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در حال حاضر بخش ساختمان اولين مصرف کننده بزرگ انرژی در ایران و دومين توليد کننده گازهای آالینده محيط زیست در جهان  - چکيده

ر در تامين منابع مورد نياز جامعه وارد درصد آب آشاميدنی کشور ضربه بزرگی به هزینه های جاری کشو 03است. این بخش با هدر دادن حدود 

وجود دارد عدم وجود انگيزه های کافی در بين  مجتمع های آپارتمانی می کند.  مشکلی که در اجرای سيستم های مدیریت مصرف منابع در بخش

بصورت منصفانه و بر  تمان هامصرف کنندگان می باشد زیرا تحویل انشعابات گاز و آب مشترک و سيستم تقسيم آب بها و گازبهای این ساخ

اساس مصارف واقعی نبوده و بنابراین مصرف کنندگان پر مصرف و کم مصرف از هم قابل تفکيک نمی باشند. سرانه دوبرابری مصرف آب و انرژی 

قابليت های آن  در کشور نسبت به متوسط جهانی تایيدی بر این مدعاست. در این پژوهش یک سيستم هوشمند تقسيم شارژ ساختمان معرفی و

نتایج  بيان می شود. در ادامه نتایج بدست آمده از یک مطالعه ميدانی در خصوص سنجش استقبال عمومی از سيستم پيشنهادی ارائه شده است.

ین بخش این پژوهش نشان می دهد که تغيير سياست های اتخاذ شده در این زمينه می تواند مقدمات صرفه جویی مصرف منابع در یکی از بزرگتر

 های مصرف کننده ایران الزم و ضروری است.

 

 هوشمند شارژ، ساختمان میآب، گاز، تقس ،یانرژ -کليد واژه

 

 مقدمه -1

کشور ما ایران با مصرف سرانه حدود دو برابر متوسط جهانی در مصرف انرژی یکی از بزرگترین کشورهای مصرف کنند انرژی جهان  

نقش بسزایی درتولید آالینده های را مصرف نموده و درصد انرژی کشور  ۰۴ بیش ازکشور تمان بخش ساخ[ و در این میان 1می باشد]

 کشور جهان در 1۵1، ایران ازنظر تولید آالینده های هوا دربین ۲۴1۲طبق گزارشات مرکز انرژی آمریکا در سال  زیستی در کشور دارد.

به هوای شهرهای  و سایر گازهای آالینده دیگر را  co2تن ۵/1حدود  ۲۴1۲یعنی بخش ساختمان کشور در سال دوم قرار دارد. رتبه

 در طی سالهای اخیر میتوان تاًثیرات این فاجعه را [.2داده است. ]تحت تاًثیر قرار در آنها  ایران وارد کرده که بشدت کیفیت زندگی را

 زیست محیط تخریب اجتماعی های هزینههمچنین  د.به وضوح مشاهده نموو ... اراک  تبریز، اصفهان، شهرهای بزرگی همچون تهران،

د حدو 1391 سال ایران در زیست محیط حفاظت سازمان و جهانی بانك مطالعات براساس کشور در فسیلی انرژی حاملهای مصرف اثر در

 سال آن کشور در لیداخ ناخالص تولید از درصد 6/11معادل  که باشد می 81 ثابت سال های قیمت براساس ریال میلیارد هزار 6/1۴۲

 [3].است بوده

درصد بیش از سرانه استاندارد  0۴سرانه مصرف آب آشامیدنی در ایران  آمارها نشان میدهند که ،مصرف آب آشامیدنی ازنقطه نظر

مام اعالم کرد که قیمت ت 1۲مدیر عامل شرکت آب و فاضالب ایران در آبانماه  [۰] در روز است. متر مکعب ۲۴۴جهانی یعنی حدود 

درصد  0۴تومان در صورتحساب ها لحاظ گردیده ، یعنی حدود  ۲0۵تومان بوده در حالی که با قیمت  1۴۴شده هر لیتر آب تقریبا 

درصدی آب آشامیدنی در ایران، باعث تاسف  3۴یارانه به آب آشامیدنی در ایران اختصاص گرفته است. با توجه به هدر رفت حدود 

 سيستم هوشمند تقسيم شارژ مجتمع های مسکونی و تاثير آن بر مدیریت مصرف آب و انرژی
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باتوجه به موارد ذکرشده درخصوص نجام شده در تهیه و توزیع آب آشامیدنی در ایران هدر می رود. است که یك سوم هزینه های ا

  .به نظر میرسدو رویکردهای مصرفی درکشور واجب و حیاتی  دولتیمصرف آب و انرژی دربخش ساختمان، لزوم تغییرسیاستهای 

وجود دارد مشترک بودن انشعابات آب و گاز  اختمانبخش س انرژی در زمینه مصرف آب و ی که درتمشکالیکی از مهمترین 

حدود که د نارقام نشان می ده و آمار. آپارتمانهای مسکونی است که متأسفانه انگیزه استفاده صحیح ازمنابع را بشدت کاهش داده است

یران از الگوی مشترک آب و یعنی حدود یك سوم ساختمان های ا .[۵] نوع آپارتمانی هستند. از درصد از واحدهای مسکونی کشور 3۲

کاهش تلفات  انرژی و مدیریت مصرف آب و جهت افزایش انگیزه عمومی در اقدامات اساسی در بنابراین یکی ازگاز استفاده می کنند. 

 این سیاست گرچه ممکن است برای کنتورهای گاز است. یکدیگر آب از و مشترکین گاز انشعابات منابع دربخش ساختمان، تفکیك

لوله گذاری های  موردنیاز جهت تعبیه کنتور و فضای باالیباشد ولی درمورد کنتورآب درمجتمع های بزرگ مسکونی به علت  عملی

اتوماتیك که چندسالی است مورداستقبال عمومی قرارگرفته اند  ازاین رو استفاده از تجهیزات تقسیم شارژ نیست. الزم توجیه پذیر

 ی گردد.خانگی توصیه م جهت محاسبه  شارژ

میزان در این پژوهش سعی شده است عالوه بر تشریح عملکرد سیستم هوشمند تقسیم شارژ خانگی پیشنهادی و ارائه قابلیت های آن، 

اثربخشی استفاده از سیستم شارژخانگی پیشنهادی را بر افزایش انگیزه عمومی وکاهش مصرف آب وگاز بررسی گردد. دراین راستا 

واحد آپارتمانی در شهر شیراز که دارای  ۰۴واحد مسکونی آپارتمانی درنقاط چندگانه شهراصفهان و  ۲۴۴جامعه آماری بالغ بر 

 آنها صورت گرفته است.واحد از  10۴بیش از  انشعابات مشترک گاز و آب بودند انتخاب و تکمیل پرسشنامه توسط ساکنین

 محاسبه  شارژ خانگی ؛ هوشمند سيستم -2

 هستند، ایجاد آپارتمانهای مسکونی که دارای انشعابات مشترک آب وگاز دیریت مصرف آب وانرژی درمشکالت موجود درم یکی از

مبنای متراژ یاتعداد ساکنین واحدهای  خانگی آپارتمانها بر شارژ محاسبات درحال حاضر انگیزه بین ساکنین درصرفه جویی منابع است.

این امرموجب می گردد ساکنین باتوجه به ثابت بودن ضریب  نه نمی باشد.بسیاری ازساکنین عادال نظر است که از مسکونی استوار

مسکونی  واحد هر بنابراین مهمترین اصل درمحاسبه شارژ ای نشان ندهند. عالقه تقسیم شارژ نسبت به کنترل مصرف آب وانرژی خود

  تحقق پذیراست. احدهااین امرتنها با تفکیك مصارف و و گرفته شود نظر می بایست مصرف واقعی آن واحد در

در اکثر مجتمع های مسکونی آب مصرفی ساختمان )آب مصرفی هر واحد و آب مورد استفاده در سیستم سرمایش و گرمایش( فقط 

توسط یك کنتور اندازه گیری و سنجش می شود. در خصوص انشعاب گاز سه حالت تقسیم و سنجش مصرف گاز وجود دارد که 

 عبارتند از:

 ی یك کنتور واحد برای اندازه گیری گاز مصرفی اعم از گاز مصرفی واحدها و موتورخانه مرکزی است.ساختمان دارا -

ساختمان دارای کنتورهای مجزا برای اندازه گیری گاز مصرفی واحدها و یك کنتور مشترک برای سنجش مصرف موتورخانه  -

 مرکزی است.

 رفی واحدها بوده و فاقد سیستم موتورخانه مرکزی می باشد.ساختمان دارای کنتورهای مجزا برای اندازه گیری گاز مص -

 بنابراین در دو حالت اول عالوه بر تقسیم مصرف آب ساختمان، تقسیم مصرف گاز نیز می بایست مورد استفاده قرار گیرد.

زآن یاد شده است می خانگی ا محاسبه شارژهوشمند باعنوان سیستم  پژوهشیك سیستم کنترل مرکزی که دراین  وجود در این راستا

پیش تعیین شده نسبت به تقسیم عادالنه  انشعابات مشترک، طی برنامه ریزی های از نوع ساختمان و اساس سازگاری کامل با بر تواند

 باشد. مؤثر انرژی مفید و پرداختی هرخانوار برای مصارف آب وهزینه 

 کرد : ازمهمترین قابلیت های این سیستم می توان به موارد زیراشاره

 

 واحد مسکونی بصورت واقعی مصرفی هر گاز محاسبه میزان مصرف آب و -1

 قیمت جریمه اضافه مصرف و معمولمسکونی براساس قیمت  واحد محاسبه میزان پرداخت واقعی هر -۲
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 شناسایی ومعرفی مشترکین نمونه و مشترکین پرمصرف -3

 تهیه گراف های آماری وضعیت مصرف -۰

 رینگ وضعیت مصرف جهت اطالع عموم درمکان عمومی مجتمعقابلیت مانیتو -۵

 دوره قبلی جهت سیاست گذاری و مدیریت های بیشتر قابلیت مقایسه وضعیت دوره فعلی با -6

 پیك مصرف و ... مصرف لحظه ای، قابلیت ارسال پیام های تلفنی به ساکنین واحدهای مسکونی درخصوص مصرف دوره ای، -0

  ه های مدیریت مصرف وانشعابات وتجهیزات وکاهش تلفات آب وگازفراهم نمودن زمین -۸

 نشت یابی شبکه توزیع آب و گاز ساختمان و کشف مکان دقیق نشتی -1

 برای ادارات آب وگاز راه دور قابلیت ایجادسیتم کنتورخوانی از -1۴

 

 :شده است لیتشک ریز یازبخش ها یبصورت کل یخانگ محاسبه  شارژهوشمند  ستمیس

 
 بخش های عمده تشکيل دهنده سيستم هوشمند تقسيم شارژ خانگی: 1شکل 

 

 :داده آوری جمع و تحقيق روش -0

سوال کلی  1۴بسته با  پرسشنامه تکنیك از اطالعات گردآوری برای و است پیمایشی یا میدانی بررسی روش بررسی، این در تحقیق روش

تمایل نشان دادن بیشتر مالکین به تکمیل آنها تا حد امکان خالصه شده است  . تعداد سواالت این پرسشنامه به علتاست شده استفاده

 و سعی شده کلیه مباحث مورد نظر این پژوهش را پوشش دهد. 

 : گيری نمونه روش -4

، مهمترین مجتمع های شهرمختلف  مناطق اساس بر ابتدا یعنی. ه استشد انجام تصادفی – سیستماتیك روش به برداری نمونه

مسکونی مناطق انتخاب شده و با هماهنگی با مدیریت مجتمع ها و ارائه توضیحات و توجیه ساکنین توزیع پرسشنامه ها صورت گرفته 

  است. 
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 اهداف پژوهش -5

سیم باتوجه به توضیحات ارائه شده درمباحث قبلی، جهت سنجش میزان رغبت جامعه درحرکت به سمت سیستم های هوشمند تق

عادالنه شارژ ساختمان ها به منظور فراهم نمودن زمینه ساختمانهای هوشمند، پرسشنامه ای از نوع پرسشنامه بسته که شامل 

توضیحاتی پیرامون مدیریت مصرف انرژی وضرورت های آن، توصیف سیستم شارژ خانگی و سؤاالت چندگزینه ای بود، تهیه و تنظیم 

شنامه تالش شده بود محورهای اصلی مدنظر در توجیه این طرح از قبیل میزان رضایت افراد از گردید. درطراحی سؤاالت این پرس

هزینه های گاز و آب ازسبد کاالی خانوارها، وجود یاعدم وجود ایده های قبلی درجهت ارتقاء سیستم  سهمسیستم کنونی تقسیم شارژ، 

سؤاالت پرسشنامه براساس دسته بندی . مدیریت انرژی گنجانده شود تقسیم شارژ و نوع وسطح  اشتراک آب وگاز و تأثیر سیستم بر

 مشاهده نمود. یك مذکور را می توان درجدول

 
 هدف و سواالت پرسشنامه: 1 جدول

 صورت سوال هدف از طرح سوال

سهم هزینه های آب و گاز از سبد کاالی 

 خانوار

 ن راتشکیل می دهد ؟بهای آب مصرفی چه بخشی از هزینه های ماهیانه خانواده تا -

 بهای گازمصرفی چه بخشی از هزینه های ماهیانه خانواده تان راتشکیل می دهد ؟ -

 محاسبه کدام یك از قبوض آب برق و یا گاز بصورت مشترک با بقیه واحدها انجام میگیرد ؟ - نوع و سطح اشتراک آب وگاز

 پکیج های جداگانه درهرواحد ؟  در ساختمان شما ازموتورخانه مرکزی استفاده میشود یا از -

میزان رضایت افراد از سیتم کنونی 

 تقسیم شارژ

 فکرمیکنید چه اندازه محاسبه قبض گاز و یا آب بصورت تقسیم برتعداد ساکنین منصفانه است ؟ -

 آیا لزومی برای استفاده ازسیستم تقسیم شارژ در ساختمانها احساس میکنید ؟ -

ای قبلی در وجود یا عدم وجود ایده ه

 ارتقاء تقسیم شارژ

 آیا تاکنون به روش دیگری برای محاسبه سهم هرواحد بابت آب یا گاز فکر کرده اید ؟

 فکرمیکنید با اجرای طرح سیستم تقسیم شارژ، هزینه های مصرف آب وگاز کاهش خواهد یافت ؟ - تأثیر سیستم بر مدیریت انرژی

 ژ تأثیری در صرفه جویی خواهد داشت ؟بنظر شما استفاده از سیستم تقسیم شار -

 

عالوه بر نه سوال مندرج در جدول یك، سوال آخر جهت دریافت نظر افراد نسبت به سرمایه گذاری اولیه در جهت پیاده سازی این 

م هوشمند سیستم در نظر گرفته شده که طی آن از ساکنیم سوال میشود که به نظر آنها تا چه میزان هزینه برای اجرای طرح سیست

 تقسیم شارژ مقرون به صرفه است. 

 پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات، نتایج پژوهش استخراج گردید که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

 

 نتایج پژوهش و تجزیه و تحليل -6

شیراز مورد بررسی قرار گرفته نتایج بدست آمده از تجمیع پرسشنامه های تکمیل شده در دو بخش مربوط به شهر اصفهان و شهر 

 است. 

6-1-  

)بصورتی که یازده منطقه این شهر  در بیشترین تمرکز انجام این نظرسنجی بر روی شهر اصفهان صورت گرفته است. این فرآیند

تراکم مجتمع های آپارتمانی و تمایل ساکنین و هیات مدیره و پس از بررسی وضعیت و  محدوده شهری کامال پوشش داده شود( انجام

نسخه آنها تکمیل و دریافت  106پرسشنامه بین واحد های مسکونی توزیع که  1۸۴ساختمان ها در تکمیل پرسشنامه ها، حدود 

درصد از ساختمان های  0۴واحد مسکونی از انشعاب واحد آب بهره برده و حدود  106بر اساس نتایج بدست آمده تمامی گردیده است. 
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یعنی انشعاب گاز مشترک دارند و مابقی واحدها از سیستم پکیج برای تامین گرمایش و  هستندمورد بررسی دارای موتورخانه مرکزی 

 آبگرم مصرفی استفاده می کنند. 

ین اظهار داشته اند سهم آب درصد مالک 0۰که حدود دیده می شود  3و  ۲طبق اظهارات ساکنین و مطابق آنچه در نمودارهای شکل 

درصد آنها معتقدند که هزینه های گاز  ۵۵درصد هزینه های ماهانه خانوار است و همچنین  ۲۴بهای هر واحد مسکونی کمتر از 

درصد هزینه های ماهانه خانوار است. با توجه به این نکته شاید بتوان یکی از مهمترین عوامل عدم اهمیت مساله  ۲۴مصرفی کمتر از 

تقسیم شارژ منصفانه در ساختمان ها برای ساکنین و به تبع آن عدم توجه کافی مصرف کنندگان بخش خانگی به مدیریت مصرف 

منابع را قیمت پایین آب و گاز دانست. بنابراین پرداخت یارانه های دولتی در تامین منابع مورد نیاز یکی از بزرگترین مشکالت موجود 

 انرژی است.در راه مدیریت مصرف آب و 

 
 )شهر اصفهان( سهم هزینه های آب مصرفی از هزینه های ماهانه خانوار: 2شکل 

 

 
 )شهر اصفهان( سهم هزینه های گاز مصرفی از هزینه های ماهانه خانوار: 0شکل 
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استه و  حددود  درصد ساکنین واحدهای مسکونی سیستم کنونی تقسیم شارژ را ناعادالنه د ۸۲بر اساس نتایج بدست آمده بیش از 

این افدراد  و منصفانه تر اندیشیده اند.  تردرصد آنان اظهار داشته اند که تا کنون به جایگزینی این سیستم توسط یك سیستم کارآمد 63

در قسمت اختیاری پرسشنامه که از آنان خواسته شده نظرات خود را در صورت تمایل ارائه نمایند یك سیستم عادالنه که بده سیسدتم   

 د پیشنهادی این پژوهش شباهت دارد را تشریح نموده اند.  هوشمن

درصد تکمیل کنندگان پرسشنامه معتقدند که استفاده از سیستم پیشنهادی می تواند میزان مصرف آب و اندرژی را در   1۴بیش از 

مندابع و فرهندگ نادرسدت     درصد باقیمانده علت مخالفت خود با این نظر را مهم نبودن مسئله مددیریت  1۴ساختمان ها کاهش دهد و 

درصد افراد استفاده از این سیسدتم را کدامال الزم و ضدروری     0۴طی این اظهارات بیش از جامعه در مصرف انرژی و آب بیان می دارند. 

جهت پیاده  هزار تومان به ازای هر واحد مسکونی را به عنوان سرمایه گذاری اولیه 31۴می دانند. این افراد به طور میانگین هزینه اولیه 

درصد آنان خواستار اجرای سیستم مجزای هزینه های شارژ در سداختمان هدا    1۲سازی این سیستم مقرون به صرفه دانسته و بیش از 

   به هنگام تولید ساختمان بوده اند.  

6-2-  

طی نتایج به دست آمده بیش واحد آپارتمانی انجام شده است.  ۰۲مورد این پژوهش در شهر شیراز در مناطق مختلف شهری و در 

درصد باقیمانده دارای موتورخانده مرکدزی مدی     1۴درصد واحدهای مسکونی دارای کنتور گاز مشترک و سیستم پکیج هستند و  1۴از 

   باشند. همچنین تمامی مشترکین از انشعاب آب مشترک استفاده می کنند.  

درصدد   ۲۴درصد افراد اظهار داشته اند کده هزینده هدای آب مصدرفی کمتدر از       1۴ه های تکمیل شده  بیش از بر اساس پرسشنام

درصدد هزینده هدای     ۲۴درصد آنها بیان داشته اند که هزینه های گاز مصدرفی کمتدر از    ۰۵هزینه های ماهانه خانوار و همچنین حدود 

 قابل مشاهده است.   ۵و  ۰نمودارهای شکل ماهانه خانوار می باشد. جزئیات بیشتر این موضوع در 

 

 
 سهم هزینه های آب مصرفی از هزینه های ماهانه خانوار )شهر شيراز(: 4شکل 
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 سهم هزینه های گاز مصرفی از هزینه های ماهانه خانوار )شهر شيراز(: 5شکل 

 

درصد آنان تاکنون به  3۵صفانه ندانسته و حدود درصد افراد سیستم کنونی تقسیم شارژ را من 0۵نتایج نشان می دهند که بیش از 

درصد آنان لزوم استفاده از سیستم هوشمند پیشنهادی را تایید کرده و بدیش از نیمدی    ۸۸. بیش از ارتقای سیستم کنونی اندیشیده اند

هدزار   ۰6۴مه مبلدغ متوسدط   افراد تکمیل کنندده پرسشدنا  موثر می دانند. از افراد بهره گیری از این سیستم را در کاهش مصرف انرژی 

 تومان را برای اجرای این سیستم پیشنهاد نموده و مقرون بصرفه می دانند.  
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