خالر خالعد شرکت های

از  . این مشلالت سبب گردیده تعجس بیشتری بس بخش مشترکین و مصرف کنندگان آب معطعف شالعد . نقدینگر

رتعزیع  ادالنالس را د شرکت ها ، ضرورت کاهش مصرف درک ارزش آب و با بایدتران گمصرف کنند، یک سع

اصاللر  اهالدافاز جخلالس ،  رف واقعر وکاهش مصارف بدون درآمداحصای مصا، آب یاری دهند و از سعی دیگر

، سرفصال  هالای اقالدامات بخالش مشالترکین، ین رابطس پروژه های هدررفت ظاهریدرا. شرکت های آبفا شده است

نیاز بس ی  خلیاتر این پروژه ها، آمد را تعریف کرده اما برای رسیدن بس مرحلسدرارتباط با کاهش مصارف بدون در

 . داندتن آمارواطال ات واقعر از رفتار مصرفر جامعس ی تحت پعشش مر باشد

بخالش مشالترکین پیخایش دوسعیس انشعابات مشالترکین بالس  نالعان پالیش نیالاز  خلیالات راهبالردی  ،راهلار این مقالس  

یافتن  لت رفتارمشترکین پرمصالرف وراهلارهالای کالاهش ، از یک سع. درزمینس کاهش هدررفت ظاهری مر باشد

ی کم مصرفر وواقعر کالردن شناسایر مشترکین کم مصرف واحتخال  ل  خعاستس یا ناخعاستس ،از سعی دیگرآن و

 . چراغ راه مدیریت مصارف مشترکین خعاهد بعد ،دریک پیخایش، آن

 

خطاي  ، ر قرائتخطاي انسانی د ، هدر رفت ظاهري ، هدر رفت واقعی، پيمایش دوسویهکلمات کليدي: 

 کنتورهاي مشترکين

 

 

 مقدمه-1

هدررفت آب بیانگر حجم هایر از آب تعلیدی مر باشد کس معرد استفاده قرار نگرفتس یا درهزینس های معرد محاسبس برای 

 :هدررفت آب درتاسیدات آبرسانر بس دوصعرت مجزا رخ مر دهد. گرفتس نخر شعددر نظر ، آب دریافتر



 

بس  لت  دم دقت در اندازه گیری وثبت مقدارآبر است کس  وقعع آن کس هدررفت غیر فیزیلر بعده و،(هدررفت ظاهری1

 . دراختیار مشترکین قرارگرفتس است

 [5].آب تصفیس شده از تاسیدات آبرسانر رخ مر دهد کس هدررفت فیزیلر بعده وبس صعرت هدررفت،(هدررفت واقعر2

ف مشترکین وواقعر کردن این هدف کاهش مصار با  خعما معطعف بس بخش مشترکین است و، پروژه های هدررفت ظاهری

خطاهای ، ش مصرف مشترکین دم دقت درسنج،  خللرد نامطلعب کنتعرها. روش هایر پیشنهاد کرده است، مصارف

اما برای  خلیاتر شدن . مجعز آب ازجخلس روش های پیشنهادی دراین پروژه است مصارف بدونعرتحداب و درصدورصسیدتخاتیل

 . خعد داریمنیاز بس شناخت رفتار مصرفر درجامعس آماری  در ابتدا ، ر بندهای پروژه های هدررفت ظاهریهریک اززی

 خصعصیات کلر بخش مشترکین درصنعت بس شرح زیر است ، از این منظر

احصای مصارف ادواری مشترکین از وظایف اصلر ایجاد درآمد دراین حعزه است وبایدتر براساس یک برنامس زمان -1

واقعر ، بنابراین آمارمصارف معجعدی کس دربخش مشترکین احصا میشعد آماری پیعستس وتا حداملان. بندی شده انجام شعد

 . خعاهدبعد

 . دی  بس درآمد ریالر شده ومشترکین ملزم بس پرداخت آن خعاهند یعدتب، ن مصارف درقالب تعرفس های ابالغرای-2

 ، حتر معارد ا تراضر. اطال ات مصرف را صحس گذاری خعاهند کرد، بس طعرغیر مدتقیم ، با پرداخت خعدمشترکین ،  بنابراین

 . بس صحت اطال ات کخک خعاهند کرد ، درقالب برگشت مصرف وحجم

بندی منظم تحت پعشش وپایش داشتس باشد بنابراین لیس مصرف کنندگان را براساس مدیربخش مشترکین ناچاراست ک -3

 .  خعمیت وشخعلیت الزم برای یک تحقیق سراسری را خعاهد داشت،  خروجر های این بخش

وز هخعاره آماده بر ، در قالب تیم مامعرین قرائت، پیخایش مصارف تیم احصا و، بس دلی  مدتخر بعدن  خلیات قرائت-4

 . آمعزش وتعجیس ورود بس اماکن مشترکین نخعاهد داشت، نیاز بس بروندپاری، یش های معردیرسانر وارائس اطال ات است وبرای پیخا

وجعدانعاع گزارش . حقیقر را ساده خعاهد کردتنتیجس کار هرنعع  ، املان اخذ گزارش های سیدتخر دراین بخش-5

یاری رسان تصخیم گیری های مدیریتر دراین زمینس ، براساس کاربری وحتر اشتراک بس اشتراک ،حجم مصرفر در بازه زمانر

 . خعاهد بعد

بهترین ابزار د عت مشترکین برای اجرای پروژه های هدررفت  ، ونظارت سیدتخر ومیدانر دراین بخشتیم های کنترل -6

 . مشلالت خعاهند بعد ود عت مشترکین برای رفع، صدور ا الن واخطارهای الزم ، اهریظ

پیخایش میدانر این بخش درقالب هایر کس گفتس خعاهد شد مر تعاند مجری مناسبر برای  خلیات کاهش ، بنابراین

 . هدررفت ظاهری باشدکس نتایج آن نیز قاب  احصا وگزارش خعاهد بعد

 

 ابعاد پیمایش: -2
درطبقس خعد ارزیابر شعد این ارزیابر مخصعص مصارف برای شناخت انعاع مصارف الزم است هرمصرف کننده درهردوره 

کس مبنای تعرفس فعلر نیز مر باشد بس شرح  ، درقالب طبقات مصرف، متعسط مصرف خانگر هرواحد مشترکین در ماه. خانگر است

  (2و1)جدول زیر است

 



 

 

 

 

 

 

 

 متوسط مصرف خانگی هرواحد مشترکين در ماه:1جدول

 

 95نمونه اي از مصارف مشترکين آبفاي استان اصفهان درسال :2جدول

 درصد تعدادمصرف کننده درصد آحاد مصرف کننده درصد حجم مصرفر طبقس

5تا0  %2. 8 %17 %16. 8 

20تا5  %67. 2 %68. 8 %65. 5 

 8 .16% 6 .13% 6 .27% دوبرابر الگع

%06. 0 4 .2% بیش از دوبرابر  0 .09%  

 

الر  35در حد ، درصد مشترکین واقع درمصرف معقعل 1375تا1378براساس یک بررسر از مصارف طبقاتر درسال های

 درصد بعده است 39

 

 [10]1375تا1378مصارف طبقاتی درسال هاي :3جدول

-مصرف معقعل سال

2205کختراز  

 مصرف غیر معقعل

65تا 2205بین  

 پرمصرف

مترملعب65بیش از  

1375 35 57 8 

1376 34 55 11 

1377 31 60 9 

1378 39 51 10 

5. 34 میانگین  56 9 .5  

 

بنابراین . ایش آن ها بس مصرف معقعل مر باشددهس وگر مقایدس جداول فعق نخایانگرتغییر رفتار مصرفر مشترکین درطر دو

نیاز بس بررسر خعاهند (نامعقعل وپرمصرف ها از سعی دیگر کم مصرف ها از یک سعو مصارف) ،دوطیف از مصرف کنندگان

هرواحد-ماهانس-طبقس رفاز دیدگاه مدیریت مصتقدیم بندی    نیاز بس پیخایش وبررسر 

5تا 0  * کم مصرف 

20تا5  - مصرف معقعل 

40تا20  * غیر معقعل 

بس باال40  * پرمصرف 



 

 دستگاهر ودخالت غیر مجاز درپروژه های هدررفت ظاهری ، کم مصرف ها باید پایش شعندتا هرگعنس احتخال خطای اندانر. داشت

 . کم مصرف صعری وغیر واقعر ، کم مصرف ها دودستس اند کم مصرف واقعر. پاسخ آماری دقیق خعد را پیداکند

ا تقاد بس مصرف کم ومدیریت مصرف واقعر نهادینس شده است وبطعر واقعر  ، دراین دستس از مشترکینکم مصرف واقعر  

. جایگزینر منابع دیگر وکاهنده های مصرف رادر رصس  خ   بس خعبر اجرا مر کنند، شعدوروش های بازچرخانر آب  خ  مر

وظایف شهروندی خعد را بس نحع احدن انجام داده اندبس راستر شایدتس، چنین مشترکان فرهیختس ای کس با درک مشلالت کخبعد آب

شناسایر اینگعنس مشترکین صرفا از طریق پیخایش میدانر معضعع . ن نخعنس معرفر شعندی تقدیرمر باشند ومر تعانند بس  نعان مشترکی

 . این مقالس میدر خعاهد بعد

ر کس در جدول بللس بس دالیل،  نس بس خاطر مدیریت تقاضا، واماطیف دیگری از کم مصرف ها هدتند کس مصرف کم آن ها

 ذکر شده مر باشد  4

 

 عدم دقت در تجهيزات اندازه گيري :4جدول

 راهلار  لت دلی 

 تععیض براساس استاندارد  خرکنتعر دستگاهر فرسعدگر و خرباال

ضربس،  دم نگهداری صحیح  رفع  لت وتععیض با هزینس مشترک 

تععیض بدون هزینس، ندرصعرت فعرس ماژور بعد جعی یخ زدگر  

 تععیض بدون هزینس اندانر  دم نصب صحیح

مدتقیم تاثیرات جانبر نظیر نصب پخپ  تععیض با تعهد رفع  یب وپرداخت هزینس مشترک 

 بررسر آزمایشگاه دستگاهر احتخال پرش درنخراتعر

 

خطای منفر یا کختراز حجم و   دم دقت کنتعرها دو سعیس است خطای مثبت یا نشان دادن مصرف بیش از حجم واقعر

تطبیق مصارف انتظاری با مصرف نخراتعر یلر از اهداف پیخایش میدانر خعاهد داشت. وجعد درهردوحالت نیاز بس آزمایش . واقعر

 . تدت درآزمایشگاه استاندارد شرکتو  رتاب  یا درمح پآزمایش وابزارهای تدت دوگعنس است تدت . معضعع بحث خعاهد بعد

 تدت پرتاب   محاسن

 . هدشد*زمان بر نخعاهد بعد وبالفاصلس درمح  نتیجس مشخص خعا

 . عدواثرات ضربس وحخ  ونق  درنتیجس تاثیر گذارنخعاهد بعدروضعیت ومعقعیت واقعر آزمایش مر ش*کنتعرد

 . ارتفاع واقعر است وآزمایشگاهر نخعاهد بعد،  *شرایط دبر

 تدت پرتاب   معایب

 . ح نخعاهد بعدنتیجس صحی ، خطای منفر غیر واقعر نشان داده ، وجعد نشتر یا وجعد مصارف هخزمان *درصعرت

 . *احتخال تبانر ودخالت اندانر درآن باالست

  تدت درآزمایشگاه استاندارد شرکتمحاسن

 . تلرارآزمایش وجعد دارد ، دبر های مختلف، *املان ر ایت استانداردها



 

 

 

 . *املان تبانر ودخالت اندانر درحد صفراست

 . *پاسخ آزمایشگاه سندیت حقعقر خعاهد داشت

  درآزمایشگاه استاندارد شرکتتدت معایب

 *زمان بر بعدن آزمایش

 *افزایش مراجعات بس اماکن مشترکین)یک مرحلس باز کردن ومرحلس بعد تععیض یا بدتن کنتعر قبلر(

از کنتعرصفر استفاده مر نخایند کس  ، بس جای کنتعر معرد آزمایش، درهخان مرحلس اول ، الزم بس ذکر است پاره ای شرکت ها

خعاهد شد اما  الوه برهزینس کنتعر جدید)کس املان دریافت آن از مشترک وجعد ندارد(معخعال معرد با ث کاهش مراجعس مجدد 

  .خعاهد بعد های معرد ا تراض وهزینس آزمایشت هزینس های آب بلم ا الم شده است ومجبعر بس پرداخا تراض مشترکر کنتعرش سا

 

 : خطای انسانی واشتباه قرائت -3
 آورده شده است  5دالی  خطای قرائت در جدول 

 
 دالیل اشتباه قرائت :5جدول 

 راهلار  لت دلی  اشتباه

کدورت ، بخار. ناخعانا بعدن نخراتعر یدهاانتخاب کنتعرمناسب درخر-تععیض کنتعر دستگاهر   

 جابجایر کنتعر دستگاهر  خق پایین 

 تجهیز مامعربس چراغ قعه یا نعر هند هلد تجهیزات نعر کم

جریخس-آمعزش اندانر  دم مراجعس ، قرائت اشتباه  

 کنترل ومقایدس با مصارف پیشین اندانر اظهارمشترک

 

 . اشتباه مخلن است درجهت مصرف کم یا مصرف زیاد باشد

 . کاهش اشتباهات کخک مر نخایدبس ، هشدارهای سیدتخر وقرائت مجدد،  درحالت اول بررسر وکنترل اولیس

 . درحالت دوم)ا الم مصرف زیاد (قب  از اینلس  قبض نامتعارف معرد ا تراض مشترک قرارگیرد نیاز بس بررسر وکنترل دارد

 

 تاثیر اطالعات پایه آحادبرمتوسط مصرف غیر واقعی: -4

واحدی کاهش یافتس است زیرا خرید متعسط مصرف چند ، درچند واحدی هابس دلی   دم سلعنت یک یا چندواحد

 . انشعاب براساس واحد های احداثر انجام شده است وسلنس حاضر از الگعی واحد های خالر از سلنس استفاده میلنند

 تاثیر بعد خانواربرمتوسط مصرف غیر واقعی: -5
 . نفر( پیش بیاید4درتک واحدی ها نیز مخلن است این اتفاق بدلی  بعد خانعار)کختراز 

 مصارف غیر مجاز: -6

 [6] قاب  مشاهده است   6درسس مقعلس زیر خالصس شده و در جدول ، دریک تعریف کلر رفتارهای غیر مجاز



 

 استفاده های غیر مجاز، دستلاری ها، انشعابات وبرداشت های غیر مجاز

 

 

 

 : رفتارهاي غير مجاز6جدول 

 

 دراستان اصفهان کشف ورسيدگی شدهغير مجازانشعابات آمار:7جدول 

 جخع فاضالب آب سال

91 302 170 472 

92 654 262 916 

93 640 359 999 

94 368 308 676 

95 237 189 426 

انشعابات وبرداشت های غیر مجاز . 1  نعان دستلاری ها . 2  استفاده های غیر مجاز . 3   

 شبلس های تعزیع وخطعط-خطعط انتقال-منابع آب محدوده

 انشعاب تاقب  از کنتعر

رکینبعدازکنتعروشبلس داخلر مشت کنتعرهای منصعبس مشترکین  

دخالت ،  *دراین محدوده املان هرگعنس تصرف مشخصات

وجعد داردوبرداشت   

 *میزان مصارف قاب  احصا نیدت

کت های *برداشت کننده/کنندگان ارتباط رسخر با شر

د کس آبفا ندارندومخلن است درقالب حرکت جخعر باش

کت برخعرد با آن نیاز بس کخک وارئس راهلارخارج از شر

 های آبفاداشتس باشد

  *این محدوده منحصراست بس نقطس تحعی

یا کنتعر مشترکین ، آب  

 خعما کاهش یا  ، *منظعراز دست کاری

 حذف نخایش مصارف باهدف کاهش مبالغ

 قبعض اب بهاست
ا غیر *دخالت کنندگان رابطس رسخر مدتقیم ی

 مدتقیم با شرکت دارند 

میزان . .نعع کاربری و، *با تعجس بس سعابق مصرف

تاسورد ز دستلاری قاب  تعخیم وبرآاثرات ناشر ا  

سعس انشعاب وتع*هرگعنس استفاده از 

ال ات مصرف کس برمبنای تعافقات اط

پایس پرونده نباشددراین محدوده 

 قرارمیگیرد

ت*میزان مصارف کامالقاب  احصا س  

ا *استفاده کننده ارتباط رسخر ب

 شرکت های آبفا دارد

 

 کشف

 

ری ودریافت پیگی،  *کشف وشناسایر درزمینس تامین دلی 

وظایف هخس  در محدوده،  جرایم وآب بهای مصرفر

.است مشترکین و شهروندان، کارکنان ، بخش های آبفا   

.اشدتامین دلی  بس  هده دفاتر حقعقر مر ب ، بس  الوه   

ش *کشف وشناسایر درمحدوده وظایف بخ

قایدس از طریق م، بهره برداری، های مشترکین

پذیر  پیخایش وبررسر محلر املان،  مصارف

 است

*کشف وشناسایر درمحدوده 

ق بخش مشترکین واز طری وظایف

ذیر پیخایش وبررسر محلر املان پ

 است

ده است*پشتیبانر قانعنر وجعد دارد ولر بروز آوری نش رفع ارد*برای رفع پشتیبانر قانعنر وجعد د  وجعد دارد *برای رفع پشتیبانر قانعنر   

عرقب  از کنت  بعدازکنتعر کنتعر 
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کم تعجهر بس ارزش ، دالیلر هخچعن وسعاس. مشترکینر هدتند کس واقعا بس مصارف بر رویس ونامتعارف  ادت کرده اند

با ث شده است هنعز هم بخشر از مشترکین ندبت بس مصارف خعد بر ، بها وتعرفس پایین آب  دم پرداخت مدتقیم هزینس آب، آب

آیین نامس  خلیاتر 4-34-6بند. تذکر واخطار درپیخایش میدانر کار آمد خعاهد بعد،  تعجهر نشان دهند در اینگعنس معاردشناسایر

 [3]راهلار این برخعرد را مشخص کرده است 

باید براساس  ، هر مشترک با تعجس بس محدودیت منابع تأمین آب بس ویژه در ایام اوج مصرف میزان حداکثر آب مصرفر

الگعی مصرف در حد مصرف معقعل باشد و در معاردی کس شرکت تشخیص دهد مشترک یا استفاده کننده ر ایت صرفس جعیر را 

وص  مجدد آب منعط بس  . آب اقدام مر نخایداخطاری را برای مشترک ارسال و در صعرت بر تعجهر ندبت بس قطع  ، نخر کند

 . سپردن تعهد مشترک مبنر بر ر ایت صرفس جعیر و مصرف معقعل آب خعاهد بعد

آورده شده  8کس تعضیحات بیشتر در این معرد در جدول مشترکینر هم هدتند کس ناخعاستس مشخعل این  نعان شده اند 

 است 

 

 

 پرمصرفی ناخواسته یلالد: 8جدول 

 راهلار  لت پرمصرفر ناخعاستسدلی  

 درخعاست افزایش آحاد تعسط مشترک افزایش واحد آحاد کختراز وضعیت معجعد دراطال ات پایس

 بررسر مجدد واصالح اشتباه درزمان تشلی  پرونده آحاد غیر واقعر دراطال ات پایس

 طر فرایند بررسر واصالح قبض اندانر قرائت اشتباه

 درخعاست تدت کنتعر دستگاهر گیریخطای دستگاه اندازه 

 طر فرایند بررسر واصالح قبض مشترک وجعد هدررفت داخلر*

 تععیض با تعهد رفع  یب وپرداخت هزینس مشترک تاثیرات جانبر نظیر نصب پخپ مدتقیم

 

 انواع هدررفت داخلی:-8
( و  . . . اتصاالت و، لعلس های کعلر لعلس های فر ر مانند-لعلس وتاسیدات داخلرهدر رفت داخلر بس دو دستس مشهعد )

( تقدیم فالش تانک هاوتعالت های فرنگر، ی فر ر دیگراتصال شبلس داخلر بس چاه یا شبلس، سرریز منابع زمینر وهعایرنامشهعد )

 . هدررفت نامشهعد لعلس ها براثر قرائت کنتعر مشخص ومعقعیت آن با نشت یابر تعیین مر شعد. مر شعد

 

شرکت بایدتر اصالحات الزم دربهدازی  .هخلاری دوجانبس الزم است ،بحران برای مدیریت مصرف دردوره کخبعد و نتیجه:-9

 ندبت بس هدررفت های داخلر بیشترکنند. مشترکین نیز باید حداسیت خعد را نشت یابر های مدیر را انجام دهند و شبلس ها و



 

پایش  کت های آبفا از طریق مقایدس مصارف واقعر با مصارف انتظاری وشر ،تعجس وضعیت مقایدس ای خعد نیدتنددرصعرتر کس م

 مراح  زیر برای این پایش پیشنهاد مر شعد  انجام دهند. این آگاهر رسانر را ،منظم

 زیر ساخت ها 

 منطقس ای وکاربری،  گزارش نرم افزاری احجام ومصارف دربازه زمانر-

 پرمصرف هاصرف ها و فیلتر گزارش براساس طبقات مصرف شام  کم م-

، جدول حاوی مشترکین در دوحالت فعق)این .یافیزیلر وکاغذی (تبلت یا هند هلد)نرم افزاریشام   آماده سازی جدول پیخایش-

مر مشاهده ومصاحبس ، ا تا حداملان براساس واقعیات فنربررسر  لت ه ،درقدخت نظریس مامعر. بر اساس مدیر قرائت خعاهد بعد

 (باشد

ه از مامعرقرائت درصعرت استفاد. قرائت انجام دهند طعل پیخایشگران بهترین گزینس مامعرین قرائت خعاهد بعد کس این پیخایش رادر-

آراستگر ولباس فرم وتاکیدات الزم طرح  ،آمعزش. آگاهر رسانر  خعمر وسراسری کاهش خعاهد داشت، هزینس ایاب ذهاب

 . بدیهیات این پیخایش است وایجاد انگیزه درمامعرین از ، تلریم

کنترل وتلخی  معارد بدتس و دم ، (بعالوه یک دوره معقعل جهت بررسرروز60تا45زمان بندی یک سیل  قرائت)معخعال بین -

 هخلاری ها

)کاهش دومرحلس ایاب وذهاب بس جای . در حدیک قرائت وتعزیع کام  خعاهد بعد ، هزینس پیخایش کارسنجر هرفقره پیخایش

صد بس هزینس در20ه سازی ارائس بس کارگروه مدیریتر هدررفت ظاهری نیز درحددر مح (هخچنین تلخی  جدول وآماد رکاراضاف

 . فعق اضافس خعهد کرد
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