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1صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

 مقدمه  1

ناوري فاز يك سو و رشد روز افزون سيستمهاي  اندازه گيري م تني بر آب و انرژي  با توجه به كم ود منابع 

تواند در جهت كنترل ، مديريت گيري مصرف انرژي و آب مي، بكارگيري سيستمهاي جديد اندازهاطالعات

 منابع نبش بسزايي داشته باشد.در مصرف و صرفه جويي 

-Sub)با تفكيك مصارف مشتركين  آب رد زنر با بكارگيري تجهيزات نوين وكنتورهاي هوشمند راه  گروه

Metering) كشور مسير پياده سازي اين مهم در هاي مسكوني و صنعتي توانسته است در در مجتمع

 گامهاي اساسي بردارد. 

را هاي اجيكي از پروژه در كنتورهاي هوشمندبه كارگيري در اين گزارش به نتايج عملي استخراج شده از 

-Subاده از روش كه  با استفنتايج اين مطالعه نشان ميدهد شده توسط اين شركت خواهيم پرداخت . 

Metering به اصالح الگوي مصرف و تفكيك مصارف و هزينه ها به صورت  به بهترين شكل  تكوانمي

عادالنه و صحيح دست يافت.

 و رويكردهاي بين المللي Sub-Meteringمعرفي كلي  2

ع ارت است از بكارگيري كنتورهاي جداگانه براي هر واحد مستبل مسكوني   Sub-Meteringمفهوم كلي 

و يا صنعتي به نحوي كه بتوان ميزان مصرف مشترک را از كل ميزان مصرف مجتمع مسكوني يا صنعتي 

توان ميزان مصرف آب و انرژي يك واحد مستبل را با دمت بااليي مي. بدين ترتيب تفكيك و تشخيص داد

از ميزان مصرف  1AMR كرد و همچنين با اتصال اين كنتورها به سيستمهاي مرائت خودكار اندازه گيري 

 مشترک در هر زمان مطلع شد.

واند با ت، مشترک مي و ش كه هاي مخابراتي  ITكنتورها و اتصال آن به زير ساختهاي  استفاده از اين با

هاي م ل مطلع شده ن مصرف فعلي و دورهاست از ميزا تورفرعيمربوطه كه متصل به كن مراجعه به پرتال

ميزان مصرف خود را بهينه سازد. در نتيجه و  )خود آگاهي مصرف(

اصالح الگوي مصرف، رويكرد استفاده از در    Sub-Meteringبا توجه به مزاياي فراوان سيستمهاي

 ميزان نصبوضعيت فعلي و آينده شكل زير آماري از در  .در جهان رو به افزايش است كنتورهاي هوشمند 

آورده شده كه نشان دهنده روند رو به رشد استفاده از اين سيستم هاست. هوشمندكنتورهاي 

1 Atomatic Meter Reading 



2صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

رشد ميزان بكارگيري كنتورهاي هوشمند در مناطق مختلف دنيا -1شكل 

 براي كشور  Sub meteringمزاياي استفاده از  3

هاي اعمال تعرفه بآدانيم يكي از روشهاي اصلي حاكميتي براي مديريت مصرف منابع همانطور كه مي

ي خواهد تعرفه باالتر را در پاعمال تعرفه كمتر  و مصرف بيشتر اعمال پلكاني است بصورتيكه مصرف كمتر 

براي مجتمع هاي مسكوني بدين گونه است كه ميزان  ءدر حال حاضر روش محاس ه م لغ آب بهاداشت. 

مصرف كل ماهانه تبسيم بر تعداد واحد هاي مجتمع )مشتركين( گرديده ، عدد حاصل به عنوان مصرف 

ماهانه هر مشترک مجتمع مذكور در نظر گرفته شده و به كل مشتركين تعميم داده ميشود.با بررسي 

علي  رار گرفته وين پر مصرف در سايه مشتركين كم مصرف ماجمالي اين روش متوجه ميشويم كه مشترك

 هزينه يكسان با مشتركين كم مصرف پرداختو مرار گرفتن در رديف هاي پلكاني باالتر رغم مصرف بيشتر 

 ميكنند و عمال عدالت اجتماعي رعايت نميشود.

ي هر تفكيكي و وامع ميتوان ميزان مصرف  sub-meteringبا بهره گيري از كنتور هاي فرعي و سيستم 

 ه محاسبر اساص تعرفه هاي پلكاني ، هزينه وامعي مصرف را  ءو در محاس ه آب بها مشترک را اندازه گيري

زينه هاي باالتري خواهند شد دريافت كرد.بديهي است با اعمال اين روش مشتركين پر مصرف متحمل ه و



3صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

-subامه يك نمونه پياده شده از اجراي سيستم الت ع الگوي مصرفي خود را اصالح خواهند كرد . در ادو ب

metering .و نتايج حاصله آورده ميشود

نتايج يك پروژه عملي اجرا شده بررسي 4

، در اين   Sub-Meteringبا توجه به هدف اصككلي اين گزارش م ني بر نشككان دادن مزاياي يك سككيسككتم 

هيم اپياده سازي شده خو   Sub-Meteringطالعات استخراجي از يك سيستم مسمت به معرفي و تحليل ا

 پرداخت. 

پروژهمشخصات  4-1

كمپاني آب  هوشمند  فرعيكه مجهز به كنتورهاي واحديست  84پروژه مورد بحث، يك مجتمع مسكوني 

ZENNER  از نوعآلمانRadio  ETKDE  به جهت سككهولت  و سككرعت در جمع آوري  . گرديده اسككت

جمع آوري اطالعات نيز مجهز مي براي  1AMR اين كنتورها به يك سيستم پيشرفته اطالعات مصكرف ،  

  Wireless-Mbusبيسككيم با اسككتفاده از روشبصككورت  كنتورها نحوه جمع آوري اطالعات از اين باشككند. 

مربوطه و با زدن يك كليد اطالعات  مصرفي تمامي   Handhled دستگاه است بطوريكه با در دست داشتن

)مشابه   CSVاندرويد بصورت يك فايل  سيستميك  منتبل و سپس به    Handheldبه دستگاه  هاكنتور

اطالعات جمع آوري شكككده به ديتا بيس نرم افزار مربوطه منتبل  تا مبدمات  ارسكككال ميگردد.اكسكككل(  

 فراهم گردد.  تفكيكي مشتركين صدور صورتحساب  جهت استفاده از آنها 

مصرف مشتركين نتايج استخراج شده 4-2

اين مجتمع كنتورهاي مصرف توضكيح داده شده در مسمت م ل، اطالعات    AMRبا اسكتفاده از سكاختار   

دستگاه كنتور فرعي و م ل از اعمال نتايج آن در دريافت  55اولين نوبت پس از نصب تعداد مسككوني در  

 ن داده شده است.نشا 2هزينه هاي مصرف مشتركين استخراج كه نتيجه آن در دياگرام شكل 

1 Automatic 



4صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

نصب )متر مكعب(بعد از  هر يك از واحد ها در اولين دوره ميزان مصرف  – 2شكل 

 روزه 11يك بازه پس از نصب كنتورهاي فرعي و در  دوم مرائت اطالعات مصرف كنتور هاي فرعي در دوره

بهمراه ميانگين كل مصككرف اين  اسككتخراج شككده كه در شكككل زير به تفكيك هر واحد 94در پايان سككال 

 نشان داده شده است. مجتمع

روزه 11در بازه زماني (آب توسط هر يك از واحدها )متر مكعبميزان مصرف تفكيكي  -3شكل 
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5صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

روزه 31در بازه زماني(آب ماهانه هر يك از واحدها )متر مكعب ميزان مصرف تفكيكي -4 شكل

 ،لذامتفاوت است  ، ميزان مصكرف توسكط مشتركين   فوق نشكان داده شكده اسكت    همانطور كه در اشككال 

بررسككي  باكه در ادامه  ن وده  عادالنه كل مجتمع مسكككوني بر اسككاص ميانگين مصككرف محاسكك ه آب بهاء

 دميق نتايج اين موضوع روشن خواهد شد. آناليز بيشتر و 

بررسي و آناليز نتايج 4-3

توسط شركت هاي آب و فاضالب مجتمع مسكوني  نحوه محاس ه آب بهاي يك همانگونه كه اشكاره شكد   

ميانگين مصككرف از تبسككيم كل ميزان  كه پس از مشككخص شككدن ميزان مصككرف كل، بدين نحو مي اشككد

بدست آمده و سپس مبدار ضريب بر اساص  اين مبدار )مشكتركين( مصكرفي بر تعداد واحدهاي مسككوني   

مورد مجتمع مورد بحث ما به در  شود.شكركت آب و فاضالب مشخص مي ي پلكانميانگين و جداول تعرفه 

 بصورت زير خواهد بود. ءترتيب فوق محاس ه آب بها
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1صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

به روش شركت هاي  روزه 31 ميانگين مصرفبر اساص  محاس ه آب بهاي مجتمع مسكوني مورد مطالعه -1جدول 

آب و فاضالب

بدون آب بهاي كل)ريال( 

آبونمان و ماليات و ساير 

هزينه ها

آب بهاي هر واحد )ريال(
مصرف ميانگين

)متر مكعب( 

ميزان مصرف كل 

)مترمكعب(

1735371355578511375381153

هزينه   (4شكل استفاده از كنتورهاي فرعي و داشتن اطالعات مصرف تفكيكي مشتركين ) با توجه بهحال 

شككركت آب و فاضككالب را  اي جدوال تعرفه آب هر يك از واحدها و هزينه مصككرف كل مجتمع بر اسككاص 

  .محاس ه نمود (5شكل به روش تفكيكي )وان تمي



5صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

دست به ريال( 55851و مبايسه با پرداخت م لي هر واحد) ف وامعيبر اساص مصرپرداختي هر يك از واحدها ميزان آب بها  -5شكل 

 آمده از روش متوسط مصرف

همانگونه كه مالحظه ميگردد با اعمال روش جديد محاسك ه آب بهاء بر اساص مصرف تفكيكي مشتركين،  

يك از آنها و رعايت عدالت اجتماعي ،درآمد شركت تعرفه هاي پلكاني به مصكرف هر   ضكمن امكان اعمال 

براي كل مجتمع حدودا  ءآب بها هكاي آب و فكاضكككالب افزايش مي يكابكد ككه در اين مورد خا  م لغ      

)معادل شود ريال از م لغي كه اكنون دريافت مي 171117111كه مبدار ريال خواهد شكد  575117111

 . گرديدبيشتر خواهد درصد ( 15

توان اطالعات آماري جالب توجهي را از مصرف وامعي واحدهاي با توجه به مبادير مصرف استخراج شده مي

ريهاي تواند در تصميم گيمياين نتايج بدست آورد كه و رفتار مصرف كنندگان در شرايط مختلف مسكوني 

 مورد استفاده مرار گيرد.   مديريت كالن توليد ،توزيع و مصرف آب

توان اي بين ميزان مصكرف وامعي و الگوي مصكرف را نشان ميدهد كه مي  مبايسكه  (1شككل  ) ذيلنمودار 

 1 ميزان مصككرف  (تنها Submeteringكه پس از اجراي طرح تفكيك مصككارف مشككتركين )نتيجه گرفت 

اين بوده است.  باالترمتر مكعب در ماه (   25از ميزان الگوي مصرف)برابر با  مشتركين %15واحد معادل 

در حاليست كه در شرايط م ل از نصب كنتورهاي فرعي و اعمال هزينه ها بر اساص ميزان مصرف آب هر 

 مشتركين باالتر از الگوي مصرف بوده است. % 23حدودا ميزان مصرف مشترک ،
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متر مكعب(25) هر مشترکمصرف بهينه ميزان مصرف وامعي هر يك از واحدها در مبايسه با الگوي  -1شكل

توان مشككترک را در يكي از ول تعرفه مياميزان مصككرف دميق هر واحد مسكككوني و ط ق جد با توجه به 

جدول ذيل ط به بندي كرد. گانه 11گروههاي 

ول شركت آب و فاضالباگروههاي ده گانه مصرف آب ط ق جد -2جدول 

بازه مصرف شماره گروه

متر مكعب 5زير 1

مكعبمتر  11تا  5باالتر از 2

متر مكعب 15 تا 11باالتر از 3

متر مكعب 21تا  15باالتر از 4

متر مكعب 25تا  21باالتر از 5

متر مكعب 31 تا 25باالتر از 1

متر مكعب 35 تا 31باالتر از 5

متر مكعب 41 تا 35باالتر از 8

متر مكعب 51 تا 41باالتر از 9

متر مكعب 111 تا 51باالتر از 11
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شككماره گروه مصككرفي  را براي هر يك از مشككتركين در  مجتمع مسكككوني مورد مطالعه  5شكككل دياگرام 

 مشخص كرده است.

نمايش نحوه توزيع مشتركين در گروه هاي ده گانه مصرف آب و فاضالب كشور -5شكل 

كند. مشخص مي را  هاي ده گانهتعداد كل واحدها در هر يك از اين گروه مجموع 8شكل دياگرام  

نمايش توزيع مشتركين در هر يك از گروه هاي مصرفي بعد از اجراي طرح -8شكل  

به  9)چهار ماه م ل ( كه اطالعات آن در دياگرام شكل آغازطرحمشتركين در  مصرفي اطالعات  با مبايسه

مذكور م ل از  ساكنين مجتمع ميزان مصرف  ارايه شده است ، مشخص ميگردد كه شكل مبايسه اي
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11صفحه    Sub-Meteringبررسي و آناليز نتايج يك سيستم 

نتور ولي بعد از نصب كبوده است بسيار باالتر از الگوي مصرف و بدون صرفه جويي  نصب كنتورهاي فرعي

ميزان مصرف به شكل مابل توجهي كاهش پيدا كرده و عمال اصالح الگوي مصرف هاي هوشمند فرعي 

متر مكعب در ماه(  25مشترک از الگوي مصرف تعيين شده ) 1ده است به نحوي كه عمال تعداد اتفاق افتا

 باالتر مصرف كرده اند.

دياگرام مبايسه مصرف مشتركين م ل و بعد از اجراي طرح تفكيك و تغييرات گروه مصرفي– 9شكل 

جمع بندي و پيشنهاد 5

ك ياسكككتفاده از در اين گزارش نتايج وامعي  بع آبي،بحث مديريت و كنترل بهينه منا با توجه به اهميت 

سككككككككككككككككككككككككككككككككككيسككككككككككككككككككككككككككككككككككتكككككككككككككككككككككككككككككككم 

 Sub-Metering  گيري مستبل ميزان مصرف هر يك از يك راهكار مطمئن و كارآمد براي اندازهبه عنوان

هاي مسككوني و صنعتي مورد ارائه و بررسي مرار گرفت.  بررسي و آناليز نتايج اين   مشكتركين در مجتمع 

كه :اطالعات نشان داد 

توان از ميزان مصككرف وامعي مشككتركين بسككهولت و  مي  Sub-Meteringبا بكارگيري سككيسككتمهاي  -1

 و اين امر ميسكر نيست  حجمي كنتورهاي شكرايط فعلي و با روش مرائت  بدرسكتي اطالع پيدا كرد كه در  

 مرار خواهد داد.  آناليز اين نتايج اطالعات ارزشمندي از ميزان مصرف و الگوهاي مصرف در اختيار مديران

هاي مصرف آخر مراردر گروهزيادي از مشكتركين   دنشكان ميدهد كه تعدا  وامعي نتايج ميزان مصكرف  -2

شود اين گروه پر مصرف تمايلي به كاهش محاس ه آب بها بر اساص ميانگين مصرف باعث ميكه  گرفته اند
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بصورت عادالنه عمل نكرده و عمال به نفع آب بها ع ارتي روش محاس ه فعلي ه و ب مصكرف نداشكته باشند  

 مشتركين پرمصرف بوده و افزايش مصرف را تشويق ميكند.

و اينگونه تجهيزاتاسكككتفاده از كه مزيت ديگر  نتيجه گرفتتوان ميبكا توجه به نتايج مسكككمت م ل،  -3

آب  كاهش ميزان مصرف براي شركتهاي آب و فاضالب به صكورت مسكتبل مشكتركين ،   محاسك ه آب بها  

درآمد شكككركت هاي آب و ظاهري خواهد بود ،كه اين كاهش مصكككرف در ابتدا باعث كاهش  %15معادل 

،ولي با توجه به اينكه ميمت تمام شده آب براي شركت هاي آب و فاضالب بسيار فاضكالب خواهد گرديد  

ن با ي از آباالتر از ميمت فروش آب به مشكتركين مي اشكد اين كاهش درآمد وامعي نيسكت كه ال ته بخش   

 دريافت هزينه آب بهاء با تعرفه پلكاني به تفكيك هر مشترک مابل ج ران است.

اجراي پروژه هاي نصب كنتورهاي  فرعي كاهش مصرف آب را به دن ال خواهداز نگاه مصكرف كننده   -4

درصد در هزينه آب  41درصد در ميزان مصرف و  15داشكت كه اين ميزان در مجتمع مورد بحث معادل  

مصرفي بوده است.تفاوت درصد كاهش مصرف و هزينه ناشي از كاهش پلكاني ميمت حامل انرژي مي اشد. 

 ، گذاري براي ايجاد بسترهاي كنتورهاي هوشمندرسكد كه سكرمايه  موارد ذكر شكده به نظر مي با توجه به 

و  صبه منظور نب و يا مشتركين سازندگان ساختمانمشومهاي ترغيب كننده براي  مانوني يا  الزامات ايجاد

نهايت كنترل و در  گيريايجاد سككاختارهاي هوشككمند اندازهتواند در جهت اين تجهيزات مي اسككتفاده از 

كمك شاياني داشته باشند. بهينه مصرف
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