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 چکیده
 و مصرف کنترل جهت تقاضا مدیریت آب، مختلف مصارف برای تقاضا روزافزون افزایش و کشور در دسترس قابل آب منابع محدودیتبه باتوجه

 ایجاد آب تامین و مصرف بین تعادل ایجاد جهت مبنا این بر مدون قوانین آبی، امنیت تامین ضمن تا ،است ضروری امری آب منابع مدیریت

 های آب و فاضلاب جهت ارزیابی رفتار آنان نقش بسیار موثری درتحلیل الگوهای مصرف مشترکین شرکتشناسایی و  ،در این راستا .گردد

خانگی  مشترکین آب بررسی شناسایی الگوی مصرفاین مقاله بهمشترکین دارد. ئه خدمات بهتر بهو ارا هامدیریت مصرف و اعمال صحیح تعرفه

-39های سال طی خانگیمشترک  771771های مورد استفاده شامل چهارده دوره میانگین مصرف ماهانه پردازد. دادهمیهر مقدس قم در ش

مشترکین در  %22 ،این روشای استفاده شده است. با استفاده از بندی دو مرحلهکاوی، خوشهها از روش دادهبه منظور تحلیل دادهباشد. می 39

مشترکین در خوشه سه با  %27مترمکعب و  3در خوشه دو با میانگین مصرف  %99، در سال مترمکعب 71 ماهانه یانگین مصرفخوشه یک با م

در فصل گرم و غیر گرم  مصرف آب کاراییمیزان  .گردید پیشنهاد ناسب هر خوشهتتعرفه م در سال شناسایی ومترمکعب  22 مصرف میانگین

بندی و تعیین تعرفه هروش خوشبا این  با میانگین زیرخوشه تعیین شد. کاراییهر زیر خوشه جهت محاسبه و درصد کاهش در مصرف آب 

 د.کر تشویق های مصرفاستفاده از کاهندهبهن را توان مشترکیمی

 
 ، کاهنده مصرفکاراییبندی، الگوی مصرف، کاوی، خوشههای کلیدی: دادهواژه

 

 مقدمه -1
 

و  یعنی تامین مشترکین، رضایت جلب جهت درهمواره  های آب و فاضلابشرکتمانند  خدماتی هایشرکت تلاش

این  که شد خواهد میسر هنگامی اهداف این. بوده است هاهزینه حداقل نمودن همچنین و مناسب قیمت با توزیع آب

 (.7932)کجوری و فریدونیان، داشته باشند  مصرفی مشترکین رفتار به نسبت درستی درک و شناخت هاشرکت

 این اصلی هدف ها،سازمان در اطلاعاتی هایسیستم توسعه و ارتباط و اطلاعات فناوری گسترش به توجه با

 و ابزارها از استفاده و موجود اطلاعاتی هایبانک بکارگیری با که است کاویداده بر مبتنی بررسی و مطالعه تحقیق،

 میان نامحسوس روابط با رفتار مصرفی مشترکین و مرتبط هایهداد پیچیده ماهیت تواندمی کاوی،داده هایالگوریتم

ای کند. اغلب تحقیقات انجام شده در خصوص شناسایی الگوه شناسایی مصرف را الگوهای و کرده مدل را هاداده این

 مصرف برق کاوی دراستفاده از دادهباشد. ها میبندی و ارزیابی عملکرد آنهای خوشهمصرف مربوط به بررسی الگوریتم

 Chicco et alهای مصرفی برق در تحقیق عیین تعرفهبندی در تنقش خوشه، Figueiredo et al (2005) در مطالعات

،  Ramos, Vale (2008)بحث در خصوص پیش پردازش داده ها، خوشه بندی و کلاس بندی در مطالعه ، (2003)
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ای (. ارائه راهکار دو مرحله7932ن )کجوری و فریدونیاکاوی توسط گوی مصرف انرژی الکتریکی با دادهشناسایی ال

در اسپانیا و تعیین نقش  Garcia et al (2013)مطالعات  (.7939آموزگار ) الگوی مصرف برق توسطجهت شناسایی 

 Rathnayaka et al (2014)، مطالعه در مصرف آب عوامل جمعیتی از قبیل بعد خانوار، تحصیلات، محل تولد و سکونت

گوی ( در خصوص بررسی ال7939، مطالعه خلفی و همکاران )صوص تنوع مصرف آب خانگی در ملبورن استرالیادر خ

 . ایلام ستانکنندگان شهربندی مصرفمصرف آب خانگی با رویکرد بخش

 

 هامواد و روش -2

 بندیخوشه 2-1
 

بندی در ورود به فضای . قابلیت خوشهاست ها ارائه شدهبا داده هایی است که برای کاریکی از بهترین روش بندیخوشه

. ها برای کار با دنیای عظیم داده ها کرده استترین مکانیزمالایده بندی را یکی ازها، خوشهنآو تشخیص ساختار  داده

 هاست.  بهتر داده مدیریت منظور به کاوی داده فرآیند سازیساده در بندیخوشه کاربردهای از یکی (.7923)رستگار، 

 با هاییخوشه بیشتر تحقیق سپس برای و شده خرد بندیخوشه هایتکنیک از استفاده با ها داده ابتدا که بدین ترتیب

 (. 7923شود )اصغری، می انجام هاآن خوشه روی بر کار ادامه و شده انتخاب نظر مورد مشخصات

های ارتی است که با استفاده از روشها یک مسئله غیر نظسایی الگو از بین حجم انبوه دادهاستخراج و شنا

بندی، های خوشهه است که با استفاده از الگوریتمکارهای متعددی ارائه شددر این راستا راه بندی قابل اجرا است.خوشه

فتار گر ردر واقع این نماینده بیان کند.های مشابه را در یک خوشه قرار داده و الگویی را به عنوان نماینده ارائه میداده

 (.7939های آن خوشه است )آموزگار، داده

 و یکدیگر با را ترین تشابهبیش دارند قرار خوشه یک در که هاییداده که است این هدف بندی،خوشه بحث در

 بندیخوشه برای متنوعی هایالگوریتم عملکردی، مبنای این با. داشته باشند دیگر هایخوشه اعضاء با را تشابه ترینکم

های موجود برای میان روشدر  ای.دی دو مرحلهبنبندی سلسله مراتبی، کا میانگین و خوشهاز قبیل خوشه داردوجود 

باشند، تری می( دارای شباهت عملکرد بیشایدو مرحلهسلسله مراتبی ) کا میانگین وهای ها، روشبندی دادهخوشه

 انتخاب همچنینزمان متغیرهای کمی و کیفی و ده همفااست امکان ایبندی دو مرحلهخوشهولی به علت اینکه روش 

 (.7932باشد )کجوری و فریدونیان،  گزینش بهتری تواندمی ،دارد را هاخوشه تعداد بهینه

 هستند، مشابه مصرف الگوی که دارای مشترکینی مصرف آب  که است بندی ایندر این مطالعه هدف خوشه

 تعرفه هاخوشه این از هرکدام برای بتوان با شناسایی الگوی مصرف ترتیباین  به تا شود، قرارداده خوشه یک در

  خوشه بندی دو مرحله ایروش که در این مقاله مورد استفاده قرار میگیرد روش نمود.  مصرفشان تعریف نوع مناسب

 داده و شوند می کلی مرور یک ها داده اول همه گام در دهدمی انجام را بندی خوشه کار گام دو است. این روش در

-خوشه روش یک از استفاده با دوم شوند. گاممی تقسیم مدیریت های قابلخوشه زیر از ایمجموعه به خام ورودی های

 کند بدون اینکهترکیب می هم با تربزرگ هایخوشه به رسیدن برای را هاخوشه زیر مداوم مراتبی بطور سلسله بندی

 مجموع همچنین و نوع ترکیبی با فیلدهایی تواندمی روش این کند. مرور مجددا هاداده همه جزنیات که باشد نیاز

های فاصله مقیاس BICو  AICبندی با استفاده از معیارهای این روش خوشه دهد. پوشش خوبی به را زیاد هایداده

 کند.خوشه را به صورت خودکار تعیین میاقلیدسی و لگاریتم درستنمایی تعداد بهینه 
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 های پژوهشداده 2-2
 

به دلیل موقعیت جغرافیائی خود و واقع شدن در کویر   7939نفر در سرشماری سال  7277792شهر  قم با جمعیت 

 شهری، آب مختلف مصارف میان باشد. درمرکزی ایران با اقلیم خشک و میزان بارندگی کم با مشکل کم آبی مواجه می

لیتر به ازای هر نفر در روز در  2/799به خود و سرانه مصرف  شهر قمدرصد مصرف  19اختصاص  با خانگی آب مصرف

ای مصرف را بهتر توان با شناسایی الگوی مصرف این بخش مهم، تقاض ویژه بوده و می توجه ، نیازمند7939سال 

 ریزی نمود.مدیریت و برنامه

این پژوهش مربوط به میانگین به منظور شناسایی الگوی مصرف در کاربری خانگی، داده های مورد بررسی در 

می باشد. با بررسی اطلاعات پایگاه داده  39و  39دوره قرائت مشترکین خانگی شهر قم در سالهای  1مصرف ماهانه 

 72که در  مشترکین خانگی( %22) مشترک 771771، تعداد 7939مشترک خانگی شهر قم تا پایان سال  219931

عیت قرائت سالم، مصرف غیر صفر، عدم تصحیح قرارداد )از قبیل تغییر کاربری، دارای وض 39و  39دوره قرائت سالهای 

کاوی و روش دادهو ابزار  SPSSافزار نرم واحد شمار، تعویض کنتور( بوده اند، به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از

 خوشه بندی به شناسایی الگوی مصرف خانگی پرداخته شد.

 

 نتایج و بحث -3
 

دهد. با توجه به شکل  را نشان می 39و  39ضعیت طبقات مصرف خانگی نمونه مورد بررسی در سالهای و 7شکل 

قرار داشته است، در  9میانگین مصرف ماهانه آنها در طبقه کمتر از  39مشترکینی که در سال  شود از بینملاحظه می

. همچنین با افزایش طبقات مصرف در سال افزایش طبقه مصرف داشته اند %23آنها در همان طبقه و  %17،  39سال 

 39شود. به گونه ای که بیشترین کاهش طبقات در سال مشهودتر می 39کاهش طبقات مصرف در سال تمایل به ، 39

 ،9به ترتیب در طبقات کمتر از  39طبقات آخر مصرف می باشد. در مجموع مشترکینی که در سال  چهارمربوط به 

در همان طبقات قرا گرفته اند.  39 نها در سالآ درصد 22و  37، 17اند به ترتیب ر داشتهقرا 27و بالای  9-27بین 

کاهش ها  %19ها در یک طبقه بالاتر و افزایش %21است که به طور متوسط  افزایش یا کاهش طبقه مصرف به گونه ای

 .صورت گرفته استدر یک طبقه پایین تر 
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 59-59در سالهای  شهر قمآب خانگی  وضعیت طبقات مصرف -1شکل 

اند را کینی که کاهش مصرف چشمگیری داشتهبا استفاده از داده کاوی و نمودارهای اکتشافی می توان مشتر

در طبقات بالای  39دهد که در سال مشترک خانگی را نشان می 27تعداد  2شناسایی و مورد بررسی قرار داد. شکل 

تواند موارد مشکوک این وضعیت می اند.مصرف مواجه شدهری در طبقه با کاهش چشمگی 39مصرف بوده ولی در سال 

 به دستکاری باشند.

 

 
  59نسبت به  59در سال خانگی شهر قم  مصرف کاهش میانگین -2شکل 

 

 بندیصرف آب خانگی با استفاده از خوشهشناسایی الگوی م 3-1
 

سایی الگوی مصرف مشترکین خانگی شهر قم پرداخته ای به شناتفاده از روش خوشه بندی دو مرحلهدر ادامه با اس

شده است.  این روش با استفاده از مقیاس فاصله درستنمایی ماکزیمم و معیار بیزین تعداد بهینه خوشه را  به صورت 

دوره میانگین مصرف  71نماید. متغیرهای ورودی این مرحله شامل خودکار با توجه به متغیرهای ورودی انتخاب می
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 به عنوان متغیر کمی و منطقه به عنوان متغیر کیفی انتخاب شده اند.  39-39ه برای سالهای ماهان

های  میانگین مصارف دوره سالهای خانگی شهر قم و استفاده از داده با توجه به بررسی که روی مشترکین

احظه شد الگوی مصرفی صورت گرفت، مل GISهای تکراری و سیستم جغرافیایی های آماری اندازهتوسط روش 39-32

 یکمصرف بیشتری نسبت به منطقه میانگین  دوشهر قم با یکدیگر تفاوت دارند. به گونه ای که منطقه  2و  7مناطق 

پراکندگی مصرف  9به همین دلیل متغیر منطقه به عنوان متغیر گسسته و اثرگذار انتخاب گردید. شکل  دارد.

و منطقه  موقعیت شمال و شمال غربیدر  دومنطقه دهد. می نشان GIS ه از را با استفاد دو گانه شهر مشترکین مناطق

 باشد.تر میگر مصرف بیشبی به قرمز نشانیک در موقعیت جنوب و جنوب شرقی قرار دارد. حرکت از  طیف آ

 

 
  54-59شهر قم طی سالهای  به تفکیک نقشهمشترکین خانگی  مصرفپراکندگی وضعیت  -3شکل 

 

خوشه بهینه انتخاب گردید  9های اشاره شده، تعداد ی خوشه بندی دو مرحله ای با توجه به شاخصبعد از اجرا

به همراه  7و  میانگین مصرف اعضای هر خوشه به عنوان نماینده الگوی رفتاری آن خوشه در نظر گرفته شد. جدول 

شامل  کمترین میانگین مصرف ماهانه با 2دهند. خوشه ها به همراه نمایندگان هر دوره را نشان میخوشه 2شکل 

با متوسط  9خوشه متر مکعب شامل مشترکین خوش مصرف،  71خوشه یک با متوسط مصرف ، مشترکین کم مصرف

 .باشندمی و شامل مشترکین پر مصرف دارای بالاترین مصرف 21مصرف 
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 ها به تفکیک خوشه در مشترکین خانگی شهر قممیانگین مصرف دوره -4شکل 

 

 

 

 
 بندی مشترکین خانگی شهر قمنتایج خوشه -1جدول 

 3خوشه  2خوشه  1خوشه  دوره سال

59 

1 5/19 5/8 7/29 

2 7/19 4/5 1/27 

3 1/15 9/11 5/31 

4 3/15 7/11 3/31 

9 3/17 4/5 3/28 

9 9/19 4/8 4/29 

7 2/19 3/8 8/24 

59 

1 5/19 7/8 2/29 

2 18 8/5 4/25 

3 4/15 9/11 9/31 

4 7/18 2/11 4/31 

9 9/19 1/5 27 

9 9/19 9/8 2/29 

7 4/19 9/8 7/24 

 24971 42985 45998 اعضا تعداد

 22 39 42 درصد

 

 هابندی مجدد خوشهخوشه 3-2
 

هر  ،ایای دو مرحلهمده با استفاده از الگوریتم خوشههای به دست آمنظور بررسی و تفکیک بیشتر خوشه در ادامه به
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 دهد.میانگین مصرف هر زیر خوشه را نشان می 2دیگر تقسیم شد. جدول های خوشه به زیر خوشه

توان با استفاده از رفتار مصرفی آنها تعرفه مشترکین با مصرف مشابه بوده و میهای به دست آمده شامل خوشه

ای برای مشترکین خانگی گروه تعرفه 2توان بندی می. با توجه به نتایج حاصل از خوشهمتناسب هر گروه تعریف گردد

های مالی شرکت در پیشنهاد نمود. با توجه به این که میانگین مصرف خانگی شهر قم طبق صورت 9به شرح جدول 

مکعب در بلوک های ابتدایی طبقه مصرف واقع شده و از طرفی متوسط نرخ آب بها  متر 72های اخیر با متوسط سال

های این طبقات از قیمت ریال است، لذا 2777تر از نرخ متوسط آب بها خانگی ، کممکعبمتر 29 طبقات مصرفی تا

قیمت متوسط کمتر بوده و نهایتا به مصرف بیشتر آب در طبقات ابتدایی منجر خواهد شد. متوسط سهم طبقات از کل 

 ذکر شده است. 9مصرف خانگی شهر قم در سال های اخیر در جدول 

در شهر قم، میزان سرانه  9متر مکعب در ماه و با توجه به بعد خانوار  79با توجه به سرانه مصرف حداکثر 

لیتر به ازای هر  797لیتر به ازای هر نفر خواهد بود که متناسب با سرانه مصرف سازمان بهداشت جهانی ) 791مصرف 

 92کل مواجه می سازد. بنابراین در سه طبقه اول که نفر( است و مصرف کمتر از این مقدار بهداشت عمومی را با مش

درصد سهم مصرف خانگی را به خود اختصاص داده است، افزایش تعرفه باید متناسب با سطح مالی عمومی جامعه 

متر مکعب در ماه حدود  79-99تغییر کند تا مسائل بهداشت فردی نیز رعایت گردد. طبقات میانی با میانگین مصرف 

ت را افزایش م مصرف خانگی را شامل می شوند. بنابراین جهت کاهش مصرف می توان تعرفه این طبقادرصد سه 99

تر انتقال یابند. مطابق جدول تنها بها کمتر به طبقات پایینزینه آبکنندگان به دلیل پرداخت هداد تا بخشی از مصرف

تواند موجب انتقال گین در طبقات انتهایی میتعرفه سندرصد مصرف در طبقات انتهایی قرار داشته. لذا افزایش  2

 برخی مشترکین به طبقات پایین گردد.

 
 در کاربری خانگی شهر قم هاخوشه مجدد بندیهای حاصل  از خوشهزیر خوشه -2جدول 

 3خوشه  2خوشه  1خوشه  خوشه

 زیر خوشه 
زیر 

 1خوشه 

زیر 

 2خوشه 

زیر 

 1خوشه 

زیر 

 2خوشه 

زیر 

 3خوشه 

زیر 

 1خوشه 

زیر 

 2خوشه 

زیر 

 3خوشه 

59-1دوره    24/14  84/17  99/7  94/11  11/4  19/25  95/31  78/22  

59-2دوره   57/14  84/18  55/7  24/11  32/4  44/31  19/34  11/24  

59-3دوره   18/17  48/21  54/8  79/12  57/4  92/34  91/35  38/27  

59-4دوره   21/17  87/21  19/5  82/12  14/9  11/39  29/41  75/27  

59-9 دوره  27/19  95/15  57/7  33/11  22/4  71/31  88/39  29 

59-9دوره   72/13  94/17  17/7  22/11  93/3  98/28  54/32  41/22  

59-7دوره   41/13  25/17  17/7  14/11  94/3  59/27  89/31  54/21  

59-1دوره   15/14  14/18  35/7  44/11  73/3  77/25  42/32  11/23  

59-2دوره   83/19  49/21  24/8  82/11  41/4  31/33  91/37  53/29  

59-3دوره   19/17  17/22  53/8  77/12  89/4  93/39  97/35  82/27  

59-4دوره   48/19  31/21  93/8  25/12  72/4  25/34  12/38  59/29  

59-9دوره   99/14  53/18  71/7  59/11  15/4  99/31  98/32  58/23  

59-9دوره   72/13  95/17  25/7  34/11  81/3  91/28  19/31  33/22  

59-7دوره   97/13  44/17  32/7  29/11  89/3  13/28  91/25  53/21  

 14244 2219 8211 9154 23799 13825 22833 29829 اعضاء تعداد
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 تعرفه تعیین گروهبندی و هدستبندی جهت استفاده از نتایج خوشه -3جدول 

 91بالاتر از  41-91 39-41 31-39 29-31 21-29 19-21 11-19 9-11 1-9 طبقه مصرف

سط سهم متو

از مصرف 

 خانگی

2 11 24 22 19 11 7 3 3 2 

بندی دسته

 مشترکین
 خوش مصرف کم مصرف

تا حدودی پر 

 مصرف
 پر مصرف

 4 3 2 1 گروه تعرفه

 

 مصرف آب کارایی )بهره وری( 3-3
 

ه نشان داده شد 2نسبت به میانگین هر زیر خوشه به تفکیک فصل گرم و سرد در جدول  مصرف کاراییدر این بخش 

 .(Catarina, 2015) شودمحاسبه می (7)مصرف خانگی طبق رابطه  کاراییاست. سطح 

𝐻𝐸 = 100 + [(
𝑀𝐶𝐿

𝑀𝐶𝐷
− 1) ∗ 100]                                                                                                                         (1)    

 می باشد. میانگین مصرف مشترک CDMمیانگین مصرف زیر خوشه،  CLMبه درصد،  کاراییسطح  EHکه در آن 

، میانگین  زیر خوشه در فصل گرم پر مصرف اشتراک 2279با تعداد  9از خوشه  2به عنوان مثال در زیر خوشه 

 %79وشه باید به طور متوسط اشتراک این زیر خ 2279باشد. به عبارتی تعداد می %22 کاراییو میانگین درصد  72/92

چنین برسند. خود نسبت به میانگین مصرف زیر خوشه  %777 کاراییکاهش داده تا به  در فصل گرم مصرف خود را

 تشویق مشترکین به استفاده از کاهنده های مصرف صورت پذیرد.اعمال افزایش تعرفه و همچنین می تواند با  کارایی

 
 زیرخوشه ها در یک فصل گرم و سردمصرف آب به تفک کارایی -4جدول 

 فصل زیر خوشه خوشه
  مصرف میانگین

 زیرخوشه

 111کمتر از  کارایی
تعداد 

 تعداد کل
 میانگین

 کاراییدرصد  

 درصد 

 کاهش در مصرف

1 

1 
49/19 گرم  13147 51 5 

29829 
18/14 غیر گرم  13249 52 8 

2 
 5 51 11744 21 گرم

22833 
17/18 غیر گرم  11932 53 7 

2 

1 
93/8 گرم  7129 85 11 

13825 
44/7 غیر گرم  7189 85 11 

2 
28/12 گرم  11792 51 11 

23799 
93/11 غیر گرم  12199 51 5 

72/4 گرم 3  2734 81 15 9154 
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87/3 غیر گرم  2812 81 21 

3 

1 
88/33 گرم  3738 51 5 

8211 
3/25 غیر گرم  3989 52 8 

2 
81/38 گرم  1185 84 19 

2219 
28/32 غیر گرم  1187 83 17 

3 
99/29 گرم  7115 52 8 

14244 
53/22 غیر گرم  7129 53 7 

 

 گیرینتیجه -4
 

بندی به شناسایی کین خانگی و استفاده از روش خوشههای میانگین مصرف ماهانه مشترمقاله با استفاده از داده این در

وجود نکته مهم نقش و کاربرد خوشه بندی در الگو شناسی است. پرداخته شد.  شهر قم یالگوی مصرف مشترکین خانگ

تعرفه متناسب آنها  خوشهاین خوشه ها که شامل مشترکین با مصرف مشابه است، می تواند سبب گردد که برای هر 

شامل  ابتدا سه خوشه بهینه ای، دربندی دو مرحلهبا استفاده از خوشهتعریف نمود تا پرداخت هزینه ها بهتر گردد. 

 .شد شناسایی مصرف و پرمصرفمصرف، خوشمشترکین کم

دون که درصد بالایی از آنها معمولا ب گرفتهمصرف واقع در سه طبقه اول مصرف در خوشه دو قرار مشترکین کم

و  79-27ات مصرف گیرد که در طبقشماره یک، مشترکینی را در بر می مانند. خوشهتغییر در همان طبقات باقی می

-متر مکعب قرار گرفته 29لای قرار داشته و خوشه سوم، در برگیرنده مشترکینی است که در طبقات مصرف با 29-27

 اند.

بندی شد تا علاوه بر شناسایی بهتر رفتار مصرفی، تر، هر خوشه مجددا خوشهدر ادامه به منظور بررسی بیش

در  29-99در گروه دوم، طبقه  79-29در گروه اول،  79رفی صفر تا طبقات مص .مشخص شوندتعرفه نیز های گروه

 تعرفه قرار گرفتند. چهارممتر مکعب در ماه در گروه  99بالای  و طبقاتگروه سوم، 

، با افزایش طبقات مصرف، درصد بیشتری از مشترکین در 7در شکل  39و  39با توجه به مصارف سال های 

شته اند. با این حال درصد قابل ملاحظه ای نیز بدون تغییر طبقه باقی مانده اند. با ، تمایل به کاهش طبقه دا39سال 

شامل درصد قابل ملاحظه ای از مشترکین هستند که تمایلی به تغییر  9و  2توجه به نتایج حاصل، خوشه های شماره 

و استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف در  طبقه مصرفی ندارند. می توان با استفاده از ابزارهایی از قبیل افزایش نرخ تعرفه

این دو خوشه، مشترکین را به طبقات پایین سوق داد. خوشه شماره دو با توجه به این که سهم بالایی از مصرف را به 

تمایل به کاهش طبقه  9، درصد کمتری نسبت به خوشه 7خود اختصاص داده است و هم چنین با توجه به شکل 

ا افزایش تعرفه بیشتر در این خوشه، درصد بیشتری از مشترکین این خوشه را به طبقات پایین دارند، لذا می توان ب

، مشترکینی را در بر میگیرد که در سه طبقه بالای مصرف قرار گرفته اند. 9از خوشه  2سوق داد. مشترکین زیر خوشه 

ل به عدم تغییر طبقه دارند. بنابراین و با حرکت به سمت بالای این طبقات، درصد بیشتری تمای 7با توجه به شکل 

 میتوان با افزایش تعرفه سنگین برای این گروه پر مصرف، آنها را تا حدودی به طبقات پایین انتقال داد.

با کارایی مصرف آب هر زیرخوشه محاسبه و درصد کاهش در مصرف آب جهت  کاراییدر نهایت میزان 

 میانگین زیر خوشه تعیین شد.
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Abstract 
Due to limited water resources available in the country and the increasing demand for different uses of 

water, demand management to control the use and management of water resources is essential to the 

security of water, appropriate legislation on the basis of the balance between consumption and supply 

Water is created. In this regard, identifying and analyzing patterns of consumption of water and 

wastewater companies in order to evaluate their behavior has a very effective role in managing 

consumption and proper application of tariffs and providing better services to subscribers. This paper 

examines the pattern of consumption of household water in the holy city of Qom. The data used include 

fourteen periods of the average monthly consumption of 117017 household subscribers during the years 

2017-2018. In order to analyze the data, a two-step clustering method is used for data mining. Using this 

method, 42% of subscribers in cluster 1 with an average monthly consumption of 17 cubic meters per 

year, 36% in cluster 2 with an average consumption of 9 cubic meters, and 21% in cluster three with an 

average consumption of 28 cubic meters per year, and appropriate tariffs for each The cluster was 

proposed. Also, the level of water consumption efficiency in warm and non-warm season was calculated 

and the percentage reduction in consumption of each sub-cluster was determined for efficiency with the 

mean subscale. With this method of clustering and tariff setting, consumers can be encouraged to use 

reductions. 

 

 

Keywords: data mining, clustering, pattern of consumption, efficiency, consumption reduction 


