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 دهيچک

 است که يا  نشدهيريگ امده آب اندازهيآب به حساب ن .رديگ يکننده است که در صنعت آب مورد استفاده قرار م  گمراهيامده اصطالحيآب به حساب ن
انشعابات  کنتورها، دقت عدم. کند ينم درآمد جاديا  آب و فاضالبيها  شرکتي از دسترس خارج شده و براين به نوعاد تا مشترکيع تولدر فواصل مناب

مشکالت ناخواسته در  ها،  لولهيشکستگ ،عي شبکه توزيها نشت از لوله ز از مخازن،ينشت و سرر  قرائت،يخطا رمجاز،ي و مصارف غير قانونيغ
 .استامده ي از آب به حساب نييها مثال ي آتش نشانيرهايع و برداشت آب از شي شبکه توزيها کننده بد عمل کردن کنترل  آب،ةيتصف يها نديافر
 عدم دقت کنتورها آب توسط ةبواسط . استيع آب شهري توزيها امده، عدم دقت کنتورها در تمام شبکهـي آب به حساب ني اصلي از اجزايکي

ن يتر جاد عدم دقت در کنتورها شود که مهمياموجب  ممکن است ي متعدديفاکتورها .شود ي بابت آن پرداخت نمي پوليلمشترکان مصرف شده و
جنس نامرغوب  لتر،يز نبودن فيتم ،ي و مواد معلق در آب وروديخورندگ ط،ي آب ومحي حرارت باالةدرج اد قطعات کنتور،يش زيفرسا :آنها عبارتند از

 از يا  منطقه،قين تحقيدر ا .ست تست کنتورهاي آبرسانيها ستمي کنتورها در سي بررسيارهاـراهک .نامناسب کنتور در انبار يدندها و نگهدار چرخ
 يطور تصادف هن بي مشترکي درصد کنتورها۱ .لوت در نظر گرفته شدي کنتور سالم به عنوان پا۴۵۰۰ اشتراک و ۶۰۰۰ن با حدود يشهرستان ورام

م داده شده و مقدار يج به کل شهر تعمينتا .ن محاسبه شدي مشترکيزان دقت کنتورهاي قرار گرفته و ميل آماريه و تحلي تجز ويانتخاب و مورد بررس
ن پس از ي آب مشترکير کنتورهاي تعمأومـدست آمده عم هج بياس نتاـبر اس .ن محاسبه شدي کنتور مشترکي از خطايامده ناشيکل آب به حساب ن

د با کنتور نو ش آن محرز يکه پس از تست، خطا ي بوده و الزم است در صورتير اقتصاديغ) سال۶ ي ال۵در حدود  (د آني شدن عمر مفيسپر
د کنتورها در کارگاه تست ي بايري نو و تعميقبل از نصب کنتورهاكه ند هست يري تعميها  کنتوريضي تعوين منطقه اکثر کنتورهايدر ا .دشوض يتعو

 يکيزير فيجاد تلفات غي مورد مطالعه اة منطقي در صد از کنتورها۸۷ /۵دشور استاندارد بودن مرجوع يدر صورت غش قرار گرفته و يمورد آزما
  .کنند ي به شرکت آب و فاضالب پرداخت ميشتري درصد پول ب۲۵/۶و  قرار دارند  استانداردةدر محدود درصد ۲۵/۶کنند،  يم

  
  د واژهيکل

  عي توزةشبک ‐يل آماريه و تحلي تجز‐نيورام ‐ها کنتور دقت عدم ‐امدهيآب به حساب ن
  

  سرآغاز

 يها ستميامده در سي از آب به حساب ني ناشيها نهيش هزيافزا
ن ي جهت حل ايدي جديها ل برنامهيجاد و تکميباعث ا ع آب،ي توزةشبک

توانند  يع آب نمي شبکه توزيها ستميس .مشکل در جهان شده است

عدم دقت  ل نشت آب،يز دست رفته بدل اين و درآمدهايي پايها بازده
ار يکنتورها نقش بس.ر مجاز را تحمل کنندي غيها کنتورها و استفاده

بعد از نصب مانند هر   كه دارنديع آب شهري توزيها ستمي در سيمهم
   .دهند يگر دقت خود را از دست مي ديکي مکانلهيوس

  E-mail: ali.haghollahi@gmail.com                                                                                               ۰۹۱۳۳۵۶۵۹۲۹: تلفن:نويسنده مسئول



 جادي ممکن است باعث اي متعددي فاکتورهايط عاديتحت شرا
اد يش زيفرسا :ن آنها عبارتند ازيتر ها شود که مهم عدم دقت در کنتور

 و مواد معلق يط ،خورندگي آب ومحيحرارت باالة درج قطعات کنتور،
 يدنده و نگهدار لتر،جنس نامرغوب چرخيز نبودن فيتم ،يدرآب ورود

  )۱۳۸۱ سر،ين مشاور آتيمهندس.(نامناسب کنتور در انبار
   کنتورياستانداردها

 در يسات آب شهريسأمهم استفاده از کنتورها در تآثار با توجه به 
 ياريشرفته نسبت به استانداردکردن کنتورها اقدامات بسي پيکشورها

د ي تجد۱۹۷۰در سال كه ن استاندارد کنتور يدتريجد .صورت گرفته است
 .)AWWA, 1970(منتشر شده است  C701 ة تحت شمار،نظر شده
گراد دقت کنتورها ي سانتة درج۲۷ حرارت ةدر درجن استاندارد يمطابق ا

 يبانک جهان . درصد باشد۵/۱۰۱ش از يدرصد و ب ۵/۹۸د کمتر از ينبا
ه يضمن کلدر. ده استكرن يي درصد تع۱۰۲ تا ۹۸ن ي دقت را بةمحدود

د يش باين آزمايرند ايش قرار گي تست دقت مورد آزمايد برايکنتورها با
  .)(AWWA, 1970باشد (AWWA C705)طبق استاندارد 

  ل تست کنتورهايدال

  :شوند يکنتورها به چند علت تست م
  ؛ کنتورها در بخش مصرف آبين مقدار کل خطاييتع‐۱
  ؛همه مشترکان نيدر ب عادالنه طور هب يرسان آب يها نهيهز ميتقس‐۲
  ؛ از عدم دقت کنتورين مقدار درآمد از دست رفته آب بها ناشييتع‐۳
  ؛ کم را دارديها اني ثبت جريي کنتور تواناايکه آ نين اييتع‐۴
  .يمحل طيشرا اساس بر کنتورها ياقتصاد يبردار بهره دوره نييتع‐۵
   تست کنتوريها روش

) ز تستيم(ا در کارگاه ي) يدانيتست م(توانند در محل يکنتورها م
  .ش شونديآزما
  ش در محليآزما

نتور در تست ک ض کنتور،يکردن و تعو بازيها نهيبا توجه به هز
ک کنتور که يل تست قابل حمل و يوسا .رديگ يمحل مورد توجه قرار م

، يدانيدر تست م .دشو يسه ميبره شده با کنتور مشترک مقايقبالً کال
ر يرند و توسط شير فشار مثبت قرار گيد پر از آب شوند و زيکنتورها با
ک ياگر  .دشوم يبره شده تنظي توسط کنتور کاليان منظميکنترل جر
 در ي حداقل حجم آب)۱(  شمارةشگر موجود نباشد مانند شکليکنتور آزما

 قرائت کنتور سهيتر را از کنتور عبور داده و از مقاي ل۲۰ا يحدود پنج گالن 

توان دقت کنتور را  يک ظرف که از قبل مدرج شده ميمشترک با حجم 
  )Kroushl, 1994 .(دكرمحاسبه 

  
  تورهاي كوچك خانگيتست ميداني جهت كن):۱(ةشكل شمار

  

  زي مشيآزما

ک دستگاه ساده يتواند از  يب ميک کارگاه تست کنتور تي
که شود  ميتشکيل  يز تست حجميک ميان تا ي شدت جريريگ اندازه
  .ک زمان تست کندين کنتور را در يتواند چند يم

از يک کنتور آب مورد نيح ي به منظور تست صحيسه جزء اصل
  :است
ش و تدارک ي آزمايور نگهداشتن کنتورها در طز تست به منظي م‐۱

  .ازيآب مورد ن
 که از کنتور عبور ي حجم آبيري اندازه گي ظرف مدرج برا‐۲

  .کند يم
ا کنتور به طور يکه آ نين اييان جهت تعي جريريگ له اندازهي وس‐۳
 Journal.(ريا خيشود  يان مورد نظر تست ميح در شدت جريصح

AWWA,1985(  
  ک کنتوري  تستيها مشخصه

از ي کنتور مورد نيکلبازده ن ييش تعي آزماي براياصلمشخصه سه 
  :است
 يها  محدودهي مختلف تست شده برايها اني تعداد شدت جر‐
  . کنتوريبردار بهره

 شده يان طراحي هر شدت جري از کنتور براي حجم آب عبور‐
  .تست
ا  مختلف داريها انيها در شدت جر  دقت که کنتوريها  محدوده‐
  .)Journal AWWA ،1990( ندهست
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ميز تست كنتور در كارگاه تست واقع در قرچك  ):۲( ةشكل شمار

  ورامين

  ها  انتخاب نمونه

زان دقت و عملکرد کنتورهاي نصب شده در سطح يجهت سنجش م
 ي از کنتورهاي ،تعدادي آماريريگ ق نمونهي از طر،ع آبي توزةشبک

ها به طور  انتخاب نمونه .گرفتن انتخاب و مورد تست قرار امشترک

ک از يها در سطح هر  که نمونه نيضمن ا.  انجام شده استيتصادف
ن يبد .ع شده استيمناطق به نسبت تعداد انشعابات در همان منطقه توز

 کنتور انتخاب ۶۸ در شهر يبردار  با واحد امور بهرهيمنظور با هماهنگ
  . کنتور از آنها سالم بوده است۴۸د که ش

   تستروش

 بعد از انتقال به کارگاه بصورت سري در ميز ين مشترکهايکنتور
 ۱۵ ، ۵هاي  توسط شيرهاي تنظيم جريان دبي .گيرند تست قرار مي

 ليتر در ساعت در خط تست ايجاد و ۳۰،۶۰،۱۲۰،۲۴۰،۵۰۰،۱۲۰۰و
 .اند جداگانه تست شده صورت هب هاي فوق الذکر يک از دبي هر در کنتورها

 ۱۰۰ ، ۵۰ ، ۵يکي از احجام (حجم مبنا  جم قرائت شده،نسبت بين دو ح
مقادير جدول  .استو حجم کنتور مشترک، ضريب تصحيح کنتور  )ليتري

روش محاسبه ضريب تصحيح در ادامه ( ا و ضريب تصحيحه برداشت داده
  آمده است)  ۱(شمارةدر جدول ) شود توضيح داده مي

  

   ضريب تصحيح کنتورهاةر و محاسباي تست کنتوه برداشت داده):۱(ةجدول شمار

    .استت ي نهاي بين محدوه دبيح كنتور در ايب تصحيضر:∞

  م مبناجح

( )lit 

  زمان تست

( )h  

  دبي مبنا

( )h
lit  

  عدد نهايي عدد شروع
  کارکردکنتور

( )lit  

ضريب 

  صحيحت

ضريب 

ب  کنتور تصحيح
لم
پ

  

۵  ۹۱/۰  ۵/۵  ۳۰۹  ۳۰۹  ۰  ∞  

۵  ۳۵۱/۰  ۹/۱۵  ۱۱۹  ۱۱۹  ۰  ∞  

۵  ۱۶۱/۰  ۳۱  ۱۱۹  ۱۱۹  ۰  ∞  

۵۰  ۸۲۴/۰  ۷/۶۰  ۱۱۹  ۱۵۸  ۳۹  ۲۸/۱  

۵۰  ۴۳۴/۰  ۶/۱۱۴  ۶۹  ۱۱۹  ۵۰  ۱  

۵۰  ۲۴۱/۰  ۵/۲۳۳  ۱۵۸  ۵/۲۰۷  ۵/۴۹  ۱,۰۱  

۱۰۰  ۱۵۷/۰  ۶۳۸  ۵/۲۷۰  ۳۰۹  ۵/۱۰۱  ۹۹/۰  

۱۰۰  ۰۶۸/۰  ۱۴۶۹  ۹۶۷  ۱۰۶۹  ۱۰۲  ۹۸/۰  

۱۵/۱  

سته
ب

  

  ١٥                             ه ناشي از عدم دقت کنتورهاي مشترکين                          بررسي آب به حساب نيامد



  ) aQ ( مشترکي مصرف واقعةمحاسب
ک ين سهم مصرف يشتري باال بيها ياز آنجا كه مصرف آب در دب

تر در ثبت مربوط  نيي پايها يد و مصرف در دبشو يمشترک را شامل م
ب ين ضراين اييو تع تر قيها و مصارف کم مشترک دق چکه ها، به نشت

ت ير از وضعت قي و اطالعات دقيش محليماي مولکول به انجام پيوزن
 يها دستگاه با استفاده از يشهر آب ةشبک آنها از ةاستفاد ةو نحو نامشترک
ن يبد) ۱۳۷۶،يمعاونت امور آب و فاضالب شهر( . استيريگ اندازه
ع ي مختلف قابل توزيک مشترک در محدودهايب مصرف يترت
  . )۲ جدول شماره(است

  ن بر اساس دبي مصرفاتوزيع مصرف مشترك):۲( ةجدول شمار

h متوسط يدب  حاالت مصرف  فيرد
lit   درصد(%)*  

  ۵۰  يحداکثر دب  مصارف باال  ۱

  ۲۸  ۱۲۰  مصارف متوسط  ۲

  ۱۰  ۶۰  نييمصارف متوسط پا  ۳

  ۶  ۳۰  مصارف کم  ۴

  ۴  ۱۵   کميليمصارف خ  ۵

  ۲  ۵   کميليمصارف خ  ۶

  ک نوع از مصرف نسبت به کل مصرفيدرصد *.
 .است آمده دست به فاضالب و آب يها شرکت از فوق جدول ريمقاد

 يدرصدها به توجه با ،کنتورها تست انيجر در شده محاسبه تصحيح بيضرا
ت مصرف يده است تا در نهاشزان مصرف مشترک اعمال يوق در مف

 يحات فوق مصرف واقعيبا توجه به توض . مشترک محاسبه شوديواقع
معاونت امور آب و فاضالب (   قابل محاسبه است)۱(مشترک از رابطه 

 . )۱۳۷۶، يشهر
  )۱( فرمول

)02.004.006.01.028.05.0( 5153060120max CFCFCFCFCFCFQQ ma +++++=

فوقدر رابطه :  

:: aQتر در روزي مشترک بر حسب ليمصرف واقع.  

MQ:،متوسط مصرف مشترک تر در روزي قرائت بر حسب لدر دوره.  

MaxCF:ممي ماکزيح در دبيب تصحيضر.  

120: CFتر در ساعتي ل۱۲۰ يح در دبيب تصحي ضر.  

60:CFتر در ساعتي ل۶۰ يح در دبيصحب تي ضر.  

30:CFتر در ساعتي ل۳۰ يح در دبيب تصحي ضر.  

15:CFتر در ساعتي ل۱۵ يح در دبيب تصحي ضر.  

5:CFتر در ساعتي ل۵ يح در دبيب تصحي ضر.  
  

  )۲( فرمول

  
  

  ح کنتورهايب تصحي ضرةب تست کنتور و محاسيها جدول برداشت داده

 مورد نظر در يات تست ،کارکرد کنتور مشترک در دبيان عمليدر جر
 ن جدول مشخصات شامل پرونده،يدر ا.شد ها وارد  جدول برداشت داده

ان تست ين در پايهمچن . شديبند  تست درجهيها يو دب ال،ي سرةشمار
پس تفاضل س در جدول درج و ييات تست عدد نهاي عملزهر مرحله ا

 م حجم مبنا بر زمان تست،يبا تقس .دش محاسبه ييعدد شروع و عدد نها
ح کنتور محاسبه يب تصحيت ضريدر نها.دمآ دست  هق بيصورت دق ه بيدب

 دش ثبت )۱(شمارةک از کنتورها در جدول يت پلمب هر يو وضع
)2001،Cave(.  
   متوسط شهريح وزنيب تصحين ضرييتع

ج ي کل شهر با استفاده از نتايح برايتصحب ين مقدار ضريي تعيبرا
ح کل شهر را با يب تصحيابتدا متوسط ضر حاصل از تست کنتورها،

ن ا مشترکةدست آورده و در تعداد مصرف روزان هب)  ۳( استفاده از رابطه
ة اختالف دو مقدار مصرف روزان .ميكردکه کنتور آنها تست شده ضرب 

 و مقدار حاصل از اعمال  شرکت آب و فاضالبيگزارش شده از سو
ستم ين بخش از سيامده در ايتوان مربوط به آب به حساب ن يب را ميضر
  )۱۳۸۰ن مشاور شارگان،يمهندس(  .ستنادع آب يتوز

  )۳ (فرمول
 

cityCF:متوسط شهريح وزنيب تصحيضر .  

a
Q∑:با (ده ن که کنتور آنها تست شامجموع مصرف آب مشترک

  .)حيب تصحياعمال ضر

∑ mQ:ن که کنتور آنها تست شده اجمع مقدار مصرف آب مشترک
  .) قبضياز رو حيب تصحيبدون اعمال ضر(

∑
∑=

m

a
city Q

Q
CF

      
=
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  )۳( فرمولبا استفاده از 

∑= aQ48483تر در روزي ل  

∑= mQ40002تر در روزي ل  

   از عدم دقت کنتورهايامده ناشيب نحسا ه آب بةمحاسب

جمع يح متوسط کنتورهايب تصحي ضر)۳( با استفاده از رابطه 
  .دست آمده است ه شده از سطح شهر بيآور

م داده و مقدار يج به دست آمده را به کل شهر تعميتوان نتا يحال م
  .دست آورد ه از عدم دقت کنتورها در شهر را بي ناشهامديحساب ن هآب ب

  )۱۳۸۰ن مشاور شارگان،اندسمه( 
  

  )     ۴(فرمول

cfQ:متر مکعب در روز(  از عدم دقت کنتورهايامده ناشيحساب ن هآب ب(  

mQ:متر مکعب در روز( مصرف قرائت شده(  

mCF:ح متوسط کنتورهايب تصحيضر  
  متر مکعب۱۸۳۴۴۳۶ سالم يکنتورها از ۱۳۷۹آب فروخته شده در سال 

  :ميدار) ۴(فرمول ن با استفاده از يبنابر ا .است
 

  

    

  

  يح کنتور در حداقل دبيب تصحي ضرايع فراوانيتوز

 )تري ل۶۰ تا ۵۰ن ي بي دبةمحدود( حداقلي کنتورها در دبيدر بررس
دهد که حدود فقط  يلوت نشان مي پاةتست کنتور در منطقهاي  شيآزما
 )۰۲/۱‐۹۸/۰(ي استاندارد بانک جهانة درصد از کنتورها در دامن۵/۱۲

   .ندهست
حدود  و  دارند۱/۱ر ي و ز۰۲/۱ح باالتر از يب تصحيدرصد ضرا۱/۲۹
ح يب تصحي درصد ضرا۱/۲۷ و ۲ تا ۱/۱ن يح بيب تصحي درصد ضرا۲۵

شکل .(  دارند۹۸/۰ح کمتر از يب تصحي درصد ضرا۳/۶. دارند۲باالتر از 
  ).۳شمارة
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ح يب تصحي ضرايع درصد فراوانينمودار توز):۳( ةشکل شمار

   حداقلي منطقه در دبيکنتورها

  يح کنتور در متوسط دبيب تصحي ضرايع فراوانيتوز

حدود ( متوسط ي تست کنتور در دبهاي شيح آزمايب تصحيضرا
 يها نسبت به دب ن کنتوريط بهتر اي شرايايگو) تر در ساعتي ل۲۰۰

 ي استاندارد بانک جهانةدرصد کنتورها در دامن۳/۳۳ حدود .حداقل است
 ۱۰ ي با خطا۱/۱تا ۰۲/۱ب آنان از ي ضراة که دامنييتورهانند و کهست

 ي که در دبيي هستند کنتورهاةي درصد از کل۷/۱۶ آنها دتعدا ،استدرصد 
  .اند متوسط تست شده

شکل ( دارند ۱/۱ح باالتر از يب تصحي درصد کنتورها ضرا۲/۴
  .)۴شمارة
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  يح کنتور درحداکثر دبيب تصحي ضرايع فراوانيتوز

 يتست کنتور در دبهاي  شيج آزماي نتاة نشان دهند)۵(شمارة شکل 
ب ي درصد از کنتورها ضرا۷/۴۱ن اساس حدود يبر ا .استحداکثر 
 .ندهستلوت استاندارد ي پا داشته و در محدوده۰۲/۱تا ۹۸/۰ن يح بيتصح
 را دارند که ۱/۱و کمتر از ۰۲/۱ن يح بيب تصحيدرصد کنتورها ضرا۹/۲۲

  .Cortes) 1999,(لوت استي پاة درصد در منطق۱۰ر ي آن زيدرصد خطا

 درصد ۱۵/۲۹ . دارند۱/۱ب باالتر از يدرصد کنتورها ضرا۲۵/۶تنها 
 به يشتري دارند و پول ب۹۸/۰ح کمتر از يب تصحين ضرااز مشترک

دهد که  يج نشان مين نتايا .دنكن يشرکت آب و فاضالب پرداخت م
 شکل( ندهست حداکثر برخوردار ي در دبيشتريکنتورها از درصد دقت ب

  ).۵ شمارة
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نمودار توزيع درصد فراواني ضرايب تصحيح ):۵(ةشکل شمار

  کنتورهاي منطقه در دبي حداکثر
  

  ح متوسط کنتورهايب تصحي ضرايفراوانع يتوز

 دارند 98/0ح كمتر از يب تصحي درصد كنتورها ضر25/6 -1
  .كنند ي به شركت آب و فاضالب پرداخت ميشترين پول بيبنابرا

 02/1 تا 98/0ن يح بيب تصحيدرصد از كنتورها ضرا 25/6تنها  -2
 صد در25/31. قراردارندي استاندارد بانك جهانةداشته و در محدود

 ي دارند كه درصد خطا1/1تر از م و ك02/1ن يح بيب تصحيكنتورها ضرا
  .لوت استي پاة درصد در منطق10ر يآن ز

  . دارند۲/۱ تا ۱/۱ن يح بيب تصحي درصد از کنتورها ضرا۲۵‐3
  . دارند۳/۱ تا ۲/۱ن يح بيب تصحي درصد از کنتورها ضرا۵/۱۲‐۴
  . دارند۵/۱ا  ت۳/۱ن يح بيب تصحي درصداز کنتورها ضرا۴/۱۰‐۵
  . دارند۵/۱ح باالتر از يب تصحي درصد از کنتورها ضرا۳۵/۸‐۶

ر يجاد تلفات غيلوت اي پاة منطقي درصد از کنتورها۵/۸۷جه يدر نت ‐۷
 ۲۵/۶ استاندارد قرار دارند و ة در محدود درصد۲۵/۶ .کنند ي ميکيزيف

 شکل.(کنند ي به شرکت آب و فاضالب پرداخت ميشتريپول بدرصد 
  )۶ رةشما
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نمودار توزيع درصد فراواني ضرايب تصحيح متوسط ):۶(ةشکل شمار

  کنتورهاي منطقه
  

  هاي مختلف مصرف نمودار ضرايب تصحيح در دبي
متوسط ضرايب تصحيح در هر دبي آزمايش شده ) ۱( ةطبق رابط

برآيند تمام اين ضرايب تصحيح متوسط به کل شهر تعميم  .دشمحاسبه 
هاي  دبي در تصحيح ضرايب نمودار )۷( شمارةشکل  .داده شده است

   )(Smith,1996.دهد مختلف شهر را نشان مي
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  تست شده در منطقه پايلوت
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  يريگ جهيبحث و نت
 ۱۳۸۰امده در کشور در سال يحساب ن هبر اساس مطالعات آب ب

   استر يدر کشور به صورت نمودار زامده يحساب ن هدرصد آب ب
  .)۱۳۸۰،يگيب(

حوادث در 
شبکه
8%

انشعابات غير 
مجاز
8%

سر ريز 
مخازن و 

مصارف داخلی
2%

خطای ناشی 
از عدم دقت 
کنتور
25%

خطای انسانی 
در قرائت

2%

نشت از لوله
واتصاالت شير 

ها
33%

نشت از 
انشعاب
17%

فضای سبز و 
خدمات شهری

5%
  

امده در کشور يآب به حساب نةل دهندي تشکياجزا):۸(ةشکل شمار

  ۱۳۸۰در سال 

توقف کامل  ،يار شرکت آب و فاضالب جهت خرابيسفانه، معأمت
ر ي مقادي طوالنة دوريکه کنتور ممکن است برا يدر حال . استکنتور
ش کنتورها يکه تنها با آزما  ثبت کند،ي از کارکرد واقعيتر نييار پايبس
د به ين بايا بنابر .نان حاصل کرديتوان از صحت کارکرد کنتور اطم يم

  . منطقه تست شودي کنتورهايا صورت دوره

د ي شدن عمر مفين پس از سپرا آب مشترکير کنتورهاي تعمأعموم
که پس از  يبوده و الزم است در صورت ير اقتصاديغ) سال۶ ي ال۵(آن 

ن منطقه يدر ا .دشوض يد با کنتور نو تعوش شخص آن ميتست، خطا
 ند قبل از نصبهست يري تعمي کنتورهايضي تعوياکثر کنتورها

ش قرار يد کنتورها در کارگاه تست مورد آزماي بايري نو و تعميکنتورها
در صد از  ۵/۸۷. دشور استاندارد بودن مرجوع يگرفته و در صورت غ

 ۲۵/۶کنند،  ي ميکيزير فيجاد تلفات غي مورد مطالعه اة منطقيکنتورها
 به يشتري در صد پول ب۲۵/۶ استاندارد قرار دارند و ةدرصد در محدود

  .کنند يشرکت آب و فاضالب پرداخت م
ن يبنابر ا. تر در ساعت کارکرد ندارندي ل۴۵ حدود يکنتورها تا دب

ب يضر.شود يقدار توسط کنتورها نشان داده نمن مي کمتر از ايها يدب
 ۲۴/۱ح يب تصحين ضرايانگيو م ۲۱/۱ منطقه ي کنتورهايح وزنيتصح
.  است۴۶/۰ح برابر يب تصحيار ضرايکه انحراف مع نيبا توجه به ا.است
  .ها نامطلوب است توان گفت که پراکنش داده ين ميبنابرا

  
  شنهاديپ

 يها يک از دبي هر يد وزنن در صييتعيكي از راههاي پيشنهادي 
ل مصرف يتوان پروف ين منظور مي ايبرا . استمصرف در منطقه

ده و كرس رسم ي الکترومغناطيها  سنجين را با استفاده از دبامشترک
ن در هر منطقه چگونه امشخص کرد در طول شبانه روز مصرف مشترک

  .است
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