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Due to role of water consumption management as a
main part in demand management, installing the
retrofit accessories for the house fixtures, on the
technical side of water consumption management,
can have a significant impact on reducing urban
water consumption. There is a question, however, on
how Water and Wastewater Companies (WWC) can
implement such approach and equip households with
retrofit accessories. This article presents an optimal
plan which includes the kind of accessories, target
community and the way of implementation. The
study hired the data for Isfahan city customers’ water
consumption and prices in Iranian year 1396.
According to the cost-benefit diagram for 6 packs of
accessories, the optimal pack included 3 aerators, 1
shower head and 1 flush tank. Due to cost and impact
of this pack on reduction of water consumption, the
target community was selected from customers who
have high consumptions over 2 times of
consumption authorized pattern. Among 3 ways to
implement this plan, distributing accessories by
WWC and paying the cost by customers in
installment showed shorter payback period and more
feasibility in implementing the plan.

با توجه به اهمیت نقش مدیریت مصرف آب بهعنوان بخش بزرگی از
 استفاده از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف که در بعد فنی،مدیریت تقاضا
 میتواند تأثیر قابلتوجهی در کاهش مصرف،مدیریت مصرف مطرح میشود
 این سوال مطرح میشود که چنانچه شرکتهای.آب شهری داشته باشد
آب و فاضالب تصمیم به اجرای طرح تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده
 در این مقاله طرح بهینه. چگونه آن را اجرایی سازند،مصرف داشته باشند
تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف ارائه شده است که در طی
 برای مشترکین شهر اصفهان و1396 آن با توجه به اطالعات و آمار سال
 جامعه هدف و روش اجرای طرح، بسته لوازم کاهنده،قیمتهای همان سال
هزینه بستههای تعریف شده لوازم- با توجه به نمودار سود.بیان شده است
 بسته بهینه لوازم کاهنده مصرف برای هر واحد مسکونی،) بسته6( کاهنده
 با. فالش تانک است1  سردوش و1 ،) سرشیر کاهنده (پرالتور3 شامل
 مشترکین،توجه به هزینه و تأثیری که این بسته در کاهش مصرف دارد
،پرمصرفی که متوسط مصرف ماهانه آنها دو برابر الگوی مصرف است
 از بین سه روش پیشنهادی برای.بهعنوان جامعه هدف برگزیده شدند
 روش توزیع بسته لوازم، با توجه به بعد اقتصادی و اجرایی،اجرای طرح
کاهنده مصرف در بین مشترکین جامعه هدف و دریافت هزینه آن از طریق
 دارای دوره بازگشت کوتاهتر و امکان بیشتر،اقساط بر روی قبوض آببها
. است،برای اجرا شدن
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، لوازم کاهنده مصرف آب، مدیریت مصرف آب:واژههای کلیدی
 هزینه- سود، بهینه،مشترکین خانگی

آبپخشها مطرح میشوند .درخصوص آببرها وسایلی که
راندمان باالتری داشته و میزان مصرف آب در آنها پایینتر باشند
و درخصوص آبپخشها لوازمی شامل انواع شیرهای اهرمی،
الکترونیک و پدالی ،انواع سردوشهای کاهنده ،انواع سرشیرهای
کاهنده (درفشان) ،فالش تانکهای کاهنده ،واترجت و  ...در دسته
تجهیزات کاهنده مصرف قرار میگیرند .بهطور کلی برای کلیه
آبپخشها ،لوازم و تجهیزاتی وجود دارد که یا با جایگزینی آنها
و یا تجهیز وسایل موجود به آنها ،کاهش مصرف آب رخ میدهد.
در این مقاله طرح تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف
آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
برای انجام طرح شناخت اجزی مصرف آب خانگی ،تعیین
پرمصرفترین اجزای مصرف و تأثیر لوازم کاهنده مصرف اهمیت
ویژهای دارد .چندین مطالعه داخلی و خارجی در مورد اجزای
مصرف آب در خانه ،لوازم کاهنده مصرف آب و همچنین نتایج
تجهیز خانهها به این لوازم انجام شده است .در جدول  1مقایسهای
بین میزان مصرف آب اجزای مصرف خانگی طی تعدادی از
مطالعات انجام شده ارائه شده است.

 -1مقدمه
با توجه به محدودیتهای منابع آبی ،مدیریت تقاضا در دهههای
اخیر بر مدیریت عرضه پیشی گرفته است .در ایران نیز با توجه
وضعیت شدید کم آبی ،کاهش شدید بارش که منجر به افزایش
شرایط خشکسالی شده از یک طرف و افزایش مصارف آب در
کاربریهای مختلف نظیر شرب ،صنعت و کشاورزی از طرف دیگر،
باعث شده است که مقوله مدیریت تقاضا با نگاه جدیتری پیگیری
شود .مدیریت مصرف بخش گستردهای را در مدیریت تقاضا بهخود
اختصاص میدهد که با اقداماتی همچون اقدامات فنی ،فرهنگی،
قانونی ،تعرفهای ،سیاستگذاری و  ...قابلانجام است .در بحث
اقدامات فنی ،استفاده از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف به عنوان
یک اقدام اساسی محسوب شده که میتواند تأثیر قابلتوجهی در
کاهش مصرف آب شرب داشته باشد .از آنجا که در اکثر نقاط
کشور آب شرب و بهداشت از یک شبکه تأمین میشود ،هر آنچه
از این شبکه مورد استفاده قرار میگیرد شامل وسایل آببر و
وسایل آبپخش ،الزم است که در بحث مدیریت مصرف به آن
توجه شود .لوازم کاهنده مصرف آب در هر دو بخش آببرها و

جدول  -1درصد اجزاء مصرف آب خانگی در مطالعات داخلی و خارجی
روشویی

مطالعات

حمام

وان

توالت

)Heaney et al. (1998

11

11

18

11

)Mayer et al. (1998

16/8

1/7

26/7

15/7

1/4

)DeOreo and Mayer (2013

20/4

2/6

24

19/1

1/1

)DeOreo and Mayer (2013

20

3

24

20

2

16

)Mayer et al. (2003

13/9

3/5

23/1

12/2

1/2

16/1

29/8

29

2

18

16

2

24

9

-

-

27

-

4

)Roberts (2005
ملکی نسب و قالیباف ()1386

27

11

10

یونسلو ()1387

30

18

14

آشپزخانه

9

15

9

16

21/7

13/7

2/2

16/5

12/4

3/8

13

3
0/1

25
28

در سال  1998نتایج تحقیقات چهار ساله در مصرف آب در
خانه و تأثیر تجهیز خانه به لوازم کاهنده مصرف در  12شهر
آمریکای شمالی منتشر شد ( .)Heaney et al., 1998این نتایج
در جدول  1ارائه شده است .در این مطالعه همچنین نشان داده
شد که با تجهیز آنها به لوازم کاهنده و کممصرف میتوان سرانه
مصرف را از  70-65به  45-40گالن در روز برای هر نفر ()%35
کاهش داد.
مهمترین مطالعه انجام شده در زمینه تعیین میزان اجزای
مصرف آب خانگی مطالعاتی است که توسط مرکز تحقیقات
انجمن امور آبی آمریکا ( )AWWARFو طی گزارش آن در سال
 1999و ویرایش اول و دوم در سال  2013و  2016منتشر شد.
نتایج این سه مطالعه در جدول  1ارائه شدهاند .در این مطالعات
تعدادی از مشترکین خانگی تک واحدی انتخاب شده و با بررسی
مصارف آنها ،مصرف سرانه و درصد مصرف هر کدام از اجزای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ماشین ظرفشویی

ماشین لباسشویی

نشت

سایر

مصرف آب ارائه شده

6

است ( Mayer et al., 1999; DeOreo and

.)Mayer, 2013; DeOreo et al., 2016
در مطالعات انجام شده در سه ایالت آمریکا در طی سالهای
 2000تا  2003تأثیر تجهیز خانهها به لوازم کاهنده مصرف و
همچنین استفاده از لوازم آببر کممصرف (ماشین لباسشویی)
بررسی شد .در هریک از این مطالعات که در ایاالت واشنگتن،
کالیفرنیا و فلوریدا انجام گرفت ،نمونهای از خانههای تک واحدی
انتخاب و میزان مصرف آب آنها قبل و بعد از تجهیز بررسی شد.
در این مطالعات بیشترین کاهش مصرف مربوط به توالتها،
ماشین لباسشویی و نشت (که عمدتا مربوط به فالش تانکها بوده
است) بوده و در مطالعه آخر ،سردوشها نیز پس از دو مورد توالت
و ماشین لباسشویی قرار گرفت .در جدول  1درصد اجزای مصرف
آب داخل خانه در مطالعه انجام شده در ایالت کالیفرنیا نشان داده
شده است .در سومین مطالعه که در شهر تامپا واقع در فلوریدا و
43

سال چهارم ،شماره  ،3پاییز 1398

کردند .گروه تیمار به سرشیر آشپزخانه و دستشویی و سردوش
حمام تجهیز شد که نتیجه آن  22درصد کاهش مصرف آب را
نشان میدهد .هزینه تهیه این قطعات در طول  10ماه از محل
کاهش مبلغ قبوض آب ،برگشت میشود .در حالیکه عمر مفید
قطعات  5ساله است .همچنین نسبت سود به هزینه  5.8محاسبه
شد.
ملکی نسب و قالیباف ( )1386به بررسی نصب لوازم کاهنده
مصرف در شهر شاندیز پرداختند و با نصب کنتورهای مجزا ،کلیه
مصارف انتهایی  23مشترک منتخب را در یک دوره  9روزه قبل
و بعد از نصب سردوش و درفشان اندازهگیری کردند .اجزای
مصرف آب طبق جدول  1بهدست آمده است .نتیجه بررسی،
کاهش  34-27درصدی مصرف هرکدام از مصارف انتهایی تجهیز
شده و کاهش  26درصدی مصرف کل خانه را نشان داد .یونسلو
( )1387ازجمله مطالعات دیگر انجام شده برای تعیین الگوی
مصرف در شهر تهران با همکاری سازمان ملل (یونسکپ) در سال
 1384بود که اجزای مصرف در جدول  1ارائه شده است.
در ابتدای دهه  90شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با
تأکید شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،پروژه روششناسی
اندازهگیری مصرف آب هریک از اجزای مصرف آب خانگی را در
دستور کار خود قرار داد .این شرکت با بررسی روشهای مختلف
درنهایت بهروشی برای اندازهگیری اجزای مختلف آب خانگی
دست یافت و با اجرای آن برای  16واحد خانگی توانست درصد
مصرف هر جزء را حساب کند .شکل  1نتیجه تحلیل دادههای
ثبت شده در  10مشترک خانگی توسط این شرکت را ارائه میکند
(مالباشی.)1397 ،

بر روی  26خانه تک واحدی انجام گرفت ،پس از تجهیز مصرف
سرانه  %49کاهش یافته بودMayer et al., 2003; Mayer et ( .
.)al., 2004
مرکز آب  Yarra Valleyدر استرالیا در سال  ،2004مصارف
 300خانه در ملبورن را در دو بازه زمانی دو هفتهای در تابستان
و زمستان مورد مطالعه قرار داد که درصد اجزای مصرف داخلی
خانه طبق جدول  1حاصل شده است ( .)Roberts, 2005برنامه 4
سالهای که از سال  2005در  4شهر در ماساچوست شروع و نتایج
آن در سال  2009منتشر شد ،شامل  4استراتژی برای کاهش
مصرف آب طراحی و اجرا شد .یکی از استراتژیهای آن ،خود
شامل دو برنامه بود :لوازم کاهنده مصرف رایگان برای مصارف
داخلی خانه و تخفیف برای خرید توالت و ماشین لباسشویی و
ظرفشویی کممصرف.)Tsai, et al., 2011( .
در سال  2013مدلی برای کمهزینهترین روش کاهش مصرف
آب در خانه ارائه شد .در این مدل که براساس دادههای  5ساله
 2006-2011کالیبره شده بود ،اقدامات مدیریت مصرف به دو
گروه کوتاهمدت و بلندمدت تقسیمبندی شده که تأثیر و هزینه
هر کدام از آنها در مدل وارد شده بود .نتیجه اولیه این مدل آن
است که کمهزینهترین روش کاهش مصرف در خانه تجهیز حمام
و روشوییها به لوازم کاهنده مصرف است .اما بیشترین پتانسیل
کاهش مصرف را توالتها دارند .همچنین لحاظنمودن تخفیف
برای ماشین لباسشویی با راندمان باال ،بیشترین میزان کاهش
مصرف آب در واحد هزینه را دارد (.)Cahill, et al., 2013
ملکینسب و همکاران ( )1386پایلوتی شامل دو گروه 40
تایی خانه (بهعنوان شاهد و تیمار) را در شهر کاشان بررسی

ثبت نشده
%5

ماشین
ظرفشویی
%5
ماشین
لباسشویی
%8
سینک
آشپزخانه
%28

همزمانی
مصارف تفکیک
نشده %6
حمام
%24

توالت
%16

روشویی
%8

شکل  -1درصد اجزای مصرف آب داخل خانه طبق مطالعه انجام شده در شرکت آب و فاضالب اصفهان (مالباشی)1397 ،

 -2مواد و روشها

 جامعه هدف

در این مقاله طرح بهینه لوازم کاهنده مصرف برای مشترکین
خانگی ارائه میشود .برای این طرح الزم بود موارد زیر تعیین
شوند:

 -1-2نوع لوازم کاهنده مصرف

 روش اجرای طرح

برای تعیین مجموعه بهینه لوازم کاهنده برای یک خانه
مسکونی الزم بود که ابتدا لیست لوازم کاهنده مصرف قابل

 نوع لوازم کاهنده مصرف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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فاضالب اصفهان و تجارب حاصله) در جدول  2ارائه شده است.
بهمنظور تهیه طرح بهینه لوازم کاهنده ،بستههایی شامل ترکیبی
از لوازم ارائه شد که از سادهترین بسته که شامل  3پرالتور بود تا
کاملترین بسته که شامل کلیه لوازم جدول  2بود تعریف شد .در
جدول  3این بستهها بههمراه قیمت هر بسته ارائه شده است
(قیمتها مربوط به سال  1396و تنها قیمت خود تجهیزات بوده
و هزینه نصب در آن لحاظ نشده است).

استفاده در یک خانه ،میزان تأثیر و قیمت آنها مشخص شده و
سپس نسبت به بهینهسازی آن اقدام شود .در این مقاله از نمودار
سود -هزینه برای دستیابی به بسته کاهنده مصرف استفاده شده
است.
بهطورکلی برای کلیه آبپخشها ،تجهیز کاهنده مصرف آن
نیز طراحی ،ساخت و عرضه شده است .لوازم کاهنده مصرف
قابلاستفاده در یک خانه مسکونی و میزان تأثیر آنها در کاهش
مصرف (طبق آزمایشات صورتگرفته در آزمایشگاه شرکت آب و

جدول  –2لیست لوازم کاهنده مصرف و میزان کاهش مصرف آنها
ردیف

نام کاهنده

درصد کاهش مصرف

1

شیر اهرمی سینک

35

2

شیر اهرمی روشویی

35

3

شیر اهرمی توالت

35

4

شیر اهرمی حمام

15

5

فالش تانک

60

6

سردوش

60

7

پرالتور

25

جدول  –3بستههای لوازم کاهنده مصرف و قیمت آنها
شماره بسته

تعداد لوازم کاهنده مورد نیاز هر بسته
پرالتور

فالش تانک

سردوش

1

3

2

3

1

3

3

1

1

4

2

1

1

قیمت (تومان)

مجموعه کامل شیرآالت اهرمی

1.350

5

1

6

1

55.550
115.550
 1عدد شیر اهرمی سینک

218.700

1

432.500

1

535.000

1

برآورد مقدار و درصد هر جزء مصرف آب در خانه را در اصفهان
نشان می دهد .برآورد درصد هر جزء مصرف آب با استفاده از
مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور که در بخش مقدمه
ارائه شد ،ثبت شده و مقدار مصرف با احتساب این درصدها و
مصرف سرانه هر واحد مسکونی محاسبه شد .جدول  5نیز میزان
کاهش مصرف آب درنتیجه استفاده از بسته لوازم کاهنده را ارائه
می کند .اعداد این جدول با استفاده از میزان کاهش هریک از
لوازم کاهنده مصرف (جدول  ،)2بستههای تعریف شده لوازم
کاهنده (جدول  )3و مقدار کاهش هر تجهیز (جدول  )4محاسبه
شدهاند.

بهمنظور استفاده از نمودار سود-هزینه الزم است که سود
حاصل از هر بسته نیز مشخص شود .در اینجا سود حاصل از آنها
میزان کاهش مصرف هر بسته خواهد بود .برای تعیین کاهش
مصرف هر بسته ،مقدار مصرف آب در هر جزء مصرف در خانه با
استفاده از مطالعات انجام شده در این زمینه که در مقدمه به آنها
اشاره شده و همچنین میزان سرانه مصرف آب خانگی در اصفهان
مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از جدول  2میزان کاهش
مصرف هر بسته تعیین شد .سرانه مصرف آب خانگی در شهر
اصفهان در سال  1396برابر  154لیتر در روز برای هر نفر بوده
که با احتساب بعد خانوار  3/17نفر در خانواده ،مقدار کل مصرف
آب هر واحد مسکونی  488لیتر در روز برآورد میشود .جدول ،4

جدول  -4برآورد مصرف آب پخشهای مختلف در یک واحد مسکونی در اصفهان
آشپزخانه

روشویی

شیر توالت

فالش تانک

شیر حمام

سردوش

درصد

%28

%13

%12

%8

%8

%20

مقدار (لیتر)

137

63

59

39

39

98

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -5میزان کاهش مصرف آب با استفاده از بستههای لوازم کاهنده مصرف بر حسب لیتر
مقدار
سردوش

شماره بسته

شرح بسته

آشپزخانه

روشویی

شیر توالت

1

 3پرالتور

34

16

15

2

 3پرالتور  +سر دوش

34

16

15

49

شیر حمام

فالش تانک

کاهش
مصرف
(لیتر)

درصد
کاهش
مصرف

65

%13

114

%23

3

 3پرالتور  +سر دوش  +فالش
تانک

34

16

15

49

23

137

%28

4

 2پرالتور  +شیر سینک  +سر
دوش  +فالش تانک

41

16

15

49

23

144

%29

5

مجموعه شیرآالت اهرمی

41

19

18

49

6

132

%27

6

مجموعه شیرآالت اهرمی  +سر
دوش  +فالش تانک

41

19

18

49

6

156

%32

بهمنظور استفاده از نمودار سود-هزینه ،مقدار هزینه و میزان
مصرف آب هر بسته استفاده شد .شکل  2نمودار سود -هزینه 6
بسته پیشنهادی را نشان میدهد .همانطور که در نمودار نیز
مشخص است نقطه بهینه که محل تالقی دو نمودار است در بین
دو بسته  3و  4قرار گرفته است .از آنجا که از یکطرف نقطه
بهینه متمایل به بسته  3است و از طرف دیگر میزان کاهش

23

مصرف (مقدار مصرف) در این دو بسته نزدیک به یکدیگر بوده در
حالیکه قیمت بسته  4باالتر از قیمت بسته  3است ،بسته  3که
شامل  3عدد پرالتور 1 ،عدد سردوش و  1عدد فالش تانک است
بهعنوان بسته بهینه لوازم کاهنده مصرف در یک واحد مسکونی
انتخاب میشود که کاهش مصرف  28درصدی و قیمت  115هزار
تومان دارد.
600000

90%

مصرف آب (درصد)

85%

400000

80%

300000

75%

200000

70%

قیمت (تومان)

نقطه بهینه

500000

100000
0

65%
6

5

3

4

2

بسته لوازم کاهنده مصرف (شماره بسته)

1

قیمت
درصد مصرف

شکل  -2نمودار سود -هزینه بسته های پیشنهادی لوازم کاهنده مصرف آب

(زیر الگوی مصرف) ،از  20تا ( 40باالتر از الگو و کمتر از دو برابر
الگوی مصرف) و باالتر از ( 40باالتر از دو برابر الگوی مصرف)
مترمکعب در ماه را ارائه مینماید .همانطور که در جدول نیز
مشخص است متوسط مصرف ماهانه مشترکین خانگی شهر
اصفهان  12/3مترمکعب بوده که نشان میدهد که مقدار متوسط
مصرف آب توسط مردم اصفهان مناسب بوده است.
از آنجا که بسته  3لوازم کاهنده مصرف بهعنوان بسته بهینه
انتخاب شد که مقدار کاهش مصرف ناشی از نصب آن  %28است،
چنانچه مشترکین مسکونی شهر اصفهان اقدام به نصب لوازم این
بسته نمایند ،تغییرات مصرف و میزان درآمد آببها ناشی از آن
طبق جدول  7خواهد بود.

 -2-2جامعه هدف
برای طرح بهینه لوازم کاهنده مصرف آب برای مشترکین
مسکونی ،پس از تعیین بسته بهینه لوازم کاهنده ،الزم است جامعه
هدف نیز مشخص شود .جامعه هدف میتواند کلیه مشترکین
مسکونی شهر باشد یا فقط قسمتی از آنها .چنانچه تنها بخشی
از مشترکین مسکونی هدف طرح باشند ،این بخش چگونه و بر
چه مبنایی انتخاب شوند؟
بدینمنظور مشترکین مسکونی شهر اصفهان در سال 1396
از نظر تعداد ،میزان مصرف آب و مبلغ درآمد ناشی از قبوض
آببها آنها بررسی شدند .جدول  6وضعیت مشترکین مسکونی
شهر اصفهان در سال  1396را ارائه میکند .در این جدول
همچنین مشترکین مسکونی به تفکیک طبقات مصرف زیر 20
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -6وضعیت مشترکین مسکونی شهر اصفهان در سال 1396
مشترکین خانگی

انشعاب قرائت

آحاد قرائت

مقدار مصرف

متوسط مصرف ماهانه

جمع کل درآمد

متوسط نرخ کل

شده

شده

(مترمکعب)

(مترمکعب)

(میلیون ریال)

(ریال)

 0تا 20

308.020

709.261

90.673.971

10/7

316.592

3.492

 20تا 40

58.181

99.707

27.742.858

23/2

134.276

4.840

 40به باال

2.351

3.065

1.851.867

50/3

31.266

16.883

جمع کل

368.552

812.033

120.268.696

12/3

482.134

4.009

طبقات مصرف ماهانه
(مترمکعب)

جدول  -7مقایسه مصرف و درآمد آب بها قبل و بعد از نصب لوازم کاهنده (بسته )3
در مشترکین خانگی شهر اصفهان در سال 1396
قبل از نصب لوازم

مشترکین خانگی

طبقات مصرف

مقدار

تعداد آحاد

ماهانه

مصرف
(مترمکعب)

(مترمکعب)

بعد از نصب لوازم

متوسط

مبلغ قبض

مصرف

ماهانه یک

ماهانه

واحد

(مترمکعب)

(ریال)

مبلغ

جمع کل
درآمد

مقدار

ساالنه

مصرف

(میلیون

(مترمکعب)

ریال)

متوسط

قبض

مصرف

ماهانه

ماهانه

یک

(مترمکعب)

واحد
(ریال)

جمع کل
درآمد
ساالنه
(میلیون
ریال)

 0تا 20

709.261

90.673.971

10/7

86.827

738.996

65.285.259

7/7

63.886

543.742

 20تا 40

99.707

27.742.858

23/2

256.265

306.617

19.974.858

16/7

15.2860

182.679

 40به باال

3.065

1.851.867

50/3

1.581.041

58.151

1.333.344

36/2

624.714

22.977

بهاین مقدار کاهش ،ارائه شده است .همانطور که در جدول نیز
نشان داده شده است کمترین هزینه برای هر لیتر بر ثانیه آب
ذخیره شده ،مربوط به مشترکین پرمصرف با مصرف باالتر از دو
برابر الگوی مصرف (باالتر از  40مترمکعب در ماه) بوده که برابر
 214میلیون ریال است .بنابراین بهترین جامعه هدف بهمنظور
نصب لوازم کاهنده مصرف 3065 ،واحد مسکونی پرمصرف
( 2351مشترک) در شهر اصفهان هستند.

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود درنتیجه نصب
لوازم کاهنده مقدار مصرف و در نتیجه مبلغ آببها نیز کاهش
مییابد .حال باید بررسی شود که در هرکدام از ردیفهای فوق با
توجه به هزینه صرف شده برای این لوازم چه مقدار آب ذخیره
میشود و در نهایت با مقایسه آنها گروه مشترکین جامعه هدف
که بیشترین سود و کمترین هزینه را بهدنبال دارد انتخاب شود.
در جدول  8میزان کاهش مصرف آب در یکسال و معادل آن
برحسب لیتر بر ثانیه بههمراه هزینه لوازم کاهنده برای رسیدن

جدول  -8قیمت واحد هر لیتر بر ثانیه آب ذخیره شده ناشی از نصب لوازم کاهنده مصرف
در مشترکین خانگی شهر اصفهان در سال 1396
مشترکین خانگی

تعداد

کاهش مصرف

کاهش مصرف

قیمت تجهیز به لوازم کاهنده

قیمت واحد لیتر بر ثانیه

آحاد

(مترمکعب در سال)

(لیتر بر ثانیه)

مصرف (میلیون ریال)

ذخیره شده (میلیون ریال)

 0تا 20

709.261

25.388.712

805

815.650

1.013

 20تا 40

99.707

7.768.000

246

114.663

466

 40به باال

3.065

518.523

16

3.525

214

جمع کل

812.033

33.675.235

1.068

933.838

875

طبقات مصرف ماهانه
(مترمکعب)

 توزیع و نصب رایگان بسته لوازم کاهنده مصرف در بین
مشترکین جامعه هدف؛

 -3-2روش اجرای طرح
برای طرح بهینه لوازم کاهنده مصرف آب برای مشترکین
مسکونی ،الزم است که نحوه اجرای طرح نیز مشخص شود.
بهمنظور تجهیز اماکن مسکونی میتوان از روشهای زیر استفاده
کرد:
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 توزیع بسته لوازم کاهنده مصرف در بین مشترکین جامعه
هدف و دریافت هزینه آن از طریق اقساط بر روی قبوض آببها؛

 الزام مشترکین جامعه هدف به خرید و نصب بسته لوازم
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ذکر شده در جداول  9و  10ارائه شدهاند.
چنانچه روش اول یعنی توزیع و نصب رایگان بسته لوازم
کاهنده مصرف در بین مشترکین جامعه هدف انتخاب شود،
شرکت آب و فاضالب بالغ بر 350میلیون تومان برای خرید لوازم
و  43میلیون تومان برای توزیع آنها هزینه کند که بازگشت
سرمایه آن طبق جدول  10برابر یکسال خواهد بود .در روش دوم
یعنی توزیع بسته لوازم کاهنده مصرف در بین مشترکین جامعه
هدف و دریافت هزینه آن از طریق اقساط بر روی قبوض آببها،
هزینه  0/115میلیون تومان توسط مشترک و پرداخت اقساطی
آن بهعنوان سرمایهگذاری اولیه انجام میشود که بازگشت سرمایه
آن برای هر واحد  0/1سال (حداکثر  2ماه) است .از طرف دیگر
هزینه توزیع آن برعهده شرکت آب و فاضالب بوده که مبلغ 43
میلیون تومان است و دوره بازگشت سرمایه آن برای شرکت هم
 0/1سال (حداکثر  2ماه) خواهد بود .در روش سوم یعنی الزام
مشترکین جامعه هدف به خرید و نصب بسته لوازم کاهنده
مصرف ،هزینه  0/115میلیون تومان توسط مشترک بهعنوان
سرمایهگذاری اولیه بوده که بازگشت سرمایه آن برای هر واحد
 0/1سال (حداکثر  2ماه) است.

کاهنده مصرف.
بازگشت سرمایه خرید و نصب تجهیزات کاهنده مصرف چه
توسط شرکت آب و فاضالب و چه توسط خود مشترک انجام
پذیرد ،باید بررسی شود .در این بررسی هزینه خرید و توزیع لوازم
بهعنوان هزینه طرح برای شرکت آب و فاضالب و مشترک لحاظ
میشود و کاهش هزینه تولید آب ناشی از کاهش مصرف ،بهعنوان
سود برای شرکت آب و فاضالب و کاهش مبلغ قبض آببها
بهعنوان سود برای مشترک درنظرگرفته میشود .اگرچه با انتخاب
هرکدام از این روشها شرکت آب و فاضالب موفق به کاهش 16
لیتر بر ثانیه تولید خود خواهد شد که معادل کاهش هزینه 396
میلیون تومان است (قیمت تمام شده هر مترمکعب آب در نقطه
سربهسر در سال  1396برای شهر اصفهان  7843ریال بوده است).
از طرف دیگر هزینه قبض مشترکین هم کاهش خواهد یافت .از
آنجا که مشترکین پرمصرفی که متوسط مصرف ماهانه آنها
باالتر از  40مترمکعب است ،بهعنوان جامعه هدف انتخاب شدهاند،
کاهش مبلغ قبوض ساالنه برای یک واحد محاسبه شده که برابر
 1/15میلیون تومان حاصل شد .در محاسبه بازگشت سرمایه تنها
سود مربوط به هزینه صرف شده لحاظ شده و از سایر سودها
صرفنظر شده است .هزینه ،سود و بازگشت سرمایه در سه روش

جدول  -9هزینه اجرای تجهیز مشترکین جامعه هدف به لوازم کاهنده مصرف آب شهر اصفهان در سال 1396
هزینه (میلیون ریال)

روش اجرای تجهیز مشترکین مسکونی به

خرید

لوازم کاهنده مصرف

توزیع

آب و فاضالب

یک واحد

آب و فاضالب

یک واحد

3.525

0

429

0

خرید و توزیع توسط آبفا و پرداخت هزینه لوازم توسط مشترک (به صورت اقساط)

0

1/1

429

0

خرید و نصب توسط مشترک

0

1/1

0

صفر یا ناچیز

خرید و توزیع توسط آبفا و تحویل به مشترک بهصورت رایگان

جدول  -10سود و دوره بازگشت سرمایه اجرای تجهیز مشترکین جامعه هدف به لوازم کاهنده مصرف آب شهر اصفهان سال 1396
شرح سود

روش اجرای تجهیز مشترکین
مسکونی به لوازم کاهنده مصرف

سود

بازگشت سرمایه

(میلیون ریال /سال)

دوره (سال)

آب و فاضالب

یک واحد

آب و فاضالب

یک واحد

آب و فاضالب

یک واحد

خرید و توزیع توسط آبفا و تحویل به
مشترک به صورت رایگان

کاهش هزینه تولید

-

3.957

-

1

-

خرید و توزیع توسط آبفا و پرداخت
هزینه لوازم توسط مشترک (به صورت
اقساط)

کاهش هزینه تولید

کاهش هزینه قبض

3.957

11/5

0/1
(حداکثر  2ماه)

0/1
(حداکثر  2ماه)

-

کاهش هزینه قبض

-

11/5

-

0/1
(حداکثر  2ماه)

خرید و نصب توسط مشترک

عالوهبر بعد اقتصادی طرح ،سهولت اجرا و همچنین درصد
اطمینان از اجرای طرح نیز باید درنظر گرفته شود .اگرچه مقدار
سرمایه اولیه برای مشترک در روش دوم و سوم برابر است و در
روش سوم نیز هزینه توزیع نیز از هزینههای شرکت آب و فاضالب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

کسر میشود .اما از آنجا که در روش سوم پرداخت اقساطی برای
مشترک وجود ندارد و نحوه اجرای الزام و کنترل انجام آن باری
بر دوش شرکت آب و فاضالب خواهد بود ،روش دوم بر روش سوم
ارجحیت دارد .با توجه به بعد اقتصادی طرح و سهولت اجرا ،روش
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تأمین ،تقاضا و مدیریت مصرف ،تهران.

دوم ،توزیع بسته لوازم کاهنده مصرف در بین مشترکین جامعه
هدف و دریافت هزینه آن از طریق اقساط بر روی قبوض آببها،
بهعنوان بهترین گزینه روش اجرای تجهیز مشترکین مسکونی به
لوازم کاهنده مصرف برگزیده میشود.
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 -4نتیجهگیری
با توجه به اهمیت نقش مدیریت مصرف بهعنوان بخش بزرگی از
مدیریت تقاضا ،استفاده از تجهیزات و لوازم کاهنده مصرف که در
بعد فنی مدیریت مصرف مطرح میشود ،میتواند تأثیر
قابلتوجهی در کاهش مصرف آب شهری داشته باشد .در
حالحاضر این سوال مطرح است که بهترین و مؤثرترین آنها
کدام یک است و چنانچه شرکتهای آب و فاضالب تصمیم به
اجرای طرح تجهیز اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف داشته
باشند ،چگونه آن را اجرایی سازند .در این مقاله طرح بهینه تجهیز
اماکن مسکونی به لوازم کاهنده مصرف ارائه شده است که در طی
آن با توجه به اطالعات و آمار سال  1396برای مشترکین شهر
اصفهان و قیمتهای همان سال ،بسته لوازم کاهنده ،جامعه هدف
و روش اجرای طرح بیانشده است .با توجه به نمودار سود-هزینه
بستههای تعریف شده لوازم کاهنده ( 6بسته) ،بسته بهینه لوازم
کاهنده مصرف برای هر واحد مسکونی شامل  3سرشیر کاهنده
(پرالتور) 1 ،سردوش و  1فالش تانک است .با توجه به هزینه و
تأثیری که این بسته در کاهش مصرف دارد ،مشترکین پرمصرفی
که متوسط مصرف ماهانه آنها دو برابر الگوی مصرف است،
بهعنوان جامعه هدف برگزیده شدند .از بین سه روش پیشنهادی
برای اجرای طرح ،با توجه به بعد اقتصادی و اجرایی ،روش توزیع
بسته لوازم کاهنده مصرف در بین مشترکین جامعه هدف و
دریافت هزینه آن از طریق اقساط بر روی قبوض آببها ،دارای
دوره بازگشت کوتاهتر و امکان بیشتر برای اجرا شدن ،است.
 -5مراجع
مالباشی ،ا" ،)1397( ،.ارائه روش اندازهگیری اجزای مصرف آب
خانگی (مطالعه موردی شهر اصفهان)" ،دومین کنگره علوم و
مهندسی آب و فاضالب ،اصفهان.
ملکی نسب ،ا ،.و قالیباف سرشوری ،م" ،)1386( ،.بررسی کاهش
مصرف آب خانگی بهواسطه نصب تجهیزات و شیرآالت
کممصرف" ،اولین همایش سازگاری با کمآبی ،تهران.
ملکی نسب ،ا ،.ابریشم چی ،ا .و قالیباف سرشوری ،م،)1386( ،.
(ارزیابی صرفهجویی در مصرف آب خانگی بهواسطه استفاده
از قطعات کاهنده مصرف" ،مجله آب و فاضالب.11-2 ،62 ،
یونسلو ،ص" ،)1387( ،.مدیریت تقاضای آب شهری" ،همایش
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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