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 چكيده
 

، تبدیل خواهد شد سياسی یک عامل پنهان در درگيری ها و مناقشات بحران آب در دنيا جدی است آب

های گرم به لحاظ   خواهد برد. استانهای مرطوب کشور نيز در ماه از کم آبی رنج برده وشدیداً  ایران نيز

منابع  حران شدیدی خواهند شد. که جهت رفع بحران ميباید راه کار وکمبود بارش دچار ب افزایش دما و

در دانشگاه آزاد ، جهت رفع این دغدغه، ارائه نمود. به جهت دستيابی به منابع آب جدید آب جدید

 53 متری و حجم 11هزار در یک مساحت  42از کولر اسپيلت ال جی ، الهيجان در طی چهار ماه  اسالمی

 spssسپس ازطریق نرم افزار  ، دبی های متفاوت بدست آمد، درجه 42م  دمای کولر در تنظي متر مكعبی و

به مدل ، یكطرف و دبی از طرف دیگر ایجاد شد رطوبت از هوایی مانند دما و رابطه ای که بين عناصر آب و

 مشخصرطوبت را  دما و نسبت بهدر حقيقت رابطه ميزان آب توليدی کولرساده رگرسيونی دست یافتيم. 

. رابطه  درجه  اولی  نشان داد  هرگاه  دما  کاهش  یابد دبی  افزایش می یابد. یعنی رابطه معكوس می کند

، با کاهش رطوبت دبی کاهش می یابد و، افزایش رطوبت دبی افزایش ایجاد می گردد. ولی در رابطه دوم با

از رسيدن به نتيجه  هت جمع بندی وج. دبی است گذار در رطوبت وتاثير عيين کننده وترابطه اول  ولی

باتوجه به توانستيم به یک مدل مشخص دست یابيم.   دبی رطوبت و، دما دیتاهای طریق دسته بندی

 ليتر دبی دارد و 43متر مكعبی روزانه بطور متوسط  55دبی که در حجم  روابط آب وهوایی تاثير گذار بر

تومان خواهد  32یا هرروز و ليتر 43باشد. مبلغ برای تومان  4222ارزش اقتصادی آن برای هرمتر مكعب  

 تومان خواهد بود که نياز 232ارزش اقتصادی معادل  ليتر 442متری  122برای یک واحد ساختمان  و، بود

 می باشد. یک خانواده را جوابگو

 
 مدل ، يجاناله، آب کولر ، دما ، کولرها:  کليد واژه

 

Synthetic precipitation and its economic value 
 

Abstract 
 
Water crisis in the world serious Water will become a hidden factor in political conflicts and 

disputes, and Iran will suffer greatly from dehydration. The humid provinces of the country 

will also face severe crises in the hot months due to rising temperatures and lack of rainfall. 

New solutions and water resources must be provided to resolve the crisis. To address this 

concern, the Islamic Azad University of Lahijan, within four months, used a 24,000-square-
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foot, 11-meter, 35-cubic-meter LG Split cooler and 20-degree cooler temperature adjustment to 

address this concern. Differently, then we obtain a simple regression model through the spss 

software that establishes the relationship between climate elements such as temperature and 

humidity on the one hand and Dubai on the other. In fact, it determines the relationship 

between the amount of water produced by the curing agent and the temperature and humidity. 

The first degree relation showed that when the temperature decreased the discharge would 

increase. That is, the inverse relationship is created. But in the second relation with increasing 

moisture discharge increases, and decreases with decreasing humidity, but the first relation is 

determinant and effective in moisture and discharge. To summarize and achieve the result by 

classifying temperature, humidity and discharge data, we were able to obtain a specific model. 

 According to the influential climatic relations, the average discharge rate of 33 liters per day is 

33 liters and its economic value is 2000 Tomans per cubic meter. The price will be 50 Tomans 

for 25 liters or daily, and for a 100-meter building unit 227 liters will cost 454 Tomans to meet 

the needs of a family. 

 

Keywords:  Cooler, Temperature, Cooler, Lahijan, Model. 

 

   

 مقدمه
 

که  ،به خود اختصاص داده اندتوسعه ساخت و ساز شهرها  خيل عظيمی از نياز آبی را ساختمانها و

تخمين  کمبود آب ناشی از بارش خصوصا در تابستان بسيار بحران آفرین خواهد بود. لذا استفاده از آب کولر و

 از استفاده از آن الزامی است. لذا مند وارزش هوایی بسيار آب ناشی از آن براساس روابط موجود از عناصر آب و

-رشيدی. ف نمودن این مشكل می باید بهرجستبرطر تكنيكها و تكنولوژی در جهت کمبود آب و مدلها و

های مسكونی در شهرها و آوری آب باران از سطح پشت بام ساختمانتحت عنوان  جمع یدر تحقيق، مهرآبادی

ی تامين آب برای شهروندان اه حلی عملی در کاهش بحران فزایندهر، روستاها برای مصارف شرب و غير شرب

های مسكونی دانست. از آن جایی که سطح وسيعی از مساحت غيرقابل نفوذ شهرها را پشت بام ساختمان

تواند به عنوان یک جایگزین حجم آب باران استحصالی از پشت بام قابل توجه بوده و می، دهدتشكيل می

در برزیل نشان داد مصرف آب شرب با  در تحقيقات خود  Kahindaمنبع آب کمكی باشد. یا یک ، ارزشمند

 درصد صرفه جوی در مصرف آب را 42استفاده از استحصال آب باران بسته به شرایط اقليمی منطقه ميتواند تا 

له به بررسی داخته در این مقاربه بررسی روشهای مقابله با کم آبی پ پریسا محمدپوربهمراه داشته باشد.

های فضای  شود که شامل روشهای نوین و سيستم استراتژی عمده برای جلوگيری از این خسارت پرداخته می

ابع آبی یكی حيدری و همكاران در تحقيقاتش مطرح نمودکه آب باران به عنوان منبع اصلی تمام من سبز است.

این روش عالوه بر تامين تمامی نيازهای غيرشرب  پاکترین و مناسبترین آبها است. زیرااز بهترین، ارزانترین، 

 تغييرات  N Sakaiموجب کاهش فشار بر شبكه آبرسانی شهری در مواقع کم آبی ميگردد. ، در فصول کم آب

 و خاک دمای که دهد می نشان همچنين نتایج .نمودند بررسی را مصنوعی بارش کنترل تحت آب و خاک دمای

 مدلی برای ساخت سيستم هایدیگر همكارانش  وF Borrelli  .است باران آب نفوذ به وابسته، خاک در موجود آب

مبتنی بر ساخت سيستم های که  ، است  (MPC) مدل براساساین روش پيش بينی ، خنک کننده  ارائه دادند

تأیيد شده. این آزمایش ها نشان ، در دانشگاه کاليفرنيا و. می باشدذخيره انرژی حرارتی  جهتخنک کننده 

سيستم خنک کننده  ،دیگر همكاران وJ Hanbli   .بهمراه داردمی دهد کاهش هزینه برق مرکزی و بهبود کارایی 

https://scholar.google.be/citations?user=Cz-Q_IsAAAAJ&hl=nl&oi=sra
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کوچک است و قادر به  تصفيه آب سرد آب که قابل حمل و دستگاه. را طراحی کردند سيستم تصفيه آب و آب

تصفيه آب دستگاه  .درجه سانتی گراد است 12تا  5ليتر آب در ساعت بين  13تا  8خنک سازی و تصفيه حدود 

که در مراکز درمانی مجهز به المپ فرابنفش به منظور کشتن باکتری ها در آب های راکتيو عمل می کند. 

 ارائه داد ند.  آب را خنک کننده واه تخليه حرارتی دستگ دیگر همكاران و  QF Duan .کاربرد فراوان دارد

به سرما  تبدیل راتوليد شده ی گرما ، در سيستم  جریان می یابد که بطورگردشیمكانيسم مایع خنک کننده 

  ميكند.

Francesco Borrelli  سيستم خنک توسط ذخيره انرژی حرارتی در ساختمان  ترلدیگر همكاران مدل کن و

 در زمان و ،با استفاده از یک مدل ترکيبی ساده MPC طرح به . این مقاله به مسائل مربوطدادندارائه  را کننده

را از ميان برمی دارد که کار  می کندپنجره ها وترمينالها ایجاد  محدودیتهایی که مكان مشخص  می پردازد. و

و همكارانش به بررسی تغييرات آب و هوایی جهانی و تأثير  Bellie  Sivakumar ن  بر اساس آب است.کرد آ

، آلودگی آب، آن بر برنامه ریزی و مدیریت منابع آب پرداختند. انفجار جمعيت و اثرات آن )مانند شهرنشينی

سالمت و ، محيط زیست، تيبمنابع آب شيرین جهان و به تر جنگل زدایی( در حال حاضر باعث تخریب بيشتر

 اقتصاد است. 

 

 ت جغرافيایی الهيجانموقعي
 

ب پایتخت گردشگری جهان اسالم است و یكی از بزرگترین و مهمترین و قدیمی ترین قالهيجان دارای ل

شهرستانهای گيالن که از شمال به دریای خزر و از مشرق به لنگرود و از جنوب به دیلمان و از جنوب غربی به 

 11درجه و  52درجه و صفر دقيقه شرقی و در  32كل و از مغرب به آستانه اشرفيه محدود می شود. که در سياه

است که حاصل  جلگهایشده بر سرزمينی هموار و  قرار دارد. این شهر ساخته عرض جغرافياییدقيقه شمالی 

های تاریخی یكی از شهرهای  است. از نظر موقعيت جغرافيایی و ویژگی گيالنای مانده از رودهای به ج رسوبات

این شهرستان جمعيتی بيش از  .است گيالن بوده پيش بيهها مرکز بخش  رود و مدت شمار می به گيالنمهم 

ای بوده از رسوبات  الهيجان جلگه .تر مربع را داردنفر در کيلوم 412که تراکم جمعيت  است نفر بوده 1۹48۶8

است. هموارترین نقطه جلگه الهيجان در بخشهای شمالی آن در مجاورت دریا  ناشی از سفيد رود بر جای مانده

های البرز شرق و جنوب الهيجان را  شود. بخش غربی کوه ست از شمال به سمت جنوب بر ارتفاع افزوده می

ها  های کوه گمل و آهتا کوه اشاره کرد. شيب تند دامنه، شيطان کوهتوان به  از آن جمله میاست که  دربر گرفته

شود تا  که از الهيجان شروع می گسل البرز .به سوی دریای خزر و شيب کم شان به سوی دره شاهرود است

 ادامه دارد.  گنبدکاووسجنوب 

 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37299856800
https://ieeexplore.ieee.org/author/37299856800
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
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 موقعييت شهرستان الهيجان در استان گيالن -1شكل 

 
 موقعييت جغرافيایی  وبارش شهرستان الهيجان  -1 جدول  

 ميانگين بارش ارتفاع عرض جغرافيایی طول جغرافيایی نام ایستگاه
 1135 73/1 11/73 05 الهیجان

 

 آب و هوا
 

بين دریای خزر و سلسله جبال مرتفع البرز که پوشيده از جنگل است  قرار گيریالهيجان به علت 

رتفاع این شهر از سایر شهرهای شمال ایران بيشتر است و چون اطراف این شهر باز ادارای هوایی لطيف است. 

ست هوای آن سالمتر از سایر قسمتها می باشد در تابستان است و اراضی آن مرتفع تر از نقاط دیگر گيالن ا

زراعت  بارد. وزد و سپس برف می اقليم الهيجان گرم و مرطوب است. در زمستان ابتدا بادهای گرم شدید می

گندم کاری و دامداری است. بيشترین بخش اراضی در ، اصلی ساکنان مناطق جلگه ای الهيجان کشت برنج

در تابستان اقليم هپایه ای قرار دارد که محصول عمده این مناطق چای می باشد.مناطق کوهستانی و کو

بارد. رطوبت نسبی  وزد و سپس برف می الهيجان گرم و مرطوب است. در زمستان ابتدا بادهای گرم شدید می

  .رسد درصد بوده و گاهی به صد درصد می 2۶تا  2۹

 

 مواد روشها

 آمار توصيف دیتاها
 

تحليلی می باشد که ميزان آب توليدی کولر در ساعات مختلف روز -مطالعه توصيفیاین پژوهش یک 

ثبت گردیده است و هم زمان با ثبت ميزان آب کولر ,دما و رطوبت مربوطه هم ثبت شده است داده های ثبت 

می باشد. در بخش توصيفی تحقيق شاخص های مرکزی و  1۹/2/۶2تا  1۶/5/۶2شده مربوط به تاریخ 
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را ارائه می دهيم و نمودارهای هيستوگرام آنها را رسم ميكنيم و در  Yو  1X ،4Xگی مربوط به متغيرهای پراکند

می  Yبر  1Xو  4Xبخش تحليلی با استفاده از رگرسيون خطی و همبستگی پيرسون به بررسی رابطه تأثير 

آنجایی که متغيرها دما و رطوبت و پردازیم و با توجه به نمودارهای مربوط استنباط آماری را بيان می کنيم.از 

آب همگی پيوسته هستند از شاخص های مرکزی  ميانگين و مد و شاخص های پراکندگی واریانس و انحراف 

( در بخش توصيفی استفاده شد و نمودار هيستوگرام Rangeاستاندارد ماکسيمم و مينيمم و دامنه تغييرات )

 ص ها ذکر شده است.این سه متغير رسم گردید. در جدول زیر شاخ

 
 آمار توصيفی دیتاهای اندازه گيری شده -4جدول 

 شاخص  متغير دما متغير رطوب متغير آب کولر
 میانگین 1۷/۶۶ ۶7/01 5/۷۶3

 مرکزی
 مد یا نما 71 37 1

 واریانس 13/131 751/1۷۶ 5/5۷0

 پراکندگی

 انحراف معیار 7/3۶3 13/7۶3 5/57

 ماکسیمم 7۶ 155 1

 مینیمم 15 1۷ 5/0

 دامنه تغییرات 1۶ 31 1/0

 

درجه  ۹8/4۶همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود ميانگين دما در روزهای مورد بررسی 

 34/۹5بوده است همچنين ميانگين رطوبت در روزهای مورد بررسی  42و کمترین  58بيشترین دما  ،سانتيگراد

است. از طرفی ميانگين آب توليدی توسط کولر یا دبی در گزارش شده  4۶و کمترین  122و بيشترین رطوبت 

ليتر می باشد.از آنجایی که متغير های  3/2ليتر و کمترین  4ليتر و بيشترین دبی ۶۹2/2روزهای مورد بررسی 

مورد بررسی تعداد و فراوانی زیادی دارند نمایش تمام داده ها نميتواند توصيف خوبی باشد در نتيجه نمودار 

 م متغيرها را ارایه ميدهيم تا خالصه ای گویا از داده ها نمایش دهيم.هيستوگرا

 
 هيستوگرام متغير دبی                        هيستوگرام متغير دما                         هيستوگرام متغير رطوبت              

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيستوگرام دیتاهای اندازه گيری شده -4شكل 
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دارهای فوق ميانگين انحراف معيار  و تعداد داد ه ها گزارش شده است.آنچه در نمودار در همه نمو

دما  وا ها تقریبا چوله به چپ می باشند رطوبت است که تقریبا دیت یا فرم دبی و مشاهده ميكنيم وضعييت و

 چوله به راست می باشد.

 

 )پيرسن( Correlationهمبستگی یا 
 

 گی پيرسن فرض رابطه خطی بين متغيرها مورد بررسی قرار می گيرد.با استفاده از آزمون همبست

و دما رابطه  ميزان آب توليدی کولر 211/2( همبستگی بين آنها1X( و دما )yرابطه آب کولر بادبی ) درفرض اول

 است.4۹۶/2( همبستگی 4X( و رطوبت )yبين دبی )رابطه دما و ميزان دبی معكوس است . معنادارآماری دارند

رابطه ميزان دبی  و ميزان رطوبت مستقيم است اما . رطوبت رابطه معنادارآماری ندارنديزان آب توليدی کولر وم

. رابطه معنادارآماری دارند بين آنها( و همبستگی 1X( و دما )4X) رطوبت فرض سوم:در   ناچيز و معنادار نيست.

می  -۹82/2 گزارش شده است( که  spssزار روی داده ها توسط نرم افی )با توجه به ميزان ضریب همبستگ

به عبارتی با افزایش دما ، رابطه دما و رطوبت معكوس است با توجه به منفی بودن ضریب  همبستگیباشد 

داده  box-cox. با اعمال تبدیل نرمال سازی ميزان رطوبت کاهش ميابد و با کاهش دما رطوبت افزایش ميابد

اسميرنوف -)دبی( نرمال می شود و با انجام مجدد آزمون آماری کلوگروفمربوط به متغير آب توليدی کولر

 نرماليتی داده ها  را بررسی شد.، )آزمون نيكویی برازش( و محاسبه سطح معناداری برای داده های نرمال شده

 

 بررسی رابطه بين آب توليدی از کولر و دمای هوا با استفاده از مدل رگرسيون خطی ساده
 

 یج برازش مدل رگرسيونی بين متغيرهای آب و دما در جدول زیر به صورت کامل بيان شده است:نتا5جدول   

 
 برآورد ضرایب رگرسيونی رابطه آب توليدی کولر و دمای هوا -5جدول 

 مدل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t سطح معناداری 
B خطای برآورد Beta 

 P-Value <551/5 137/13  5۶۶/5 11۶/1 پارامتر ثابت

=P-Value -۶33/1 -1۷3/5 557/5 -55۶/5 دما 553/5  

 

222/2 p-value= = سطح معناداری مدل 

 Fآماره = 423/8

 آماره دوربين واتسن =۹8/1

 ضریب همبستگی -=1۶2/2

س نشان می دهد که مدل برازش داده تحليل واریان Fسطح معناداری مدل رگرسيونی بر اساس آماره 

مناسب بود. رابطه معنی داری بين ميزان آب توليدی از کولر و دما وجود داشته و مدل فوق  23/2شده در سطح 

در شناسایی این ارتباطات به طور معناداری توانسته تغييرات موجود در متغير آب را توجيه کند براساس آماره 
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شده است می توان استقالل جمالت خطای رگرسيون را که از پيش فرض های  گزارش ۹8/1دوربين واتسن که 

 و با توجه به نيكویی برازش آن را استفاده نمود.، برازش مدل می باشد
 

 
 مدل رگرسيونی -5شكل

 

 

 

 

درجه ميزان آب کولر را تخمين زده و  58و  53، 54، 4۶، 4۹، 45، 42فرض کنيد ميخواهيم در دماهای 

 با دما را در یک نمودار نمایش دهيمرابطه آب 

 با توجه به نمودار زیر با افزایش ميان دما دبی یا آب توليدی کاهش ميابد.

 

 
 را بطه رگرسيونی دبی کولر ودما -2شكل 

 216/1 +1X  000/0-  =y 

 دما آب



 

 

0 

داده های موجود را برحسب دما به سه دسته طبقه ، با توجه به معناد دار بودن رابطه آب کولر و دما

دارند در دسته دوم و  54تا4۹دارند در دسته اول و روزهایی که دمای  4۹تا42که دمای بندی ميكنيم .روزهایی 

دارند در دسته  سوم قرار ميگيرند. حال در دسته بندی های فوق رطوبت و ميزان  58تا54روزهایی که دمای 

 آب را مورد سنجش قرار می دهيم.

 
 بی کولرد و هوایی )دماورطوبت ( دسته بندی  عناصر آب و -2جدول 

 ميانگين آب توليدی کولر ميانگين رطوبت دسته بندی یا کتگوری  دما
 53/1 ۶1/03 درجه15-1۶

 ۷0/5 ۶1/13 درجه1۶-71

 ۷1/5 3۷/3۷ درجه71-7۶

 

آنچه از برازش وبررسی دوعنصر دما ورطوبت نسبت به دبی کولر بدست می آید عامل مستقل دما است 

وبا افزایش دما دبی  برقرار می کند یعنی آنكه باکاهش دما دبی افزایش در مرحله اول رابطه معكوس با دبی

رابطه رطوبت ودبی مستقيم است با . وهمچنين این رابطه معكوس با رطوبت نيز برقرار ميشود.کاهش می یابد

 فزایش رطوبت دبی افزایش وبا کاهش رطوبت دبی کاهش می یابد. 

 

  گيری نتيجه
 

 ازبرداشت آب بی رویه  ناشی از خشكسالی پياپی و آب بواسطه کمبوددر گيالن شرایط بحران آب 

آلودگی آب ناشی از مصارف صنعتی وخا نگی از طرف دیگر عرصه  سطحی ... از یک طرف و و آبهای زیر زمينی

 شاهد تنشهای ناشی از کمبود آب و ،تنگ نموده و تاحدخطر پيش برده منابع آب ومحيط زیسترا برای 

درمناطق مرطوب نيزاین چالش خصوصا در ماههای گرم یک  و باشيم.ر برخی ازنقاط گيالن یی دمهاجرتها

نياز آبی بيشتر  که بخصوص فصل گرم دراین تحقيق سعی شد که در زمان خشكسالی و مسئله جدی است.

استان . کولر گازی در ه گردداستفاد کمبود آب تكنيک و تكنولوژی روزجهت جبرانواحساس ميگردد. از ا بزار 

این گسترش بحدی  بشدت توسعه یافت و در ایجاد فضای خنک ساختمانها در شهر روستا دهه گذشته دو در

می افزوده  کولر در فصل گرماروز به روز برتوليد آب  بود که به روستاهای خوش آب وهوای پایكوه هم رسيد. و

دوهدف تحقيق  برهمين اساس  .رها می گرددبارش مصنوعی رو به گسترش است و بدون استفاده  و شود

از طریق رابطه وایجاد مدل روابط آبوهوایی ودبی را مشخص می نمایدو اینكه  اول  را دنبال می کند.اساسی 

ازنوع . ارتباط دبی با دما دوم اینكه ارزش اقتصادی آب توليد شده یا بارش مصنوعی بطور متوسط چقدر است

. دما به عنوان یک عنصر مستقل رابطه معكوسی با تقيم می باشداگرچه این رابطه غير مس ،درجه اولی است

 و بعنوان رابطه درجه دومی می باشد و موازی برقرار ميكند دبی رابطه مستقيم و ورطوبت با دارد. دبی رطوبت و

 به باتوجه  بادما دارند.رابطه معكوسی را  دما هستند ول رطوبت  بطور غير مستقيم تحت کنتر این حال دبی و با

 در دست داشتن اطالعات سه گروه دمایی سه گروه دبی هم خواهيم داشت با ،طبقه بندی  و رگرسيون موجود

اگر بطور  ،متر مكعب است 55در فضای اندازه گيری شده که دبی هم بدست خواهد آمد مقدار ،رطوبت ودما 

تومان  32 آب توليد شده در یک روزتومان باشد مبلغ 4222هر مترمكعبی  و  ،ليتر آب بدست آید 43شبانه روز 
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تومان 232ارزش اقتصا دی آن   ليتر در یک روز و 442متری باشد همين مقدار  122اگرساختمان  خواهد بود و

واحدی در یک ماه  122222تومان و برای یک شهرستان 15۹42ليتروبه مبلغ  ۹812می باشد. برای یک ماه

مالی یک  -بخوبی نياز آبی  وتومان خواهد بود. 15۹4222222بلغمبه  مترمكعب و۹81222ليتر یا  ۹81222222

اگرچه نظر برخی افراد براین است که گيالن   ،عظيم است ربارش مصنوعی بسيا و خانوار را پاسخگو خواهد بود

و کافی است که نياز به این گونه آبها نيست ولی باتوجه به مصرف بيش ازحد وآلوگی منابع  دارای بارش مناسب

  نياز به آب کولر بيشتر احساس ميگردد. تغييرات اقليم خصوصا کمبود آب در فصل گرم ی وآب

 

 فارسی منابع
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