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  چكيده
به اين منظور، . سازي مصرف آب در استخرهاي شناي شهرستان اروميه بودهدف از تحقيق حاضر، كاربرد استانداردهاي بهينه

شمار بررسي دادند به صورت تماماستخر كه كل جامعة تحقيق را تشكيل مي 13استخرهاي مركز استان آذربايجان غربي به تعداد 

ليست بود كه با استناد به استانداردهاي مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ها شامل پرسشنامه و چكآوري دادهار جمعابز. شدند

تهيه شد و پس از ارزيابي اعتبار محتوايي، پايايي آن در يك ) 1384(و دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان كشور ) 1388(

استخر مربوط  9استخر شهرستان اروميه،  13نتايج نشان داد كه از . دست آمدبه 86كرونباخ  مطالعة راهنما از طريق ضريب آلفاي

در  .سال داشتند 10قدمتي كمتر از ) استخر 7(استخر ديگر متعلق به بخش خصوصي بود و اغلب آنها  4به استخرهاي دولتي و 

در وضعيت متوسط و  19رعايت استانداردهاي مبحث درصد استخرها از نظر  83/5هاي تحقيق نيز مشخص شد كه بررسي فرضيه

درصد استخرها وضعيت  84/6سازي مصرف آب از نظر استانداردهاي بهينه. درصد آنها نيز در وضعيت نامطلوبي قرار دارند 61/5

  .درصد بقيه نيز وضعيت متوسطي داشتند 15/4نامطلوب و 

  

  هاي كليديواژه
  .ف آب، استخرهاي شنا، شهرستان اروميهسازي مصراستانداردهاي انرژي، بهينه

                                                           
  Email :mm.kashef@yahoo.com                                                                        09143481460 :تلفن: نويسندة مسئول  - 11
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  مقدمه
هاي آبي است كه عموم اقشار مردم هاي ورزشي و تفريحي، ورزشترين فعاليتيكي از زيباترين و جذاب

آيند، هاي آبي به مرحلة اجرا درميهاي ورزشي و تفريحي كه در آب و محيطفعاليت. مندندبسيار به آن عالقه
كنند و به تبع آن هاي تفريحي، ورزشي، اقتصادي، درماني و آموزشي ايجاد ميعرصه هاي فراواني را درفرصت

  ).3(آورند گذاري، اشتغال، استخدام و گردشگري فراهم ميمنظور سرمايهزمينة بسيار فعالي را به

 آب استخر از موجگيرها زيردر نتايج تحقيق خود اظهار داشتند كه تلفات سر) 1387(محكمي و همكاران 
هاي مستقيم آب مصرفي و غيرمستقيم ناشي از انرژي حرارتي، تصفيه، گندزدايي و فيلتراسيون باتوجه به هزينه

درصد مخارج مصرف آب را افزايش دهد كه اين امر با اصالح ساختار موجگيرها و  20تا  10تواند به مقدار آب مي
كنندگان همزمان قابل ترل ظرفيت استفادهرعايت استانداردهاي فني و همچنين تنظيم سطح آب استخر و كن

  ).5(پيشگيري است 

هاي آبي و افزايش برداري هرچه بهتر از اماكن ورزشريزي صحيح در راستاي بهرهسازي اصولي و برنامهبهينه
وري آنها، از جمله موارد مهمي است كه تمامي مسئوالن و مديران بايد ضمن آگاهي از آن، همة مساعي خود بهره

كار گيرند هاي ورزشي و تفريحي بهگونه مكانهاي قانوني و استاندارد اينمنظور رعايت معيارها و شاخصبه را
)1.(  

ها، سرريز آب از موجگيرها، دوش: پذيرد كه عبارتند ازتلفات آب در استخرهاي شنا از چند طريق صورت مي
كارشناسان امر چند روش را . گيردانجام ميهاي مخصوصي تبخير و جاروب امالح كف استخر كه از طريق پمپ

ها در استخرهاي شنا وري انرژي و در نهايت كاهش هزينهسازي مصرف آب و افزايش بهرهبه منظور بهينه
هاي گيري از سيستم بازيافت آبهاي خودكار، استفاده از روكش استخر و بهرهآنان تعبية دوش. اندپيشنهاد كرده

تواند نقش مؤثري در اند كه مياز طريق جاروب كف استخر را به اين منظور توصيه كردهحاصل از سرريز و دفع 
  ).1(كاهش مقدار آب مصرفي و انرژي در استخرها داشته باشد 

نتايج تحقيقات مربوط به استخرها حاكي از آن است كه درصد مصرف آب و انرژي در ايران نسبت به 
درصد براي  36درصد براي روش پمپ حرارتي و  45ستم جذبي، درصد براي سي 52سيستم بازيافت، حدود 
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گيري از اصالح هاي مصرف آب و انرژي و بهرهسازي سيستمتهويه با هواي برگشتي است كه با تعويض و بهينه
  ).6(تواند كاهش يابد درصد مي 40طور متوسط تا هاي بازيافت، مقادير مذكور بهالگوي مصرف و روش

جويي در انرژي سازي مصرف آب و صرفههاي بهينهبا تحقيق روي روش 2008در سال جيمز و همكاران 
تأسيسات ورزشي، بيان كردند كه آب گرم مصرفي در اماكن ورزشي، يكي از عوامل اصلي مصرف انرژي است و 

 29نتايج اين تحقيق نشان داد كه . شودهدرروي آب موجب اتالف انرژي و افزايش آب مصرفي استخرها مي
شود كه در صورت درصد از گاز مصرفي آنها صرف توليد آب گرم مي 43درصد از كل الكتريسيتة اماكن ورزشي و 

هاي مصرف استفاده از تجهيزات مناسب و اصالح الگوي مصرف به ويژه در كاهش بازده آب، مقدار زيادي از هزينه
  ).8(آب و انرژي در تأسيسات ورزشي كاهش خواهد يافت 

هاي سازي سياستهاي آبي هستند كه پيادههاي فعاليت در زمينة ورزششنا يكي از مكان استخرهاي
هاي سوخت و انرژي و باتوجه به مصرف زياد آب، برق و گاز، بيش ها و افزايش هزينة مكملهدفمند كردن يارانه

ن تحقيق باتوجه به آغاز در اي. سازي مصرف به ويژه آب هستنداز ديگر اماكن و فضاهاي ورزشي نيازمند بهينه
ها در كشور، محقق بر آن است تا وضعيت موجود مصارف آب در استخرهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه

عنوان جامعة نمونه به نمايندگي از كشور بررسي و با مقايسة آن با استانداردها، شناي شهرستان اروميه را به
  ).4، 7(سازي مصرف آب اقدام كند منظور بهينهنسبت به ارائة راهكارهايي به

  

  روش تحقيق

ها، توصيفي است كه به روش پيمايشي به آوري دادهتحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر نوع جمع
استخر  13به تعداد  1389كلية استخرهاي سرپوشيدة شهرستان اروميه در سال . مرحلة اجرا درآمده است

  .صورت سرشماري مطابق با كل جامعه بودندادند كه بهدهاي تحقيق را تشكيل مينمونه

كار رفته در اين تحقيق پرسشنامه و چك ليستي بود كه با استناد به استانداردهاي مبحث گيري بهابزار اندازه
و دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ) 1388(و مميزي انرژي مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  19

تهيه شد و براي تعيين اعتبار محتوايي به رؤيت تعدادي از استادان و مهندسان مربوط ) 1384( ساختمان كشور
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استخر شهر  10رسانده شد و مورد ارزيابي تخصصي قرار گرفت و پايايي آن نيز در يك مطالعة راهنما بر روي 
ش بود؛ بخش اول مربوط پرسشنامة تحقيق شامل دو بخ. دست آمدبه 86تبريز از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 

همراه سؤاالت پرسشنامه به. ريزي آب و انرژيبه اطالعات عمومي استخر و بخش دوم سؤاالت مربوط به برنامه
چك . استانداردهاي مربوط در اختيار مديران قرار گرفت تا با مشاركت مجري تحقيق، به تكميل آن اقدام كنند

مربوط به  36تا  21مربوط به تأسيسات آبي و سؤال  20تا  1سؤال بود؛ سؤال  36ليست تحقيق نيز حاوي 
  .مصارف آب

  هاي آماري تحقيقروش

هاي نمونه، هاي خام و توصيف اندازهبندي نمرهمنظور سازمان دادن، خالصه كردن و طبقهدر اين تحقيق به
صيفي و در بخش آمار هاي پراكندگي مركزي از آمار توتنظيم جدول توزيع فراواين، درصدها و محاسبة شاخص

هاي آماري تحليل. بيني آنها از آزمون باينومينال و كاي دو استفاده شداستنباطي براي برآورد پارامترها و پيش
  .انجام گرفت α=  05/0در سطح معنادار  SPSS 17افزار نيز با استفاده از نرم

  

  هاي تحقيقنتايج و يافته

  :عمومي استخرهاي شهرستان اروميه را به شرح زير نشان دادهاي توصيفي تحقيق مشخصات كلي و يافته

  مشخصات عمومي استخرهاي شنا -1جدول 

  مجموع  درصد تجمعي  درصد  فراواني  متغيرها

  نوع استخر
  69/2  69/2  9  دولتي

13  
  100/0  30/8  4  خصوصي

  ساعات فعاليت
  84/6  84/6  11  عصر

13  
  100/0  15/4  2  صبح
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اند كه بيشتر آنها درصد استخرهاي شنا دولتي و بقيه خصوصي 69/2دهد كه ان مينش 1هاي جدول يافته
  .در ساعت بعدازظهر مشغول فعاليت و ارائة خدمات بودند) درصد 84/6(

  
  توزيع فراواني استخرهاي شنا براساس قدمت. 1شكل 

 15/5سال،  6 – 10 درصد بين 23/2سال،  5درصد استخرها زير  30/9آمده است،  1 شكل طوركه درهمان
  .سال قدمت داشتند 21درصد نيز باالي  7/2سال و  20تا  16درصد بين  23/2سال،  15تا  11درصد بين 

 

  مقايسة استخرهاي شنا از نظر بهينه سازي مصرف آب با استاندارد – 2جدول 

  درصد تجمعي  درصد خالص  درصد فراواني  فراواني  وضعيت

  %84/6  %84/6  %84/6  11  نامطلوب

  %100  %15/4  %15/4  2  متوسط

  %100  %100  %100  13  مجموع

05/0 > 0/022  =Probe  =5/0 P                                      
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سازي مصرف درصد استخرهاي جامعة مورد بررسي از نظر بهينه 84/6دارد كه بيان مي 2هاي جدول يافته
براساس نتايج آزمون . ز استانداردهاي متوسطي برخوردارنددرصد بقيه نيز ا 15/4آب وضعيت مطلوبي ندارند و 

توان گفت كه هاي متوسط كمتر از استاندارد، ميباينومينال و با مشاهدة يكسان نبودن ميزان فراواني نمونه
  .سازي مصرف آب نامطلوب استوضعيت استخرها در زمينة بهينه

ف آب به تفكيك منبع تامين كنندة هزينه هاي بررسي ميزان تطابق آيتم هاي بهينه سازي مصر - 3جدول 
  استخر 

 بهينه سازي مصرف آب وضعيت
  مجموع

  مطلوب  نامطلوب

منابع تأمين كنندة هزينه هاي 
  استخر

  دولتي

  9  1  8  فراواني
  %100  %1/11  %9/88  درصد سطري 
  %2/69  %50  %7/72  درصد ستوني
  %2/69  %7/7  %5/61  درصد از كل 

  خصوصي

  4  1  3  انيفراو
  %100  %25  %75  درصد سطري
  %8/30  %50  %3/27  درصد ستوني
  %8/30  %7/7  %1/23  درصد از كل 

  مجموع

  13  2  11  فراواني
  %100  %4/15  %6/84  درصد سطري 
  %100  %100  %100  درصد ستوني
  %100  %4/15  %6/84  درصد از كل 

05/0 > 54/0 X2 125/0  Fisher’s Exact Test =  

  

دهد كه وضعيت سازي مصرف آب در استخرهاي مورد پژوهش نشان ميبررسي وضعيت استانداردهاي بهينه
درصد شامل  27/3درصد شامل استخرهاي دولتي و  72/7درصد استخرها نامطلوب است كه از ميان  84/6

ت استانداردها كه با كنندة هزينة استخرها و تأثير آن در رعايبا بررسي منبع تأمين. استخرهاي خصوصي بود
عبارت به. استفاده از آزمون كاي دو انجام گرفت، تفاوت معناداري بين استخرهاي دولتي و خصوصي مشاهده نشد
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هاي انرژي در استخرهاي دولتي و خصوصي تأثيري در رعايت استانداردهاي كنندة هزينهديگر، منبع تأمين
  .سازي مصرف آب نداشتبهينه

  كنندة ان تطابق استانداردهاي برنامة انرژي در استخرها به تفكيك منبع تامينبررسي ميز - 4جدول 
  هاي استخر هزينه 

 بهينه سازي مصرف آب وضعيت
  مجموع

  مطلوب   نامطلوب  متوسط

هاي  منابع تأمين كنندة هزينه
  استخر

  دولتي

  9  0  5  4  فراواني
  %100  %0  %55/6  %44/4  درصد سطري 
  %2/69  %0  %71/4  %80  درصد ستوني
  %2/69  %0  %38/5  %30/8  درصد از كل 

  خصوصي

  4  1  2  1  فراواني
  %100  %25  %50  %25  درصد سطري
  %100  %30/8  %28/6  %20  درصد ستوني
  %8/30  %7/7  %15/4  %7/7  درصد از كل 

  مجموع

  13  1  7  5  فراواني
  %100  %7/7  %53/8  %38/5  درصد سطري 
  %100  %100  %100  %100  درصد ستوني
  %100  %7/7  %53/8  %38/5  درصد از كل 

05/0 > 0/72 X2 0/21  Fisher’s Exact Test =  

 71/4دهد وضعيت ريزي انرژي در استخرهاي مورد پژوهش نشان ميبررسي وضعيت استانداردهاي برنامه
خصوصي درصد استخرهاي خصوصي نامطلوب بود و تنها يك استخر  28/6درصد استخرهاي دولتي و 

كارگيري كرد كه دليل عمدة آن نيز عدم استفاده از تجهيزات مدرن و بهاستانداردهاي مطلوب را رعايت مي
  .نيروهاي متخصص در امور تأسيساتي است

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي مسكوني و اماكن ورزشي تأثير سازي مصرف آب در ساختماناند كه بهينهها نشان دادهپژوهش
هاي آبي و مصارف طور كلي بين سيستمهاي انرژي خواهد داشت و بهرف انرژي در ديگر سيستممستقيمي بر مص
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  سازي آب مصرفي، مسئلة مهمي در زمينة انرژي در اماكن همبستگي حياتي وجود دارد و اثربخشي و بهينه
  ).8(آيد شمار ميوري انرژي بهبهره

استخر از شهرستان اروميه  13سازي مصرف آب بر روي اين تحقيق با عنوان كاربرد استانداردهاي بهينه
قدمتي ) استخر 7(استخر نيز متعلق به بخش خصوصي بودند كه بيشتر آنها  4استخر، دولتي و  9. انجام گرفت

درصد استخرها در بعدازظهرها  84/6. سال داشتند و داراي تأسيسات و امكانات جديدالتأسيس بودند 10كمتر از 
  .كردنددرصد آنها در ساعات قبل از ظهر نيز به مشتريان خدمات ارائه مي 25/4و تنها فعاليت داشتند 

طور كلي سازي مصرف آب در استخرهاي اروميه نشان داد كه بهدر مجموع، مقايسة استانداردهاي بهينه
  .اني داردهمخو) 1998(و تريانتي ) 1388(استخرها وضعيت مطلوبي ندارند كه اين نتايج با نتايج كيخاوني 

هاي آب كشيشده در لولهسازي مصرف آب مشخص شد كه بيشتر تجهيزات استفادهدر بررسي بهينه
ها و استانداردهاي وزارت نيرو بايد در اماكن كه براساس دستورالعملاستخرها، قديمي و غيرخودكارند، درحالي

هاي هوامصرف آب سرشيرها و سردوش مصرف وهاي كمتانكها و فالشها از شيرها، دوشورزشي و ساختمان
طور چشمگيري از اتالف گونه اماكن، بهكاهش داده شود تا به اين طريق ضمن اصالح الگوي مصرف آب در اين

همخواني ) 2008(هاي جيمز آمده از اين تحقيق با يافتهدستنتايج به. هاي انرژي نيز جلوگيري شودديگر مكمل
  .دارد

هاي استخر كنندة هزينهسازي مصرف آب به تفكيك منبع تأمينهاي بهينهآيتم در مقايسة ميزان تطابق
اما در مجموع وضعيت . مشخص شد كه تفاوت معناداري بين استخرهاي دولتي و خصوصي وجود ندارد

دليل وجود قوانين استخرهاي شناي دولتي اروميه نسبت به استخرهاي خصوصي بهتر بود كه احتماالً به
هاي نتايج اين تحقيق با يافته).  05/0(سازي آب بود دولت در مورد اجراي استانداردهاي بهينهسختگيرانة 

  .همخواني داشت) 1388(وري انرژي ايران تحقيقات سازمان بهره

دهندة وضعيت نامطلوب در مصارف آب استخرهاي اروميه بود كه اين روند طور كلي نتايج تحقيق نشانبه
ويژه ارتباط مستقيم آنها با عدم مصارف ها و افزايش قيمت انواع انرژي در استخرها بهنهبعد از هدفمندي يارا

وري اقتصادي اماكن مذكور را زير سؤال ببرد و در صورت عدم اصالح الگوي مصرف تواند بهرهبهينة آب مي
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هاي مربوط به العملبنابراين در پايان موارد مهمي از دستور. مديريت آنها را با مشكالت جدي مواجه سازد
  :شودسازي مصارف آب در استخرهاي شنا پيشنهاد ميمنظور بهينهوري انرژي وزارت نيرو بهسازمان بهره

كاهش درجة حرارت آب . 2 هاي هوا؛استفاده از تجهيزات كاهندة جريان آب مانند سرشيرها و سردوش. 1
. 4 هاي داراي ايراد و نشتي؛عويض اتصاالت و فلكهتعمير و ت. 3 گرم مصرفي استخرها در ساعات تعطيلي و شب؛

- گيري از سنسور و فالشبهره. 5 هاي بهداشتي؛لزوم استفاده از آب چاه به منظور تأمين آب استخرها و سرويس

  .هاي بازيافت در تأسيسات آبيكارگيري سيستمبه. 6 آبي؛  مصرف در تأسيساتهاي كمتانك
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