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 مقایسه استانداردهای بهینه سازی مصرف آب در استخرهای شهرستان ارومیه
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 مربی دانشگاه  سهند-1

 دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه-2

 دانشیار دانشگاه ارومیه-3
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 :چکیده 

هدف از تحقیق حاضر،مقایسه استانداردهای بهینه سازی مصرف آب در استخرهای شنای شهرستان ارومیهه بودببهه ایه     

باب که کل جامعه تحقیق را تشکیل می دادند به صورت تمام  13منظور استخرهای مرکز استان آذربایجان غربی به تعداد 

ده های تحقیق شامل پرسشنامه و چک لیست بهود کهه بها اسهتناد بهه      شماری مورد مطالعه قرار گرفتندب ابزار جمع آوری دا

( 1314( و دفتر تدوی  و ترویج مقررات ملی ساختمان کشهور ) 1311استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی )

% بهه  18نبها   تهیه گردید و پس از ارزیابی اعتبار محتوایی،پایایی آن در یک مطالعه راهنما بهه وسهیله ضهریل ال های کرو    

بهاب مربهوب بهه اسهتخرهای      9باب استخر شهنای شهرسهتان ارومیه،تعهداد    13دست آمدبنتایج تحقیق نشان دادکه از تعداد 

 سال داشتندب 11استخر ( قدمتی کمتر از  7باب دیگر متعلق به بخش خصوصی بود و اغلل آنها ) 4دولتی و 

 رف آب،استخر های شنا،شهرستان ارومیهواژه های کلیدی:استانداردهای انرژی ،بهینه سازی مص

Abstract 
This study aimed  at comparing  the improvement  standards  of water  consumption  in  swimming  

pools  of urmia .For this purpose ,all the 13 swimming  pools of Urmia were  studied.The data were 

collected  through a questionnaire and a checklist  obtained  based  on  the  standards of  standard  
Industrial   studies(1384)and The office of building National Legislation(1384).Then,the 1escriptive of 

the  questionnaire  and  the checklist  were  examined  in a guided  study  through (a)formula  

indicating 0.86. The findings  showed that among  13 swimming  pools  of urmia,9 were 

governmental  and 4 were  for  private sectors .In addition , most of them (7pools) were  built  less 
than 10 years ago. And most of the   equipments which were used  in the pools  plumbing are used 

and no automatic.The  comparison  of  the  items of water consumption  improvement  according  to 

the  supporting  sources  of  pools,  expenditures  demonstrated  no significant  difference between 
governmental and private  pools.Totally the  comparison of the  improvement  standards  of water 

consumption   in the swimming  pools  of  Urmia  demonstrated  that the  pools  don’t  have  a 

desirable  situation. 
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 مقدمه :

فعالیت های ورزشی وت ریحی که در آب ومحیط های آبی به مرحله اجرا در می آیند، فرصت های فراوانی را در 

عرصه های ت ریحی ، ورزشی ،اقتصادی ، درمانی وآموزشی ایجاد نموده وبه تبع آن زمینه بسیار فعالی را جهت سرمایه 

قیقات متعددی در رابطه با مصرف آب وانرژی در (بتح1گذاری ، اشتغال ، استخدام وگردشگری فراهم می آورند)

استخرها وبهینه سازی وبهره وری انها صورت پذیرفته است که نتایج آنها نشان می دهد تنها با کاهش یک درجه از دمای 

درصد از مصرف سوخت در سال کاهش می یابد که ای  مقدار برای افزایش یک درجه از دمای محیط  41آب حدود 

درصددر  81درصد استبدر صورت است اده استخرهای شنا از روکش استخر در ساعات تعطیلی، میزان  9استخر،حدود 

(ب در ای  تحقیق با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن 2مصرف انرژی ساالنه آنها صرفه جویی انجام خواهد گردید)
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ی شنای شهرستان ارومیه را بعنوان یارانه ها در کشور،تحقق بر آن است که وضعیت موجود مصارف آب در استخر ها

جامعه ی نمونه به نمایندگی از کشور مطالعه وبا مقایسه آن با استانداردها،نسبت به ارائه راهکارهایی جهت بهینه سازی 

 (ب4()3مصرف آب اقدام نماید)

 روش تحقیق:

وش پیمایشی به مرحله تحقیق حاضراز نظرهدف کاربردی وازنظرنوع جمع آوری داده ها،توصی ی می باشدکه به ر

استخر نمونه های تحقیق را  13به تعداد 1319اجرا در امده است ب کلیه استخرهای سر پوشیده شهرستان ارومیه در سال 

تشکیل می دادند که به صورت سرشماری مطابق با کل جامعه بودندبابزار اندازه گیری بکار گرفته در ای  تحقیق 

وممیزی انرژی موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی  19ستناد به استانداردهای مبحث پرسشنامه وچک لیستی بود که با ا

(تهییه گردید وبرای تعیی  اعتبار محتوایی به 1314(ودفتر تدوی  وترویج مقررات ملی ساختمان کشور)1311ایران )

نیز در یک مطالعه راهنما بر رویت تعدادی از اساتید مربوطه رسانده شد ومورد ارزیابی تخصصی قرار گرفت وپایایی آن 

% بدست آمدبتحلیل های آماری نیز با است اده از نرم افزار 18استخر شهر تبریز به وسیله ضریل ال ای کرونبا   11روی 

spss17 در سطح معنا داریa=%5  انجام گردیدب 

ی شنا دولتی وبقیه در صداستخر ها 2/89نتایج ویافته های تحقیق:یافته های توصی ی تحقیق نشان می دهد که 

 %(در ساعات بعد ازظهر مشغول فعالیت وارائه خدمات می باشندب8/14خصوصی می باشند که بیشتر انها )
 . بررسی میزان تطابق آیتم های بهینه سازی مصرف آب به تفکیک منبع تامین کننده هزینه های استخر1جدول 

 مجموع بهینه سازی مصرف آب وضعیت

 مطلوب نامطلوب

منههابع تههامی  کننههده هزینههه هههای  

 استخر

 9 1 1 فراوانی دولتی

 1/111 1/11 9/11 درصدسطری

 2/89 1/01 7/72 درصدستونی

 2/89 7/7 0/81 درصد از کل

 4 1 3 فراوانی خصوصی

 1/111 1/20 1/70 درصد سطری

 1/31 1/01 3/27 درصد ستونی

 1/31 7/7 1/23 درصد از کل

 13 2 11 فراوانی مجموع

 1/111 4/10 8/14 درصد سطری

 1/111 1/111 1/111 درصد ستونی

 1/111 4/10 8/14 درصد از کل

  =0/125                fishers Exact Test=0/54<0/05 
درصد 8/14بررسی وضعیت استانداردهای بهینه سازی مصرف آب در استخر های مورد پژوهش نشان می دهد که 

درصد شامل استخر های  3/27درصد شامل استخر های دولتی و 7/72استخر ها وضعیتی نا مطلوب بودند که از آن میان 

در رعایت استانداردها ،ت اوت معنی داری بی  استخر خصوصی بودببا بررسی منبع تامی  کننده هزینه  استخر ها وتاثیر آن 
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های دولتی وخصوصی مشاهده نگردیدب به عبارت دیگر منبع تامی  کننده هزینه های انرژی در استخر های دولتی 

 وخصوصی تاثیری در رعایت استانداردهای بهینه سازی مصرف آب نداشته استب

استخر از شهرستان  13استاندارد های بهینه سازی مصرف آب بر روی بحث ونتیجه گیری :ای  تحقیق با عنوان مقایسه 

درصد آنها در ساعات قبل از ظهر نیز  4/20درصد استخر ها در بعد از ظهر فعالیت داشته وتنها  8/14ارومیه انجام گردیدب 

دراستخر های ارومیه  به ارائه خدمات به مشتریان می پرداختندبدر مجموع مقایسه استانداردهای بهینه سازی مصرف آب

نشان دادکه بطور کلی استخر ها در وضعیت مطلوبی قرارداردبدر بررسی مربوب به بهینه سازی مصرف آب مشخص 

گردید که اکثر تجهیزات است اده شده در لوله کشی های آب استخر ها ،قدیمی وغیر خودکار می باشند بدر مقایسه 

به ت کیک منبع تامی  کننده هزینه های استخر مشخص گردید که ت اوت  میزان تطابق آیتم های بهینه سازی مصرف آب

معنی داری بی  استخر های دولتی وخصوصی وجود نداشتب اما در مجموع استخر های شنای دولتی وضعیت بهتری 

نسبت به استخر های خصوصی ارومیه داشتند که احتماال بدلیل وجود قوانی  سختگیرانه دولت در مورد اجرای 
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