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 خالصه

. پیش رو است هایحلاز بهترین راهآبی از معضالت اساسی کشور است. کاهش هدررفت یکی های اخیر کمدر سال

کاهش هدررفت در اختیار  به منظوریک پهنه از شهر مشهد به منظور انجام اقدامات الزم  1394در این خصوص سال 

 ررسی دالیلاست به به انجام شدبخش خصوصی قرار گرفت. در این مطالعه که بر روی فعالیت یک ساله این شرکت 

حجم نسبت  به کمکهای انجام شده فعالیتتاثیر هر یک از  و تخمیننسبت به سال قبل  هدررفت آب %2.74 کاهش

هزینه تقریبی هر یک از  همچنین اقدام شد. در سالبه کل آب ذخیره شده آب ذخیره شده حاصل از هر فعالیت 

دارای بیشترین تاثیر در عین   64.14% با کشف و قطع انشعابات غیرمجاز دشمشخص و  هگردید تعیینها نیز فعالیت

قطع انشعابات غیرمجاز های نخست پروژه در سال الزم به ذکر استبوده است.  هاتر نسبت به سایر فعالیتهزینه کم

ی نظیر اصالح اقداماتهای آتی باید با انجام برای سال هزینه و بسیار موثر در کاهش هدررفت خواهد بود کهعامل کم

همچنین مشخص گردید تعویض  هدررفت را کاهش داد. متریشبکه و احداث فشارشکن و استقرار سامانه تله

  کنتورهای خراب باید به صورت هدفمند و بررسی کارشناسانه انجام شود تا منجر به کاهش هدررفت گردد.

 

 ی، نشت یابی، انشعاب غیرمجازهدررفت ظاهری، هدررفت واقعکاهش هدررفت،  :کلیدیکلمات 

 

mailto:mkomeily@gmail.com
mailto:jzalpour@gmail.com
mailto:jzalpour@gmail.com


 

 

  مقدمه -1

 مطرح شورک در آبیکم با مقابله هایراه تریناقتصادی و ترینراهبردی از یکی عنوانبه آب تلفات کاهش اخیر هایسال در

 مانند) سطحی هایآب نگهداری و کنترل هایسازه نگهداری و ساخت سنگین هایهزینه تواندمی امر این مهم دالیل از .است شده

 و صفیهت هایهزینه یا و( آب انتقال خطوط و هاپمپ مانند) زیرزمینی منابع از آب استحصال برای الزم تأسیسات یا و( بندها و سدها

 راهکارهای از یکی عنوانبه شبکه در موجود آب از نگهداری و حفاظت شود،می موجب که دیگر موارد از خیلی و آب سازیسالم

 نسبی کاهش و جمعیت رشدروبه افزایش به توجه با. گیرد قرار فاضالب و آب هایشرکت توجه مورد آبی های پروژه در قیمتارزان

 رد موجود استحصال قابل آبی منابع کمبود ترمهم همه از و سطحی هایآب مالکیت سر بر مرزی مناقشات و جوی نزوالت مقدار

 کی تواندمی خود آب، تلفات از جلوگیری راستا این در که موجود وجود نداشته منابع از کامل و بهینه استفاده جز ایچاره کشور،

 .[1] باشد. کشور در آب نگهداشت برای مناسب راهکار

قرارداد خرید  باشد.گذار میسرمایهها و خرید تضمینی محصول یا خدمت سپاری فعالیتها، امکان برونیکی از این روش

شامل تأمین مالی و انجام کلیه اقدامات الزم به  BOTشهر مشهد به روش  I1تضمینی آب در طرح کاهش هدررفت آب در پهنه 

بار با توجه به باشد. این قراداد اولینهای آب و فاضالب میبرداری و راهبری شبکههمراه بهرهمنظور کاهش هدررفت آب به

های مشاوران و کارشناسان در سال ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، گزارشات توجیهی، طرحهای معاونت برنامهخشنامهب

 .[2]آغاز گردید. 1394گذار ابالغ گردید و عملیات اجرایی آن از سال به سرمایه 92

 و هدررفت کاهش است، شده رایج نجها سراسر در آب، خدمات بحث در گذشته دهه دو طول در که موضوعاتی از یکی

ود وجهای توزیع آب شهری جایی که هدررفت همواره در سیستماز آن باشد.می آب انتقال و توزیع هایشبکه از درآمد بدون آب

آن ضروری است تا به کمک آن بتوان به بررسی راهکارهای کاهش ایجاد کننده و تشدید کننده رو شناسایی عوامل از این دارد،

 پرداخت.  هدررفت

 

 مواد و روش ها  -2
های ورود و خروج آب به محدوده به منظور بررسی میزان هدررفت آب در محدوده مورد پژوهش دو عدد فلومتر در محل

نصب شده و با بررسی و تعیین دقیق مشترکین محدوده طی یک دوره یکساله تمامی مصارف ثبت شده مشترکین و همچنین میزان آب 

 درصد هدررفت آب محاسبه گردید. 1خروجی جمع آوری گردید و به کمک رابطه ورودی و 

in                                    (                                                                                               1رابطه ) used

in

V -V
Water Loss%= *100

V
 

حجم آب ورودی به محدوده  inVو در طول دوره زمانی مشخص )ماه، دوره، سال(  درصد هدررفت آب %Water Lossکه در آن 

  3mبر حسب میزان آب مصرف شده ثبت شده به وسیله کنتورهای مشترکین  usedV و در طول دوره زمانی مشخص  3mبر حسب 

  است.در طول دوره زمانی مشخص 

همصرف مشترکین در دور زمان ثبتکردن اثر عوامل ایجادکننده خطا نظیر  معموال محاسبه درصد هدررفت به منظور کم

 د.نشوبررسی می هی یکسالها



 

 

پژوهش مشخص گردید که  هها و مصارف ثبت شده در طی دوره یکسالشده فلومتر گیریو با احجام اندازه 1بر اساس رابطه 

 کاهش یافته است.)سال مبنا(  1394-1393نسبت به سال  %2.74به میزان  1395-1394هدررفت آب در سال 

از  ،ثابت بودن درصد هدررفت مبناحاصل از فعالیت شرکت مجری پروژه، با فرض  حجم آب ذخیره شده بر همین اساس 

 گردد. محاسبه می 2رابطه 

𝑉𝑛(𝑠𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)                                  (           2رابطه ) = (𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠%𝑛−1 − 𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠%𝑛  ) ∗ 𝑉𝑖𝑛
𝑛   

𝑉𝑖𝑛و  𝑉𝑛(𝑠𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)که در آن 
𝑛   به ترتیب حجم آب ذخیره شده و حجم آب ورودی به محدوده مورد نظر در سالn  بر

 باشد.می 3mحسب 

𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠%𝑛  و سال قبل آن می باشد. nهدررفت در سال درصد به ترتیب  𝑊𝑎𝑡𝑒𝑟 𝐿𝑜𝑠𝑠%𝑛−1و   

حاسبه م مجزادر کاهش هدر رفت به طور را میزان تاثیر آن فعالیت  ،اقدامات انجام شده از توان با بررسی دقیق هر یکدر نهایت می

 کرد.

 

 عملیات نشت یابی -2-1
ها به دو صورت مرئی و باشد. این نشتز شبکه مینشت ا ،یکی از عوامل ایجادکننده هدررفت آب در شبکه توزیع آب

جهت  PMدر این خصوص نیاز نسبت به انجام عملیات نامرئی بوده و عمر آن ممکن است از چند دقیقه تا چندین سال متغییر باشد.

 کمک همطالعه بطی دوره  اقدام کرد. در این راستا های نامرئینشت یابی جهت رفعهای مرئی و همچنین عملیات نشترفع نشت

مورد نشت نامرئی از شبکه  148رفع کشف و  اقدام شد که در نهایت منجر به ها نشتیاب صوتی نسبت به شناسایی های نشتدستگاه

 نشان داده شده است. 1در شکل  تراکم میزان نشت از شبکه و نشت از انشعاب .و انشعابات گردید

 

 
 

 I1شده از شبکه و انشعابات آب در پهنه  رفعهای کشف و . درصد فراوانی نشت1شکل
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  .[3]های نامرئی رفع شده را محاسبه کرد توان دبی نشت از ترک هر یک نشتمی 3با استفاده از رابطه 

Q(                                                                                                                      3رابطه ) = 84.043 ∗ 0.6 ∗ A ∗ P 

 Qدبی نشت بر حسب لیتر بر دقیقه 

A سطح مقطع ترک بر حسب سانتیمتر مربع 

P حسب اتمسفر فشار متوسط شبکه بر 

به دست  4همچنین با توجه به فاصله زمانی رفع نشت تا پایان دوره مورد پژوهش، حجم آب ذخیره حاصل از رفع نشت مطابق رابطه 

 خواهد آمد.

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒                                                                                   (                                                    4رابطه ) = 1440 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 

V 3بر حسب  حجم آب ذخیره شدهm 

N  روزهای ذخیره آب )فاصله زمانی روز رفع نشت تا پایان دوره مورد مطالعه(تعداد 

 به دست خواهد آمد. 5یابی با استفاده از رابطه از عملیات نشتحاصل در نهایت حجم کل آب ذخیره شده و 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒                                                                                                            (5رابطه )
𝑙𝑒𝑎𝑘 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = ∑ 𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒

𝑖𝑛
𝑖=1                                                                                

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒این رابطه  در
𝑙𝑒𝑎𝑘 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 3یابی بر حسب حجم کل آب ذخیره شده ناشی از عملیات نشتm   و𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒

𝑖  حجم آب ذخیره شده

 باشد.می  3mناشی از رفع هر نشت بر حسب 

نامرئی شناسایی شده  یهارفع نشتریال هزینه شده و به منظور عملیات  000,680,515به منظور انجام عملیات شناسایی نشت 

 ریال هزینه صرف شده است. 660,778,216,1یابی برای عملیات نشت مجموعاَریال هزینه گردیده است که  660,098,701

 

 عملیات کشف و قطع انشعابات غیرمجاز -2-2
اطالع از وجود انشعاب و همچنین یکی از عوامل ایجاد کننده هدررفت ظاهری وجود انشعابات غیرمجاز بوده که به علت عدم 

رویه و خارج از عرف عدم وجود کنتور میزان مصرف آنها قابل محاسبه و اخذ مبلغ نیست و همین عدم پرداخت وجه باعث مصرف بی

 591آب غیرمجاز قطع و در نهایت منجر به نصب انشعاب 103یکساله مورد مطالعه  کننده خواهد شد. در همین راستا طی دورهمصرف

 .محاسبه گردید 6کنندگان با استفاده از رابطه حجم آب مصرفی این دسته از مصرف د. میزان ذخیره آب بر اساسکنتور گردی

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒                                                (                                                                                          6رابطه ) = ∑ 𝑉𝑢𝑠𝑒𝑑
𝐾6

𝑘=1
 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒  3حجم آب ذخیره شده بر حسبm  و𝑉𝑢𝑠𝑒𝑑
𝐾  حجم آب مصرفی قرائت شده مشترک پس از مجاز شدن انشعاب بر حسب

3m .می باشد 

ی این حجم آب بر مبنا  ،کننده غیرمجاز مبلغی بابت مصرف آب بدون کنتور در گذشته اخذ خواهد شدهمچنین از مصرف

های مختلف ها که حاصل از بررسی میانگین مصارف مشترکین در دورهمصرف پس از نصب کنتور با اعمال ضرایب تبدیل دوره

گیری نشده بود، اکنون دارای شود. این حجم آب که به دلیل عدم وجود کنتور اندازهمحاسبه می ،محدوده مورد مطالعه است



 

 

ولی  .[4]باشدمیهای ظاهری هدررفت و از انواعحساب بوده گیری نشده فاقد صورتمصداق آب اندازه و دصورتحساب خواهد بو

  را دارای صورت حساب کرد.گیری نشده آب اندازه حجم اینتوان اکنون می

 محاسبه خواهد شد. 7بر اساس رابطه  حاصل از این طریقحجم آب ذخیره شده 

V𝑠𝑎𝑣𝑒                                                                                                          (                   7رابطه )
′ = ∑ 𝑉𝑢𝑠𝑒𝑑

′ ∗
1

𝑗=𝑛−1
𝑚𝑗 

V𝑠𝑎𝑣𝑒که در آن 
شدن انشعاب و  مجازدوره  nو  3mبر حسب  مجازکننده غیرآب ذخیره شده ناشی از مصارف پیشین مصرف  ′

 𝑉𝑢𝑠𝑒𝑑
به  8رابطه از بوده و  ضریب تبدیل مصارف دوره 𝑚𝑗و   3mشدن انشعاب بر حسب  مجازمیزان مصرف اولین دوره پس از  ′

 آید.دست می

𝑚𝑗                                                                (                                                                                    8رابطه ) =  
𝑉𝑎𝑣𝑔

𝑗

𝑉𝑎𝑣𝑔
⁄ 

𝑉𝑎𝑣𝑔   3مصرف میانگین کل محدوده مورد مطالعه در دوره مجاز شدن انشعاب مشترک بر حسبm  و𝑉𝑎𝑣𝑔
𝑗  میزان مصرف میانگین

 باشد.می 3mکل محدوده مورد مطالعه در دوره مورد نظر بر حسب 

 به دست خواهد آمد. 9عملیات قطع انشعابات غیرمجاز با استفاده از رابطه  حاصل ازدر نهایت حجم کل آب ذخیره شده 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒                                 (                                                      9رابطه )
𝑖𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒

(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) = ∑ (𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒
𝑖 + 𝑉′𝑠𝑎𝑣𝑒

  𝑖 )
𝑛

𝑖=1
 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒در این رابطه 
𝑖𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒

(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 3بر حسب  مجازحجم کل آب ذخیره شده ناشی از قطع انشعاب غیرm   و𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒
𝑖  حجم

𝑉′𝑠𝑎𝑣𝑒و   3mبر حسب  مجازآب ذخیره شده ناشی از قطع هر انشعاب غیر
  𝑖 حجم آب ذخیره شده ناشی از تعیین و اخذ مبلغ صورت

 می باشد. 3mبر حسب  مجازحساب مصارف دوران وجود انشعاب غیر

 ریال هزینه کرده است. 000,500,192شرکت مجری پروژه در مجموع برای عملیات کشف و قطع انشعابات غیرمجاز 

 

 عملیات تعویض کنتورهای خراب -3-2
از  با مصارف کمتر خرابیکی از عوامل ایجاد کننده هدررفت ظاهری وجود کنتورهای خراب با مصرف صفر و یا کنتور 

با توجه به اینکه در خصوص کنتورهای خراب با مصرف صفر شناسایی این قسم از کنتورها بسیار ساده است و الزم میزان واقعی است. 

ن نوع کنتورها اقدام کرد و در مرحله بعد با شناسایی کنتورهای خراب با مصارف کمتر از است در مرحله این اول نسبت به تعویض ای

 میزان واقعی اقدام کرد. 

ال میزان مصرف قبل از تعویض و اولین دوره پس از تعویض کنتور با اعمبه منظور بررسی میزان تاثیر عملیات تعویض کنتور 

 محاسبه گردید. 10گرفت و میزان آب ذخیره شده در کل دوره با استفاده از رابطه  ها مورد مقایسه قراردورهمصرف ضرایب تبدیل 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒                                          (                                10رابطه )
𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

=
∑ 𝑉𝑎𝑣𝑔

𝑛6
𝑛=𝑗+1

𝑉𝑎𝑣𝑔
𝑗+1 ∗ (𝑉𝑢𝑠𝑒𝑑 − 𝑉′𝑢𝑠𝑒𝑑) 

مصرف ثبت شده بر  𝑉𝑢𝑠𝑒𝑑و  3mبر حسب  مصرف میانگین کل محدوده مورد مطالعه  𝑉𝑎𝑣𝑔ی تعویض کنتور و دوره jکه در آن 

  3mبر حسب  شترکهای پیشین در اولین دوره پس از تعویض کنتور ممصرف بر اساسمصرف مورد انتظار  𝑉′𝑢𝑠𝑒𝑑و  3mحسب 

 به دست خواهد آمد. 11می باشد که از رابطه 

𝑉′𝑢𝑠𝑒𝑑                                                                    (                                                                   11رابطه ) =  
𝑉𝑎𝑣𝑔

𝑗+1

𝑉𝑎𝑣𝑔
𝑗 ∗ 𝑉𝑢𝑠𝑒𝑑

𝑗
 



 

 

𝑉𝑎𝑣𝑔   3بر حسب  مطالعهمصرف میانگین کل محدوده موردm  باشد.در دوره مورد نظر می 

 به دست خواهد آمد. 12خراب با استفاده از رابطه  هایعملیات تعویض کنتور حاصل ازدر نهایت حجم کل آب ذخیره شده 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒(                                                                                                 12رابطه )
𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

(total) =  ∑ 𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒
𝑖𝑛

𝑖=1 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒  12 رابطه در 
𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

(total)  3حجم کل آب ذخیره شده ناشی از تعویض کنتور خراب بر حسبm   و𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒
𝑖 

 .حاصل شده است 10بود که از رابطه   3mحجم آب ذخیره شده ناشی از تعویض کنتور خراب هر اشتراک بر حسب 

 ریال هزینه صرف شد. 000,600,515به منظور انجام عملیات تعویض کنتورهای خراب الزم به ذکر است 

 

 لفه هاسایر مو -4-2
آب را کاهش دهند اما در برآیند یک عامل مخرب ممکن است  توانند هدررفتهای فوق به صورت نسبی میتمامی فعالیت

های جدیدی به وجود نشت . به عنوان مثال در طی یکسال قطعاَو یا حتی خنثی کند دهدبکاهش را ها تاثیر مثبت هر کدام از بخش

سال گذشته )مبنای مقایسه شود که در میاند یا انشعابات غیرمجازی جدیدی ایجاد که در سال گذشته وجود نداشته خواهد آمد

و  توان اثر تمامی عوامل مخربباالسینگ آب در دوره یکساله مورد مطالعه می در نظر گرفتن. لذا با است هدررفت( وجود نداشته

 ها، استاندارد سازی انشعابات غیر استاندارد وها مثبت دیگر نظیر تنظیم دقیق و مداوم فشارخروجی فشارشکنهمچنین سایر فعالیت

 .تخمین زد 13با استفاده از رابطه  هاولفهرا تحت عنوان سایر م های فرسودههمچنین اصالح شبکه

𝑉(𝑠𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)                  (13رابطه ) =  𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒
𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(total) + 𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒

𝑖𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) + 𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒
𝑙𝑒𝑎𝑘 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) + 𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒

𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

𝑉𝑠𝑎𝑣𝑒که در آن 
𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 3ها بر حسب حجم کل آب ذخیره شده ناشی از تاثیر سایر مولفهm    و𝑉(𝑠𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)  حجم آب

 می باشد. 3mذخیره شده ناشی از کاهش هدررفت بر حسب 

 از روابط فوق محاسبه و رسم شده است.شده با استفاده درصد تاثیر هر یک از پارامترهای محاسبه  2در شکل 

 

 
 

 I1. تاثیر هر یک از فعالیت های انجام شده در کاهش هدررفت آب در پهنه 2شکل
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 گیرینتیجه -3

  64.14و  59.57دوره یکساله طرح را با %نشت یابی و کشف و قطع انشعابات غیرمجاز بیشترین تاثیر را در کاهش هدررفت آب در 

 660,778,216,1ریال( در مقابل نشت یابی ) 000,500,192) بین کشف انشعابات غیرمجاز با کمترین هزینهدر این  اند.  ایفا کرده %

  داشته است.را در کاهش هدررفت  ن تاثیرریال(  بیشتری 000,600,515ریال( و تعویض کنتورهای خراب )

  شناسایی و قطع ن بخش زیادی از این انشعابات را تواانشعابات غیرمجاز متنهی بوده و پس از یک دوره پایش دقیق تقریبا میتعداد

های ها را دارد. به منظور کاهش بیشتر هدررفت آب در سالیابی نیز امکان کشف تعدادی از نشتنمود. همچنین عملیات نشت

برداری کرد. این متری اجرا و بهرهتر و با استقرار کامل سامانه تلهفشار را به طور جدیآتی نیاز است عملیات مدیریت هوشمند 

های شیر تر فشار در شبکه و کاهش فشار متوسط شبکه توزیع نیاز به احداث حوضچهاحتمال وجود دارد که برای مدیریت مناسب

 باشد.نظر در این خصوص مستلزم کار مطالعاتی بیشتری میو توسعه شبکه باشد. اظهار  فشارشکن بیشتر در محدوده مورد مطالعه

 بر دو قسم است کنتورهای خراب همانطور که گفته شد. 

 انداز()کمکنتورهای با مصرف ثبت شده کمتر از مقدار واقعی 

 کنتورهای با مصرف صفر 

ور اقدام نهایت نسبت به تعویض کنتدر حالت اول بررسی سابقه مصارف و میزان مصرف متعارف منتج به خرابی کنتور شده که در 

این حالت نیازمند بررسی آماری و گاه ممکن است چندین دوره از زمان خراب شدن کنتور بگذرد و امکان شناسایی آن  .گرددمی

 یکنتورهابسیار سخت تر از  شودانداز نیز گفته میکنتورهای کمنباشد. به همین جهت تشخیص این نوع کنتور که در اصالح به آن میسر 

 با مصرف صفر است.

 خرابی کنتور در زمان کم مشهود خواهد شد.  ،به علت رویت کنتورها در هر دوره توسط مامور قرائتدر حالت دوم 

که بعضا منجر به کاهش مبلغ پرداختی مشترک نسبت به حالت پیش از تعویض کنتور خواهد بود ولی تعویض کنتور در در این حالت 

 باشد.نی به مشترکین ضروری میرساراستای خدمات

لیات مدر حقیقت به دلیل عدم دقت کنتورهای خراب بوده است. انجام این عی تعویض کنتورهای خراب بر کاهش هدررفت اثر منف

ن صرفآو همچنین رعایت حقوق مشترکین امری الزم است و نباید به علت تاثیر منفی از انجام  به دلیل افزایش دقت محاسبه هدررفت

قر شامل کنتورهای با مصرف صمشخص گردید تعویض کنتورهای انجام شده صرفا  ،نظر کرد. همچنین طی تحقیقات به عمل آمده

 در دوره پژوهش میسر نگردیده است. اندازکمتعویض کنتورهای  امکان ،هابوده و به دلیل تعداد زیاد آن

 پایش مداوم  ،ه طور کامل از بین برد تنها روش کاهش هدررفت آبتوان عوامل ایجادکننده هدررفت را ببا توجه به اینکه نمی

 پارامترهای ایجاد کننده هدررفت است. 
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