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 خالصه

،يافتن راه کارهايي برای مديريت صحيح مصرف  آبي و افزايش ميزان مصرف آب محدود بودن منابعبا توجه به            

صرفه جويي در مصرف آب،  و. از جمله موثرترين اقدامات برای مديريت مصرف پيدا کرده استاهميت ويژه ای 

 سردوش ، شير آالت اهرمي، شيرآالت زماندار،يشيرآالت الكترونيك ز انواع لوازم کاهنده مصرف شاملاستفاده ا

و سايه بان کولر برای مكان  يمي باشد. در اين مقاله استفاده از شير آالت الكترونيكو... ، درفشان، سايه بان کولر کاهنده

هايي که توسط اداره آب و فاضالب استان يزد نصب گرديده، بررسي و مقايسه ميزان مصارف آب قبل و بعد از نصب 

 مصرف بصورت ميانگينميزان کاهش  ياز شير الكترونيك نشان ميدهد استفادهنتايج  لوازم کاهنده صورت گرفته است.

بصورت ميانگين دوره از سايه بان برای کولر ميزان مصرف آب را و استفاده درصد 47.5درصد تا  20 حدوددوره ها در

 داده است.درصد کاهش  37درصد تا  15ها از 

 

 

 تجهيزات كاهنده ، سايه بان كولر، شير الکترونيکي، مصرف آب، كاهش مصرف كلمات كليدي: 
 

 

 

 
 



 

 

 همقدم -1

از يكسو و  ، محدود بودن منابع آبيخشكسالي چندين سال اخير در کشور ،مشكل کمبود آب، کاهش نزوالت جوی

ای انجام طرح راهكارهايي بر، مديران و متوليان صنعت آب کشور را بر آن داشته که به دنبال افزايش ميزان مصرف آب

، نجام مديريت مصرف و در پي آن، صرفه جويي در مصرف آب. از جمله موثرترين اقدامات برای امديريت مصرف برآيند

، کاهنده ، شير آالت اهرمي، شيرآالت زماندار، سردوشيرف شامل انواع شيرآالت الكترونيكاستفاده از انواع لوازم کاهنده مص

و سايه بان کولر برای مكان هايي که توسط  ي. در اين مقاله استفاده از شير آالت الكترونيكن کولر و... مي باشددرفشان، سايه با

نصب لوازم کاهنده صورت اداره آب و فاضالب استان يزد نصب گرديده ، بررسي و مقايسه ميزان مصارف آب قبل و بعد از 

 .گرفته است

صرف کشاورزی درصدکمتری را به خود اختصاص مي دهد، ولي با توجه اگر چه مصارف آب شهری در مقايسه با م

 هدر اين بخش نيز ميتواند منافع قابل مالحظ هنگفت انتقال، تصفيه و توزيع آب شرب، صرفه جويي در مصرف آب به هزينه های

اسي انسان به آب و نيز احتمال نياز اوليه و اس به علت مسائل بهداشتيباشد. همچنين تأمين مصارف آب شرب  ای به همراه داشته

آينده نگری و بهره برداری بهينه از منابع  اجتماعي، از حساسيت و اولويت بيشتری برخوردار است که خود لزوم بروز تنش های

با کيفيت مناسب و هزينه  تأمين نيازهای آتي را بيش از پيش نمايان مي سازد. کمبود منابع آب موجود در اين بخش با هدف

ت طرح های توسعه تأمين آب، درنهايت سازمان ها را مجبور خواهد ساخت تا به مديريت تقاضا واجرای برنامه های هنگف

مي کند  مديريت تقاضا کمك[1]مديريت مصرف آب به عنوان يك راه حل نسبتاًکم هزينه، پايدار و قابل اعتماد روی آورند.

 سترش ظرفيت تأمين و مديريتگ شود. برقراری تعادل مناسب بين که بيشترين خدمات آبي با حداقل حجم آب ممكن فراهم

زيادی از جمله حذف، کاهش و يا به تأخير انداختن هزينه  های بهره برداری، منافع هآب مي تواند عالوه بر کاهش هزين تقاضای

 [2.]داشته باشدهمراه ي صرفه جوي توسعه ظرفيت تأمين و آثار مخرب زيست محيطي ناشي از آن را به های باالی

مصرف آب همچنين موجب کاهش هزينه های هنگفت تصفيه آب وفاضالب و آثار مخرب زيست صرفه جويي در 

( استفاده ازقطعات  1386ملكي نسب و همكاران )  [4ميگردد.] و نيز صرفه جويي در مصرف انرژی[3]محيطي دفع فاضالب

طح مشترکين خانگي شهر کاشان مورد ارزيابي قرار دادند. کاهنده مصرف شامل درفشان و سردوش کم مصرف آب را درس

مصرف آب خانگي شهر کاشان را کاهش داده و مي  درصد 22نتايج اين تحقيق، نصب کامل اين تجهيزات در حدود  طبق

سهم بيشتری از مصرف آب خانگي  [5]سال به تأخيراندازد. 6اجرای طرح های آينده تأمين آب در اين شهر را تا  تواند نياز به

مصرف آب شهری را به خود اختصاص مي دهد. از اقدامات معمول و مؤثر درکاهش مصرف آب خانگي، استفاده از شيرآالت 

د که جايگزيني شيرآالت يدهها نشان م ي ديگر در همين زمينه نتايج تحليل.اند منظور طراحي شده و تجهيزاتي مي باشد که بدين

موجب کاهش کل مصرف آب خانگي به  طور متوسطصدی در مصارف انتهايي مربوطه و برد 34تا  27موجب کاهش  جديد

که  دهدينشان م هايبررس بان برای کولر،ه در خصوص استفاده از سايتحقيقي ديگر [1]درصد در شهر شانديز مي شود. 26ميزان 

 كيو زمان پ (وريتا شهر بهشتيارد)سالشهر سمنان در پنج ماه از ديدرصد از تول 31حدود  مصرف آب در کولرها زانيم

مصرف آب را  توانيدرصد م 8و با نصب ترموستات حدود  درصد20از  شيب بانه ياستفاده از سا طيکه در شرا باشديمصرف م

 [6].کاهش داد



 
 

 

با توجه به خشكسالي های پي در  کولر های تبخيری مستقيم يكي از پرکاربردترين وسايل سرمايشي در ايران است.اما

کاهش مصرف آب در کولر های تبخيری بسيار مورد توجه است. در اين پژوهش ميزان تاثير تابش های  بي،آکمبود منابع وپي 

زمايش بر روی کولر دارای آچند  خورشيدی بر عملكرد سرمايشي و مصرف کولر های آبي مورد ارزيابي قرار گرفته است.

مناسب ميتوان مصرف  سايه بانهایبان و بدون آن انجام شده است و نتايج مقايسه شده اند. نتايج نشان داد که با استفاده از ه ساي

 [7کاهش داد.] ی آبيآب را در کولر ها

 

 مواد و روش ها -2

در مصرف آب، داده های مريوط به بان کولر ه و ساي شيرآالت الكترونيكيبررسي تاثير نصب جهت در اين مطالعه              

به رنگ سفيد و يك شده  نصبنوع سايبان  .وری شدآمصرف آب در مكانهای مشخص قبل و بعد از نصب اين تجهيزات جمع 

همچنين شير الكترونيكي در قسمت روشويي اليه فوم نيز زير سايبان قرار گرفت. اين سايبان در ادارات مختلفي نصب شد. 

جهت انجام مقايسه ای دقيقتر دوره های مصرف يكسان  در دو سال متوالي در نظر ي ادارات نصب گرديد. سرويس های بهداشت

 شامل دوره دوماهه تقسيم ميشود و دوره اول هر سال 6دوره های در نظر گرفته شده بدين صورت است که هر سال به گرفته شد.

ميزان مصارف از مشترکين دريافت گرديد و متوسط ماهيانه  . دميشوبهمن و اسفند شامل  فروردين و ارديبهشت و دوره ششم 

 .محاسبه شدبرای اماکن مختلف 
 

 تحلیل نتایج -3
داده های مربوط به مصارف آب در مراکز نصب شده اين تجهيزات جمع شير الكترونيكي ، سايه بان بعد از نصب              

مقدار مصرف ماهيانه در مكانهای مختلف و همچنين ميزان  بصورت خالصه  آورده شده است.  2و 1آوری شد و در جداول 

استفاده از شير آالت الكترونيكي با کاهش مصرف ك و دو بطور خالصه آورده شده است. درصد تغيير در نمودار های ي

اه سجاد و بصورت ميانگين ميزان کاهش در درمانگ 92نسبت به دوره چهارم سال  93درصد در دوره چهارم سال  61حداکثری 

درصد کاهش در مسجد جامع زارچ  بيشترين کاهش را داشته است.ميزان کاهش  47.5در دوره های مشخص گردآوری شده با 

درصد در مسجد جامع زارچ قرار  47.5درصد در سازمان تامين اجتماعي زارچ تا  20مصرف بصورت ميانگين دوره ها در بازه 

 ن ميزان با توجه به سهم مهم مصارف شهری در کل مصرف آب نكته قابل توجهي است.داشت که اي

 55.52در مورد بكار گيری از سايه بان جهت کولر های آبي ميزان کاهش مصرف با بيشترين مقدار کاهش به اندازه 

ميزان کاهش مصرف به  و بصورت ميانگين دوره های گرداوری شده بيشترين 93نسبت به سال  94درصد در دوره اول سال

درصد کاهش  15درصد در همين مكان ثبت شده است. بطور کلي ميزان کاهش مصرف بصورت ميانگين دوره ها از  37اندازه 

 درصد در شرکت پخش فراورده های نفتي قرار دارد.  37در سازمان مسكن راه و شهر سازی تا 



 

 نوع تجهيز نصب شده : 

شير الکترونيکي

ميانگبن مصرفدورهسالميانگبن مصرفدورهسالمكان

22145.97دوم40993دوم92

49920.29سوم62693سوم92

15260.93چهارم38993چهارم92

11443.00پنجم20093پنجم92

5068.00دوم55094دوم93

55735.23سوم86094سوم93

سازمان تامين اجتماعي 

زارچ
820.00پنجم1093پنجم92

5324.29چهارم7093چهارم92

5337.65چهارم8593سوم93

2054.55اول4494اول93

3948.68دوم7694دوم93

1242.86پنجم2193پنجم92

753.33اول1594اول93

1247.83دوم2394دوم93

1345.83سوم2494سوم93

128131.05ششم185893پنجم93

110536.82اول174994اول93

374114.53دوم437794دوم93

درصد کاهش
بعد از نصب

درمانگاه سجاد

مسجد جامع زارچ

آموزشگاه حضرت رقيه

قبل از نصب

ديوان محاسبات

بخشداری زارچ

 ي  و ميزان كاهشيکونالکترز نصب شير :ميزان مصرف در مکانهاي مشخص شده قبل و بعد ا۱ل جدو

 

 



 
 

 

 ميزان كاهش و بان كولره ساي:ميزان مصرف در مکانهاي مشخص شده قبل و بعد از نصب 2لجدو

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميزان مصرف و ميزان كاهش مرتبط با نصب سايبان۱نمودار

 نوع تجهيز نصب شده: 

سايبان

ميانگبن مصرفدورهسالميانگبن مصرفدورهسالمكان

14712.50دوم16894دوم93

25131.23سوم36594سوم93

135722.94دوم176194دوم93جهاد کشاورزی مالصدرا

16155.52اول36294اول93

28121.51دوم35894دوم93

38433.45سوم57794سوم93

2091.42اول21294اول93

31725.06دوم42394دوم93

46018.58سوم56594سوم93

بعد از نصب
درصد کاهش

پخش فرآورده های نفتي

ساختمان مسكن راه و 

شهرسازی

ثبت احوال

قبل از نصب



 

 
 شير الکترونيک:ميزان مصرف و ميزان كاهش مرتبط با 2نمودار

 

  

ن اختالف  ميانگين مقادير بدست آمده قبل و بعد از نصب تجهيزات از ازمون تي استيودنت تشخيص معنا دار بود برای          

رد  0.09نصب تجهيزات اين فرض با آلفای کمتر از استفاده شده که با فرض صفر برابری ميانگين نمونه ها قبل و بعد از جفتي 

 شير الكترونيكي و سايه بان کولرکه مقادير بدست آمده بعد از نصب  نشان ميدهد درصد 90با سطح احتمال باالی  شد و

 بصورت معناداری کاهش يافته اند.

 

 گیریتیجهنبحث و  -4

 
تجهيزات نصب شده بصورت انتخابي در باعث کاهش مصرف آب شده است.  سايه بان و شيرآالت الكترونيكينصب              

 سهمي در کاهش مصرف آب دارند. هبررسي های الزم مشخص گرديد که هر کدام چمكانهای مشخص نصب شده و پس از 

با توجه به مسئله کمبود منابع آبي و همچنين استفاده از کولر های آبي در مناطق گرمسيری و با توجه به نتايج حاصله از 

مستقيم آفتاب به کولر بطور قابل توجهي  ان ها جهت کنترل تابشه بو ساي اماکندر  شيراالت الكترونيكياستفاده از اين تجربه 

 ميتواند مصرف آب را کاهش دهند.
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