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 رکنتومقایسه دو روش انتخاب مشترک جهت تعویض 

 (منطقه شهرضا-شرکت آب و فاضالب اصفهانمطالعه موردی )
 

 2فروزان بهرامی، *1هادی اصالنی

  hd_aslani@yahoo.com ،آب و فاضالب منطقه شهرضا ،کارشناس بهره برداری -1

 frozbah@yahoo.comآب و فاضالب منطقه شهرضا،  ،رئیس اداره خدمات مشترکین و درآمد -2

 

 چکیده
ای و بدون درنظر صورت خوشههتعویض کنتور ب ،در روش اول .شده است بررسیدو روش انتخاب مشترک جهت تعویض کنتور  ،در این تحقیق

ین اطالعات مصارف مشترک .انجام گرفته است" پویش"افزار ، انتخاب مشترک با استفاده از نرمدر روش دومگرفتن سوابق مصرف انجام شده است. 

 ،اندهمیزان مصرفشان روند نزولی داشت مشترکینی که ،سپس .از میزان مصرف مشترکین گرفته شده استگزارشی  افزار مذکور داده شده وبه نرم

کاهش داشته است. دوره مشابه ماهه نسبت به 3 دهد که میزان مصرف و درآمدنتایج روش اول نشان می. اندهت تعویض کنتور انتخاب شدهج

 درتیجه این بررسی حاکی از آن است ساله افزایش داشته است. نیک دوره مشابهد که میزان مصرف و درآمد نسبت بهدهروش دوم نشان می

ر اساس بجهت تعویض کنتور باشد و انتخاب مشترک صرفا بر اساس عمر کنتور مفید نمیتعویض کنتور  ،افزایش درآمد باشد هدف،که صورتی

 تری دارد.سوابق مصرف نتایج مطلوب

 
  تعویض کنتور، سوابق مصرف، درآمد، میزان مصرف مشترک: های کلیدی فارسیواژه

 

 مقدمه-1
 

های زیستتت محیطی لالش های پیش روی ، افزایش جمعیت، محدودیت منابع مالی و افزایش آلودگی کاهش منابع آب

در راستتتای کاهش  با مشتتتالت جدی روبرو کرده استتت. تولید آب را صتتنعت آب کشتتور استتت که متولیان امر تامین و

شی از محدودیت های فوق بهره برداری بهینه از سات تأمین و صدمات نا سی ستتوزیع آب تأ ضرورتی اجتناب ناپذیر ا  ،  

 .کشور درجهت تحقق آن گام بردارند فاضالب های آب و که می طلبد شرکت

شاید یتی از اساسی ترین مشتالت، کمبود منابع آب شرب سالم  باشد که ضروری است با راه کارهای تدوین 

صرف و صالح الگوی م شور شده درقالب ا ضالب ک سی آب وفا شرکت مهند ست های  سیا ضا و اعمال  بتوانیم منابع  تقا

تمام شتتتده خدمات تأمین و از طرف دیگر تفاوت قیمت  .از آن ها بهره برداری نمائیمینه موجود را مدیریت و به نحو به

شتتوزیع آب شده به م سارت های مالی فراوانی را ، با قیمت ارائه  ضالب نموده  های آب و شرکت گریبان گیررکین خ فا

 .شی از هزینه های شرکت گام برداشتدرجهت کاهش آن به عنوان بخاست که ضروری است 

طرح تعویض کنتورهای مشترکین می تواند در راستای تحقق اهداف فوق موثر باشد لذا ضروری است با اجرای 

پایلوت های نزدیک به واقعیت اثرات این طرح بررسی گردد تا بتوان نسبت به سیاست گذاری های کالن تر دراین زمینه 

 .تصمیمی صحیح و جدی گرفت
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 درآمدکاهش مقدار آب بدون تاثیرات  -2

 

 کاهش هزینه های سرمایه گذاری برای ساخت تأسیسات جدید منابع آب و توسعه سامانه های آبرسانی-7

 ... تصفیه خانه آب، پمپاژ و ایش عمر تجهیزات از جمله تاسیساتافز-2

 کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری-9

 کاهش امتان ورود آلودگی از محل نشت لوله ها-2

 کارایی شرکت های آب و فاضالب در بخش های فنی و مهندسی، بهره برداری و مشترکینافزایش  -5

 جلب رضایت مشترکین -6

 آب بدون درآمد، مقدار آبی است که شرکتهای آب و فاضالب تأمین و وارد شبته توزیع می کند اما درآمدی برای

 :شرکت ندارد و شامل سه بخش می باشد

 صارفی که طبق قانون رایگان است. مثالً آب مصرفی که برای شستشوی فیلترها،مصارف مجاز بدون درآمد: م -7

 .مخازن ذخیره آب و یا شبته جمع آوری فاضالب استفاده می شود

 .هدر رفت واقعی: آب هایی که به دلیل شتستگی و نشت از لوله ها به هدر می رود -2

شرکت مهندسی آب )اندازه گیری به حساب نمی آیندهدر رفت ظاهری: مصارفی که به دلیل خطاهای محاسبات و  -9

 .(1931،و فاضالب کشور

 کنتورها یتی از ابزارهای بسیار موثر جهت اندازه گیری میزان جریان در شبته های توزیع آب شهری می باشند. نظر به

 صحیح کنتورهایاینته عمده درآمد شرکتهای آب و فاضالب از فروش آب بهای مشترکین تأمین می گردد، کارکرد 

مشترکین عامل مهمی در افزایش درآمد شرکتها و کاهش هدر رفت ظاهری و آب بدون درآمد می باشد. همچنین به 

وجود کنتورهای غیر دقیق، برآورد صحیح میزان مصرف و برنامه ریزی جهت تأمین منابع تولید آب دلار اختالل  دلیل

 .رکت های آب و فاضالب وارد می نمایدصدمات زیادی را به سرمایه های ملی و ش شده و

 :دالیل عدم دقت کنتور

 فرسایش زیاد قسمت های متحرک کنتور -7

 افزایش درجه حرارت -2

 خوردگی -9

 مواد معلق موجود در آب -2

 نقص در ساخت کنتور -5

 عبور هوا از داخل محفظه کنتور -6

 دستتاری کنتور توسط مشترکین -1

 .(1931،شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور) کار کنتور عدم دقت در دبی شروع به -8

صل از تعویض  ست اثرات و نتایج حا شده ا ضا  دراینچ  0715با قطر فقره کنتور  201آنچه در ادامه آورده  شد شهر می با

 راه گشا برای گام های آتی باشد . که می تواند شروعی هرلند مختصر اما
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 روش کار-3

 

 شهرضامعرفی شهر  -9-1

 

کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است و آب و هوای آن نسبتا گرم و خشک می  80شهرضا در شهرستان 

 آمده است. 7مشخصات این شهرستان در جدول  باشد.

 
 شهر شهرضامشخصات کلی  -1جدول 

ه ب )لیترسرانه مصرف مصرف روزانه)مترمتعب( منابع تامین تعداد انشعابات جمعیت

 ازای هر نفر در روز(

حلقه  73 57892 729000

 لاه

 720 مترمتعب92000حدود 

 

شبته توزیع این شهر قدمت باالیی دارد و نسبتا فرسوده می باشد. به دلیل اینته شبته توزیع قدیمی می باشد و همچنین 

جهت بهره برداری صحیح  ویژه ایاز اهمیت آمار دقیق مصرف آب بدست آوردن تامین آب تماما از لاه تامین می شود 

در این تحقیق دو روش برای انتخاب مشترکین جهت تعویض کنتور انتخاب شده است که  برخودار است. و درآمدزایی 

 به شرح ذیل می باشد:

 )تعویض کنتور بصورت خوشه ای) بدون در نظر گرفتن سابقه مصرف و صرفا معیار طول عمر کنتور 

  انتخاب مشترکینی که سابقه مصرف آن ها نزولی می باشد(بررسی سابقه مصرفتعویض کنتور مشترکین با( 

 در ادامه به بررسی دو روش می پردازیم.

 

 تعویض کنتور بصورت خوشه ای -4

 

و بررسی میزان اینچ  0715فقره کنتور با قطر  201ماهه قبل و بعد از تعویض  3مقایسه میزان مصرف  این بخشهدف از 

 اقدام می باشد.درآمد ناشی از این 

)شهر تحت پوشش منطقه شهرضا( انجام شد تعداد  تعویض کنتور های مذکور در دو شهر شهرضا و منظریه

نتور کانتخاب مشترک جهت تعویض  فقره می باشد. 200فقره و در شهر منظریه  201شهرضا  تعویض کنتور در شهر

 طوالنی فرسوده و کم کار می شوند و کنتورها بعد از مدتصرفا بر اساس عمر باالی کنتور می باشد با این استنباط که 

 محل نصب، کاربری مشترک و... در نظر گرفته نشده است.هیچ معیار دیگری از قبیل کاهش یا افزایش مصرف، 

می  7ودارنممشترکینی که کنتور آنها تعویض شده است مطابق  از تعویض کنتور و بعد )دوره مشابه( ماهه قبل 3 مصارف

 .باشد
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 (مدت مشابهماهه  3)در  میزان مصرف قبل و بعد از تعویض کنتور -1نمودار 

 

 

ماهه قبل و بعد )مدت مشابه( از تعویض کنتور میزان  3نشان می دهد که با توجه به قرائت صورت گرفته در  7نمودار 

 درصد کاهش یافته است. 675 و  7071میزان  به ترتیبمصرف مشترکین برای شهر شهرضا و منظریه 

ماهه قبل و بعد )دوره مشابه( از تعویض کنتور مشترکینی که کنتور آنها تعویض شده است مطابق  3میزان درآمد 

معاف از پرداخت آب بها از لیست حذف و درآمد خالص بدست ، مشترکین وردن درآمدآبرای بدست  می باشد. 2نمودار

 آمده است.

 

 

 (مشابه مدت ماهه 3) در کنتور ضیتعو از بعد و قبل درآمد  زانیم -2دار نمو

 

ماهه قبل و بعد )مدت مشابه( از تعویض کنتور میزان  3نشان می دهد که با توجه به قرائت صورت گرفته در  2نمودار 

 درصد کاهش یافته است. 0782و   875درآمد برای شهر شهرضا و منظریه به ترتیب میزان 

نشان دهنده بی اثر بودن تعویض کنتور بر درآمد شرکت می باشد و با توجه به خرید و نصب کنتورهای  نمودار فوق

دون درآمد حاصل این کار می باشد اگرله میزان مصرف دقیق و همچنین داشتن اطالعات و جدید هزینه قابل توجه ب

 است. آمار صحیح از اهمیت ویژه ای برخودار

 

 سابقه مصرف بررسی تعویض کنتور مشترکین با -4-1

 شده و تعویضبررسی  اندمشترکینی که سابقه مصرف آن ها روند نزولی داشته انجام شد  37که در سال در این تحقیق 

روش کار به این گونه می باشد که اطالعات مصرف مشترکین در نرم  .کنتور فقط برای این مشترکین انجام شده است

شهرضا منظریه

میزان مصرف قبل از تعویض کنتور میزان مصرف بعد از تعویض کنتور

شهرضا منظریه

میزان درآمد قبل از تعویض کنتور میزان درآمد بعد از تعویض کنتور
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اطالعات مصرف طراحی شده است قرار داده می شود و نرم افزار  در منطقه که برای این کار  "پویش"افزاری با نام 

مشترکین با روند مصرف با استفاده از این نرم افزار  .مشترک را دریافت و گزارشی از مصرف را در خروجی قرار می دهد

 نشان می دهد. راپویش نرم افزار  2و  7. شتل شودنزولی مشخص می 

 

 نرم افزار پویش-1شکل 

 

 
 نرم افزار پویش-2شکل 
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مشترک با مصرف نزولی مشخص شدند و تعویض کنتور برای این مشترکین  7991با استفاده از این نرم افزار تعداد 

یک ساله مصرف مشترکین مذکور با مدت مشابه سال قبل  گزارشکنتورها پس از تعویض در دستور کار قرار گرفت. 

افزایش مصرف مشترکین قبل و بعد از تعویض کنتور را نشان می  9نشان از افزایش مصرف مشترکین را دارد. نمودار 

 دهد.

 

 

 مصرف مشترکین قبل و بعد از تعویض کنتوروضعیت -9نمودار 

 

اه م به تفتیک هرنمودار فوق نشان می دهد که مصرف مشترکین در بازه زمانی یتساله نسبت به دوره مشابه 

 درصد می باشد که رقم قابل مالحظه ای می باشد. 57795افزایش داشته است. میزان افزایش کلی 

تعویض کنتور را نشان  افزایش درآمد قبل و بعد از 2قطعا افزایش مصرف باعث افزایش درآمد می شود نمودار 

 می دهد.

 

 

 کنتور ضیتعو از بعد و قبلوضعیت درآمد -4نمودار 

 

میزان مصرف قبل از تعویض کنتور میزان مصرف بعد از تعویض کنتور

میزان درآمد قبل از تعویض کنتور میزان درآمد بعد از تعویض کنتور
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نمودار فوق نشان می دهد که میزان درآمد در بازه زمانی یتساله نسبت به دوره مشابه هر ماه افزایش داشته است. 

 درصد می باشد که رقم قابل مالحظه ای می باشد. 702میزان افزایش کلی 

 

 گیرینتیجه-5

 

روش اول تعویض خوشه ای کنتور و بدون  .بررسی شددر تحقیق جاری دو روش انتخاب مشترک جهت تعویض کنتور 

و روش دوم انتخاب مشترک با بررسی و  و صرفا بر اساس عمر کنتور می باشد سوابق مصرف مشترک در نظر گرفتن

داشته اند جهت تعویض مطالعه سوابق مصرف می باشد که در این روش مشترکینی که میزان مصرف آن ها روند نزولی 

 .می شودکنتور انتخاب 

نتیجه ای که از این تحقیق می توان گرفت این است که تعویض کنتور بدون بررسی سوابق مصرف و صرفا بر 

ر کنتور مناسب نمی باشد و نتایج مطلوبی را در بر ندارد اگرله اهمیت میزان مصرف و داشتن اطالعات دقیق اساس عم

 از لحاظ درآمد بی اثر و حتی باعث کاهش آن شده است.می تواند در تحلیل شبته توزیع مهم باشد اما از شبته توزیع 

با دوره های آن ها مشترکین و ارائه گزارش و همچنین مقایسه با میزان مصرف جهت تحلیل مصارف  یطراحی نرم افزار

در شناسایی مشترک جهت تعویض کنتور مفید باشد. بسیاری از کنتورهای با عمر باال به دالیل مختلف مشابه می تواند 

 سالم می باشند و صرفا مالک عمر کنتور جهت تعویض آن منطقی به نظر نمی رسد.

 

 يقدردان -6

 

.میم جز خدمت به خلق او نتوشیبه امید آنته توفیق یاب، م از اوستیسپاس خدای را که هر له دار  

 

 جعامر -7

 
تهیه طرح عملیات  دفتر نظارت بر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، راهنمای-1

 1931، باالنسینگکاهش آب بدون درآمد و مدیریت تقاضا بر اساس نتایج 
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Abstract 
In this research, two approaches for elect the water meter for replacement are investigated. In first approach 

avoided of regard to counter records. In second approach water meter counter was regarded by "Pouyesh" 

software. So that water meters that had consumption down trend was selected, the time of report was for 

9-moth. First approach shows that water meters had decrease in consumption but. In second approach 

shows that water meters had increase consumption after replacement. Finally, the research shows that water 

meters selection for replacement based on counter records is more suitable. 

 

 

Keywords: Meter Replacement, Consumption Records, Income, Meter consumption 


