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 خالصه

کاهش بحران آب در کالنشهرها انجام شود استخراج و نسبت به  یتواند در راستا یکه م یموضوع، مجموعه اقدامات یتخصص اتیادب یدر مقاله حاضر پس از بررس

کاهش مصرف آب در  راز اقدامات مذکور ب کیانجام هر  ریتقاضا اقدام شد، در ادامه تاث تیریعرضه و مد تیریاقدامات مذکور در دو بخش مد یدسته بند

اقدامات  ریتاث نییکاهش مصرف آب در کالنشهرها، نحوه تع یدر راستا یبیاقدامات ترک یو ضمن بررس یابیکالنشهرها به شکل درصد نسبت به مصرف کل ارز

 .دیتک تک اقدامات ارائه گرد ریاز تاث یریفوق با بهره گ

مختلف  یها وهیش یباشد، ضمن بررس ینم سریکننده آب م نیتام یشرکتها یاقدامات مذکور برا یاز تمام یریبهره گ یو اقتصاد یفن لیادامه، از آنجا که بدال در

 یشهاو رو یآب بررس ضهعر شیکاهش مصرف و افزا یدر راستا نهیراه حل به نییدر کالنشهرها، نحوه تع یکاهش تنش آب یانتخاب اقدامات مناسب در راستا

 Compromisروش  یپس از معرف تاینهاقرار گرفت و  یمورد برررس ارهیچند مع یریگ میو تصم کینامید یخصوص از جمله مدلساز نیمختلف در ا

Programming ب در مناس یارهایمع هرها،آب در کالنش یتیریاقدامات جامع مد یبررس -ارهیچند مع یریگ میتصم یروشها انیدر م -روش  نیبعنوان سازگارتر

  ..دیگرد یمعرف نهیانتخاب راه حل به یراستا

 

 سیستم توزیع آب بحران آب، کالنشهر، عرضه، تقاضا،کلمات کلیدی: 

 مقدمه: -1

 Zarghami et)                  رساختها را نابود خواهد کردیت، زین رفته و فشار جمعیابد، منابع آب از بی یش میافزا یآب شهر یت آب، تقاضایریبدون بهبود در مد

al., 2007). ا بینداشته اند و تقر یون نفر به آب سالم دسترسیلیم 2.6ش از ی، ب2008ن دارد که در سال یبر ا یونیسف داللتو    یگزارش مشترک سازمان بهداشت جهان

ا از کشوره یاریت در بسیم و رشد جمعیر اقلییبواسطه تغ یمنابع آب .(WHO/UNICEF, 2010) ندارند یدسترس یدنین آب آشامیون نفر به متابع مناسب تامیلیم 900

 (Baadsgaard and Klee, 2013)کاهش هدر رفت آب بانجام رسانند یرا در راستا یاقدامات یستیران بایتحت تنش قرار گرفته است و مد
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درصد  40زان ین میابد. ای یش میمتر مکعب، افزا داریلیم 6900ار متر مکعب به یلیم 4500زان مصرف آب از یشود که م یاد میز یبه حد ی، رشد اقتصاد2030تا سال 

، در 2030به سال  یهمنت یتیک سوم از رشد جمعیشود که مشخص شود یبدتر م ین امر زمانین نمود. ایدار تامیتوان به شکل پایاست که هم اکنون م یزان آبیشتر از میب

هره بدار مصرف، اوال، یزان پایشتر بودن مصرف آب از میجه استمرار بیدر نت ند.ینمایدرصد کمبود آب را تجربه م 50ش از یافتد که ب یدر حال توسعه اتفاق م یکشورها

در ماند و  یدون پاسخ مب یآب یاز تقاضاها یاریبس ایثانو  ابدی یمط کاهش یمح یازهایبرآورد ن یدر راستااز یجه، آب مورد نیافته که در نتیش یافزا یلیاز آب فس یریگ

 1GR(W 2009(دهدیمربوطه رخ نم یو اقتصاد یاجتماع یایمزا جهینت

 و بودهاکم، مصرف برای شده کنتارل و طراحی برنامه نبود و آب تقاضای شدید افزایش، آبی منابع محدود میزان وجود، زمین کره خشک نیمه و خشک مناطق در

  (Dimakisa et  al., 2008)است ساخته مواجه مشکل با کالنشهرها در خصوصا را آب تامین که آورده بوجود را مشکالتی

 و جمعیت افزایش موجب تواند می، شهرها این به آب رسیدن که است این، میشود انجام آنها به طوالنی مسافتهای از  آب انتقال که شهرهایی آب مدیریت درنکته مهم 

 روشهای گردی و شهر در آب توزیع نحوه مطالعه، اینرو از. کند مواجه آب کمبود با را شهرها این مجددا و شود مصرف الگوی تغییر نیز و مهاجرت طریق از آبی تقاضای

 (1383،   یشمچیابر و  یشی)تجراست شهری آب سیستم پایداری برای ضروری امری بیشتر آب عرضه با همزمان تقاضا مدیریت

 یان روشهاینه از میبه یانتخاب  روش یوه هایشده و ش یت کاهش آب در کالنشهرها بانجام برسد بررسیریمد یتواند در راستا یکه م یمجموعه اقداماتدر مقاله حاضر 

 رد.یگیقرار م یمذکور مورد بررس

 روش کار -2

ت تقاضا یریت عرضه و مدیریمد یدو بخش کل بهن اقدامات یا یج اقدامات مختلف کاهش مصرف آب در سطح جهان، اقدام به دسته بندینتا ین مقاله پس از بررسیدر ا

رها مورد زان مصرف آب در کالنشهیر انجام اقدامات مختلف در کاهش میاست، تاث دهینه بانجام رسین زمیکه در ا ییع پژوشهایوس یو در ادامه ضمن بررس ده استیگرد

 گردد.یم یو معرف یینه شناسایمختلف انتخاب راه حل به یارهایمختلف، مع یپژوهشها یتا با بررسیقرار گرفته و نها یابیارز

 ت  عرضه:يريمد  -2-1
 یم بندیقسع تین و اقدامات در بخش توزیاقدامات در بخش تام یتوان به دو قسمت کلیرسد را میمت عرضه آب بانجام یریمددر سطح جهان در ارتباط با  که یاقدامات

 نمود:

 ن آب:يبخش تام درکه  ياقدامات -2-1-1

برابر  15.5و  26.4،5.4، 4.4 بیتواند به ترتیم ستم( یدر اکوس یه گذاری)سرمااچه ها و رودخانهیمانگروها، برکه ها، در ،یدر مناطق ساحل یه گذاریسرما -

 (Saemian, 2010)دیه گذار نمایسرما ید دولتهایسود عا

 (Saemian, 2010)در مصرف آب شود  درصد 42 ییتواند منجر به صرفه جو یم فاضالبه ینه تصفیزمدر  یه گذاریسرما -

 (schreiner  et al., 2010)دهد یبزرگ را نم یاجازه ساخت سدها یکه فقر مال ی)در مناطقین آب محلیکوچک تام یستم هایدر س یه گذاریسرما -

 یا ن حوضهی، انتقال آب ب-یباران یبخصوص در جنگلها -از آب موجود در مه یری، بهره گییآب باران، نمک زدا یره سازیل ذخیاز قب یانجام اقدامات -

(schreiner et al., 2010) 

 ع:ياقدامات در بخش توز -2-1-2
 .اشاره داشت امده یت آب بحساب نیریو مد ت تعرفهیریمد، عیتوز یت لوله هایریتوان به مد یع بانجام رساند، میتوان در بخش توز یکه م یاقداماتاز جمله 

 ع:يتوز يت لوله هايريمد  -2-1-2-1
اشاره ع یوزت یلوله ها یا نوسازیو  ینیگزیدر خصوص جا یریم گیتصمتوان به  یدر کالنشهرها م یکاهش بحران آب ین اقدامات در راستایر گذارتریاز تاث یکی

ض یتعو یستیل در هر سال برسد، لوله ها بایما 100شکست در هر  30تا  15که تعداد شکست ها به  ی، در صورتیسرانگشت بطور . (2FMECD ,2010)داشت

ض یتعو یبرا یمنطق یدرصد مختلف است( بعنوان عدد 5و1ن و تا یب کاین عدد در آمریدرصد در سال)ا 0.5ن، بطور متوسط عدد یهمچن AWWA)3 ,2014(شوند

 (Stratus Consulting inc, 1998)لوله ها در نظر گرفته شده است
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حفاظت  PWB)4 ,2010(سال 25تا  20ش یو رنگ کردن )افزا یو پوشش اپوکس یمانی) مالت سیر سازه ایتوان به سه بخش غیاصالح لوله ها را م یبطور کل فناور

( و یمر ی)پوشش پلیمه سازه این ،(Romer et al., 2008) هالوله  یخراب یدرصد 50فدا شونده) کاهش  ی، نصب آندها(سال به عمر لوله 40ش یک) افزایکاتد

  .نمود یم بندیدر محل و ...( تقس ی)پوشش گذاریسازه ا

 ت تعرفه:يريمد -2  -2-1-2

ارتند از مهم وجود دارد که عب یستم تعرفه ایباشد . بطور کل دو س یمصرف کنندگان مطرح م یآب یکاهش تقاضا یدر راستاموثر ک راهکار یتعرفه آب، بعنوان 

گر یاز جانب در  است. یثابت و متغ  یشامل دو  المان اصل یدو بخش یستم تعرفه ای. سیمتیابنده قیش یافزا یبلوک ها یو ساختار تعرفه ا یدو بخش یستم تعرفه ایس

 یر ساختار تعرفه ایدر بخش متغ ، 5(IBT)ابندهیش یافزا یمتیستم  بلوک قیرا سیدانست ز یقبل یاز ساختار تعرفه ا یشرفته ایتوان فرم پیابنده را میش یافزا یمتیبلوک ق

 دارد. یبستگ یمتیته قیسیزان االستیت تعرفه به میریجه مدیزان کاهش مصرف در نتیم.(Saemian, 2010)آب کاربرد دارد 

 امده:يت آب بحساب نيريمد  -2-1-2-3
امده یت آب بحساب نیریمد (Wyatt, 2010) آب است  یدید تولیجد ینه ساخت واحد هایهز ک سومیبا یتقر ،نه کاهش آب بدون درآمدیاقدامات در زمانجام 

آب . درصد از کل آب استحصال شده از منابع است 50تا  25امده در سطح جهان،   یزان آب بحساب نیکل م.باشد یآب م یت تقاضایرین ارکان مدیاز مهمتر یکی

 (FMECD, 2010)نمود یم بندیتقس ی/ ظاهریو هدر رفت تجار یکیزیهدر رفت ف یتوان به دو بخش کلیامده را میبحساب ن

ع و یبه واسطه نشت خطوط انتقال، توزشود که یاطالق م یبه آب ،(Liemberger, 2008)باشد یون متر مکعب میلیم 415که روزانه در سطح جهان  یکیزیهدر رفت ف

 (FMECD, 2010)شودیاد میا نشت یو  یبا عنوان هدر رفت واقع ی، گاهیکیزیرود. از هدر رفت فیا انشعابات به هدر می

درصد از آب بدون درآمد را شامل  25و حدود   شودیم یم بندیثبت نشده تقس ی، کنتورهایکنتورها، اشتباه در محاسبه، آب دزد یبخش خراب 4به اما،  یهدر رفت ظاهر

 (National Audit Departement, 2011)شوندیم

 مصرفت يريمدنه ياقدامات در زم -2-2

از راه  ین حوزه این آب) انتقال آب بید تامیجد ینه تر از پروژه هاینه تنها فشار بر منابع آب را کاهش داده، بلکه کم هز مصرف،ت یریمد یروشها یمطالعه و اجرا

. Vives , 2008) (Beato and                  (1383 ،یشمچیابر و یشی)تجردهد یز کاهش میت فاضالب را نیرینه مدید و... ( بوده و هزیجد یدور، احداث سدها

و  یست کنتور، بازریریت فشار، مدیری، مدیعموم یش آگاهیش راندمان مصرف، کنترل مهاجرت، افزایافزابه توان  یم مصرفت یریاز جمله اقدامات مرتبط با مد

 امده اشاره داشت.یت آب بحساب نیریکاهنده مصرف و مد یاز ابزارها یریت مصرف، استفاده مجدد از آب، بهره گیو محدود یره بندیت نشت، جیریمد

 
 ر اقدامات مختلف در کاهش مصرف آب در کالنشهرهایزان تاثیم: 1جدول 

 کاهش منابع مورد استفاده اقدام

 مصرف

انحراف 

 معیار 

 Gleick, et al),(Sauri, 2013),(March et al., 2013) آگاه سازی

2003),(Ramakrishnaiah, 2014),(Saemian, 2010) 
16 1.73 

 (، 1390(،)شهرامراد، 1386)شریفزاده صوفیانی ،  مدیریت فشار

(A&N technical Service, 2005) ، (Lalonde , 2004) 

4.17 2.3 

 , Bishop  and Weber) ,(A&N technical Service, 2005) کنتور مدیریت

1995), (Lovett , 1992), (Koch and  Oulton, 

1990),(CUWCC, 2003), (Maddaus , 2001), (Brown and 

Caldwell, 1984), (Rosales et al. 2002)(Griffin , 2001), 

(Industrial Economic Inc, 1999),(Aquacraft, 2003) 

20.62 1.76 

 ,A&N Technical Services. Inc) ,(Gleick et al. , 2003) بازرسی و مدیریت نشت

2005),( Chesnutt, et al, 1995), ( Chesnuttand  

, 2003), (Howe, 1971), 6McSpaddan, 1991),(CDWR

(Turner et al. , 2004), (Fielding, 2012) 

2.8 0 

                                                           
4 Portland water bureau 

5 Increasing Block Tariff 
6 California Department of Water Resources 



 ,Schultz) ,(Gleick et al., 2003) ,(Ramakrishnaiah, 2014) 7مصرفجیره بندی و محدودیت 

et al.  1997), (Olmstead and Stavins, 2008), (Jezler, 

1975), (Washington Suburban Sanitary Commission, 

1977), (Bollman.  and Melinda , 1977), (National 

Water Council, 1977), (Larkin , 1978), (national Water 

Council, 1977) 

21.28 2.9 

Mclaughlin , 8(SPUC)(SPUC,1999),(1998 , استفاده مجدد از آب

1975),(A&N technical Inc, 2005), (Withney  ,1999) 
(Gleick  et al., 2003) 

24 2.84 

 ,A &N technical Service Inc) ,(Chensutt., et al, 1995) 9توالتهای کم مصرف

2005), (Brown and Caldwell,1984), (Aquacraft, 1999), 

(Aquacraft, 2000), (Hagler Bailly Services, 

1997),(Mayer et al, 1999), (Nelson , 1977),(Cohen  and 

Harold , 1974),(Olmstead  and  Stavins , 2008),(Gleick. 

et al, 2003) 

2.9 2.34 

  Cohen and),(Gleick, et al. , 2003),(Grima , 1985) 10دوشهای کم مصرف

Harold , 1974), (Myar, et al. , 1999),(Ahera, et al.,  

1991),(Koeller, 2003), (Olmstead and  Stavins, 2008), 

(A&N Technical Services Inc, 2005)  (Sharp, 1981) 

2.3 2.54 

  Puch  and) ,(A &N Technical Services. Inc, 2005) 11ماشین لباسشویی با بازدهی باال

, 1995),  13, 1998), (CEE12Tomilson, 1999), (ORNL

, 2001), (Aquacraft ,2003),( Aquacraft,2000), 14(PNNL

(ORNL, 2003), (Koomey , Et al. , 1995),(Gleick.Et al, 

2003) 

5.7 2.25 

  150.6 (Koomey et al, 1996) ماشین ظرفشویی با بازدهی باال

 ,Ornl),(Santa Clara Valley Water District, 2002  ) چشمه مصرف( 4چرخش آب داغ) با فرض 

1996),(A & N technical Services Inc, 2005) 
4.1 0.7 

 3 (Nelson, 1997) عایق کاری لوله های آب داغ

                                                           
 ,Fielding)درصدی امار حوادث در زمان پس از جیره بندی میگردد 20درصدی حوادث در زمان جیره بندی و همچنین افزایش  24استفاده از روش جیره بندی باعث افزایش  7

2012) 

 
8 Seattle Public Utilities Commission 

 and  Coghan, 2003), (Roberts, 2005)(Willis et al, 2009)(baumann, et al, 1979) Deoreo et al. , 2011),( Lohnدر تحقیقاتی  که توسط   9

(Grima, 1985),(Cahill and  Lund, 2012),( Gleick et al, 2003),(Sauri,  2013),( بانجام رسیده، میزان متوسط مصرف آب در توالت نسبت به کل آب

 درصد می باشد. 32مورد استفاده خانگی، 

  ,Roberts ),(Loh and  Coghan , 2003) ,(DeOreo,et al, 2011 ),(Cahill ,Lund, 2012), بق مطالعاتی که توسطبر ط 10

2005),(Willis  et al, 2009), (Baumann  et al, 1979) Kurunthachalam , 2014) (Gleick et al, 2003), (  بانجام رسیده، متوسط

 درصد مصرف آب خانگی می باشد   19.37میزان مصرف روزانه بواسطه استحمام،

,Roberts,  ,(Deoreo, et al., 2011) ,(Loh and  (Coghan, 2005))(Cahill and  Lund., 2011) در تحقیقات بانجام رسیده توسط  11

2005),(Willis, et al., 2009),  (Gleick et al, 2003)  ،درصد مصرف  15دل با معا بانجام رسیده است، میزان مصرف آب توسط ماشین لباسشویی

 ,آب خانگی است

 
12 Oak Ridge National Laboratory 

13 Consortium for Energy Efficiency 

14 Pacific Northwest National Laboratory 

 
 نفره 4برای خانواده  15



 شیرهای کم مصرف

  

(Gleick et al, 2003), (A & N Technical Services inc, 

2005) , (Brown and Caldwell, 1984), (Chesnutt and 

McSpadden ,1991),(Behling and Bartilucci, 

1992),(Nelson, 1977) 

2.275 

 ,(A & N Technical Services. Inc, 2005) ,(IRWD, 2001) 16کاهش مصرف آب خانگی خارج از منزل

(Aqua Conserve, 2002), (Bamzai, 1996), (Gleick et al, 

2003), (SPUC, 1998), (SPUC,1999), (Wong, 

1999),(Hunt  et al, 2011) 

15.36 1.73 

 مصرف محدودیت) استرالیا در مصرف کاهش اقدامات

 آب( گذاری قیمت+ مصرف کم توالتهای+ آب

WSAA,2011) )Cahill and  Lund,  35 

 آموزشی کاهشسیاست قیمتی، ابزارهای کاهنده مصرف و 

 مصرف در بوگور اندونزی

(Ramakrishnaiah, 2014) 30 

ایجاد کارگروه مدیریت مصرف، آگهی، محدودیت 

مصرف آب، آموزش عمومی، ابزارهای کاهنده مصرف، 

 قیمت گذاری آب در ملبورن استرالیا

((Ramakrishnaiah, 2014 30 

 اشینم و دوشها، لباسشویی ماشینهای، توالتها جایگزینی

 بازده ی زیاد با ظرفشویی های

(Gleick et al, 2003) 38.3 

 و مامح دوشهای، ظرفشویی های ماشین، توالتها جایگزینی

 تنش میزان کاهش و کم بازدهی با ظرفشویی های ماشین

(Gleick et al, 2003) 40 

کاهش حجم فالش توالتها، شیرهای مخلوط کننده هوا با 

 آمریکا، استرایا و انگلستانآب و دوشهای کم مصرف در 

(Inman  and Jeffry, 2006), (Filding  et al, 2012) 9  12تا 

 50تا  35 (Filding et al, 2012) ,(Inman and Jeffry, 2006) جایگزینی دستگاه های پر مصرف با وسایل با بازدهی باال

بهره گیری از توالتها، ماشینهای لباسشویی و دوشها و 

 بازدهی باال) تامپا فلورید(شیرهای با 

(Mayer et al, 2004), (Filding et al, 2012) 49.7 

 راستای در آموزشی های برنامه، آب از استفاده محدودیت

 )کوئینز لند، استرالیا( آب مصرف کاهش

(QWC17,2010), (Fielding et al, 2012) 50 

نصب ابزارهای صرفه جویی کننده و  بهبود سیستم لوله 

 کشی)غرب آمریکا و استرالیا(

(Inman and Jefrey,2006), (Sauri,2013) 50 

تنظیم جریان آب از شیرها و نصب توالتهای کم مصرف در 

 اسپانیا

(Domene et al, 2004) ,(Sauri,2013) 30 

(1390)شهرام راد ،  نصب ادوات کاهنده مصرف  4.34 

 20 (Nasrabadi et al., 2008) در تهران نصب ابزارهای کاهنده مصرف

                                                           
بیاری، بهبود خاک، بهبود سیستم آبیاری، بهبود زمان بندی آنصب دستگاه های الزم در راستای آبیاری فضای سبز خارج از خانه بر مبنای نرخ تبخیر و تعرق،  16

قات یپوشش گذاری باغهای تزئینی، بهبود خاک) کمپوست(، حسگر رطوبنت خاک، توقف آبیاری بهنگام بارندگی، آبیاری قطره ای همچنین  بر اساس تحق

 ,Loh  and  Coghan, 2003 (, (Roberts, 2005), (Willis et al) ,(Sauri, 2013),(Cahil and  Lund, 2012),) انجام شده توسط

2009),(CDWR, 1998), (De Oreo et al., 2011)  درصد مصرف آب  64بانجام رسیده میزان مصرف آب در خارج از منزل بطور متوسط معادل

 خانگی است
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ب یو کاهش مصرف آب خارج از خانه، بترت یآب، نصب کنتور، آگاه ساز یره بندیزان کاهش مصرف به واسطه استفاده مجدد از آب، جیهمانگونه که مشخص است، م

ن ی، حمام و.. و ماشتوالت یر کم مصرف برایاختالط آب و هوا، ش یرهایاز ش یرین بهره گیر را بر کاهش مصرف آب دارند. همچنیزان تاثین میشتریهستند که ب یاقدامات

 ر را بر کاهش مصرف آب دارند.یزان تاثین میباال، کمتر یبا بازده ییظرفشو یها

پس از انجام هر مرحله اقدامات مرتبط با کاهش مصرف آب، میزان مصرف  ، ن ابزار کاهنده مصرفی، بعنوان مثال نصب چندیبیجه انجام اقدامات ترکین در نتیهمچن

 آب کاهش می یابد و مرحله بعدی اقدامات، درصد کاهش مصرف را از مقدار کاهش یافته قبلی تجربه می نماید. 

 يکپارچه آب شهريت يريمد يمختلف در راستا يدر خصوص انتخاب روشها يريم گيتصم -2-3
کاهش  یدر راستا امده رایت مصرف و کاهش آب به حساب نیرید تا مدیت تولیریاز مد یتوانند اقدامات مختلف ین کننده آب میتام ید، شرکتهایگردهمانگونه که ذکر 

راوردن بل یگر تماید ار دارند و از جانبیدر اخت یمذکور بودجه محدود یاز مواقع اوال شرکتها یاریاز آنجا که در بس یبحران آب در کالنشهرها بانجام رسانند ول

رنده و یپذ یت آبهایفیست، حفظ کیط زی، سالمت انسان، حفاظت از محی، خطرات اجتماعیمل یای، مزاین آب شهریت مشترکین رضایل تامیازاهداف از قب یاریبس

، بطور اصخ ک هدفی ینه سازیبهند. از آنجا که ینما نهیبه اهداف مختلف را به یمناسب دسترس یوه ایبه شاندک دارند، الزم است  یدر زمان یآب شهر ین تقاضایتام

موارد فوق،  ینه سازیهب یدر راستانه شوند. ین پروسه ها تا حد امکان بهیب یداخل یها یوابستگ مناسب،  یوه ایبه ش یستیباشود  یگر اهداف میب دیمعمول منجر به تخر

اقدامات  ییاع آب به منظور شناسیه و توزیستم تهیک سینامید یاز مدلها یریتوان به بهره گ یروشها من ین ایاستفاده شده است که از جمله مهمتر یمختلف یاز روشها

 اشاره نمود. مختلف کاهش مصرف آب اقدامات انتخاب یدر راستا ارهیچند مع یریم گین تصمیدر گذر زمان و همچن یتیریو مد یمهندس

ب در اردن، نوادا و تهران و یبترت یآبرسان یستمهایس یبمنظور بررسکه  (1385 ،تبار ی)صفو(Stave, 2003) ,(Shavash and Russel, 1994)   یدر پژوهشها

ا به آنها ر یو بازخوردها گریکدیع آب بر ین و توزیتام یاقدامات مختلف در راستا یرات داخلیبانجام رسانده اند، تاث stellaم و یون س یاز نرم افزارها یریبا بهره گ

وه یه شتوان ب ین است که اوال میذکر شده در باال ا یاز نرم افزارها یریبهره گ یتهایگرفته است. از جمله مزقرار  یابیمورد ارز ک و در گذر زمان ینامید یوه ایش

ستم یف شده در سیعرمختلف ت یرهایر متغییزان و درصد تغیمختلف، م یزمان یا در بازه هایگر مشخص ساخت و ثانیکدیپارامترها را با  یداخل یساده وابستگ یکیگراف

 قرار داد. یابیرا مورد ارز

 اره داردیند معچ یریم گیاز به تصمیکه حل آن ن یتوان به عنوان مشکل یرا م یکپارچه آب شهریت یریمد یبررس یتوان به در راستا یکه م یاقدامات گر ید از جمله

 (Fattahi and Fayyaz, 2009)نمود یمعرف

 Abrishamchi) رود.یدارند بکار م یریار اندازه گیا معیک هدف و یش از یکه ب یبرخورد با مشکالت یموثر را در راستا یاره، بعنوان ابزاریچند مع یریم گیروش تصم

et al, 2005) توان به روش  یاره میچند مع یریم گیتصمنه ید در زمیمف یاز جمله روشهاELECTRE، PROMETHE،REGIME، NAIDE، Goal 

Programming ، Comprimis Programming ، AHP، اشاره داشت یفاز یو تئور(Lai  et al, 2016),(Hajkowics  and Collins , 2007). 

 ,Simonovic) ,(Abrishamchi and Tajrishi, 1997)،(bender, Simonovic, 2000) ,(Abrishamchi et al, 2005)ج مطالعات مختلفینتا

1989)،(Zarghami et al, 2007)  از مدل  یریدهند، که بهره گ یشان منCompromis Programming ل یو هم در تحل یمهندس یزیتواند هم در برنامه ر یم

اه ر ن فاصله بهیکتریاست که در نزد یینه هاین روش انتخاب گزیا یار اصلیمع .(Nachtenbel, 1994)باشد یبرخوردار م یادیز ییو از کارا بکار رود یریم گیتصم

 ده آل قرار دارند. یحل ا

 باشد.  یمناسب م یارهاین معییاره، تعیچند مع یریم گیند تصمیفرا یراستا از جمله اقدامات در

  Bellman and Zadeh, 1970)، )  پیشنهاد دادند که بخش مهمی از تصمیم گیریها در جهان واقعی، در محیطی صورت میگیرد که اهداف، محدودیتها و عواقب

ان جمله میتوان  ه که ازاقدامات احتمالی بطور دقیق مشخص نمی باشد. در زمینه تصمیم گیری چند معیاره با بهره گیری از روش فازی، پزوهش های مختلف بانجام رسید

 Chen and Hwang, 1992)) ،(Fodor and Roubens 1994) ،(Carlsson and Fuller, 1996) ،(Ribeiro, 1996)ه مطالعات انجام شده  توسط ب

 Lai et ) دسته بندی سیستماتیکی را برای استفاده از منطق فازی در تصمیم گیری چند معیاره ارائه نمود. ((Chen and Hwang, 1992اشاره داشتکه در میان انها 

al, 2016.) 

 Butcherمیتوان بهروش تصمیم گیری چند معیاره در راستای مدیریت و طراحی جنبه های مختلف منابع آبی در تعدادی از پژوهش ها بانجام رسیده که از آن جمله   

et al, 1969)) محدودیتهای فیزیکی و زمان،   در مدل برنامه ریزی دینامیک برای افزایش ظرفیت و بهبود تامین آب شهری با توجه بهDuckstein and opricovic, 

در کاربرد مدل دینامیک در طراحی  (Rubenstein and Ortolano, 1984)که توسعه بستر رودخانه را بر مبنای معیارهای مختلف مد نظر قرار داده، ((1980

 ,Simonovicدر ارائه برنامه مدیریت تقاضای آب بر مبنای برنامه ریزی خطی،  در انتخاب بهترین گزینه در راستای مدیریت فاضالب،  ((Lund, 1987مدیریت منابع، 

در راستای امتیاز  ((Duckstein et al, 1994در انتخاب روشهای مناسب پیشگیری از سیل،  (Duckstein et al, 1991)در طراحی طرح ملی آب،  ((1989



 Corderion Neto)، انتخاب بهترین گزینه در راستای مدیریت فاضالب،  Tecle and Duckstein, 1994))گزینه های مختلف مدیریت آب زیر زمینی بندی

Et al, 1996)  ،در طراحی تامین طوالنی مدت آب در جنوب فرانسه(Abrishamchi and tajrishi, 1997،در طراحی توسعه کشاورزی )Hyde et al,2005)) 

( در تصمیم گیری گزینه های مختلف تامین آب شهری Abrishamchi et al., 2005)در ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت منابع آب با شرایط متغیر،  

ر د(Fattahi and fayyaz, 2009)در مدیریت آب، ،  ((Srdjevic, 2007( در مدیریت یکپارچه آب شهری زاهدان، (Zarghami et al., 2007 زاهدان

در ارزیابی تاب آوری سیستم  (Lai et al, 2008)، در نقشه سازی تقاضای آب شهری، ( (Panagopoulos et al. , 2012راستای مدیریت یکپارچه آب شهری

 های آب شهری ، اشاره نمود. 

zarghami  et al., 2007) )دان  و در راستای استفاده از روش ، با هدف بررسی اقدامات مناسب در مدیریت جامع آب شهری زاهCompromis 

Programmingده ش ، پس از تعیین معیارهای ارزیابی، ضمن مشخص ساختن پارامترهایی از جمله میزان آب استخراج شده از منابع آب زیر زمینی، میزان آب منتقل

تبط با شناسایی نشت،  تعمیر کنتورها و ابزارهای کاهنده مصرف، برای هر کدام از حوضه های مختلف، میزان آب صرفه جویی شده به واسطه انجام اقدامات مختلف مر

بهبنه ترین  Compromis Programmingاز معیارهای تعیین شده اقدام به استخراج فرمول با بهره گیری از پارامترهای یاد شده نمود و نهایتا با بهره گیری از اصول 

 د.اقدام را برای شهر زاهدان شناسایی نمو

(Fattahi and Fayyaz, 2009) راستای بررسی اقدامات موثر بمنظور مدیریت یکپارچه منابع آب شهری در همدان، ضمن تعیین سه هدف هزینه توزیع آب  در

و بهینه ترین اقدامات در زمینه بهینه سازی اهداف یاد شده تعیین  Compromis Programmingشهری، میزان نشت آب و رضایت اجتماعی و با بهره گیری از روش 

 نموده است.

ن یان آب تامزیم، ن آبینه تامیهزتوان به  یمدر راستای مدیریت بهینه تقاضای آب ، ارها در مطالعات گذشته ین معیاز جمله مهمتربا عنایت به موارد ذکر شده فوق، 

 یدسترسو  ینان به منابع آبیت اطمیقابل، در مصرف آب ییصرفه جوزان یم، ن کننده آبیتام یشرکتها درآمدزان یم، یاجتماعت یرضا، نشت آب، یخطرات اجتماع، شده

  .اشاره کرد یبه منابع آب

 يريجه گينت -3
 ت عرضه،یریمد از جمله آب در کالنشهرها، یت عرضه و تقاضایرینه مدیاقدامات مختلف در زمموضوع،  یات تخصصیجامع بر ادب یمروردر مقاله حاضر ضمن 

آگاه سازی، مدیریت فشار، مدیریت کنتور، بازرسی و مدیریت نشت، جیره بندی و محدودیت  امده، یت اب بحساب نیریت تعرفه، مدیریع، مدیتوز یت لوله هایریمد

ینهای لباسشویی با بازدهی باال، ماشین ظرفشویی با بازدهی باال، چرخش مصرف، استفاده مجدد از آب، بهره گیری از توالتهای کم مصرف، دوشهای کم مصرف، ماش

 یصاقنتایج اقدامات مختلف که در از  یریو در ادامه با بهره گ یداخلی آب داغ، عایق کاری لوله های آب داغ، شیرهای کم مصرف و کاهش آب خانگی خارج معرف

  .دیگرد اائهبه شکل درصد نسبت به کل مصرف آب  ب چند اقدام یز ترکیو ن ییبه تنها مذکوراقدامات ک از یهر رات انجام یتاث ،دهیبانجام س دنیا نقاط

ن یشتریدرصد کاهش مصرف آب، ب 21.28و  24ب  یبا بترت آب یره بندیاستفاده مجدد و ج ید که انجام اقدامات الزم در راستایفوق مشخص گرد یجه بررسیدر نت

ن یدرصد کمتر 0.8و  0.7ب یبا بترت یینک ظرفشویتوالت، دوش و س یکم مصرف برا یرهایاختالط آب و هوا و ش یرهاهیاز ش یریبهره گر را در کاهش مصرف و یتاث

توان در  یکه م یین روشهایتر یبعنوان کاربرداره یچند مع یریم گیتصم تحلیل دینامیک سیستم و  یهاروش یضمن معرفدر ادامه  کاهش مصرف آب را بدنبال دارند.

 ELECTRE یاز روشها د،ینه کاهش کمبود آب در کالنشهرها بانجام رسانین اقدامات در زمیانتخاب موثر تر یراستا

PROMETHE,REGIME,NAIDE,Goal Programming, Comprimis Programming, AHP  م یتصم ین روشهایبعنوان مهمتر یفاز یو تئور

ن شده، خطرات یزان آب تامیمنه انجام اقدامات مرتبط با کاهش مصرف، یهزن آب، ینه تامیهز یارهایاز معن یمقاله همچن د. در ادامهیاره اشاره گردیچند مع یریگ

به  یدسترس تینان و قابلیت اطمیدر مصرف آب، قابل ییزان صرفه جوین کننده آب، میتام یزان درآمد شرکتهای، میت اجتماعیزان رضایزان نشت آب، می، میاجتماع

 د.یگرد یکاهش کمبود آب در کالنشهرها معرف ین اقدامات در راستایانتخاب موثرتر یارها در راستاین معیبعنوان مهمتر یمنابع آب

 منابع: -4

 .یمل منابع اتالف از یریشگیپ شیهما نیاول، رانیا در آب منابع  یتقاضا تیریمد .1383.ا ،یچ شمیابر .م ،یشیتجر

 ارشد، دانشگاه صنعت آب و برق. یان نامه کارشناسیت مصرف آب، پایریکاهنده مصرف بر مد یت فشار و ابزارهایریرات مدیتاث یابیارز .1390 .پ ،شهرام راد

ارشد، دانشگاه  یان نامه کارشناسی( تهران(، پا1ع شمال)منطقه ی: شبکه توزی) مطالعه موردیع آب شهریت فشار در شبکه توزیریمد .1386 .ا ،یانیف زاده صوفیشر

 صنعت آب و برق.



 .59ب، التهران، مجله آب و فاض یت آب شهریریستم مدیک سینامید یمدلساز .1385 .ا ،تبار یصفو
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