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  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي:
، با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبـادرت بـه تهيـه ايـن     سازمان برنامه و بودجه كشورامور نظام فني و اجرايي 

را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اين اثـر مصـون از   ضابطه نموده و آن 
  ايراد و اشكال نيست.

  
شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زيـر  ، از رو از ايـن 

  گزارش فرماييد:
  وضوع مورد نظر را مشخص كنيد.شماره بند و صفحه م - 1
  ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. - 2
 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. - 3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. - 4

 واهند داشت.كارشناسان اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خ

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
  
  
  

  
  
  

  
  

   –شاه  رستان، خيابان صفي عليتهران، ميدان بهانشاني براي مكاتبه:
  سازمان برنامه و بودجه كشور، امور نظام فني و اجرايي 33271مركز تلفن 

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 
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  بسمه تعالي 
 

  پيشگفتار 
هـا و عمليـات بـا هـدف      اي از برنامه مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب در مناطق شهري و روستايي، مجموعه

وري آب و جلـوگيري از تبـاهي منـابع آب و     ي كارايي و بهرهها به آب، كاهش تقاضا، ارتقا تامين عادالنه نياز معقول انسان
هاي هر  هاست. مديريت هر يك از اين اجزا به تنهايي كارآمد نيست، چرا كه اهداف و برنامه ها براي پايداري آن اكوسيستم

  طور هماهنگ مديريت شوند. يك الزم و ملزوم و پشتيبان يكديگرند و بايد به
الذكر، امور آب وزارت نيرو در قالب طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب        وقبا توجه به اهميت مبحث ف

را با همـاهنگي امـور نظـام فنـي و     » تقاضا و مصرف آب شهري و روستاييعرضه، راهنماي مديريت تامين، «كشور، تهيه 
ي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را برا

نامـه   قـانون برنامـه و بودجـه، آيـين     23فني و اجرايي كشور به اين معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده 
 - ه 33497/ت42339استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني اجرايي كشور (مصوب شـماره  

  هيات محترم وزيران) تصويب و ابالغ گرديد. 20/4/1385مورخ 
تامين، عرضه، تقاضـا و  «آميز مديريت  هدف اصلي اين راهنما، تبيين مفاهيم، راهكارها، الزامات و نحوه اجراي موفقيت

سـازي   است. اين راهنما در صدد شفاف» مديريت جامع آب شهري و روستايي«با رويكرد » مصرف آب شهري و روستايي
در اين راهنما،  العاتي و مديريتي در زمينه مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي است.الزامات مط

ابزارهاي مختلف تغيير و اصالح مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي تبيين و معيارهاي انتخـاب  
  ي، فرهنگي و قانوني ارائه شده است.زيست  هاي اقتصادي، اجتماعي، محيط ها با توجه به ويژگي آن

ها و جديت رييس امور نظام فني و اجرايي كشور جناب آقاي  بدين وسيله معاونت فني و توسعه امور زيربنايي از تالش
مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشناسان محترم امور نظام فني و اجرايي و نماينده مجري محتـرم طـرح تهيـه    

ي صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس تقي عبادي و متخصصان همكار در امر تهيه و ضوابط و معيارهاي فن
 نمايد. نهايي نمودن اين ضابطه، تشكر و قدرداني مي

  
  غالمرضا شافعي  

 معاون فني و توسعه امور زيربنايي  

  1395 زمستان  
  



ب 

  »ي و روستاييراهنماي مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهر« تهيه و كنترل
 ]      شماره ضابطه [

  آوري دانشگاه صنعتي شريف معاونت پژوهش و فن مجري:
 دكتراي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريفچي احمد ابريشم مولف اصلي:

  كننده: اعضاي گروه تهيه
 دكتراي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف چي احمد ابريشم

 دكتراي مهندسي عمران رادانشگاه سانتاكال علي ابريشم چي

 دكتراي مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شريف مسعود تجريشي

 ليسانس مهندسي عمران فوق دانشگاه صنعتي شريف فرهاد جزايي

  ليسانس مهندسي عمران فوق  دانشگاه صنعتي شريف  محمدصادق عباسيان
  ليسانس مهندسي عمران فوق دانشگاه صنعتي شريف  فاطمه فعال
 ليسانس مهندسي عمران فوق دانشگاه صنعتي شريف مآرش منظ

  اعضاي گروه نظارت:
 ليسانس آبياري و آباداني فوق كارشناس آزاد محمداسماعيل پرويني

 ليسانس مهندسي هيدرولوژي فوق شركت مهندسين مشاور بهان سد عباسقلي جهاني

  مديريت صنايع ليسانس فوق كارشناس آزاد حريري عباس حاج
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صـنعت   يززاده آرائيالهام عز

  وزارت نيرو -آب كشور
 ليسانس ميكروبيولوژي فوق

  تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور):طرح  آبكننده (كميته تخصصي  تاييداعضاي گروه 
 آبو مهندسي  هيدرولوژي ليسانس فوق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور پناه اهللا الهي نعمت

  مهندسي راه و ساختمان ليسانس فوق شركت مهندسين مشاور ايراناب ابوالقاسم توتونچي
  مديريت صنايع ليسانس فوق كارشناس آزاد حريريعباس حاج

  مهندسي عمران ليسانس فوق شركت تهران ميراب حسن صادقپور
برداري از  رهبه –مهندسي عمران  ليسانس  شركت مديريت منابع آب ايران سيدعباس صادقيان

  هاي آبياري سد و شبكه
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صـنعت    الهام عزيززاده آرائي

  وزارت نيرو -آب كشور
  ميكروبيولوژي ليسانس فوق

  مهندسي تبديل انرژي ليسانس فوق  كارشناس آزاد سيد احمد علوي
  دكتراي مهندسي محيط زيست دانشگاه صنعت آب و برق  مجتبي فاضلي

 كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط شركت مهندسي آب و فاضالب كشور  د قناديمجي
  



  ت

 

  
 اعضاي گروه هدايت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه كشور):

  معاون امور نظام فني و اجرايي عليرضا توتونچي

  رييس گروه امور نظام فني و اجرايي فرزانه آقا رمضانعلي

  ناس آبياري و زهكشي، امور نظام فني و اجراييكارش سيد وحيدالدين رضواني



ث 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3  اتيكل - اول فصل

  5  ييروستا و يشهر آب يها چالش ياصل عوامل -1-1

  6  يشهر آب تيريمد در اصالحات ضرورت -1-2

  IWRM(  6( آب منابع جامع تيريمد كرديرو -1-3

  IUWM(  7( يشهر آب جامع مديريت كرديرو -1-4

  8  راهنما نيا ياجرا انتظار مورد اثرات -1-5

  8  ييروستا و يشهر آب تيريمد در اصالحات -1-6

  10  شناسي روش -1-7

  11  يشهر آب جامع مديريت و آب منابع جامع تيريمد - دوم فصل

  13  (IWRM) آب منابع جامع تيريمد -2-1

  13  آب منابع جامع تيريمد ييايجغراف اسيمق -2-1-1

  13  )1- 2 كادر( آب منابع جامع تيريمد فيتعر -2-1-2

  14  آب منابع جامع تيريمد ابعاد -2-1-3

  14  آب منابع جامع تيريمد سابقه -2-1-4

  15  هدف نه و ابزار و كرديرو كي آب، منابع جامع تيريمد -2-1-5

  15  يشهر آب جامع مديريت -2-2

  15  فيتعر -2-2-1

  16  يشهر آب تيريمد مشكالت و ها چالش -2-2-2

  16    يمركز يايآس و انهيم خاور در يشهر آب مشكالت -2-2-3

  17  يشهر آب يها زيرساخت توسعه ريزي برنامه -2-2-4

  17  يشهر توسعه يامدهايپ -2-2-5

  18  توسعه حال در يكشورها در عمدتا يشهر رويه بي توسعه -2-2-6

  20  يشهر آب جامع ستميس -2-3

  20  تيجامع ابعاد -2-3-1

  21  يشهر آب تيريمد ستميس ياصل يها بخش -2-3-2



  ج

 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  22  منطقه طيشرا به توجه با آب يتقاضا و آب يابيكم نيب يبخش تعادل يراهكارها -2-3-3

  22  يشهر يكيدرولوژيه چرخه تيريمد ريتداب -2-3-4

  23  يشهر آب  چرخه بر يشهرساز اثرات -2-4

  24  يشهر محدوده خارج و داخل يكيدرولوژيه چرخه در مهم راتييتغ -2-4-1

  27  يشهر آب جامع تيريمد اصول -2-5

  27  »يشهر آب جامع تيريمد« ستميس ياصل ياجزا -2-5-1

  27  يشهر آب جامع تيريمد ييايجغراف عمل محدوده -2-5-2

  IWRM  27 و IUWM رابطه -2-5-3

  28  يكپارچگي و تيجامع -2-5-4

  29  يشهر آب جامع مديريت زمينه در يمورد مطالعات -2-6

  29  نيسرزم شيآما -2-7

  29  ها شاخص و شهر مفهوم -2-7-1

  30  نيسرزم شيآما اصول -2-7-2

  32  آب منابع يداريپا -2-8

  33  يخاك و يآب منابع و يستيزطيمح يها ظرفيت تيمحدود خاطر به تيجمع تيريمد ضرورت -2-9

  35  كشور آب محدود منابع و زيست   محيط حفاظت -2-10

  37  آب منابع به مبتال مشكالت و ها آلودگي ،يآبشناس -2-11

  37  يآبشناس -2-11-1

  37  يشهر آب منابع يآلودگ -2-11-2

  38  يشهر آب منابع آالينده عوامل -2-11-3

  38  )روستايي( يشهر و يخانگ يآلودگ يها كانون -2-11-4

  40  يمعدن و يصنعت يآلودگ يها كانون -2-11-5

  41  كشاورزي يها آالينده -2-11-6

ـ  يتقاضـاها  ر،يـ تبخ ،يجـو  نـزوالت  زيسـت،    محيط بر آن اثرات و مياقل رييتغ -2-12  و يعـ يطب ينـدها يفرا و يآب
  42  فاضالب هيتصف يمصنوع

  43  مياقل رييتغ اثرات -2-12-1
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  47  آب سرانه يجهان يها شاخص -2-13

  48  شرب آب تيفيك ياستانداردها و ارهايمع -2-14

  49  مختلف مصارف يبرا ها زهاب و ها پساب تيفيك ياستانداردها -2-15

  49  يشهر جوامع ازين ردمو آب محاسبات يمبان -2-16

  49  آب يتقاضا برآورد -2-16-1

  53  آب تامين تيريمد -  سوم فصل

  55  جهان در يشهر آب عمناب تيوضع -3-1

  56  يشهر آب تامين متداول ستميس -3-2

  56  زيآبر حوضه تيريمد -3-3

  58  يزداريآبخ -3-3-1

  58  شرب آب تامين يبرا زيآبر حوضه تيريمد -3-3-2

  65  ينيرزميز و يسطح آب منابع يابيارز -3-4

  66  يسطح آب منابع -3-4-1

  67  منابع هياول يغربالگر و ييشناسا -3-4-2

  68  ينيرزميز آب منابع -3-4-3

  68  ينيرزميز آب توسعه -3-4-4

  69  چاه -3-4-5

  70  نفوذ يها گالري -3-4-6

  71  افتيباز و آبخوان رهيذخ يها چاه -3-4-7

  73  قنات -3-4-8

  73   چشمه -3-4-9

  74  ينيرزميز آب كيستماتيس توسعه -3-4-10

  75  ينيرزميز آب فيتوص -3-4-11

  76  ينيرزميز آب داريپا تيريمد و توسعه -3-4-12

  78  ينيرزميز و يسطح آب منابع از يقيتلف استفاده -3-4-13

  78  يمصنوع هيتغذ اي آبخوان شده مديريت تغذيه -3-5
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  80  آب انتقال -3-6

  80  معامله اي يارواگذ مفهوم به انتقال -3-6-1

  82  دور انتقال و آب ياحوضه نيب انتقال -3-6-2

  83  آب انتقال مهم پروژه چند -3-6-3

  85  باران آب استحصال -3-7

  85  ها مثال -3-7-1

  86  شرب آب يجا به صنعت و يشاورزك در ينيگزيجا منظور به ها آب زه و ها پساب تيريمد -3-8

  86  آب باره دو استفاده و اياح -3-8-1

  89  يشهر يكشاورز يبرا آب افتيباز -3-8-2

  90  ابر يبارور -3-9

  91  ابر يبارور ينسب ييايمزا -3-9-1

  91  زدايي نمك -3-10

  92  جهان زدايي نمك كارگاه ترين بزرگ ،3بهيشع -3-10-1

  92  زدايي نمك ياصل يها روش -3-10-2

  93  ياقتصاد و ياجتماع ،يزيست   محيط ،يكياكولوژ اثرات و زيآبر حوضه در سد احداث -3-11

  93  سد احداث يكل مالحظات -3-11-1

  94  يزيست   محيط اثرات -3-11-2

  95  ها اكوسيستم بر سد اثرات -3-11-3

  96  ينيرزميز و يسطح آب منابع ميحر -3-12

  96  ها واژه فيتعر -3-12-1

  100  ينيرزميز و يسطح يها آب هيتصف اصول و ها آالينده -3-13

  100  آوري جمع يها سيستم و بفاضال -3-13-1

  100  آب  هيتصف -3-13-2

  102  حد از بيش آب جامع تيريمد -3-14

  102  هاآن اندركنش و حد از بيش آب يكل يها سيستم ريز -3-14-1

  113  آب عرضه تيريمد - چهارم فصل
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  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  115  بندي بسته آب عيتوز -4-1

  116  يكيف حفاظت حريم محدوده -4-1-1

  116  شده بندي بسته آب) سالمت( يمنيا -4-1-2

  117  شده بندي بسته آب يبهداشت و يسالمت ديفوا -4-1-3

  117  آب يتانكر عيتوز -4-2

  118  آب عيتوز مختصر شبكه احداث -4-3

  118  منازل داخل و شهر در آب عيتوز و تامين دوگانه ستميس -4-4

  118  دوگانه يها سيستم انواع -4-4-1

  118  دوگانه يها سيستم يايمزا و اهداف -4-4-2

  119  دوگانه يها سيستم كار نحوه -4-4-3

  119  سالم آب سيستم -4-5

  119  نهيزم شيپ -4-5-1

  121  ست؟يچ سالم آب سيستم -4-5-2

  121  سالم آب سيستم يبرا هدف بالقوه امعجو -4-5-3

  122  تكنولوژي ديگر با سالم آب سيستم مقايسه -4-5-4

  122  آب تصفيه مختلف يها روش -4-5-5

  129  آب يتقاضا تيريمد -پنجم فصل

  131  آب منابع تيريمد يفازها -5-1

  131  آب وفور -5-1-1

  131  آبيكم -5-1-2

  132  آب يا سازه ييالقا وفور -5-1-3

  132  تامين فاز يها ويژگي -5-1-4

  132  يشهر آب تيريمد در نياديبن اصالحات ضرورت -5-1-5

  133  يارزياب يها شاخص و راهكارها تبيين و تقاضا مديريت تعريف -5-2

  134  آب يتقاضا بيني پيش -5-3

  135  آب يتقاضا بيني پيش در تيقطع عدم -5-3-1
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  فهرست مطالب
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  1  08/10/95  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

ها و عمليات بـا هـدف    اي از برنامه مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب در مناطق شهري و روستايي به مجموعه
هي منـابع آب و  وري آب و جلـوگيري از تبـا   ها به آب، كاهش تقاضا، ارتقاي كارايي و بهره تامين عادالنه نياز معقول انسان

  شود.  ها اطالق مي ها براي پايداري آن اكوسيستم
هـاي هـر يـك الزم و ملـزوم و پشـتيبان       مديريت هر يك از اجزا به تنهايي كارآمد نيست، چـرا كـه اهـداف و برنامـه    

  طور هماهنگ مديريت شوند.  يكديگرند و بايد به

   هدف -

تامين، عرضه، تقاضـا و  «آميز مديريت  لزامات و نحوه اجراي موفقيتهدف اصلي اين راهنما، تبيين مفاهيم، راهكارها، ا
سـازي   است. اين راهنما در صدد شفاف» مديريت جامع آب شهري و روستايي«با رويكرد » مصرف آب شهري و روستايي

يگر اهـداف  از د الزامات مطالعاتي و مديريتي در زمينه مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي است.
  توان به موارد زير اشاره نمود: اين راهنما مي

  ارائه اطالعات، نكات و مستندات علمي جامع و كافي راجع به مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و
اي تر (خارج از دامنه اين راهنما)، مخاطبان به ساير منابع، راهنماها و استاندارده روستايي است. براي جزئيات بيش

  شوند. موجود هدايت مي
 ريزي، طراحي و اجراي تك تك ابزارهاي مديريت  منظور از اين راهنما، ارائه مطالب تخصصي و تفصيلي برنامه

ها اشاره و  تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي نيست، بلكه در صورت وجود چنين راهنمايي به آن
  ها تاكيد شده است.  يا ضرورت تدوين آن

 هاي تخصصي تامين، عرضه، تقاضا و مصرف  المللي قابل استنادي در برخي زمينه جا كه راهنماهاي ملي و بين از آن
ها، تمركز خود را بر هدف اصلي خود، يعني  آب شهري و روستايي وجود دارد، راهنماي حاضر ضمن اشاره به آن

ها، و نحوه  ف با رويكرد مديريت جامع، ضرورتتبيين مفاهيم و راهكارهاي مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصر
  اجراي موفقيت آميز آن حفظ كرده است. 

 ها نخواهد كرد. نياز از آن تخصصي آموزشي را نگرفته و كاربران را بيمرجع هاي  اين راهنما جاي كتاب  

 دامنه كاربرد   -

 گري براي مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي، هدايت  
 دهي،  آوري داده و گزارش سازي انجام مطالعات، جمع ماهنگه  
 ها و  سازي مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي كشور با راهنماها، دستورالعمل هماهنگ

  المللي مطابق شرايط خاص كشور  هاي بين قوانين ملي و سازمان
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يت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي تبيـين و  در اين راهنما، ابزارهاي مختلف تغيير و اصالح مدير
  زيستي، فرهنگي و قانوني ارائه شده است.   هاي اقتصادي، اجتماعي، محيط ها با توجه به ويژگي معيارهاي انتخاب آن
  هنگام بودن و كاربردي بودن مطالب مورد توجه و تاكيد است. اعتبار علمي، به

هاي آب و فاضـالب شـهري و روسـتايي،     مديران و كارشناسان وزارت نيرو به ويژه شركت مخاطبان اصلي اين راهنما،
هـا، وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي، مهندسـان مشـاور و محققـان          زيست، شهرداري سازمان حفاظت محيط

  باشند. مي
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  5  08/10/95  اتيكل -اول فصل

 

  كليات -فصل اول

در حـال توسـعه    ياست، لكـن در كشـورها   يجهان يشهرها و روستاها چالش يبرا تيفيكو  تياز نظر كم يتامين آب كاف
روبروسـت و   ييهـا  كشور همچنان با چالش ،ييو روستا يهنگفت در بخش آب شهر يها گذاري است. عليرغم سرمايه تر  يجد

 تيريمـد  كـرد يو اتخـاذ رو  يب شهرآ تيرياصالحات در مد ها، چالش نيرفع ا يها در آينده وجود دارد. برا احتمال تشديد آن
 ،يسـطح  يهـا  است. رويكـرد جـامع شـامل تجميـع مـديريت آب و زمـين، مـديريت آب        ي) ضرورIWRMجامع منابع آب (

با لحاظ كردن منافع و  »يچرخه آب شهر تيريمد«كالم  كيو فاضالب، كميت و كيفيت و در  يسطح يها رواناب ،يزيرزمين
  است. زينگر به حوضه آبر كل يدر چارچوب يدست حوضه شهر ست و پاييندر باالد يمديريت آب شهر راتاث

  هاي آب شهري و روستايي عوامل اصلي چالش -1- 1
ريزي شهري،  در ايران كه انساني و يا طبيعي است، ريشه در شيوه برنامه ي آب شهري و روستاييها عوامل اصلي اين چالش

  ها را به شرح زير برشمرد: توان آن مديريت منابع آب، فرهنگ و عوامل اقليمي دارد كه مي
 ريزي و كنترل نشده شهرها افزايش جمعيت و مهاجرت به شهرها و توسعه برنامه –

 هاي كم آب جانمايي برخي شهرها در گستره –

 1نگرش نادرست اغلب مردم به آب و عدم شناخت ارزش آب –

 باال بودن مصرف آب در برخي جوامع –

 جويي هاي حفاظت و صرفه گيزهوري آب و كمبود ان پايين بودن بهره –

هاي آبرساني و فاضالبروها كه منجر به تلفات آب، كـاهش   خصوص شبكه فرسودگي تاسيسات آب و فاضالب به –
 شود. كيفيت آب شبكه، آلودگي آب و خاك و افت كيفيت خدمات مي

 مشكالت تامين آب روستايي به ويژه از نظر كيفيت آب  –

 برداري نامناسب هاي فاضالب، به خاطر طراحي و اغلب به خاطر بهره خانه عملكرد نامناسب اغلب تصفيه –

 هاي كشاورزي، صنعتي، شهري و روستايي ضايع شدن كيفيت منابع آب بر اثر فعاليت –

 هاي آب و فاضالب شهري ضعف پايش كميت و كيفيت منابع آب و سيستم –

 كمبود كلي آب در كشور –

هـاي   به، نبـود برنامـه منسـجم مـديريت ريسـك و برنامـه      ها و حوادث غيرمترق سالي ضعف در مديريت خشك –
  آمادگي براي سوانح طبيعي و غيرطبيعي

 3و تغيير اقليم 2نوسانات اقليم –

                                                      
 

1- Water Value 
2- Climate Variability 
3- Climate Change 
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 آوري و تصفيه فاضالب  هاي جديد توسعه منابع آب و جمع هنگفت طرح  هزينه –

  1عدم برگشت كامل هزينه –
 2ضعف در مديريت و حكمراني آب –

 مديريت شهري و آب شهري ي و عدم جامعيت در نگر بخشي –

 ضعف مديريت اطالعات –

  رقابتي نبودن و انحصاري بودن خدمات آب و فاضالب –
برداري توسط بخش خصوصي در بخش آب و فاضـالب شـهري و روسـتايي     گذاري و بهره جذاب نبودن سرمايه –

 قانون اساسي) 44(ضرورت استفاده از اصل 

رسـاني و   اتي آب و فاضالب، ضـعف شـفافيت در اطـالع   هاي خدم كنندگان و شركت ارتباط ضعيف بين مصرف –
 كمبود اعتماد متقابل و در نتيجه مشاركت ضعيف مردم 

  3هاي عملكردي و پيشرفت ها با استفاده از شاخص جدي نبودن فرايند براورد عملكرد شركت –

  يشهر آب تيريمد در اصالحات ضرورت -2- 1

بـا رويكـرد    4مـديريت منـابع آب، انجـام اصـالحات    نگـري   رويكردهاي سنتي و بخشـي  كاراييعدم با توجه به  –
 ضروري است.  5»مديريت جامع منابع آب«

  بدون انجام اصالحات، عالوه بر از دست دادن زمان و هزينه، بر بار مشكالت افزوده خواهد شد. –

  )IWRM( رويكرد مديريت جامع منابع آب -3- 1

لكن با افزايش جمعيت و توسـعه شـهري و    رويكرد غالب مديريت منابع آب كشور در گذشته، تامين آب بوده، –
 صنعتي، كشور با كمبود منابع محلي تامين آب مواجه شده است. 

هاي مهندسي مثل احداث سد و سپس انتقـال   حل منابع آب به كمك راه 6براي رفع اين مشكل، راهكار تقويت –
 اي پيش گرفته شد كه تا كنون همچنان ادامه دارد.  آب بين حوضه

                                                      
 

1- Full Cost Recovery 
2- Water Governance 
3- Performance and Progress Indicators 
4- Reform 
5- Integrated Water Resources Management 
6- Augmentation 
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هاي مهندسي تـامين آب   حل اي كه راه ميزان تقاضا و مصرف همچنان رو به افزايش است، به گونه با اين حال، –
 گو نيست.  بيشر در اغلب شرايط جواب

بـا تاكيـد   » رويكرد جامع مديريت منابع آب«هاي استراتژيك خود را با  رو، مديريت آب كشور بايد برنامه از اين –
 وري آب تنظيم كند.  و بهرهو افزايش كارايي  1»مديريت تقاضا«بر 

كه تامين آب از طريق منابع جديد غيرممكن و يا بسيار پرهزينه است، با مديريت تقاضـا و افـزايش    جايي از آن –
 كارايي در حقيقت به نوعي بر منابع تامين آب افزوده خواهد شد. 

توان مديريت منابع آب  هاني، ميبا توجه به آمادگي نسبي شرايط كنوني جامعه و استفاده از تجربيات ارزشمند ج –
 ريزي كرد.   برنامه 3و كارآمدي 2به ويژه مديريت آب شهري را براساس اصول مديريت جامع از جمله پايداري

  )IUWM( 4رويكرد مديريت جامع آب شهري - 4- 1

 هايي است كه ارتباط مستقيم با راه حل مشكالت آب شهري و روستايي معموال خارج از قلمرو متعارف سازمان –
 ها دارند و اغلب نيازمند همكاري بين بخشي است.  آن

 سازد.  تر مي هاي موثر را آسان حل شناخت و اجراي راه مديريت جامع آب شهري،«رويكرد  –

اين رويكرد، سعي بر آن دارد تا حد امكان از اين واقعيت تلخ كه حل يك مشكل، مشكل ديگري را بـه وجـود    –
 آورد، پرهيز كند.  مي

هاي شهري و روستايي، در  ، توسعه و مديريت هماهنگ آب، زمين و منابع مرتبط را در محيطIUWMرويكرد  –
بخشد تا رفاه اقتصادي و اجتماعي حاصل را به نحو عادالنـه و   توسعه مي 5»مديريت جامع منابع آب«چارچوب 

  هاي حياتي بيشينه كند. بدون لطمه زدن به پايداري اكوسيستم
مـديريت  «براي تاكيد بر ماهيت پويـا و تغييرگـراي فراينـد     7»طرح يا برنامه«ه جاي ب 6»رويكرد«انتخاب واژه  –

  است. » جامع آب شهري
هاي توسعه و مديريت آب براي اجرا در يك  ايده اين رويكرد، تدوين يك طرح و برنامه سنتي آب كه شامل فعاليت –

عه چـارچوب پويـايي اسـت كـه بـه      محدوده زماني مشخص باشد نيست، بلكه هدف آن تـدوين اسـتراتژي و توسـ   

                                                      
 

1- Demand Management 
2- Sustainability 
3- Effectiveness 
4- Integrated Urban Water Management, IUWM 
5- Integrated Water resources Management, IWRM 
6- Approach 
7- Plan  
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 )1- 1گيري بهتر و سازگارتر با شرايط متغير آينده كمك كند. بايد توجـه داشـت كـه (كـادر      ريزي و تصميم برنامه
  كند.  اجتناب مي 2»چندپاره«و  1»نگري بخشي«رويكرد جامع، آگاهانه از رويكردهاي 

ي سـطحي، زيرزمينـي،   ها آبآب و زمين، مديريت  از جنبه طبيعي سيستم، رويكردهاي جامع شامل تجميع مديريت
بـا لحـاظ كـردن منـافع و      3»مديريت چرخه آب شـهري «هاي سطحي و فاضالب، كميت و كيفيت و در يك كالم  رواناب

  به حوضه آبريز است. 4نگر دست حوضه شهري در چارچوبي كل اثرات مديريت آب شهري در باالدست و پايين
راهنماي مديريت تـامين، عرضـه، تقاضـا و    «ريزي منطقي و علمي است، تهيه  مند برنامهطوركه هر مديريتي نياز همان

  گامي به سوي توسعه پايدار آب شهري و روستايي است.» مصرف آب شهري و روستايي

  ريزي و استراتژي هوم برنامهفم - 1-1كادر 
كـه تـدوين    ريزي، به معنـاي شـناخت و تعريـف تـدابير مشـخص اسـت؛ درحـالي       مهدر ارتباط تنگاتنگ با يكديگراند. برنا» تدوين استراتژي«و »ريزيبرنامه«

ريزي، تفسير استراتژي براي نيـل بـه    كند و برنامه ها را تعريف مي ها و نحوه تحقق آن كند. استراتژي، آرمان گيري آينده را مشخص مي تر جهت استراتژي، بيش
  شود. را شامل مي ها و تدابير الزم در اين جهت اهداف و اجراي فعاليت

  اثرات مورد انتظار اجراي اين راهنما - 5- 1
 زيست شهري و روستايي   نگر در سياست و تفكر مرتبط با آب و محيط تغييرات كلي –

 تغييرات سازماني در جهت ارتقاي سطح مديريت پايدار و جامع  –

 گيري از ابزارها و منابع  تغيير در بهره –

 هاي مديريتي و راهكارها تغيير در روش –

  هاي مديريتي و اقتصادي با توجه به اهداف پايداري تغيير در برنامه –
 هاي پايداري مالي (تعرفه، برگشت هزينه، ...) تغيير مكانيزم –

  اصالحات در مديريت آب شهري و روستايي -6- 1
  ، نقش نهادي و ابزارهاي مديريتي است. 5، خواستار تغييرات مثبت در توانمندسازي محيطIWRMرويكرد  –
هاي سياسـي،   اي از سيستم را مدنظر دارد. حكمراني آب شامل گستره 6»حكمراني آب«ن رويكرد تغييرات در اساسا اي –

 اجتماعي، اقتصادي و مديريتي براي توسعه و مديريت منابع آب و ارائه خدمات آب در سطوح مختلف جامعه است.

                                                      
 

1- Sectoral 
2- Fragmented 
3- Urban Water Cycle Management 
4- Holistic 
5- Enabling Environment 
6- Water Governance 
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عنوان يك فرايند و نه يـك رويكـرد   بايد به  IWRM، بخش اساسي اين رويكرد است، »تغيير«كه  باتوجه به آن –
اي و آني نگريسته شود؛ رويكردي كه درازمدت و پـيش رونـده بـوده و ماهيـت تكـراري و رفـت و        تك مرحله

  برگشتي دارد. 
اين نگرش، نياز به چارچوب حكمراني موثري دارد كه در پاسخ به تغيير نيازها و سناريوها، به صورت تطبيقـي   –

  گيري كند.  تصميم
هاي توسعه و مديريت از حالـت ناپايـدار موجـود اسـت،      ان يك فرايند تغيير كه به دنبال اصالح سيستمبه عنو –

IWRM   هيچ نقطه ثابت آغاز يا پاياني ندارد. آنچه كه مهم است اين است كه مديريت جامع منابع آب از يـك
  جا آغاز شود و همواره اهداف مديريت جامع منابع آب را مدنظر داشته باشد.

 IWRMزيست طبيعي نيز در معرض تغييـر اسـت،    ان طوري كه اقتصاد و جامعه جهاني، پوياست و محيطهم –
هاي  زيستي و تغيير ارزش  گوي تغيير بوده و توان سازگاري با شرايط اقتصادي، اجتماعي و محيط نيز بايد پاسخ

 )2-1انساني را داشته باشد. (كادر 

  IUWMرويكرد  - 2-1كادر 
گيـر نيسـت. در حقيقـت، بهتـر اسـت كـه        ضرورتا ملزم به ايجاد يكباره تمامي اين تغييرات و يا آغاز آن به شـيوه همـه   IUWMبه طبع آنو  IWRMرويكرد
IWRM الوصول آغاز شود. با تمركز بر موضوعات خاص سهل  
 

ها، كـاربرد و   هابزارهاي متعدد و متنوعي براي بهبود مديريت منابع آب وجود دارد؛ ابزارهايي كه از نظر مشخص –
  نتايج، تفاوت زيادي دارند. 

مسايل آب معموال نياز به تركيبي از ابزارها دارد. ابزارها بايد با تحليل و پايش محيط به نحو سازگار با شـرايط   –
  هاي اجرايي و اعمال قانون انتخاب شوند.  هاي سياسي و تخصصي و نيز ظرفيت محلي مثل ظرفيت
ي مديريت تامين، عرضـه، تقاضـا و مصـرف آب شـهري و روسـتايي و اجـراي هماهنـگ و        در اين راستا، تهيه راهنما

تر بـر پايـه توسـعه     منسجم آن حائز اهميت است. مديريت جامع تامين، عرضه و تقاضاي آب، سياست تامين آب كه بيش
و عـالوه بـر منـافع     زيسـت پايـدار پـيش خواهـد بـرد        منابع آب بوده است را به سوي مديريت تامين پايدار آب و محـيط 

  زيستي، منافع اقتصادي قابل توجهي را براي سازمان و ذينفعان به همراه خواهد داشت. اجتماعي و محيط
به شـرح زيـر    )ميرمستقيغ و ميمستق(صورت  بهراهنما اين اجراي پس از مورد انتظار  1و دستاوردهاي جينتاهمچنين 

  خواهد بود.
 درآمد بدونو آب كاهش مصرف آب كاهش ميزان هدر رفت  –

                                                      
 

1- Outcomes 
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 كاهش ميزان فاضالب توليد شده –

 افزايش قابليت اعتماد تامين آب (كميت و كيفيت) –

 وري و كارايي آب و پايداري سيستم تامين و عرضه آب ارتقاي بهره –

 ارتقاي سطح رفاه و بهداشت عمومي –

 ارتقاي برابري در دسترسي به خدمات –

 ها زيست و اكوسيستم   حفاظت محيط –

 د مالي سازمانبهبود عملكر –

 گذاري الزم كاهش سرمايه –

 ها كاهش هزينه –

 زيستي آب    ارتقاي سطح آگاهي متصديان و مردم از ارزش اقتصادي و محيط –

 افزايش توليدات كشاورزي  –

 ها و در يك كالم، توسعه و حفظ صنايع وابسته به آب در شهرها و حومه آن –

 هاي پايدار مافزايش منافع جوامع انساني از منابع آب و اكوسيست –

  شناسي   روش - 7- 1

  :طريق است، از IUWMرويكرد  مبتني بر راهنما اين شناسي روش
 آب جامع مديريت زمينه المللي در ملي و بين) پيشنهادات و تجربيات( مطالعات پيشينه مطالعه و وجوها جست –

  روستايي و شهري
  »كشور آب منابع بلندمدت راهبردهاي توسعه« اسناد مرتبط ملي مثل –
هاي  سازمان(المللي  بين تجربيات روستايي و شهري آب مديريت كارشناسان و نظران صاحب تجربيات و تنظرا –

كشـورهاي صـنعتي    و 2GWP ،3AWWA ،4USEPAجهـاني،   بانـك  فـائو،  ،WHO 1يونسـكو،  المللي مثل بين
 كشورهاي در حال توسعه و آمريكا، استراليا مانند ايران مشابه اقليم با

 

                                                      
 

1- World Health Organization 
2- Global Water Partnership 
3- American Water Work Association 
4- United States Environmental Protection Agency 



 

  2فصل 2

و مديريت  مديريت جامع منابع آب
  جامع آب شهري
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  و مديريت جامع آب شهري مديريت جامع منابع آب -فصل دوم

چنـد   عـت يو طب يدگيـ چياست، چرا كه پ يرفع مشكالت منابع آب يبرا ي، راه حل مناسب»جامع منابع آب تيريمد«
هـا و   گيـري  رو، تصـميم  نيـ گيـرد. از ا  ان را در نظـر مـي  و انسـ  عـت يو تعامـل طب  نفعـان، يمشـكالت آب، تنـوع ذ   يوجه
 ،ياجتمـاع  ،ياسـ يمختلـف س  يهـا  انـدركنش  نبا لحـاظ كـرد   يجامع كرديبا رو ديكالن منابع آب با يها يگذار استيس

بـه   »يجامع آب شهر تيريمد. «رديتر، صورت گ بزرگ يو زمان يمكان اسيدر مق يزيست   و محيط يكيدرولوژيه ،ياقتصاد
و منطقـه و   يشهر طيمختلف چرخه آب در مح ياجزا نيبا لحاظ كردن تعامالت ب يشهر طيآب در مح تيريمد يمعنا
ـ  يمنابع و تقاضـاها  يجامع آب شهر تيريمد گر،يد انياست. به ب يهدف كل كيبه عنوان  »دارياپ  توسعه« كرديبا رو  يآب
 شيها و افـزا  مت و رفاه جامعه و سالمت اكوسيستمو حفظ سال يمدت آب شهر يطوالن يآب ازيرا با هدف تامين ن يشهر

  .]23[ كند مي تيريريزي و مد از آب را برنامه يمنافع اقتصاد

  (IWRM)مديريت جامع منابع آب  -1- 2

زيست، اثرات نامطلوبي بر سالمت  هاي مديريت منابع آب و محيط افزايش جمعيت و تقاضاهاي آبي و پيچيدگي چالش
هـا و در   ها، وضعيت اجتماعي و سياسي جوامع و پايداري منابع آب و زمين و اكوسيستم مزيست و اكوسيست انسان، محيط

هـا و   گيـري  طوري كه شـيوه مـديريت سـنتي منـابع آب، جوابگـو نيسـت. از ايـن رو، تصـميم         كل، توسعه پايدار دارد، به
سـي، اجتمـاعي، اقتصـادي،    هـاي مختلـف سيا   هاي كالن بايد با رويكرد جامعي با لحاظ كـردن انـدركنش   گذاري سياست

  تر، صورت گيرد. زيستي در مقياس مكاني و زماني بزرگ   هيدرولوژيكي و محيط

  مقياس جغرافيايي مديريت جامع منابع آب -2-1-1
حوضه «انجام شود. به بيان ديگر،  1»اي حوضه«از نظر محدوده جغرافيايي بايد حداقل در مقياس » مديريت منابع آب«
  شود.  با هويت واحد مديريت مي» واحد هيدرولوژيكي« بايد به عنوان يك» آبريز

  )1-2 كادرتعريف مديريت جامع منابع آب ( - 2-1-2

  ]23[تعريف مديريت جامع منابع آب  - 1- 2كادر 
اني و بـدون بـه خطـر انـداختن انسـجام و      ، فرآيندي است كه با هدف بيشينه كردن عادالنه رفاه اجتماعي و اقتصادي جوامع انسـ »منابع آب جامع  مديريت«

  )GWPگان، منجر به توسعه و مديريت هماهنگ آب، زمين و ديگر منابع شود. (مشاركت جهاني آب، هاي حياتي و نيز منافع آيند پايداري اكوسيستم

                                                      
 

1- River Basin 
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  ابعاد مديريت جامع منابع آب -2-1-3
آبـي،   كشـاورزي، بـرق  مصارف بين به معني در نظر گرفتن رقابت و تعارض براي آب  هاي آب: جامعيت كاربري –

  زيست  تامين آب شهري و بهداشت، صنعت و محيط
هـا و منـافع اقتصـادي     حساب آوردن نه تنها هزينـه  به معني به زيستي: اجتماعي و محيط -جامعيت اقتصادي –

  زيستي  ها و منافع اجتماعي و محيط تصميمات مديريتي آب، بلكه هزينه
هاي آبي در همـه سـطوح ملـي، اسـتاني و      ها و فعاليت ي هماهنگي مسووليتبه معن جامعيت اداري (اجرايي): –

  جوامع محلي
به معني استفاده از مرزهاي هيدرولوژيكي (حوضه و زيرحوضه رودخانه)، به جاي مرزهاي  جامعيت جغرافيايي: –

در كنـد كـه    سياسي و يا اداري به عنوان واحدي براي مـديريت منـابع آب اسـت. ايـن جامعيـت ايجـاب مـي       
هـاي آبـي و    گيري توسعه و مديريت منابع طبيعي، اثرات متقابل كاربرهاي زمين و آب بـر اكوسيسـتم   تصميم

هـا در قالـب    هـا و بـين آن   در داخل زيرحوضه» دست پايين-اثرات باالدست«هاي انساني و نيز  خاكي و سيستم
 تر بررسي شود. حوضه اصلي

  سابقه مديريت جامع منابع آب  - 2-1-4
(كنفرانس  1در كنفرانس دوبلين 1992نابع آب به عنوان يك راهكار مديريتي جهاني در سال مديريت جامع م –

زيست و توسعه ملل متحد يا همايش بزرگـان     (كنفرانس محيط 3) و ريودوژانيرو2زيست   المللي آب و محيط بين
  ). 2-2شد (كادر ريو ارائه  _) بنيان نهاده شد و اصول معروف به دوبلين 4زمين

ترين نهاد گسترش نگـرش مـديريت جـامع منـابع آب در سـال       )، به عنوان اصليGWPركت جهاني آب (مشا –
  تاسيس شد.  1996

هـاي قابـل اجـراي مـديريت      اي، ديدگاه هاي مختلف در سطوح جهاني، كشوري و منطقه با تشكيل گردهمايي –
 جامع منابع آب، توسعه يافت.

را به يك سياسـت جهـاني تبـديل كـرد و     » جامع منابع آبمديريت «، 2000شوراي دوم جهاني آب در سال  –
 را مطرح كرد. 5»آب، مسووليت همه است«شعار مهم 

                                                      
 

1- Dublin 
2- International Conference on Water and the Environment 
3- Rio De Janeiro 
4- United Nations Conference on Environment and Development, or Earth Summit 
5- Water is Everybody’s Business 
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  نيدوبلاصول  -2- 2كادر 
  زيست است. پذير است و الزمه حيات، توسعه و سالمت محيطاصل اول: آب شيرين منبعي محدود و آسيب

  گذاران در كليه سطوح باشد. ريزان و سياست كنندگان، برنامه كرد مشاركتي ميان مصرفاصل دوم: مديريت و توسعه منابع آب بايد بر پايه روي
  اصل سوم: زنان در تهيه، مديريت و حفاظت آب نقش اساسي دارند.

  اخته شود.گونه كه يك نياز اساسي اجتماعي است، يك كاالي اقتصادي نيز شن اصل چهارم: آب در همه مصارف خود، ارزش اقتصادي دارد و بايد همان
  مراجعه كرد http://www.gwpforum.orgتوان به آدرس اينترنتي  تر اين اصول چهارگانه مي براي بررسي بيش

  مديريت جامع منابع آب، يك رويكرد و ابزار و نه هدف -2-1-5
و ابزاري بـراي افـزايش منـافع و     نيست، بلكه رويكرد 1»هدف«به خودي خود يك » مديريت جامع منابع آب« –

  وري از منابع محدود آبي، مالي و انساني است.  بهره
، راه حل مناسبي براي رفع مشكالت منابع آبي است، چرا كه پيچيدگي و طبيعـت  »مديريت جامع منابع آب« –

  گيرد. چند وجهي مشكالت آب، تنوع ذينفعان، و تعامل طبيعت و انسان را در نظر مي
مديريت جامع منابع آب به عنوان راهكاري موثر و كارا براي مديريت منابع آب شناخته شـده اسـت،   كه  با اين –

  نگريست. » ايده ساده جهان شمول«توان به آن به عنوان يك  نمي اما
هـاي مختلفـي از    هاي جهاني در خصوص مديريت جامع منابع آب، تعاريف و برداشـت  ها و توافق با تمام تالش –

  شود. مي» 2جامعيت«مفهوم 
، »آب«كند، بلكـه بايـد بـه     را تضمين نمي» مديريت جامع منابع آب«، »آب«گفتني است كه تمركز صرف بر  –

  به صورت موازي توجه شود. » زيست   محيط«و » زمين«

  مديريت جامع آب شهري   - 2- 2

  تعريف - 2-2-1
اجـزاي مختلـف    به معناي مديريت آب در محيط شهري با لحاظ كـردن تعـامالت بـين   » مديريت جامع آب شهري«

به عنوان يك هدف كلي است. به بيان ديگـر، مـديريت   » پايدار  توسعه«چرخه آب در محيط شهري و منطقه و با رويكرد 
جامع آب شهري منابع و تقاضاهاي آبي شهري را با هدف تامين نياز آبي طوالني مدت آب شهري و حفظ سالمت و رفـاه  

  .]24[كند  ريزي و مديريت مي فع اقتصادي از آب را برنامهها و افزايش منا جامعه و سالمت اكوسيستم

                                                      
 

1- Objective 
2- Integrity 
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  ها و مشكالت مديريت آب شهري چالش -2-2-2
)، كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي بـا  RCUWM( 1اي مديريت آب شهري طبق مطالعات يونسكو و مركز منطقه

  :]25[چند چالش اصلي مديريت آب شهري روبرو هستند 
  ت در كشورهاي اسالمي در مقايسه با ديگر كشورهاي جهانتر جمعي رشد بيش :يتيجمع چالش –
ناهمخواني بين كشورهاي منطقه نه تنها شامل جمعيت، تراكم و درصد جمعيـت شهرنشـين    :ياقتصاد چالش –

شود. براي مثال كشورهاي خيلي ثروتمند خليج فارس و نيز برخـي از   است، بلكه درآمد سرانه را نيز شامل مي
  ان در اين منطقه قرار دارند. فقيرترين كشورهاي جه

 به خاطر مشكالت اقتصادي و جمعيتي، شهرنشيني در حال افـزايش  :»ييشهرگرا« اي »2يساز يشهر« چالش –
  رود.  ها و خدمات شهري با اين سرعت پيش نمي كه تهيه مسكن، زيرساخت است. درحالي

 و منابع دولتي  گذاري ها به سرمايه هاي آبي و وابستگي آن متمركز بودن اكثر سيستم –

 عدم مديريت تقاضا –

  عدم مشاركت جامعه در رسيدگي به مشكالت شهري –

  )]27[و  ]26[(مطالعه يونسكو: مشكالت آب شهري در خاور ميانه و آسياي مركزي  -2-2-3
   آب منابع كميابي –
 درآمد بدون زياد بودن آب و كهنه هاي زيرساخت –

  فاضالب تصفيه و آوري جمع شبكه نبود –
  جامد زايدات ضعيف دفع و آوري جمع –
  ضعيف نهادي ساختارهاي و مديريت –
  هزينه كم بازگشت –
  زياد هاي يارانه –
  طبيعي بالياي و ها جنگ منفي اثرات –
  آبي هاي بيماري وجود –
  شهري هاي زيرساخت جامع ريزي برنامه نبود –
  كاركنان سازي به ظرفيت مبرم نياز –

                                                      
 

1- Regional Center on Urban Water Management, RCUWM 
2- Urbanization 
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  گيري اين مطالعه نتيجه -2-2-3-1
  ي توسعه يافته وجود ندارد و يا تحت كنترل است. بسياري از مسايل باال در كشورها –
  هاست. در كشورهاي در حال توسعه، تمركز اصلي آب شهري بر توسعه زيرساخت –
جـويي در   در كشورهاي توسعه يافته. تمركز بر كاهش برداشت از منابع آب از طريـق مـديريت تقاضـا، صـرفه     –

 مصرف آب و بازيافت و بازچرخش آب است.

  هاي آب شهري  عه زيرساختريزي توس برنامه -2-2-4
  هاي آب شهري به نكات (مداخالت) زير بايد توجه كرد:  ريزي توسعه زيرساخت در برنامه

  شهري جامع ريزي برنامه استراتژي توسعه –
   آب تقاضاي مديريت تدابير و استراتژي توسعه –
   فاضالب تصفيه و آوري جمع هاي سيستم بهبود –
  شده تصفيه فاضالب بازچرخش و بازيافت به تشويق –
  سازگار و مناسب هاي سيستم با كهنه هاي زيرساخت جايگزيني يا نوسازي –
  درآمدبدون  آب مقدار كاهش و آب هاي شبكه در يابي نشت هاي سيستم نصب –
  )عمومي رساني كنتور، آگاهي نصب تعرفه، افزايش يارانه، كاهش مثال، براي( آب حفاظت ترويج –
  بازچرخش به تشويق و جامد زايدات مديريت بهبود –
  قوانين اجراي نظارتي و قانوني چارچوب ايجاد –
  ساز توانمند نهادي چارچوب ايجاد –
  قطعيغيربيني و يا  پيش غيرقابل حوادث براي ريسك ازريابي –
 بـرداري،  بهـره  طراحـي، اجـرا،   ريزي، برنامه سطوح تمام در عمومي و خصوصي هاي بخش بين همكاري تقويت –

  شهري خدمات و ها زيرساخت مديريت و داري نگه
 ها تر برنامه پايداري بيش براي سازي ظرفيت و آموزش به دادن اولويت –

  پيامدهاي توسعه شهري -2-2-5
زيستي، منابع آبي، اجتماعي و اقتصادي دارد كه خود بيانگر ضـرورت     توسعه شهري پيامدهايي در ابعاد مختلف محيط

  ريزي شهري است.  لحاظ كردن اين پيامدها در برنامه
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  زيستي    ت محيطاثرا -2-2-5-1
شهرها، منظره و محيط طبيعي اطرافشان را بر اثر توليد زايدات جامد و مايع و گسترش آلودگي هواي شـهرها   –

  . ]26[دهند  ، تغيير مي»1حاشيه شهر«به حومه يا 
هـا،   هاي (خانگي، بيمارستاني،...) خام و يا تصـفيه شـده در منـابع آب پذيرنـده مثـل رودخانـه       تخليه فاضالب –

  ها و درياها و يا آب زيرزميني  ياچهدر
 بار آلودگيِ زياد رواناب سطحي بارش  –

  آوري زايدات جامد  هاي فاقد امكانات جمع هاي آبي در مكان افزايش آلودگي رواناب سطحي و توده –
در شـرايط آب و هـوايي خشـك (غيربـاراني)، بـه علـت         هاي آلودگي رواناب شهري، تا ده برابر فاضالب شوك –

 ها وي فضاهاي باز و جادهوش شست

  ها مسايل تامين آب، مديريت فاضالب و زهكشي رواناب -2-2-5-2

  در مناطق خشك و نيمه خشك » 2كميابي آب«تر شدن مشكل مديريت  پيچيده –
  افزايش تقاضاي آب تحت تاثير شالوده اقتصادي شهر، جمعيت، فرهنگ و عادات مردم  –
 هاي سطحي ديريت روانابآوري و تصفيه فاضالب و م مشكالت كمبود سيستم جمع –

  در كشورهاي در حال توسعه رويه شهري عمدتا توسعه بي - 2-2-6

  ها محرك -2-2-6-1
  ميليون نفر) 10تعداد كالن شهرها (جمعيت بيش از   رويه افزايش سريع جمعيت شهري و در نتيجه افزايش بي –
هري و برنامـه كـاربري   شـ  ريزي برنامهاتفاقي و سازمان نيافته (قانوني و غيرقانوني) شهرها بر اثر نبود  گسترش –

 شهريجديد  هاي توسعهبراي هدايت و كنترل اراضي 

 پيامدها -2-2-6-2

  . ]26[تر درحومه دارد  در شهر و بيش  زيستي و اجتماعي جدي   شهرها معموال عواقب محيط  گسترش فيزيكي كنترل نشده

                                                      
 

1- Peri-urban 
2- Water Scarcity 
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ها و يـا   دم و يا شركتها توسط مر به علت خريد زمينطق، ادر اين مناز بين رفتن كشاورزي در حومه شهرها.  –
سيستم حمل و نقـل و    بيني تغيير كاربري آن از كشاورزي به شهري و افزايش قيمت زمين توام با توسعه پيش

  ممكن است به كلي از بين برود و يا كم شود. كشاورزيساخت و ساز، 
فاضـالب و    تخليـه درآمد در بدترين مناطق. در اين مناطق تامين آب، بهداشـت، سيسـتم    هاي كم اسكان گروه –

نيـز وجـود دارد    1) غيرقانونيغيرمعمور يها در زمينزهكشي مشكل و پرهزينه است. معموال اجتماعات مقيم (
  اند. مناطق شهري اسكان يافته  كه از ابتدا در حومه

 كند.  آبريز، منابع آب سطحي را آلوده مي در درون حوضه توسعه جديد شهري –

شود، به  ها) مي زدايي (نابودي جنگل ها و جنگل ز بين رفتن پوشش گياهي زمينرويه كه موجب ا هاي بي  توسعه –
زند و باعث افزايش شـديد بـار گـل و الي و در نتيجـه مسـدود شـدن        هاي طبيعي زهكشي آسيب مي سيستم
 شود. هاي زهكشي و افزايش ريسك سيل مي كانال

اپذير، اغلب منجـر بـه افـزايش ريسـك     هاي سطحي بر اثر گسترش سطوح نفوذن افزايش شدت و حجم رواناب –
 شود. ها مي آبخوان  سيل و كاهش نفوذ و تغذيه

 آيد. هاي جديد براي ناقالن بيماري به وجود مي فرصت –

گيرد و تاثير منفـي بـر كشـاورزي     خيز صورت مي هاي كشاورزي حاصل گسترش اكثر شهرهاي بزرگ در زمين –
 حاشيه شهري دارد. 

 تواند موجب مناقشه اجتماعي شود. گيرد و مي ميه و تخصيص آب كشاورزي را ميافزايش تقاضاي آب شهري، سه –

ها به نوبـه خـود توسـعه پايـدار      كند كه اين توسعه شهري و اقتصادي، فشار بر منابع آب و محيط آبي وارد مي –
الج كـه اقـدامات عـ    ). واكنش به اين مسايل، اغلـب بـه خـاطر ايـن    1-2اندازند (شكل  شهري را به مخاطره مي

رو، رويكـردي جـامع الزم اسـت تـا بـه       خورند. از اين اي، شكست مي بخشي، متمركز بر وجه آثاراند و نه ريشه
  ها و هم آثار مسايل پيش آمده بپردازد. جا هم به ريشه صورت يك

                                                      
 

1- Illegal Squatter Communities 
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نيروهاي محرك فشارها

اثراتحالت

جامع پاسخ

شهري سازي -
توسعه اقتصادي و غيره -

افزايش هزينه ها -
سيل و خشكسالي -
تخريب محيط زيست -
بيماري هاي همه گير -

كميت آب -
كيفيت آب -
جريان رواناب و غيره -

برداشت ها -
آلودگي و غيره -

  
 ]28[نيروهاي محرك، فشارها، وضعيت و آثار آن بر منابع آب شهري و ضرورت مديريت جامع و يكپارچه  - 1- 2شكل 

 1سيستم جامع آب شهري -3- 2

طـور   است كه دربرگيرنده همه اجزاي آن است و به» واحدي«از نظر هيدرولوژي، سيستم آب شهري، سيستم  –
  كند.  طبيعي، يكپارچه عمل مي

به دليل نبود يكپارچگي در مـديريت  » واحد بودن«گذاري، اين مفهوم  ريزي و سياست كه از نظر برنامه درحالي –
  نده سيستم، كامال قبول نشده است. عناصر مختلف ساز

هاي مختلفي در داخل شهر امور مربـوط بـه    طور سنتي سازمان اين موضوع در كشورهاي در حال توسعه كه به –
  شود.  تر مشاهده مي آب را به عهده دارند، بيش

آب،  توزيـع  ، تصـفيه، انتقـال و  شهري بسته به نوع خدمات شـامل تـامين   ريزي و مديريت آبِ  در ايران، برنامه –
هـاي   اي، شركت هاي آب استاني يا منطقه فاضالب، كنترل سيل و رواناب در نهادهاي جداگانه اي مانند شركت

 گيرد. ها صورت مي آب و فاضالب شهري و روستايي و شهرداري

 ابعاد جامعيت -2-3-1

  ). 2-2ل شكيكپارچگي كاركردي، يكپارچگي مكاني و يكپارچگي سياستگذاري بخشي است ( شامل» 2جامعيت«

                                                      
 

1- Integrated Urban Water System 
2- Integration 



  21  08/10/95  يشهر آب جامع مديريت و آب منابع جامع تيريمد -دوم فصل

 

ملي و بين المللي سياست هايبخش هاي  

منطقه ساحلي ناحيه شهري

حوضه رودخانه

سيستم آب 
شهري

زهكش فاضالب

آب شرب تأمين

  
  ]28[هاي پوششي جامعيت  حلقه -2- 2شكل 

  دو دليل عمده براي يكپارچه و جامع در نظر گرفتن سيستم آب شهري
  ارتباط و پيوستگي بين اجزاي سيستم آب شهري كه عامل آن، چرخه هيدرولوژيكي است.  –
 شود.  منافعي كه از طريق سيستم جامع نسبت به سيستم منفك حاصل مي –

  ]24[ي سيستم مديريت آب شهري هاي اصل بخش -2-3-2

  مديريت تامين آب  -الف
  )دوباره استفاده ،يسطح آب ،ينيرزميز(آب  منابع –
   آب عيتوز ستميسو  هيتصف، انتقال –
  فاضالب  هيتصفو  آوري جمع –
 (بازيافت) آب دوباره استفاده –

  1زياديآب  تيريمد -ب
   يزهكش/ آوري جمع يها سيستم –
   هيتصفي/ ساز رهيذخ –

                                                      
 

1- Excess Water Management 
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  انحرافي) كانال سد،سيل بند، ( يلل سكنتر اجزاي –

  ها، ارتباط و اندركنش وجود دارد. بين اين اجزا در درون هر بخش و بين بخش

  راهكارهاي تعادل بخشي بين كميابي آب و تقاضاي آب با توجه به شرايط منطقه   -2-3-3
  تكنولوژيي سنتي شامل قنات و استحصال آب باران –
دوباره آب، بازتخصيص آب كشاورزي به مصارف خانگي يا   ه و استفادهزدايي، تصفي تكنولوژيي جديد مثل نمك –

صنعتي، كشت گياهان كم مصرف، مديريت تقاضاي آب، حفاظت آب، افزايش كارايي توزيع، انجـام اصـالحات   
 نهادي وكاهش رشد جمعيت  -قانوني

  يشهر يكيدرولوژيچرخه ه تيريمدتدابير  -2-3-4
  1حساس به آب  طراحي شهري –
 :به يابي دست يبرا فاضالب و يسطح و ينيرزميز آب ،يشهر وانابرجامع  تيريمد –

 نان آبياطم قابل ومقرون به صرفه  منابع 

 2يزيست   محيط انيجر تيريمد 

 بايز يشهر ينما 

 ن يگزيمنبع آب جا تامينمنابع آب و  يفيبا هدف حفاظت ك يشهر رواناببازيافت آب و  –

 دست پايينهاي  منابع آب و اكوسيستم يفيك حفاظت –

 :قيطر از ي آبتقاضا تيريمد –

 تعرفه،...مصرف يالگو اصالح مصرف، كاهنده(ابزارآالت  آب مصرف كردن كارآمدتر ،( 

 يشهرساز اصول اصالح و رييتغبا  ،تقاضا كاهش 

 24[ عايصن مثل ،كالنكنندگان  آب در مصرف 3بازچرخش ومصرف  يها مكانيزماصالح با  ،تقاضا كاهش[. 

                                                      
 

1- Water Sensitive Urban design, WSUD 
2- Environmental Flow 
3- Recycling 
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  آب شهري  خهاثرات شهرسازي بر چر - 4- 2

شهرنشيني واقعيت انكارناپذيري است. از ديد منابع آب، شهرسازي اثرات بسياري بر چرخه هيدرولوژيكي دارد، شامل 
ميزان شار تشعشعات، بارش، تبخير، تبديل اراضي توسعه نيافته به مناطق شهري، كاهش نفوذپذيري و افـزايش روانـاب،   

  .]24[اي، انرژي حرارتي زايدات، رواناب گرم شده) و افزايش تقاضاي آب  انهافزايش انرژي آزاد شده (مثل گازهاي گلخ
  .شود ) ديده مي4-2و ( )3-2( هاي شكلآب شهري شامل اجزاي اصلي و مسيرها در   شماي كلي چرخه

  

  

  ]28[آب شهري   تصوير شماتيك چرخه - 3- 2شكل 

ورود آب شرب تصفيه نشده بارش تبخير و تعرق

 مناطق شهري

هاي زهكشآوري فاضالب جمع
شهري

 تامين آب

نشت
 تصفيه آبمديريت بارندگيتصفيه روانابتصفيه فاضالب

رواناب سطحي آب زيرزميني

بارش تبخير

منابع آب زيرزميني

تراوشنفوذ

منابع آب سطحي
ها، رودخانه ها، درياچه ها، دريا مسيل خورها، تاالب ها، رودخانه ها

سيستم جمع آوري 
رواناب

جمع آوري، تصفيه  
و توزيع آب

جمع آوري و تصفيه 
فاضالب 

رطوبت  
اتمسفريك

استفاده از آب

از فاضالب تصفيه شده استفاده مجدد

اعمال فاضالب تصفيه شده
به زمين

استفاده از لجن 
حاصل 

از تصفيه فاضالب ؟

و شهرها انجمن ها، شهرستان ها
رواناب ناشي از 

باران

دها
تلن
ه و

ه ب
خلي

ت

دها
تلن
ه و

ه ب
خلي

ت

حي
سط

ب 
ع آ

مناب

ان
بار

ب 
ع آ

مناب

ني
زمي

زير
ب 

ه آ
ه ب
خلي

ت

ني
زمي

زير
ب 

ع آ
مناب

رطوبت
 اتمسفريك
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نشت

سوخت گيري جايگاه

ها رودخانه

درياچه ها و 
مخاذن

باران

آلودگي هوا

تبخير

محل دفن 
زباله

مخزن 
فاضالب

آبياري دريا

درياچه ها و 
مخاذن

ها رودخانه

تغذيه آبخوان

آبخوان

نشت

سيستم 
فاضالب

تصفيه 
خانه 
فاضالب لجن

كشاورزي

استفاده 
مجدد

نشت
كلرزني

مخزن زيرزميني
برداشت ذخيره سوخت 

آب

تصفيه 
خانه آب

سيستم  
انتقال  
آب

  
  آب شهري  چرخه -4- 2شكل 

اي تغييـر   خشك، موازنه آب در چرخه آب شـهري را طـي فراينـد پيچيـده      فرايند شهرسازي در مناطق خشك و نيمه
  ترين تاثير، تغيير در هيدرولوژي آب زيرزميني شهري است.  دهد. مهم مي

  ):3-2سه عامل اصلي برهم خوردن موازنه هيدرولوژيكي آب زيرزميني (كادر 

  اثرات شهرسازي بر چرخه آب شهري - 3- 2ر كاد
درصـد   82در يك محدوده مسكوني با تراكم جمعيتي متوسط بر روي سفره آب زيرزميني رسوبي در سائوپائولوي برزيل، تغذيـه آب زيرزمينـي بـه ميـزان     -

 كاهش يافته است.

  .]24[شود  د كل بارندگي در محدوده غيرشهري به رواناب تبديل ميدرص 4درصد كل بارندگي در محدوده شهري و  15در يوهانسبورگ آفريقاي جنوبي،  -
  

هـاي   ي. آبخـوان سـطح  يها آب آوري جمع شبكه ساخت وشده  سفالتآ سطوح علت بهآبخوان  هيتغذ كاهش -1
هـاي   شوند، لكن منابع تغذيه جديدي مانند چـاه  شهري تا حدي از منابع تغذيه طبيعي (بارندگي) محروم مي

  شوند. شتي شبكه آب اضافه ميجذبي منازل و ن
 ينيرزميز  آب از برداشت شيافزا -2

  وسيله شبكه فاضالب به منطقه ازخروج فاضالب  علت هب آبخوان هيتغذ كاهش -3

 تغييرات مهم در چرخه هيدرولوژيكي داخل و خارج محدوده شهري  - 2-4-1

  ،شود نيباعث نشست زم تواند مي كه ينيرزميز  سطح آب افت –
  )،6-2و  5-2هاي  ب سطحي و سيالب شهري (شكلافزايش شدت و حجم روانا –



  25  08/10/95  يشهر آب جامع مديريت و آب منابع جامع تيريمد -دوم فصل

 

هـا، آب زيرزمينـي،    سطحي و زيرزميني. رواناب شهري به دليـل آلـودگي از سـطح خيابـان      آلودگي منابع آب –
  ).7-2كند (شكل  ها را آلوده مي ها و درياچه رودخانه

 خشـك  ينواح از ياريبس در ينيرزميز آباز حد  شيب پمپاژساحلي، بر اثر  ينيرزميبه آب زپيشروي آب شور  –
  ). 8-2ي (شكل ساحل خشك مهين و

 
  آب شهري  طبيعي آب و چرخه  چرخه - 5- 2شكل 

تبخير  40% تبخير  38%

10 %
رواناب

20 %
رواناب

نفوذ سطحي% 21

نفوذ عميق% 21

زمين پوشش طبيعيسطح غير قابل نفوذ%  10-20

نفوذ سطحي% 25

نفوذ عميق% 25

تبخير  35% تبخير  30%

30 %
رواناب

55 %
رواناب

نفوذ سطحي% 10

نفوذ عميق% 5

سطح غير قابل نفوذ%  35-50سطح غير قابل نفوذ%  75- 100

نفوذ سطحي% 20

نفوذ عميق% 15

  
  طبيعي آب   شهرسازي بر چرخه نمودار اثرات -6- 2شكل 

سطح آب زيرزميني

نفوذ ريشه ناحيه

رواناب

باران
تبخير و تعرق بارانتبخير و تعرق

ريشه ناحيه

نفوذ سطح آب زيرزميني

رواناب
تأمين 
آب

باغ آبياري تخليه فاضالب

 چرخه طبيعي آبچرخه آب شهري
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  آب شهري: اثرات انساني بر آب زيرزميني  چرخه - 7- 2شكل 

تراز آب زيرزميني

سطح آب دريا

آب تازه آب شور

تراز آب زيرزميني
آب تازه چاه

مخروط افت
سطح آب دريا

آب تازه
نفوذ  آب شور  

مخروط مكش

  
  پيشروي آب شور در مناطق ساحلي - 8- 2 شكل

چرخه آب شهري
بر آب زيرزميني تأثير انسان

آب تامين

مصرف

آب سطحي

فاضالب

تخليهاستفاده مجدد
باران زهكش تصفيه

چاه هاي شهري
تخليه فاضالب بهداشتي  

و صنعتي در محل
فاضالب لوله  
كشي شده چاه هاي  اطراف آبياري آب مازاد

شهر

 آبخوانآبخوان
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  اصول مديريت جامع آب شهري - 5- 2

ريزي و نيز در اجراست كه تمام ذينفعان را  در برنامه 1فرايندي علمي و مشاركتي (IUWM)مديريت جامع آب شهري 
كولوژيكي و گيري كنند به نحوي كه خدمات مهم ا آورد تا براي تامين نيازهاي بلندمدت جامعه به آب تصميم گرد هم مي

  نيز منافع اقتصادي حفظ شود. 

  »مديريت جامع آب شهري«اجزاي اصلي سيستم  -2-5-1
شامل ارزيابي منابع آب سطحي و زيرزمينـي، بـيالن آب، اسـتفاده دوبـاره از آب و اثـرات       :تامين سازي بهينه –

  هاي توزيع و كاربري آب زيستي گزينه   محيط 
، تكنولـوژي ارتقـاي كـارايي مصـرف آب، و تمركززدايـي      2هاي برگشـت هزينـه   شامل سياست :مديريت تقاضا –

 مديريت آب

هـاي كـاربران آب،    از طريق مديريت مشاركتي و شفاف با حمايت از انجمـن  :يابي منصفانه و برابر به آب دست –
 هاي در حاشيه و توجه به مسايل و نقش زنان دخالت دادن گروه

كنندگان، قوانين  مانند اجراي اصل غرامت توسط آلوده :گذاري، تنظيمي و نهادي هاي سياست بهبود چارچوب –
 هاي تنظيمي مبتني بر بازار  و استانداردهاي كيفيت آب و مكانيزم

 پذيري مسووليت و قدرت تلفيق طريق از :سازي تصميم در بخشي -بين رويكرد –

 محدوده عمل جغرافيايي مديريت جامع آب شهري  -2-5-2

  بايد در سطح حوضه آبريز انجام شود.  به عنوان يك اصل، مديريت جامع منابع آب –
در مناطق شهري به عنوان بخش مهمي از حوضه آبريز، مديريت جامع آب شهري بايد با لحاظ كردن اثرات در  –

 كل حوضه انجام شود. 

 IWRMو  IUWMرابطه  -2-5-3

يريت كمك بسياري بـه نظريـه و طـرز اجـراي مـد      IUWMهاي آبريزاند. موفقيت در  شهرها سيماي مهمي در حوضه
خود يك هدف نيست، بلكه ابزاري اجرايـي   IUWMكند. با اين ديد،  تر مي هاي بزرگ ، در حوضهIWRMجامع منابع آب، 

  هاي هيدرولوژيكي است. براي اداره يك زيرسيستم مهم حوضه

                                                      
 

1- Participatory 
2- Cost Recovery 
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– IUWM هـاي مـرتبط خـارج از     سازي تعامل دغدغه هاي آب شهري با فعاليـت  يي براي بهينههاراهكاربه ، بايد
  دست و كشاوري بينديشد.  هاي شهري مانند تامين آب روستايي، استفاده آب در پايينمرز

– IUWMكنش و اثرات تجمعي تمام  ريزي و اجراي مديريت آب شهري، بايد برهم ، به اين معناست كه در برنامه
ي هـا  بآزيسـت، كيفيـت      ها، حفاظـت محـيط   فرايندهاي شهري وابسته به آب بر مواردي مثل، سالمت انسان

  پرداخت، تفريحات آبي و زميني و رضايت ذينفعان را در نظر گرفت.  استطاعتپذيرنده، تقاضاي آب، 
– IUWM         نيازمند مشاركت تمام ذينفعان ماننـد مسـووالن تـامين آب و خـدمات فاضـالب، مـديريت روانـاب و

هـاي كـارگري،    اتحاديـه  هـا، صـنعتگران،   خانـه  زايدات جامد، نهادهاي تنظيم كننده مقرارت و نظارتي، صاحب
  گران است.  دستي، و تفرج زيست، كاربران پايين   متخصصان محيط

 IWRMو  IUWMهـاي   كه مسووالن محلي، مقام مناسبي براي شـروع و مباشـرت بـر اجـراي برنامـه      درحالي –
و نيازهـاي   ها بايد توسط تركيبي از مسووالن تنظيم كننده از بـاال بـه پـايين    ريزي و اجراي آن هستند، برنامه

  (مقتضيات) كاربران از پايين به باال صورت گيرد. 
شـود، چـرا كـه دچـار بوروكراسـي و عـدم جوابگـويي بـه          توصيه نمي IUWMمديريت دولتي سطح باال براي  –

  شود.  هاي كاربران آب مي نگراني

 جامعيت و يكپارچگي - 2-5-4

  هاي گوناگوني دارد:  معاني و جنبهعالوه بر آنچه در پيش گفته شد، جامعيت و يكپارچگي در مديريت آب، 
  منابع چندگانه  :آب منابع –
  ريزي براي گستره كامل شرايط تر و خشك  برنامه :آب منابع يريرپذييتغ –
  مديريت تقاضا و غيره  ،توسعه منابع آب، حفاظت منابع آب :تقاضا و تامين يها جنبه –
  فاضالب به عنوان يك منبع بالقوه بازيافت  :1منبع و انباره –
  اي  لحاظ كردن توامان كاربران آب در سطوح مختلف محلي، شهري و منطقه :اسيمق –
آوري و تصـفيه فاضـالب،    همـاهنگي در تـامين آب، تصـفيه و عرضـه آب، جمـع      :و اجرا يهماهنگ مسووليت، –

  مديريت رواناب و مديريت كنترل سيل 
ايـن  معمـوال   امـا جانده و يكپارچه شوند، آل تمامي اين اجزاء بايد در مديريت جامع آب شهري گن ايدهدر حالت 

  .]24است [ غيرممكنامر 

                                                      
 

1-Source and Sink 
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  مطالعات موردي در زمينه مديريت جامع آب شهري -6- 2

در منـاطق مختلـف    ،، توصيف وضعيت و سـيماي مختلـف مـديريت آب شـهري    1پيوست  در هدف مطالعات موردي
  ايران آموزنده باشد.تواند براي  ها مي حل خشك جهان است. شناخت اين مسايل و راه خشك و نيمه

  آمايش سرزمين   - 7- 2

  ها مفهوم شهر و شاخص -2-7-1
هـاي   جمعيـت، نـوع فعاليـت    ماننـد  هايي شاخص تر به بيش اما ،وجود ندارددر جهان اتفاق نظر در تعريف شهر گرچه 
   دارند.اداري اشاره  زهحو و اقتصادي

  ]1[ايران  قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 4ماده  -2-7-1-1

 كشوري است با حدود قانوني كه در محدوده جفرافيايي بخـش واقـع شـده و از نظـر بافـت      قسيماتشهر واحدي از ت
اكثريت سـاكنان دائمـي آن در    كه طوري ههاي خاص خود بوده ب ي با ويژگييساختماني اشتغال و ساير عوامل داراي سيما

ه و در زمينـه خـدمات شـهري از    هـاي اداري اشـتغال داشـت    فعاليت مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و
بوده  كانون مبادالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود ي نسبي برخوردار ويخودكفا

 . نفر جمعيت باشد 10000حداقل داراي همچنين و 

 مفهوم شهرنشيني -2-7-1-2

سترش محدوده شهري است. در حقيقـت،  به مفهوم توسعه و گ» شهرگرايي«يا » 1شهرنشيني«ريزي شهري،  در برنامه
فعلي است كه به دنبال آن شاهد بزرگ شدن اندازه شهر، افزايش تراكم جمعيت و مشكل شدن يـا از بـين   » شهرنشيني«

هاي  هايي همچون بزرگي، تراكم جمعيت و مشخصه شويم. معموال شهرها توسط شاخص رفتن هماهنگي و نظم شهري مي
 شوند.  شناخته مياجتماعي، اقتصادي و سياسي 

                                                      
 

1- Urbanization 



 راهنماي مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي    08/10/95  30

 

  اصول آمايش سرزمين -2-7-2

 آمايش سرزمين چيست؟  -2-7-2-1

و سازمان دادن به نحوه اشـتغال فضـا، تعيـين محـل     ريزي  اي كالن براي برنامه آمايش سرزمين يكي از مطالعات پايه
فتن بـا در نظـر گـر   اقتصادي  -هاي بين عوامل گوناگون نظام اجتماعي ها، محل فعاليت و تجهيزات و كنش سكناي انسان

برداري بهينه از امكانات در راستاي بهبـود وضـعيت مـادي و معنـوي و در      بهرهبا هدف اقتصادي، طبيعي و انساني  منابع
  . قلمرو جغرافيايي خاص است

 آمايش سرزمين و توسعه شهري -2-7-2-2

 است كه معمـوال بـا توسـعه سـاخت و سـازهاي     » توسعه شهري«هاي مورد توجه،  در آمايش سرزمين، يكي از پديده
شود و همواره با رشد سريع جمعيت و اقتصاد همـراه اسـت. بـدين ترتيـب در آمـايش سـرزمين،        ساختماني سنجيده مي

هـاي اضـافه شـده جديـد      در نظر گرفت. معمـوال محـدوده  » توسعه محدوده شهري«توان به صورت  را مي» شهرنشيني«
 . ]29[اند  زيستي   مستعد تهديدات محيط

 عه شهري و منابع آب  رابطه آمايش سرزمين، توس -2-7-2-3

ريـزي مناسـب    توجهي به آمايش سرزمين و برنامـه  توسعه شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه به علت بي –
 شهري پديده ناخوشايندي است. 

هاي مديريت منابع آب و مشكل آب پاك  تواند كشور را با چالش توسعه شهرنشيني يكي از عواملي است كه مي –
  و كافي مواجه كند. 

سوي ديگر، حيات و توسعه شهرنشيني خود به منابع آب پاك وابسته است. اهميت اين موضوع در پيرامـون   از –
  شود.  تر احساس مي شهرهاي پرجمعيت و كالن شهرها بيش

هاي مديريت منابع آب و صنعت مناسبي نداشته باشند،  ها، ابزار و چارچوب طور كلي شهرهايي كه زيرساخت به –
 تر هوشيار بوده و آمايش سرزمين را جدي بگيرند. عه شهرنشيني بيشبايد در مقابل توس

 هدف آمايش سرزمين از نظر مديريت منابع آب  -2-7-2-4

ريزي آگاهانه و اطمينان از دسترسي به آب مناسـب و كـافي بـراي تمـام      يابي به دانش كافي براي برنامه دست –
 ها در منطقه و رشد و توسعه آن در آينده كاربري

زمين و برآورد نقش جوامع شهري، روستايي و اثرات كاربري اراضي، تامين، عرضه و تقاضـاي  بدون آمايش سر –
 آب در آينده قابل براورد نيست.
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  در رابطه با كاربري اراضي و مديريت منابع آب آمايش سرزمين  -2-7-2-5
ر آينـده  ها د در آمايش سرزمين، عالوه بر اجزاي چرخه آب، خاك و كاربري اراضي، پتانسيل تغيير وضعيت آن –

 و تغييرات شرايط اقتصادي، اجتماعي و جمعيتي ساكنان آن نيز بايد در نظر گرفته شود.

چالش اصلي مديران منابع آب، ايجاد تعادل درازمدت بين توسعه ظرفيت توليد و مصـرف آب اسـت كـه بايـد      –
 يزي صورت گيرد.ر براساس آمايش سرزمين و تحليل ارتباط مديريت تامين و مديريت اراضي در افق برنامه

هاي توسعه كاربري اراضي، افزايش مصـرف آب و پيامـدهاي طبيعـي بـر منـابع       در آمايش سرزمين، استراتژي –
 طبيعي خاك و آب بايد مد نظر قرار گيرد. 

گذار در منطقه ماننـد وزارت نيـرو،    هاي مختلف سياست مطالعات آمايش سرزمين بايد با همكاري نهادها و سازمان –
هـايي   و سـازمان  صنعت، معدن و تجارتها)، وزارت  ها و استانداري كشاورزي، وزارت كشور (شهرداريجهاد وزارت 
؛ چرا كه تصميمات مختلف هر يك از اين نهادها در پذيردزيست صورت    مسكن و شهرسازي و حفاظت محيط مانند

ه و يا منـاطق مجـاور تاثيرگـذار    گذاري، تغيير و يا توسعه يك منطقه، بر تامين، عرضه و تقاضاي آب منطق سياست
 انداز توسعه شهري و روستايي منطقه در مطالعات آمايش سرزمين لحاظ شود. است. از اين رو، الزم است چشم

در آمايش سرزمين الزم است احتمال موفقيت در تامين و عرضه آب در كل منطقـه در حـال و آينـده و نيـز       –
 د. تعامل آن با مناطق مجاور در نظر گرفته شو

در آمايش سرزمين بايد توجه شود كه تغيير در كاربري اراضي در يك منطقه عالوه بر تاثير بر تامين، عرضه و  –
 خواهـد بـود  كنندگان نيز تاثيرگـذار   زيست، اقتصاد و شرايط اجتماعي و فرهنگي مصرف   تقاضاي آب، بر محيط

 ).4-2(كادر 

  ]3 و 2[و مديريت منابع آب آمايش سرزمين  -4- 2كادر 
 :سرزمين آمايش مليضوابط

لحـاظ هزينـه فرصـت و     مكاني و زمـاني و بـه   كمي و كيفي، توزيع از نظر كشور محدوديت منابع آببايد هاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين،  در تهيه طرح
هـا   انرژي، عمران شهرها و روستاها و ساير بخشكشاورزي، صنعت و معدن،  و آب هاي هاي توسعه بخش گرفته و برنامهعمل قرار  وذاتي آب مورد توجه  ارزش

  .ها تهيه و به اجرا درآيد هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آن حوضه از در هر يك
  :بلندمدت منابع آب كشور راهبردهاي توسعه

بلندمـدت منـابع آب    بردهـاي توسـعه  راهدر گيري مـديريت آب كشـور    محورهاي جهتيكي از  و مديريت كالنيكي از اصول  توسعه پايدار و آمايش سرزمين
 است. كشور

  هاي مختلف چرخه آب، كاربري اراضي و الگوي مصارف آب توجه شود. در مرحله مطالعات آمايش سرزمين، بايد به چگونگي ارتباط (يكپارچگي) المان
 



 راهنماي مديريت تامين، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهري و روستايي    08/10/95  32

 

   1»مديريت جامع منابع آب و زمين«ضرورت  -2-7-2-6
 هاي مديريت اراضي پربازده تر است.  رنامههاي تامين، عرضه و تقاضاي آب با ب هماهنگي برنامه –

هاي مديريت اراضي و منابع آب و چگـونگي ارتبـاط    حفاظت كيفي منابع تامين آب در يك منطقه با سياست  –
 اين دو برنامه در ارتباط است.

هاي غيرمناسـب   كاربري غير اصولي اراضي، تاثير منفي بر كيفيت و كميت منابع آب شرب دارد. حذف كاربري –
ر نزديكي منابع آب در يك منطقه، مانند صنايع سنگين، بر حال و آينده مديريت تـامين، عرضـه و تقاضـاي    د

  آب منطقه تاثيرگذار است.
مشكالت مديريت اراضي، بر تامين و عرضه آب تاثيرگذار است و به شدت با نرخ افـزايش جمعيـت و توسـعه      –

 شهرنشيني در ارتباط است.

هاي  هاي كاربري اراضي در منطقه، هزينه هاي كالن و ايجاد هماهنگي با برنامه اجراي پروژهبا آمايش سرزمين پيش از 
 يابد. زيستي كاهش مي اقتصادي، اجتماعي و محيط

  ريزي شهري  آمايش سرزمين و برنامه -2-7-2-7
  هاي توسعه شهري يا روستايي است، به عوامل زير بايد توجه شود: ريزي در آمايش سرزمين كه مبناي برنامه

 هاي تامين و عرضه آب در مقايسه با نرخ افزايش جمعيت و نياز آبي  توانايي و سرعت توسعه زيرساخت –

 سازد تغييرات احتمالي در بخش اقتصادي، صنعتي و اجتماعي كه الگوي مصرف آب را دگرگون مي –

 كنندگان االجراء در صورت تغيير در وضعيت منابع آب و مصرف راهكارهاي مديريتي قابل اجرا و الزم –

  پايداري منابع آب - 8- 2

  ).5-2، يكي از اصول مديريت جامع منابع آب است (كادر 2پايداري منابع آب

  ]24[تعريفي از پايداري  - 5- 2كادر 
هـا و   نحـوي كـه نيازهـاي كنـوني و آينـده انسـان       پايداري منابع آب، توانايي استفاده از آب با كيفيت و كميت مناسب از مقياس محلي تـا جهـاني اسـت، بـه    

  اندازد، محافظت كند. ها در برابر بالياي طبيعي و انساني كه زندگي پايدار را به مخاطره مي ها براي يك زندگي پايدار برآورده شده و از انسان اكوسيستم
  

 زير نكات بايد از پايداري يفيتعرهر  ،انسان يزندگ هاي بسياري جنبهتاثير آب بر  ليدل به :مالحظات پايداري –
  : دهدقرار  ظرمدن را

                                                      
 

1- Integrated Water and Land Resources  
2- Water Resources Sustainability 
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 هاي طوالني و رشد  سالي هاي تغيير اقليم، خشك پايداري منابع آب، شامل تامين آب شيرين در طول دوره
 هاي بعدي نيز حفظ شود. اي كه منابع آب الزم براي نسل گونه جمعيت است، به

 »انسـاني، امنيـت   هايي براي تامين منابع آب براي مصارف  شامل ايجاد زيرساخت» توسعه پايدار منابع آب
  ها در برابر سيل و بالياي طبيعي ديگر است.  غذايي و نيز حفاظت انسان

 بـراي تصـفيه آب بعـد از     نيـز  و پـاك داشتن آب  يمناسب برا يها منابع شامل داشتن زيرساخت يداريپا
 هاي آبي است. مصرف توسط انسان و قبل از برگشت آن به توده

 است.  زياديآب  تيريتامين آب و مد تيريمد يبرااهنگ هم ييها سازمان ازمنديآب ن يداريپا 

 شود فيتعر المللي بين اي و يمل ،يا هيناح ،يمحل ابعاد در تواند مي آب يداريپا. 

 »اي نامحدود بدون از بين بـردن   ، مصرف آب با امكان رشد و نمو جوامع بشري در آينده»مصرف پايدار آب
 اي اكولوژيكي است.ه هيدرولوژيكي و يا سيستم انسجام چرخه 

    :يداريپا الزامات –
 يسالمتحفظ  يبرا ها به آب تامين نياز اوليه انسان نيتضم   
  ها اكوسيستم يسالمتتضمين تامين نياز اوليه آب براي احيا و حفظ   
  استانداردها حداقل در نظر گرفتن و مناسب آب  تيفيكحفظ  
 يانسان يها فعاليتاز ن يريب شآ هاي جريانو  ريذخا پذيري بلندمدتديتجد عدم خدشه به    
 عموم قرار گيرد در دسترس ديمنابع آب با تيفيك و كاربري ،موجوديمربوط به  اطالعات .  
 شود.  جاديا ديآب با بر سر ياحتمال مناقشاتو حل  يريجلوگ يبرا نهادي يها مكانيزم  
 متـاثر   آنكـه از   يم كسـان كـه تمـا   يباشد بـه نحـو   كيدموكرات ديآب با يبرا يريگ ميو تصم ريزي برنامه

 حضور داشته باشند. يريگ ميشوند در تصم مي

    :يآب شهر داريپا ستميس ياساسو وظايف   فاهدا –
 اوقات  يتمام درو گوارا سالم  يدنيآشام آب تامين  
 عتيبر طب آن مضر اثراتو  شهروندان نيب يمارياز انتشار ب يريجلوگ رايفاضالب ب هيو تصف آوري جمع  

 يشهر يها محيطزيست و    محيط ظتافح يبراشهري رواناب  تيفيك ت ومديريت كمي  

 فضاي سبزو  ياستفاده در كشاورز يبراو مواد مغذي آب  و بازچرخش افتيباز ،اياح  

  زيستي و منابع آبي و خاكي هاي محيط ضرورت مديريت جمعيت به خاطر محدوديت ظرفيت - 9- 2

  :عوامل و پيامدها –
 خشك كشور ي و منابع آب به خاطر اقليم خشك و نيمهزيست هاي محيط محدوديت ظرفيت  
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        يابـد و قابليـت    با توسعه شهري و افزايش جمعيت و تقاضـاي آبـي، ميـزان مصـرف آب شـهري افـزايش مـي
كند.  شود، به نحوي كه معموال با گذشت زمان از حد توان منابع آب موجود تجاوز مي دسترسي به آب كم مي

  يابد.   في مسكوني و صنعتي افزايش و ميزان آب مناسب موجود كاهش ميتر شهرها ميزان آب مصر در بيش
 هاي اقتصادي بستگي دارد. نياز آبي در محدوده شهري به دو عامل تراكم جمعيت و توسعه فعاليت 

 كه   اي گونه يابد، به به دليل تغيير فرهنگ زندگي از زندگي روستايي به شهري، مصرف سرانه نيز افزايش مي
كنندگان  ها دو تا سه برابر مصرف شهرنشين 2003در سال » توسعه جهاني آب سازمان ملل«ش گزار طبق 

  .]29[اند  روستايي آب مصرف كرده
         رشد جمعيت شهري حاصل تغييرات در فرهنـگ زنـدگي مـردم اسـت و پيامـدش، انتقـال بخشـي از آب

  كشاورزي به مصارف شهري است. 
 و حجم فاضالب و زايدات جامد توليـدي بـه همـراه     ازهاي آبيافزايش جمعيت و توسعه شهري، افزايش ني

 ). 7-2زيستي فراتر از محدوده شهري خود به همراه دارند (كادر    ها همواره اثرات محيط دارد كه اين

  ]2[» ضوابط ملي آمايش سرزمين« 1مديريت جمعيت در ماده  - 7- 2كادر 
هـا در ايـن منـاطق، از     ويژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعيت و فعاليـت تراكم كشور، بهكاهش تمركز و تراكم جمعيت و فعاليت درمناطق پر-

هـاي   گـذاري  سازي براي هـدايت سـرمايه   هاي دانش پايه و زمينه ها در راستاي افزايش سهم فعاليت هاي صنعتي و خدماتي آن طريق دگرگوني ساختار فعاليت
  هاي كشور. استانمتمايل به اين مناطق، به ديگر 

اي دولـت   ها، با تاكيد بر ابعاد اجتماعي وظايف توسـعه  بوم تعـادل بخشي به توزيـع جمعيت و فعاليت متناسب با منابع، توان محيطي و ظرفيت تحمل زيست -
  بي مناطق كم جمعيت مركزي كشورهاي فيزيكي و اجتماعي مورد نياز توسعه در مناطق شرقي،  جنو در مناطق غربي و شمالي و تمركز بر ايجاد ظرفيت

كه نرخ رشـد طبيعـي جمعيـت كشـور      طوري ايجاد تعادل در افزايش جمعيت و پراكنش آن در پهنه سرزمين، با توجه به منابع و امكانات مناطق مختلف، به -
  درصد، فراتر نرود. 5/1متوسط از طور  هاي كشور ساالنه به طور متوسط از يك درصد و نرخ رشد طبيعي جمعيت هر يك از شهرستان ساالنه به
 

  از سوي ديگر، توسعه شهري منافع اجتماعي و اقتصادي فراواني مانند موقعيت شغلي، الگوي زندگي و رفاه
زمان محاسني از جهت اجتماعي و اقتصـادي و معـايبي از نظـر     رو، توسعه شهري هم اجتماعي دارد. از اين

  پايداري منابع طبيعي آب و خاك دارد. 
    :در شهرها» مديريت جمعيت«اهكارهاي ر –

رو، مـديريت   ناپذير اسـت. از ايـن   به داليل مختلف اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي، افزايش جمعيت در شهرها اجتناب
  توان در كنترل دو پديده خالصه كرد: جمعيت در شهرها را مي

 بـه شـهرها از طريـق     مديريت جمعيت با راهكارهـاي كنتـرل جمعيـت و مهـاجرت     :نرخ افزايش جمعيت
  فقرزدايي يا تامين نيازهاي زندگي مردم در روستاها ممكن است. 

 ها در يك منطقه  به اين معني كه معموال افزايش جمعيت در شهرها و تمركز آن :توسعه اقتصادي در شهر
كاهش منطقه را به همراه داشته باشد. بدين ترتيب به ناچار با » نرخ توسعه اقتصادي«ممكن است كاهش 

گـذاري در مـديريت    هـاي سـرمايه   هاي مديريتي و ظرفيت رشد اقتصادي در منطقه، نرخ توسعه زيرساخت
 يابد. منابع طبيعي آب و خاك كاهش مي
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  :»مديريت جمعيت«پيامدهاي نداشتن برنامه مناسب  –
  ب و زباله بر اثر:آوري و تصفيه فاضال زيست شهري مثل سيستم جمع هاي مديريت آب و محيط ناكارآمد شدن زيرساخت

 هاي شهري و سيستم آب و فاضالب شهري  افزايش جمعيت سريع تر از نرخ توسعه زيرساخت  
  كاهش رشد اقتصادي در محدوده شهري 

 شـوند و   ها سرانجام به منابع آبي سطحي و زيرزميني، سيستم آب شهري و منابع خاك منتقل مـي  آالينده
 كنند. آلوده ميزيست درون شهري و برون شهري را    محيط

  :زيست و منابع آب و خاك شهري   راهكارهاي حفاظت محيط –
 تواند مانع بروز مشكالت منـابع آب و خـاك و مـديريت ناپايـدار شـود، بـا        مديريت صحيح جمعيت كه مي

راهكارهاي كنترل جمعيت و مهاجرت به شهرها از طريق فقرزدايي يـا تـامين نيازهـاي زنـدگي مـردم در      
  .صول استروستاها قابل ح

 زيستي    هاي آبي و محيط تر در توسعه زيرساخت گذاري بيش سرمايه  
 زيست   تقويت و اجراي قوانين حفاظت محيط  

  زيست و منابع محدود آب كشور     حفاظت محيط -10- 2

با توجه به اقليم خشك و نيمه خشك و نوسانات اقليمي و تغيير اقليم، رشد جمعيت قابل توجه در چند دهه گذشـته  
هاي آبي و خاكي از نظر كميت و كيفيت تحت فشار روز  هاي صنعتي و كشاورزي، منابع آب و اكوسيستم ايش فعاليتو افز

  اند.  افزون قرار گرفته
هاي خـاكي   ها، اكوسيستم ها و رودخانه ها، تاالب هاي آبي با ارزش و منحصر به فردي در كشور مثل درياچه اكوسيستم

دراين رابطه ضرورت دارد مـوارد ذيـل    اند. تخريب شده به شدتاك و منابع آب زيرزميني ها و مراتع، منابع خ مثل جنگل
  مدنظر قرار گيرد:

 ها ضرورت حفاظت تاالب –

 باشند مي ي گياهي و جانوريها ها، زيستگاه بسياري از گونه تاالب. 

 كننـد و بـا جـذب     مـي هاي آزاد عمل  هاي مجاور آب انتقالي و بافر بين زمين  ها به عنوان يك منطقه تاالب
  شوند.  مي  امواج ساحلي مانع از فرسايش زمين

 اند. سيل  ها كنترل كننده تاالب 

 كنند. ي جلوگيري ميرهاي شه از ورود ريزگردها به محيط 
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 انـد مـانع انتقـال     زيستي دارند، چرا كـه يـك تصـفيه كننـده عـالي آب        ها، امتياز منحصر به فرد محيط تاالب
هـا را   كنند و آلـودگي  ها به صورت فيلتر عمل مي شوند. اين زمين هاي آزاد مي  زيست و آب   ها به محيط آالينده

 1هاي انجـام شـده يـك اكـر     كنند. طي بررسي كنند و از آب جدا مي در پوشش گياهي و خاك خود جذب مي
عـالوه بـر حفـظ     ميليون گالن از آب را در يك سال دارد. اين آب تصفيه شـده  3/7تاالبا توانايي فيلتر كردن 

  شود. هاي آب مي خانه جويي زيادي در انرژي مصرفي در تصفيه پوشش گياهي و حيات وحش باعث صرفه
هـا بـه    شوند. حيـات آن  و بيش از ديگر منابع آبي تهديد مي  ها خوب شناخته نشده است با اين همه اهميت، ارزش آن

هـا بـه    ها و تبديل آن باشند. زهكشي اين زمين ز بين رفتن مياي در حال ا  مخاطره افتاده است و به صورت هشدار دهنده
  هاي كشاورزي از ديگر مشكالت است. زمين

 آلودگيِ آب  –

 هـاي   هاي بشري است. عالوه بر تامين نيازهاي اساسي حيات و فراينـد  آلودگيِ آب ذاتا در ارتباط با فعاليت
كند و آلوده  عتي، خانگي و كشاورزي عمل ميهاي صن صنعتي، آب به عنوان عامل انتقال و پذيرنده فاضالب

 شود.  مي

 گذارد، سالمت انسـان و   دست حوضه اثر مي هاي آب در پايين آلودگي بر كاربري  افت كيفيت آب به واسطه
كند و باعث كـاهش دسترسـي بـه آب سـالم و افـزايش رقابـت بـراي         عملكرد اكوسيستم آبي را تهديد مي

 .]23[شود  ميدسترسي به آب با كيفيت مناسب 

 هاي سطحي خصوصا  و نيز تغذيه آب و صنعت كشاورزي ،هاي زيرزميني منبع مهم تامين آب آشاميدني آب
اند. تخليه تصادفي محصوالت نفتي و ديگر مـواد صـنعتي، اسـتفاده بـيش از حـد       سالي هاي خشك در دوره

هاي فرسـوده   نشت از شبكه هاي سطحي، كودها و آفت كش ها، نشت از مخازن نفت و مشتقات آن، رواناب
شـود. از   هـا مـي   هاي نامناسب باعـث آلـودگي ايـن آب    هاي سپتيك در مكان فاضالب و استفاده از سيستم

هـاي متخلخـل،    كه دسترسي به اين منابع تا حدودي دشوار است و نيز به خـاطر ماهيـت محـيط    جايي آن
  .]30[گيرد  ورت نميها پر هزينه و زمان بر است و لزوما با موفقيت ص پاكسازي آن

  چـرا  گيرد؛ صورت شهري آب منابع مديريت دربايد  كه اقداماتي است ترين مهم از آالينده شناسايي منابع 
  . شود مي ممكن ها آن كنترل يا راهكارهاي حذف ها، آالينده و آالينده منابع شدن مشخص با كه

                                                      
 

1- Acre 
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هـاي صـنعت،    اي آبريز و كنترل آلودگي بخشه مديريت جامع منابع آب و زمين، مديريت جمعيت، مديريت حوضه
هاي آبي را تضمين كند و اثرات ناسازگار بـر ديگـر    زيست به ويژه اكوسيستم   كشاورزي و شهري بايد سالمت محيط

  ).8-2(كادر به حداقل برساندمنابع طبيعي را 

  زيست و كيفيت آب حفاظت محيط  قوانين و مقررات - 8- 2كادر 
هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي روبه رشـدي داشـته    زيست كه نسل امروز و نسلن اساسي در جمهوري اسالمي، حفاظت محيططبق اصل پنجاهم قانو-

ن مالزمـه پيـدا كنـد    زيست يـا تخريـب غيرقابـل جبـران آ     هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط رو، فعاليت گردد. از اين باشند، وظيفه عمومي تلقي مي
  .]4[ممنوع است 

نامـه جلـوگيري از    )، آيـين 24/8/1371و اصـالحيه   28/3/1353زيست (مصوب  ها، در قانون حفاظت و بهسازي محيط ضرورت حفاظت كيفيت آب رودخانه -
  .]4[ ساله توسعه كشور و نيز راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور هاي پنج )، برنامه18/2/1373آلودگي آب (مصوب 

  ها و مشكالت مبتال به منابع آب يآبشناسي، آلودگ - 11- 2

  آبشناسي  - 2-11-1
 آب كيفيـت  و كميـت  اسـت و بـر   ها موثر آبخوان هيدرولوژي و تغذيه بر) ... بارش، دما،(هوايي  و آب وضعيت –

  . دارد برداري تاثير بهره قابل آب ميزان و شهري آب منابع
كـاربري   و باع، پوشـش اشـ  و غيراشـباع  متخلخـل  هيدروديناميكي محيط شناسي، مشخصات زمين مشخصات –

  . دارند تاثير نيز هاي گوناگون براي كاربري اراضي و حقابه
 بـا  هـاي مـرتبط   شـاخص ) 1هـوايي  و آب نوسانات( هاي مختلف سال يا و ها ماه هوايي در و آب شرايط تغيير با –

 اضـي در كـاربري ار  و تعـرق  و گيـاهي، تبخيـر   پوشـش  نوع رواناب، حجم بارش، ميزان آبي مانند منابع تغذيه
 . موثراند آبي شهري بر كيفيت منابع و كرده تغيير منطقه

  آلودگي منابع آب شهري -2-11-2
ي طبيعي به واسطه تخليـه  ها آباي است كه در آن كيفيت شيميايي، فيزيكي و بيولوژيكي  آلودگي آب، پديده –

داري و ديگر مواد هاي صنعتي، كشاورزي و دام هاي شهري، پساب هاي بهداشتي، رواناب مواد زايد مثل فاضالب
زيسـت و   ها آثار منفي زيادي بر محـيط  كند. اين آالينده هاي صنعتي، شهري و كشاورزي تغيير مي زايد فعاليت

  زيست نيازمند صرف وقت، هزينه، و تالش فراواني است.  ها داشته و احياي محيط زندگي انسان

                                                      
 

1- Climate Variation 
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 شهري، صنعتي، كشاورزي و فاضالب و آلوده رواناب نفوذ مثلمتنوعي  عواملتوسط  ممكن است شهري آب منابع –
 . شوند آلوده ها، زباله دفن مانند شوند نمي كافي كنترل اندازه به معموال كه انسان اقدامات ساير همچنين

 معـدني، و  شـهري، صـنعتي و   هـاي آلـودگي خـانگي و    اصلي كانون گروه سه به توان مي هاي آلودگي را كانون –
  .كرد كشاورزي تقسيم

  شهري آب منابع يندهآال عوامل -2-11-3
ديگر، برخي . كنند مي تهديد آبي را منبع انتقال، و حركت توانايي زياد يا بودن ويژگي ذاتي سمي دليل به ها آالينده برخي از

 آالينـده،  منبـع  برداري از بهره آبي، مكانيزم منبع به مجاورت نزديكي و زياد، حجم و غلظت هاي فيزيكي مانند ويژگي دليل به
  . آبي باشند تهديدي براي منبع پذيري هيدروژئولوژيكي منطقه، آسيب و تجهيزات سن طراحي و آالينده، ذخيره ري ودا نگه

  )روستايي(شهري  هاي آلودگي خانگي و كانون -2-11-4

  روستايي شهري و فاضالب -1- 2-11-4
  :زا هاي بيماري ميكرواورگانيزم –

 آب در هـاي آن  برخـي گونـه   انـدكي از  مقدار كه چرا اند، آبي آلودگي منابع نوع خطرناكترين ها ميكرواورگانيزم 
  شوند. زا با مدفوع انسان يا حيوان وارد فاضالب مي هاي بيماري ميكرواورگانيزم. شود خطرناكي مي امراض باعث

 هـا وجـود دارنـد.     ياختگـان (پروتـزوا) و انگـل     هـا، تـك   ها، بـاكتري  زا در آب به شكل ويروس عوامل بيماري
شوند بستگي به تعـداد، نـوع و توزيـع     زا كه توسط آب حمل مي ونه عوامل بيماريگ  مخاطرات ناشي از اين

  ها در آب دارد. آن
  :مواد شيميايي –

  در فاضالب شهري، مواد شيميايي آلي و غيرآلي و نيز عناصر مضري مانند فلزات سنگين كه حاصل فعاليت
  مراكز شهري و صنعتي است وجود دارد. 

 400هاست، از بيش از  نشا آن فاضالب آشپزخانه، دستشويي و يا لباسشوييبه تنهايي كه م 1آب خاكستري 
  ماده آلي تشكيل شده است. 

 اند، در هر سه منشا اصلي توليد فاضالب يعني بخش خـانگي   مواد مضري كه از تركيبات فنلي تشكيل شده
  .]31[و كشاورزي و صنعتي وجود دارند 

                                                      
 

1- Grey Water  
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 داروهـاي ممنوعـه،   1هـا، شـامل اسـترويدزها    لـي در فاضـالب  هاي ناشي از مـواد آ  ترين گروه آلودگي بيش ،
  ها و كودهاي شيميايي است.  ها، شوينده كش ها، آفت كش ها، حشره بيوتيك آنتي

 ها هستند. البته غلظت  ها، تولومايدها و كافئين ها، كپروستانل ها، فسفات ترين تركيبات شامل كلسترول رايج
كننـد، بـا ايـن حـال      ندرت از مقادير راهنماي آب آشاميدني تجاوز مي ها معموال كم است و به اين آالينده

  .]31[آورند  وجود مي هاي آلي اثرات مخربي به ها با ساير آالينده اندركنش و يا اثرات جمعي آن
 ها و داروهاي ضـد   بخش ها، آرام بيوتيك ها، آنتي تركيب دارويي مانند مسكن 3000متحده حدود   در اياالت

تغييـر    شود. اين داروها در بـدن انسـان   هاي ضدافسردگي و يا داروهاي تنظيم چربي استفاده ميقند، دارو
  هـاي فاضـالب   خانـه  ها، بـه تصـفيه   خانگي و به ويژه بيمارستان  از بخش  ها در فاضالب كنند و با دفع آن مي
هـاي سـطحي و    ا وارد آبه مانده آن طور ناقص حذف شوند، باقي كه اين مواد دارويي به رسند. درصورتي مي

سـرريز شـبكه مركـب    «عالوه، امكان ورود مستقيم تركيبات دارويي به آب از طريـق   شود. به زيرزميني مي
  .]31[ها نيز وجود دارد  آوري فاضالب و يا نشت از سيستم جمع 2»فاضالب

 فيـت خودپـااليي   پذير بيولوژيكي به منابع آب سطحي بـيش از ظر  هاي تجزيه چنانچه ميزان تخليه آالينده
  شود.  منبع باشد، موجب كاهش غلظت اكسيژن محلول در آب و اختالل در توازن اكسيژن محلول مي

           ورود مواد مغذي گيـاهي يعنـي تركيبـات ازت و فسـفر از منـابع مختلـف، خصوصـا فاضـالب بهداشـتي و
   شود. ها مي ها و درياچه گرايي رودخانه هاي كشاورزي و صنعتي، موجب تغذيه پساب

 طـي   هـاي خطرنـاك   بـاكتري  به نسبت خاك در تري را طوالني بسيار مسيرتوانند  مي ها نيترات آلي و مواد
 جذبي استفاده چاه از معموالكه روستايي ويژه  انساني به جوامع در. ي زيرزميني را آلوده كنندها آبو  كنند
  .دنباشويژه آب زيرزميني  به و روستايي شهري آب آلودگي منابع منبع دنتوان مياين مواد  ،شود مي

  پسماندهاي شهري -2- 2-11-4
 و باالدست پسماندهاي شهري در دفنهمچنين . باشد سمي و آلوده بسيار تواند شهري مي پسماند 4هاي مدفن 3شيرابه

 .كند تهديد آبي را منبع شدت به تواند مي شهري آب نزديكي منابع

                                                      
 

1- Steroids 
2- Combined Sewer Overflow 
3- Leachate 
4- Landfill 
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  شهري رواناب  -3- 2-11-4
 مسير در و جاري شدهها  ها و بزرگراه ، راهشهر سطح سطحي در انابرو يخ، و برف ذوب يا بارندگي و هنگام به –

  . كند مي حمل خود با و شسته را اند شده انباشته نفوذناپذير سطوح بر موادي كه خود
اصـل از  مـواد ح  هـا،  اتومبيـل  خروجي اگزوز ،معابر آسفالت شيميايي مختلف تركيبات شامل تواند مي مواد اين –

 و روغـن  تينـر،  هـا،  شوينده ها، كش حشره ها، كش علف نقليه، وسايل سوخت موتور، وغنرها،  استهالك اتومبيل
  . باشدو نمك  گريس

 طريـق  ازشـوند و يـا    ها مـي  اي وارد رودخانه صورت منابع غيرنقطه به ها آلودگيبرون شهري و  شهري و رواناب –
   .شود ها مي آبخوان وارد سطحي، نهايتا آب منابع در تخليه يا و خاك داخل به نفوذ

هـا   انـد، بـه رودخانـه    نشين شده هاي جوي كه بر روي سطوح نفوذناپذير ته درصد آالينده 90در برخي موارد تا  –
   .]26و  5[يابند  انتقال مي

  شيميايي مواد 1اتفاقي تخليه -4- 2-11-4
 در كـه  باشـند  داشـته  انساني سـكونت  جوامع يا روستا است ممكن شهري آب كيفي منابع حريم محدوده در –

 و كـش  حشـره  نفتي، گنـدزدا،  مواد ،)شيميايي حالل و شوينده و رنگ مانند(شيميايي  مواد زندگي خود لمح
 و يـا سـطحي   آب منابع توجهي وارد بي يا و سيل رواناب، توسط مواد اين و كنند استفاده يا و انبار ها آن امثال
  . زيرزميني شوند آب

 مـواد  واژگوني تانكرهاي حمـل  يا و نفت انتقال لوله تركيدن مثل انگاري است، سهل ناشي از كه اتفاقاتي ديگر –
 . كنند آلوده آبي را منابع توانند مي شيميايي مربوط تركيبات يا و نفت شيميايي مثل

  معدني هاي آلودگي صنعتي و كانون -2-11-5
 :ها فاضالب –

 كنند مي استفاده آب از وشوي تجهيزات شست يا و كردن براي خنك صنعتي معموال كارخانجات .  
 چرخـه  نحـوي وارد  بـه  كارخانه در استفاده مورد آب كه شود زماني جدي مي ها كانون اين آلودگي در خطر 

  . شود هيدرولوژيكي منطقه
 تـري   بـيش  اهميـت  الكتريكـي از  فلـزي، نسـاجي و   صـنايع  و هـاي خـودرو   خودروسازي، تعميرگاه صنايع

 .يايي سمي استشيم حاوي مواد معموال ها آن فاضالب كه چرا ،برخورداراند

                                                      
 

1- Spill 



  41  08/10/95  يشهر آب جامع مديريت و آب منابع جامع تيريمد -دوم فصل

 

 : دپوي مصالح –

 دارد وجود طريق اين از ها آالينده تراوش و نفوذ احتمال همواره .  
   :پسماندها صحيح دفع عدم –

 ديگـري   نحـو  بـه  يـا  آوري و جمـع  هـاي ويـژه   مدفن در بايد پسماندهاي توليدي كه برخي كارخانجات، در
 منبـع  و شوند داري مي نگه كارخانه محوطه داخل يا و نامناسب مكان طوالني در براي مدت ،شوند مديريت

  . شوند مي شهري آب اي براي منابع كننده آلوده
   :شيميايي مواد نشت –

 چـاه  ،1تانـك  سـپتيك  اسـپري كننـده،   تجهيـزات  تـانكر،  شـيميايي از  مواد نشت ،كارخانجات برخي از در 
 آب منـابع  بـه  اهـ  آن شـدن  وارد موجـب  ،مخصـوص  زهكش بدون استخرهاي باز يا و 2(چاه جاذب)خشك

 . شود زيرزميني مي

 كنند مي تهديد را منبع كيفيت شهري آبمحل برداشت نزديكي  در ها كاربري نوع ينا .  
 و فاضـالب  كـاري، توليـد   اجراي فرآيندهاي معدن دليل به مشابهي مشكالت نيز) غيرنفتي نفتي و( معادن 

 .دارند شده توليد ضايعات

  كشاورزيهاي  آالينده - 2-11-6
 شـود  مي خاك وارد) شيميايي كود( آمونيوم سولفات ناشي از زيادي سولفات مقدار :دامي يي وكودهاي شيميا –

 نيتـرات  شكل به زيادي نيتروژن مقدار .شود زيرزميني مي سختي آب رفتن باال باعث حاصل كلسيم سولفات و
  .شود سطحي مي زيرزميني يا آب منابع وارد
 هـا،  كـش  قـارچ  هـا،  كـش  آفـت (هـاي گيـاهي   بيمـاري  و آفـات  سموم انواع نگهداري غيرصحيح يا و استفاده 

   مزارع در) ها كش علف
 چراي حيوانات ناشي از يا و ها دامپروري حيواني در فضوالت  
 يـا  و مستقيم طور به توانند مي انبار، محل نشتي از يا و رواناب مختلفي مانند طرق هاي كشاورزي به آالينده 

 . كنند تهديد را شهري آب منابع كيفيت غيرمستقيم

 بـه  نفـوذ  بـا  تواننـد  مي كه اند شيميايي مواد از سرشار گيرند، مي اراضي كشاورزي منشاء از هايي كه رواناب 
 . كنند آلوده را ها آن سطحي، آب منبع يا و زمين درون

                                                      
 

1- Septic Tank 
2- Dry Well 
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تواننـد باعـث افـزايش رشـد جلبـك       اند، مي كه حاوي مواد شيميايي ها آباين  :هاي برگشتي از كشاورزي آب –
 ها آسيب رسانند.  ها و رودخانه وند و به مصارف درياچهش

 ها آلودگي درياها و اقيانوس -2-11-6-1

  هاي نفتي و ورود غيرمستقيم اين مواد از طريق چرخه ها و فعاليت فاضالب و زايدات به درياها و اقيانوس  تخليه –
 شوند.  ها مي كن شيرين و مختل شدن آب ها آب هيدرولوژيكي باعث آلودگي اين 

تصادفي   هاي خانگي و صنعتي، تخليه هاي سطحي، تخليه فاضالب ترين منابع آلودگي منابع آب شهري، رواناب ممه –
  توان مراجعه كرد. مي ]30[مرجع  4و  3هاي  تر، به فصل هاي كنترل آب هستند. براي توضيح بيش و سازه

اي آبـي و فراينـدهاي   زيست، نزوالت جوي، تبخير، تقاضاه   و اثرات آن بر محيط 1تغيير اقليم - 12- 2
  طبيعي و مصنوعي تصفيه فاضالب

  تغيير اقليم در رابطه مستقيم با اثر گازهاي گلخانه اي است.  –
هاي جذب شده توسط زمـين   زمين، تشعشعات خورشيدي است. انرژي -منبع اصلي انرژي در سيستم آتمسفر –

  گردد.  از آن به فضا باز ميشود كه بخشي  هاي مختلف، با طول موج بلند باز تابش مي ج با طول مو
زمين برقرار است، يعني ميـزان انـرژي ورودي و خروجـي بـه     -طور معمول موازنه انرژي در سيستم آتمسفر به –

  شود.  زمين تقريبا برابر است. هرگونه تغييري در اين موازنه باعث تغيير در اقليم و شرايط جوي مي
دي اكسـيد كـربن و متـان، بخشـي از تشعشـعات در حـال        در اين ميان گازهايي در آتمسفر مانند بخـار آب،  –

  ).9-2گويند (شكل  اي مي ها گازهاي گلخانه كنند، از اين رو به آن بازگشت به فضا را جذب مي

                                                      
 

1- Climate Change 
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خورشيد

گازهاي گلخانه اي تأثير
بخشي از تشعشع 

خورشيد توسط زمين و 
اتمسفر منعكس 

.مي شود

   از قرمز مادون اشعه از بخشي
 آن از بخشي و كرده عبور اتمسفر
 مولكولهاي توسط دوباره و شده جذب

 جهات تمام در اي گلخانه گازهاي
 باعث مسئله اين .شود مي منتشر
 دماي كاهش و زمين سطح شدن گرم

تشعشع  .شد خواهد اتمسفر
خورشيدي

اشعه مادون قرمز از سطح 
.منتشر مي شود زمين

گازهاي گلخانه اي تأثير
 قرمز مادون گرمايي انرژي از بخشي
 و شده منعكس ها شيشه توسط
 مي باقي گلخانه درون ديگر بخشي
 .ماند

 ها شيشه از خورشيد رؤيت قابل انرژي
.كند مي گرم را زمين و كرده عبور

  
  اي اثرات گلخانه -9- 2شكل 

اي در چرخه طبيعت به اين خاطر كه دماي سـطح زمـين را در مقـدار مشخصـي حفـظ       وجود گازهاي گلخانه –
رود و  تمسفر افزايش يابد، دماي زمين بـاال مـي  اكه غلظت اين گازها در  يار حياتي است. درصورتيكنند بس مي

  گيرد. اي تحت عنوان تغيير اقليم شكل مي پديده
هيدرولوژيكي مانند تغيير در الگوي بـارش، شـدت مقـادير حـدي،       گرم شدن هوا با تغييراتي در اجزاي چرخه –

يش تراز آب درياها، افزايش بخار آب آتمسفر، افزايش تبخير و تعرق، تغييـر  برف و يخ، افزا  ذوب شدن گسترده
 . ]32[در رطوبت خاك و رواناب همراه است 

اي و محلي تـاثير دارد. از ايـن رو، آب    هاي جهاني، منطقه پديده تغيير اقليم بر چرخه هيدرولوژيكي در مقياس –
 نيز از خارج از آن است.شهري متاثر از اثر تغيير اقليم بر چرخه آب شهري و 

  اثرات تغيير اقليم -2-12-1

  كيفيت آب -2-12-1-1

شود. افزايش دماي آب باعث افزايش نرخ متابوليزم بيولوژيكي و نيـز   كيفيت آب با افزايش دما دستخوش تغييراتي مي
شـود. همـه ايـن عوامـل موجـب       عالوه دماي زياد باعث كاهش حالليت اكسيژن در آب مـي  شود. به تجزيه فرآيندهاي مي
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زيسـت آمريكـا و      اندازد (آژانس حفاظت محـيط  شوند كه حيات آبزيان را به مخاطره مي هش اكسيژن محلول در آب ميكا
  ).IPCC ،2001هاي  گزارش

هاي شهري،  ها و سيالب هاي بيشينه، رواناب هاي حدي هواشناختي و هيدرولوژيكي (بارش تشديد پديده -2-12-1-2
 ها) سالي خشك

آب در چرخه هيدرولوژيكي و نيز بـر تبـادالت     و هيدرولوژيكي بر الگوي ذخيرهاثر تغييرات عوامل هواشناختي  –
 ها ها و درياچه ها، نهرها، رودخانه بين آبخوان

تري بر روانـاب دارد و دمـاي    خشك تغييرات نسبتا كم در بارش، اثرات به نسبت بيش در مناطق خشك و نيمه –
 ).10-2شود (شكل  سالي مي نه و افزايش فراواني خشكباالتر موجب افزايش نرخ تبخير، كاهش جريان رودخا

، رواناب و كيفيت آب تغيير در نوع بارش

بارش كمتر  به شكل برف -
ذوب  زود هنگام  برف -
تغيير در رواناب حوضه -

افزايش دماي آب -

شرايط موجود افزايش دماي هوا

برف 
كمتر

  
  اثرات هيدرولوژيكي تغيير اقليم -10- 2شكل 

انـد و باعـث افـزايش سـطح آب      هاي طبيعي پوشيده شده از برف نيز در حال آب شدن ، يخچال هاي يخي كوه –
 8/1، بـا نـرخ متوسـط    اند. افزايش سطح آب درياهـا در جهـان   درياها در هر دو نيم كره شمالي و جنوبي شده

در  2003تـا   1993هـاي   ثبت شده است كه اين ميزان در بين سـال  2003تا  1961در هر سال از متر  ميلي
  هاست. ويژه جزيره اي براي مناطق ساحلي به بوده است. اين روند، مخاطره متر در سال ميلي 1/3حدود 

سلسيوس افزايش پيدا خواهد كرد و با همين روند  درجه 0/4تا  80/1ام از  21نرخ تغييرات دما در اوايل قرن  –
 2007متر تغيير خواهد كـرد (گـزارش در سـال     43/0به  متر 28/0افزايش دما ميزان سطح آب درياها نيز از 

 ريزان). براي سياستمداران و برنامه
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نوس هاسـت.  باال آمدن سطح آب درياها بر اثر عوامل مختلف است و علت اصلي آن افزايش دمـاي آب در اقيـا   –
باال آمدن سطح آب درياها باعث گسترش سيل گرفتگي در مناطق ساحلي شده كه هزينه حفاظت اين مناطق 

 شود.  هاي شيرين ساحلي مي دهد و نيز موجب تشديد پيشروي آب شور دريا به آبخوان را افزايش مي

باعـث مهـاجرت سـكنه اطـراف     ها به وسيله درياها و نهايتـا   باال آمدن سطح آب همچنين باعث اشغال خشكي –
كـه نـواحي سـاحلي از جملـه منـاطق پـر جمعيـت محسـوب          شود. با توجه به اين درياها و نواحي ساحلي مي

هاي سنگيني بر اقتصاد اين مناطق  آيد كه زيان حساب مي شوند، خطر مهاجرت خود نوعي معضل شهري به مي
 خواهد داشت. 

ها در نواحي ساحلي نيز با افزايش سـطح   ها و نيروگاه ها، بندرگاه گاههاي مهم و حياتي مانند پااليش امنيت سازه –
  آب درياها در خطر است. 

كنند. در اين ميان، كشورهايي مثل  ميليون از جمعيت جهان در اين مناطق زندگي مي 200هم اينك بيش از  –
شـهري در منـاطق   بنگالدش و قسمتي از چين و جزاير كوچك حوضه درياي كاراييب به دليل توسعه فضـاي  

  .]31[ساحلي بيش از بقيه نقاط در خطراند 
، كيفيـت آب بـا   2001در سـال   IPCCزيست آمريكـا و گزارشـات      با توجه به مطالعات آژانس حفاظت محيط –

شـود. همچنـين افـزايش دمـاي آب باعـث افـزايش سـرعت فرآينـدهاي          افزايش دما دستخوش تغييراتي مـي 
شود كـه زنـدگي آبزيـان را بـه      اي زياد باعث كاهش اكسيژن محلول در آب ميعالوه دم شود. به بيولوژيكي مي
  اندازد. مخاطره مي

هـا و تغييـر در فراينـدهاي     هـا و درياچـه   افزايش تقاضاي آب شهري، تغييـر در ظرفيـت خودپـااليي رودخانـه     –
 هاي فاضالب بر اثر افزايش دماي هوا خانه تصفيه

   ]24[آب زيرزميني  اثرات تغييرات اقليم بر قابليت تامين -2-12-1-3
 آب زيرزميني ناشي از تغييرات بارش و دما و يا توزيع فصلي بارندگي   تغييرات در تغذيه –

 تر تر و شديد هاي طوالني سالي خشك –

 تغييرات تبخير و تعرق ناشي از تغييرات در پوشش گياهي  –

 ب احتمال افزايش تقاضاي آب زيرزميني به عنوان يك منبع پشتيبان براي تامين آ –

 1ي سازگاريها اثرات تغيير اقليم و استراتژي –

                                                      
 

1- Adaptive Strategy 
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 ]33[هاي آب و فاضالب  گذاري در زيرساخت هاي سرمايه اثرات تغيير اقليم بر طراحي برنامه -2-12-1-4

هاي شديد  ها و يا باران سالي ها، خشك دهد كه در بخش آب، بسياري از اثرات از طريق سيالب شواهد نشان مي –
  وارد خواهند شد. 

هاي سطحي با خطر  و تاسيسات آب، فاضالب و رواناب و جنبه كيفيت و كميت تغيير خواهد كردمنابع آب از د –
  ها مواجه خواهند شد.  سالي ها و خشك هاي شديد، سيالب تري از سوي بارش بزرگ

  برداري تا اختالل در خدمات و افزايش هزينه آب و فاضالب مشكالت در بهره –
ريزان شهري و مـديران آب و پـيش گـرفتن     ضالب شهري توسط برنامهبازنگري فرايند توسعه خدمات آب و فا –

هـا،   گـذاري پـروژه   هـا، سـرمايه   هاي سازگاري براي لحاظ كردن تغيير اقلـيم در طراحـي زيرسـاخت    استراتژي
  برداري و نگهداري تاسيسات  ريزي ارائه خدمات و بهره برنامه

يين واكنش هيدرولوژيكي در آينده است. به علـت عـدم   ها براي تع ترين فعاليت بيني دما و بارش از اصلي پيش –
انـد   هاي مختلف نيز داراي عدم قطعيت هاي هيدرولوژيكي در حوضه ِ دما و بارش، واكنش بيني قطعيت در پيش

هاي هيدرولوژيكي شهري و منابع آب شـهري مخصوصـا در    بيني مولفه كه خود منجر به عدم قطعيت در پيش
 شوند.  خشك مي مناطق خشك و نيمه

 .]34[كشد  ريزي بلندمدت را به چالش مي برداري روزانه تا برنامه ، خدمات آب از بهره2و عدم قطعيت 1تغييرپذيري –

كمي كردن طوالني مدت تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع آب و تقاضاهاي آبي دشوار است. از ايـن رو، توصـيه    –
هاي بيالن آب  ن يك محرك تقاضاي بالقوه آب در استراتژيشود كه سناريوهاي مختلف تغيير اقليم به عنوا مي

  . ]35[در نظر گرفته شود 
كه روند گرمايش زمين ادامه يابد، كمبود آب مشكل بزرگي در بسياري از مناطق دنيا و نهايتا موجب  درصورتي –

 خواهد شد. 3مشكالت جغرافياي سياسي

ميالدي  2050و  2020هاي  در جهان به ترتيب بعد از سالبيني آينده سرانه آب  )، پيش12-2) و (11-2هاي ( شكل
  هاست. بيني اقتصادي و اقليمي مبناي اين پيش -هاي اجتماعي محرك ،A2 . سناريوي]36[دهند  را نشان مي

                                                      
 

1- Variability 
2- Uncertainty 
3- Geopolitical 
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  ]36[ميالدي  2020موجودي سرانه آب در جهان از سال  - 11- 2شكل 

 نيـ ا بـا كشـد.   بلندمدت را به چـالش مـي   ريزي برنامهبرداري روزانه تا  خدمات آب از بهرهو عدم قطعيت، تغييرپذيري 
مـالي،   ،يفنـ  يامـدها يپتغييرات آب و هوا بر منابع آب و  ارزيابي اثراتتازه  ،آب خدماتكنندگان  ارائهاز بسياري وجود، 

خـدمت و   پوششاي مبرمي از جمله افزايش سطح نيازه خاطر بهها  . اين چالشاند كرده شروع را نهادي آنبرداري و  بهره
ويژه  تغييرات آب و هوا به با يسازگارهاي مناسب  توسعه استراتژي يبرا يچالشدرامد كه  هاي بدون آب ونافزروز  زانيم

و مسايل  با هنوزمالي،  دار مشكل. درواقع خدمات ضعيف آبي و شوند مي ديتشد اند،  در كشورهايي با درآمد كم يا متوسط
  .رانديگخدمات در ارائهمديريت آب و موضوعات كارايي و پوشش دهي در  ديرينو  مزمنمشكالت 

توان  مي ]37و  34، 32[ تر تغييرات اقليم و اثر آن بر اجزاي چرخه هيدرولوژيكي شهري، به مراجع براي توضيح بيش
  مراجعه كرد.

  هاي جهاني سرانه آب  شاخص - 13- 2

، )11- 2پذيرترانـد. شـكل (   ارند، لكن مناطقي با توزيع غيريكنواخت منابع آب، آسـيب تمام نقاط دنيا آب شيرين نياز د –
 ]39و  38، 36[دهد.  نشان مي 2020 سرانه منابع آبي تجديدپذير جهان را در سال

مشكالت آبي نه تنها مربوط به كمبود منابع آب است، بلكه آلودگي منابع آب نيز از مسايل منابع آب است. در  –
شود و فاضالب تصفيه نشده مستقيما وارد منابع  تنها نيمي از فاضالب صنعتي و شهري تصفيه ميكشور چين 

  .]40[رودخانه به شدت آلوده است  5رودخانه مهم كشور چين،  7شود. از  آب مي

2020به آب تازه از  دسترسي

)متر مكعب در سال(آب  سرانه
500كمتر از  1000-500 1700-1000 1700بيشتر از 

تنش خيلي زياد تنش زياد تنش متوسط بدون تنش بدون داده

تحقيقات محيط  مركز
 Kasselزيست دانشگاه

  2004اكتبر 

  2020دسترسي به آب تازه از 
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هاي انجام شده ذخاير آب در  بيني ميانه نيز بسيار شديد است. براساس پيش كمبود آب در مناطق خشك خاور –
رسد، لذا اين كشور مصـرف آب در بخـش كشـاورزي را     سال آينده به پايان مي 10عربستان سعودي تا كشور 

)، سرانه منابع آب تجديدشونده و برداشت سرانه ساالنه در چنـد كشـور   1-2. جدول (]40[ممنوع كرده است 
  .]34[دهد  آب خاورميانه و آفريقاي شمالي را نشان مي كم

اند، مساله كمبود آب محسوس است. اين جمعيت،  رصد از جمعيت دنيا در آن ساكند 13در اروپا نيز كه فقط  –
  درصد از منابع آب موجود دسترسي دارند. 8تنها به 

منابع آب در آمريكاي شمالي در مقابل جمعيت آن فراوان است. كانادا از لحاظ دسترسي به منابع آب شـيرين   –
  . ]40و  29[ترين سرانه مصرف آب در دنيا را نيز دارند  بيش ترين كشور دنياست، لكن آمريكا و كانادا بزرگ

  معيارها و استانداردهاي كيفيت آب شرب   -14- 2

 كيفيت آبهاي معيار -1- 2-14-1

  شوند: به سه صورت زير تعريف مي 1كيفيت آبهاي معيار
حيات آبزيان، سالمت انسان و در برخي ، كه در صورت عدم تخطي از آن، يك آالينده مشخص در آب غلظت -1

  . شود ميزيادي حفظ  اطمينانكاربري تعيين شده با طور كلي  حيات وحش و به موارد
  هايي از كيفيت آب  ويژگي -2
  توصيفي از شرايط توده آبي  -3
يـا بـه    و تدوين استانداردها باشد مبنايرا بيان كند و  آب مطلوبكيفيت  ،2عبارت توصيفييك  ممكن است بامعيار 

  بيان شود.  3صورت عددي
  معيار كيفيت آب وجود دارد: سه گروه اصلي

  معيارها براي حفظ سالمتي انسان  -1
  معيارها براي حفظ حيات آبزيان  -2
  معيارها براي حفظ حيات وحش  -3

در هر كدام از اين سه گروه وسيع، انواع مختلفي از معيارها وجود دارد. براي مثال، معيارهاي شـيميايي و معيارهـاي   
  .متي انسان وجود داردميكروبيولوژيكي در گروه معيارهاي سال

                                                      
 

1- Water Quality Criteria 
2- Narrative Criteria 
3- Numeric Criteria 
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  شرب كيفيت آبدهاي استاندار -2- 2-14-1

مواد زا و  سرطاني ها حفظ سالمتي انسان در مقابل آثار آاليندههاي معيار تفسيري از، شرب كيفيت آبدهاي استاندار
ريسـك  مالحظـات  معيارهـاي علمـي و    بـا توجـه بـه   از محلي به محل ديگر ممكن است استانداردها و معيارها  .دان سمي
  .اقتصادي متفاوت باشندمتي، شرايط محلي، و سال

اروپا، كانادا، اسـتراليا   كشورهاي و USEPAو  WHOالمللي از جمله  شرب چند سازمان بين كيفيت آبدهاي استاندار
  انـد از:  نشريات مربوط به كيفيـت آب آشـاميدني در ايـران عبـارت     و ايران در گزارش پشتيبان مقايسه و بحث شده است.

  .]7[ 1011و  ]6[ 1053 

  ها براي مصارف مختلف   ها و زهاب استانداردهاي كيفيت پساب -15- 2

سـازمان مـديريت و    462و  535هاي شماره  در نشريه ها براي مصارف مختلف ها و زهاب استانداردهاي كيفيت پساب
رجي و ضـرورت  طور مبسوط ارائه شده است. در اين نشريه موضوعاتي مثـل تجربيـات داخلـي و خـا     به ريزي كشور برنامه

زيستي    استفاده از پساب و آب برگشتي، كميت و كيفيت پساب و آب برگشتي، مصارف پساب و آب برگشتي، اثرات محيط
زيسـتي     ها و معيارهاي قانوني و استانداردهاي مربـوط و ضـوابط  محـيط    مجدد از پساب و آب برگشتي، چارچوب  استفاده

  . ]9و  8[ها بررسي شده است  يت و پايش آناستفاده از پساب و آب برگشتي و مدير

 مباني محاسبات آب مورد نياز جوامع شهري   -16- 2

برداري و عملكرد موفق سيستم تامين و توزيع  بهرهطراحي، ريزي،  ، فعاليت مهمي در برنامهشهري تقاضاي آب ارزيابي
  آب شهري است. 

  آبتقاضاي برآورد  - 2-16-1
  :است هاي زير نياز داده

 )نفرر بر روز بر تليحسب سرانه آب بر  (مقدار نرخ مصرف آب –

 جمعيت  –

  آب تي= كم تيجمع xآب تقاضاي مقدار سرانه 

  نرخ مصرف آب -2-16-1-1
آب در يك شـهر بـه    مصرف. موثراندزيرا عوامل مختلفي بر مصرف آب  است،مشكل  شهريآب  مصرفارزيابي دقيق 

  :شود بندي مي دستهزير هاي  گروه
  خانگيمصرف  –
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  صنعتي و تجاري مصارف –
  رف عمومي مصا –
  تلفات  –

  سرانه آبموثر بر مصرف عوامل  -2-16-1-2
 .شهرهاي كوچك است تر از بيشسرانه آب در شهرهاي بزرگ معموال مصرف  .اندازه شهر –

 صنايع وجود –

 هوايي شرايط آب و –

 اقتصادي  وضعيتعادات مردم و  –

 تري دارد. بيش تقاضايبهداشتي  پاك وآب  :كيفيت آب –

 سيستم توزيع آب در فشار  –

 بدون درآمد، ...)آب (آب سيستم ديريت م كارايي –

 جويي آب اقدامات حفاظت و صرفه –

 آب تعرفه –

 مصرف  گيري اندازه –

  بيني جمعيت دوره طراحي و پيش - 2-16-1-3
  شود: مي عوامل زير تعيينتامين آب براساس  سيستم دوره طراحي

 ي سيستم عمر مفيد اجزا –

 قابليت توسعه –

  يتجاري و صنعت توسعه ديريت جمعيت وبا توجه به سياست منرخ رشد جمعيت قابل انتظار  –

 و بهره پول منابع در دسترس –

  بيني جمعيت هاي پيش روش -2-16-1-4
 روش تصاعد حسابي –

 روش تصاعد هندسي –

 روش تصاعد نموي –

 روش كاهش نرخ رشد –

 روش گرافيكي ساده –

 اي روش گرافيكي مقايسه –
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 روش نسبت –

 روش منحني لگاريتمي –

  طراح بستگي دارد. و تشخيص و فراستها  روشويژگي  براي يك شهر خاص عمدتا به مناسبروش انتخاب 
ريزي و مـديريت بهينـه    هاي كوتاه مدت، ميان مدت، و بلندمدت براي برنامه بيني تقاضاي آب شهري در مقياس پيش

سيستم آب شهري ضروري است. با توجه به عدم قطعيت در عوامل موثر بـر تقاضـاي آب مثـل تغييـر اقلـيم، جمعيـت،       
هـاي   بيني تقاضاي آب شـهري بـه ويـژه بـراي بلندمـدت، مشـكل اسـت. روش        جويي آب، پيش ت و صرفهاقدامات حفاظ

   بحث شده است.اين راهنما بيني تقاضاي آب شهري در فصل پنجم  پيش





 

  3فصل 3

  مديريت تامين آب
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  مديريت تامين آب -فصل سوم 

اسـت، امـا در    ييمناطق آب و هوا گرياساسا مشابه د شك،خ مهيدر مناطق خشك و ن يتامين آب شهر ستميگرچه س
 يهـا  كه معموال در سيستم خشك مهيخشك و ن مياقل يفصل از راهنما تكنولوژي توسعه منابع تامين آب مناسب برا نيا

 ايـ » 1آب افـت يو باز هيتصـف « يهـا  شـامل سيسـتم   هـا  ژيشوند. اين تكنولو بحث مي زيشوند ن متداول در نظر گرفته نمي
و » 5استحصـال بـاران  «، »4انتقـال آب «، »3ايـ زدايي از آب در نمك«، »2شده آبخوان تيريتغذيه مد«، »استفاده دوباره آب«
  ].24است [» 6ابر يبارور«

    وضعيت منابع آب شهري در جهان -1- 3

  اي عمومي براي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است. كمبود آب در جهان مساله –
  كند.  كشور جهان را تهديد مي 43ون نفر در ميلي 700كمبود آب بيش از  –
  زندگي بيش از يك سوم از مردم جهان به خطر خواهد افتاد. 2035بانك جهاني: تا سال  –
  . ]40[نرخ افزايش مصرف آب هم اكنون دو برابر نرخ افزايش جمعيت است  –
ه آب پـاك كميـاب   طـوري كـ   آلودگي منابع آب چالش بزرگ ديگري در تامين آب شهري و روستايي است، به –

  .]26[شده است 
اكثر مراجع مسوول بهداشت عمومي تحت هيچ شرايطي، حتي شرايط اضطراري، مايل بـه تجـويز اسـتفاده از     –

هاي طبيعيِ گرفته شده از منـابع   اند كه تنها آب نيستند و معتقد به اين اصل 7هاي شهري تصفيه شده فاضالب
اده كرد. اين اصل، راهنماي انتخاب منابع آب آشاميدني در طول حفاظت شده را بايد براي آب آشاميدني استف

  سال گذشته بوده است. 150
كند كـه از آن   كنندگان را تهديد نمي آبي سالمت مصرف«كند كه  در اياالت متحده،  بيان مي 8قانون آب پاك –

د در انتخـاب  پيوسته حفاظت شود. با اين حال، به علت ضـعف در مـديريت حفاظـت منـابع آب، اولويـت بايـ      
كه ديگر منابع از نظر اقتصادي قابل استفاده نباشند، نبايد مورد  تميزترين منابع باشد. منابع آب آلوده تا زماني 

  ».استفاده قرار گيرند

                                                      
 

1- Water Reclamation and Reuse 
2- Managed Aquifer Recharge 
3- Desalination 
4- Water Transfers 
5- Rainfall Harvsting 
6- Cloud Seeding 
7- Reclaimed Municipal Wastewater 
8- Clean Water Act 
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اند و بسـياري از   جمعيت شهرها رو به گسترش امااند،  كه منابع دست نخورده آب بهترين منبع آب شهري با وجود اين –
 .]41و  11، 10، 9، 8[كنند  آب خود را از منابعي كه در معرض آلودگي هستند تامين ميشهرهاي بزرگ 

  
  اجزاي سيستم متداول تامين آب شهري -1-3شكل 

  سيستم متداول تامين آب شهري  -2- 3

كنندگان و نيز اجزاي  رفشهري شامل اجزايي براي تهيه آب آشاميدني و توزيع آن به مص 1سيستم متداول تامين آب
  ). 1-3آوري و تصفيه فاضالب است (شكل  الزم براي جمع

  شود. در تامين آب شرب سالم، ابتدا اين موضوع بحث مي» مديريت حوضه آبريز«با توجه به اهميت 

  مديريت حوضه آبريز -3- 3

   :تعريف حوضه آبريز –

 شود.  اي زهكشي مي دخانهرو  اي است كه توسط سيستم حوضه آبريز از نظر توپوگرافي، منطقه  

                                                      
 

1- Conventional Water Supply Systems  

مخزن آب خام

 آب خام منبع

توزيع آب

پمپاژ آب خامتصفيه آب
پمپاژ آب خامانتقال آب خام

مخزن مرتفع

اتصال 
ها سرويس

اي اي يا حلقه ساختار شبكه

سيستم انتقال

اي ساختار شاخه

تاسيسات پمپاژ به شبكه توزيع

صافي  سيفون
كردن

حوضچه 
نشيني  ته

 لجن 

حوضچه
اختالط

به سمت تصفيه 
يا مخزن آب خام

مپاژ آب خامنمونه تاسيسات پ
 تصفيهنمونه تاسيسات

از منبع يا مخزن 
 آب خام

 ذخيره و تغذيه شيميايي
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 فيزيكـي و در   -توان آن را به عنوان يك واحد بيولـوژيكي  حوضه آبريز يك واحد هيدرولوژيكي است كه مي
ريـزي منـابع    اقتصادي بـراي مـديريت و برنامـه    –اجتماعي  -بسياري از موارد به عنوان يك واحد سياسي

  طبيعي در نظر گرفت. 
 اند. آب و خاك اجزاي جامعه حوضه آبريزاند كه در اندركنش ها، حيوانات، پوشش گياهي، انسان  
 اي و تمـام   اي اسـت. سيسـتم رودخانـه    شناسـي سيسـتم رودخانـه    تـرين واحـد زمـين    حوضه آبريز كوچك

  . ]26[تر دارند  هايش روابط سلسله مراتبي با واحدهاي كوچك حوضه
   متعـادل، هماهنـگ و يكپارچـه كـردن     حوضه آبريز، واحد و مقياس موثري براي مديريت منابع طبيعـي و

 . ]42[آبريز است   هاي بيولوژيكي، شيميايي و فيزيكيِ اكوسيستم حوضه مديريت فرايند

 :تعريف مديريت حوضه آبريز –

اي اسـت كـه باعـث حفـظ، ارتقـا و انسـجام       4 ريـزي شـده   و اقـدامات برنامـه   3ها ، برنامه2، مجموعه راهكارها1مديريت حوضه آبريز
  شود.  ها و قوانين در حوضه و كشور مي يكي، شيميايي، بيولوژيكي، شرايط تامين آب شرب سالم و هماهنگي برنامهخصوصيات فيز

  اند كه مديريت حوضه آبريز اولين قدم در مديريت تامين، تقاضا و مصرف آب است. محققان به اين باور رسيده
 منظورهاي اصلي مديريت حوضه آبريز:اهداف و  –

 كميت و كيفيت آب توليدي در حوضه آبريز براي تامين تقاضاهاي آبي و نيـز حفاظـت    حفاظت از :اهداف
  دست آن  ها در حوضه و پايين منابع خاك و اكوسيستم

 در راستاي اين اهداف، منظورهاي زيادي مثل حذف يا كاهش منـابع آالينـده، كـاهش احتمـال      :منظورها
هاي تصفيه آب، كنتـرل فرسـايش خـاك و كنتـرل      هورود مواد پرخطر شيميايي به منابع آب، كاهش هزين

 سيل وجود دارد.

  صورت گيرد: هاي ذيربط بايد با مشاركت ذينفعان و هماهنگي بين دستگاهكه راهكارهاي مديريت حوضه آبريز  –
 هاي آبخيزداري شامل كاهش فرسايش خاك، كاهش تبخير و تعرق، استحصـال آب بـاران، افـزايش     برنامه

  ها  رزميني و كاهش خروج طبيعي آب از آبخوانتغذيه منابع آب زي
 هاي صنعتي  كنترل آالينده  
 هاي كشاورزي و دامپروري از طريق بهترين اقدامات مديريتي  كنترل آالينده  
 وضع و اجراي قوانين و مقررات حفاظت منابع آب و خاك  

                                                      
 

1- Watershed Management  
2- Strategies  
3- Plans  
4- Action Plans  
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  آبخيزداري -3-3-1
ها  ها، پروژه ها، طرح تدوين و اجراي برنامه  فرايند هاي مديريت حوضه آبريز است. آبخيزداري، آبخيزداري يكي از برنامه

  ها براي ترميم، تقويت و ارتقاي نقش و كاركرد حوضه آبريز است.  و فعاليت
  ي آبخيزداريمنظورها –

 افزايش نفوذ آب در خاك 

 كنترل رواناب اضافي 

 مديريت و استفاده رواناب براي اهداف سودمند 

 كنترل فرسايش خاك 

   شرب آب تامين يبرا زيآبر حوضه تيريمد -3-3-2
 در بشـري  هاي فعاليت همراه به طبيعي هاي فرايند. اند سطحي هاي آب تامين منابع طبيعي مرزهاي هاي آبريز، حوضه

  .كنند مي تعيين شرب مصارف براي را تصفيه موردنياز براي نيز فرايندهاي و منابع اين ذاتي كيفيت  ، حوضه
 ها فرايند و ها فعاليت مديريت رويكردهاي به بستگي آن، تبع به و آب منبع به بستگي آشاميدن براي شير آب كيفيت

  .دارد آب منبع   حوضه در

  آب منبع حفاظت براي مديريت حوضه آبريز -3-3-2-1
 و هـا  فعاليـت  كـه  كـرد  هـايي تعريـف   يـا برنامـه   و هـا  اسـتراتژي  از اي مجموعـه  عنوان به توان مي را مديريت حوضه آبريز

 . دهند مي قرار تاثير تحت مثبت جهت در زهكشي  حوضه روند در را زمين خصوصيات

   آمريكا در داليل مديريت حوضه آبريز -الف

 شـرب  آب قـانون  ،)ملـي  هـاي  آب بيولـوژيكي  و شيميايي فيزيكي، انسجام حفظ براي( 1پاك آب قانون اياجر –
  .محلي جوامع نيازهاي ارضاي يا ايالتي، هاي برنامه و) شرب آب منابع از حفاظت براي( 2سالم

 منـابع  حفاظـت  مشخصِ هدف با مديريت حوضه آبريز هاي برنامه همان اساسا آب منبع از حفاظت هاي برنامه –
 .است آشاميدني آب

 

                                                      
 

1- Clean Water Act 
2- Safe Drinking Water Act 
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سـالم   آشـاميدني  آب تـامين  1وجهـي  چنـد  رويكـرد  در مهم گام اولين آب منبع از حفاظت اخير، دهه دو در –
 شود.  مي حمايت AWWA3 و EPA2 هاي سازمان توسط و شناخته شده

 آب، منبـع  از حفاظـت  كيفيـت،  بهتـرين  بـا  آب منبـع  انتخـاب : از اند عبارت چندگانه وجوه اين از هايي نمونه –
 تحليـل  و كامـل  پايش پاكيزه، توزيع سيستم يك حفظ براي تصفيه، دسترس در تكنولوژي بهترين از استفاده
 هـاي  مولفـه  )،2-3( شـكل . تجهيـزات  ري و نگهداريبردا بهره و ديده آموزش اپراتورهاي داشتن ها، داده دقيق

  .دهد مي نشان را آمريكا زيست   محيط حفاظت آژانس از برگرفته آب، منابع از برنامه حفاظت

  
   آب منابع هاي برنامه حفاظت مولفه - 2-3 شكل

 آب منبـع  حفاظـت  اسـت.  سـالم  شـرب  آب نتامي براي كليدي بخشي آب، منبع مديريت حوضه آبريز براي حفاظت
  .شود مي اطالق زيرزميني هم و سطحي هم آب، تامين   حوضه مديريت به مشخصا

  .شود مشخص برنامه اهداف و ها آرمان از همه بايد اول. است مولفه چند شامل حفاظت ار منبع آب آل ايده برنامه
  
 

                                                      
 

1- Multiple Barriers 
2- Environmental Protection Agency 
3- American Water Works Association 

ارزيابي و پايش موثر

مشاركت ذينفعان

تنظيم اهداف

ارزيابي
و هاآالينده

موجودي حوضه
يتوسعه
 هاياستراتژي

حفاظت

 اجرا
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 اهداف و آرمان تدوين -ب

 آرمـان . كند مي ارائه مديريتي برنامه كلي مفهوم و منظور بيان با را آب منبع از حفاظت هاي برنامه اصلي جهت آرمان،
 رنـگ،  بـو،  طعـم،  بـا  كيفيـت  ايـن  كه كنند، عرضه باال كيفيت با كافي آب كه است اين شهري آب كنندگان تامين  اصلي

  .شود مي تعريف آالينده غلظت و شفافيت
 و آالينـده  منـابع  آب، كيفيـت  هـاي  دغدغـه  ، حوضـه  فيزيكـي  هـاي  ويژگي سببه عنوان اهداف متنا را خاصي هاي آرمان

   .كرد تعريف توان مي قانوني هاي محدوديت

  آب منبع حفاظت هاي آرمان -ج
 بر عالوه. است آن اجرايي نهاد و حوضه خاص شرايط و نيازها كننده منعكس كلي طور به آب منبع حفاظت هاي آرمان

  : تا كنند مي تالش هاي حفاظت برنامه خوب، يتكيف با آب منبع كردن فراهم
   كنند، محدود يا و كاسته را  آالينده منابع –
  كنند، حداقل را آب تامين سيستم داخل به خطرناك شيميايي مواد ورود ريسك –

 دهند، كاهش را طبيعي بالياي اثرات –

  آورند، وجود به آبي هاي سيستم برداري بهره نظام در پذيري  انعطاف –

  و كنند، حداقل را تصفيه هاي هزينه –

 . شوند رعايت قانوني الزامات –

 حوضـه  درون متعـارض  اغلب و رقيب تقاضاهاي بين تعامل و تعادل برقراري ضرورت بينانه، واقع هاي در تدوين آرمان
 عامـل ت ايـن . كشـاورزي  و جنگلـي  شـهري،  توسعه آب، تامين تفريحي، آبزيان، حيات از حافظت مانند بايد شناخته شود؛

. دارد تـري  بـيش  ضـرورت  شـوند  نمـي  مديريت آب، كننده دستگاه تامين توسط كال و يا عمدتا كه هايي حوضه در ويژه به
 بايـد  هـا  آرمـان  .شوند شناخته بايد كنند مي اجرا و تنفيذ را برنامه هاي آرمان كه نظارتي نهادهاي هاي محدوديت عالوه، به

  .باشند داشته موثر اجراي ضمانت براي را الزم نظارتي و قانوني  قدرت

 1آبريز (يكپارچه) حوضه جامع مديريت -د

. شـود  مي دشوارتر و تر پيچيده طبيعي منابع تقاضاي افزايش و جمعيت افزايش با انساني زيست   محيط مديريت چالشِ
 تخريب به از گذشته تر احتر و تر بيش سرعت با ناآگاهانه يا و آگاهانه مردم كه شود مي منجر جديد هاي تكنولوژي توسعه
 امـا  دارد، منـافعش  جهـت  در آب و زمـين  در) دسـتكاري ( تغييرات ايجاد در بااليي ظرفيت ن  انسا. بپردازند زيست   محيط

                                                      
 

1- Integrated Watershed Management 



  61  08/10/95  آب تامين تيريمد -  سوم فصل

 

 هوا، و آب منابع آلودگي گسترش. باشد نيز مي زيست   محيط تخريب يا و رساني آسيب براي بااليي ظرفيت داراي همچنين
 هـا  آن بـه  مـردم  معيشـت  كـه  طبيعي منابع كاهش و ايستابي سطح افت شيالت، تخريب بزرگ، ياسمق در زداييِ جنگل
 .است آن گسترده شواهد است، وابسته

 كنـد كـه در   نمـي  زمـين (تفـاوتي   واحدهاي در اجتماعي -اقتصادي و بيوفيزيكي متقابل روابط و ها اندركنش علت به
آن) فكـر و   درون هـاي  انـدركنش  و حوضه كل (شامل در سطح وسيع  يدبا )،2آبريز حوضه يا باشد 1رودخانه حوضه سطح
   شود و در سطح محلي اقدامات صورت گيرد. ريزي برنامه

  : افتد مي اتفاق ها حوضه تمام براي مشترك فيزيكي ويژگي دو دليل به ها اندركنش اين
  .كند مي پيدا نجريا مسير، در سياسي مرزهاي تمام گرفتن ناديده با دست، پايين طرف به آب -1
 زمـان  و كيفيـت  و كميـت  بـر  دهند، مي انجام آب و زمين روي بر باالدست در مردم كه هايي فعاليت تر بيش -2

 .گذارد مي تاثير دست پايين هاي زمين وري بهره بر نتيجه در و دست پايين در آب جريان

  :شود مطرح مي اساسي سوال دو حال،
 براي مثبت و مشترك كليِ آرمان يك  حوضه يك مردم كه شود اصلح اطمينان تا دارد وجود مكانيسمي چه -1

 هاي نسل براي زمين و آب منابع بر منفي اثرات ها  آن هاي فعاليت و داشته باشند آب مصارف و اراضي كاربري
  نداشته باشد؟ آينده

 صـورت  بـه  كـه  ساخت قادر را ذينفعان توان مي چگونه ممكن، شكل بهترين به ها آرمان اين به رسيدن براي -2
  كنند؟ عمل هماهنگ و مشاركتي

 به واكنش در   حوضه اطالعات كافي از واقعيات و اندركنش بيوفيزيكي توان به اين سواالت پاسخ داد كه تنها زماني مي
 هـا،  آن انـدركنش  و حوضه مرزهاي درون جوامع  پوياييو همچنين  باشد داشته وجود انساني، اقدامات و طبيعي نيروهاي

  شناخته شوند. دارند،  حوضه بر نامطلوبي اثرات كه اقدامات و ها انگيزه تغيير هاي محرك و مختلف، ذينفعان هاي زهانگي

  ها آن تجمعي اثرات و مديريت حوضه آبريز زمين، كاربري - ه
 طوالني يور بهره قابليت كه اي گونه به است مردم براي خدمات و كاال تامين ،3مديريت جامع حوضه آبريز اصلي هدف

 شرب، مصارف براي آب شامل و است زياد آبريز  حوضه يك از مردم درخواستي خدمات. كند حفظ را طبيعي منابع مدت
 و گردشـگري  و تفريح گوشتي، و لبني محصوالت و كشاورزي محصوالت چوبي، محصوالت براي خام مواد برقابي، آبياري،
  است: زير موارد از مورد چند يا يك اهداف ،موقعيت به بسته بنابراين،. زيستي است تنوع حفظ

                                                      
 

1- River Basin  
2- Watershed  
3- Integrated Watershed Management, IWM  
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 تواند مي و است سازگار موجود منابع و زيست   محيط شالوده با كه توليدي هاي سيستم حفظ و مديريت توسعه، –
  بماند، پايدار نيز آينده هاي نسل براي

 ديگـر  و هـا  درياچـه  هـا،  رودخانـه  در آب كيفيـت  بهبـود  و خـوب  كيفيـت  با آب تامين منابع شيافزا اي حفظ –
 آبي، هاي پيكره

 در گذاري رسوب كاهش و زمين توليدي هاي پتانسيل از حفاظت براي خاك حد از بيش فرسايش از جلوگيري –
  دست، و پايين

 .اند شده تخريب كه كناري رود هاي سيستم و ها تاالب ها، آبراهه آبريز،  حوضه اراضي توان بخشي و احيا –

  زمين هاي كاربري اندركنش -و
 زمـين،  كـاربري  تلفيـق  لحاظ از اينجا كرد، در فكر توان مي مختلف طرق به را آبريز  حوضه در زمين هاي بريكار

 عنـوان  بـه  تـوان  مـي  را حوضـه  بنـابراين، . انـد  شده گرفته نظر در  حوضه مرزهاي داخل در طبيعي منابع ديگر و آب،
 كاربري نوع و كنترل يا مالكيت با واحد هر كه كرد تصور مختلف هاي اندازه با زمين كاربري واحدهاي از اي مجموعه

 در را زمـين  كاربري واحدهاي حاصلخيزي و شرايط باالدست، در فعاليت هرگونه. شود مي تعريف آن در زمين) هاي(
 واحـدهاي  در مـواد  ترسـيب  بـه  منجـر  خـاك  فرسـايش  نرخ براي مثال، تشديد .دهد مي قرار تاثير تحت دست پايين

. شـود  مـي   حوضـه  در آب دسترسـي  و آب جريـان  الگـوي  خاك، كيفيت تغيير نتيجه در و دست يينپا زمين كاربري
 و بهداشـتي  اسـتانداردهاي  دسـترس،  در غـذايي  مواد ميزان بر توانند مي ديگر اثراتموارد مذكور و همچنين  تمامي
  .  تاثيرگذارند مردم درآمد
 دسـت  پـايين  زمـين  كاربري واحدهاي بر اندكي اثر خود وديخ به كه است ممكن پايداري، و وري بهره ات بهبودماقدا

  .شود مي اهميت حائز شوند، جمع باهم اثرات اين اگر اما باشد، داشته خود

  ها راه و شهري  توسعه -ز

 و غيرمسكوني و مسكوني هاي ساختمان سايت نقل، و حمل مسيرهاي ديگر و  جاده به تواند مي آن  از بخشي يا حوضه
 يا و 1سايت داخل در مهمي اثرات توانند مي شهري توسعه از اي مولفه عنوان به ها زيرساخت اين تمامي. شود تبديل سد يا

 .باشند داشته 2آن خارج

 خـاك  تنـد،  شـيب  بـا  هـاي  دامنـه  روي بر اگر كنند، مي تسهيل را الزم هاي جايي جابه ها جاده كه درحالي مثال، براي
 گرفته قرار ها آبراهه با تقاطع در يا و رانش مستعد دار شيب هاي زمين رودخانه، باريك ساحلي هاي كناره در پذير، فرسايش

                                                      
 

1- On-Site 
2- Off-Site 
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. شـوند  مي ها آبراهه تخريب و خاك شديد فرسايش باعث و كرده مختل را آبريز حوضه هيدرولوژيكي عملكرد اغلب باشند،
  .است زمين كاربري هاي فعاليت ديگر اثرات مجموع از تر بيش اغلب اثرات، اين

 ناشـي  انـد  شـده  واقع ها آبراهه با تقاطع در كه هايي جاده از شوند، مي توليد حوضه يك در كه رسوباتي از درصد 90 تا
 باعـث  تواننـد  مي ديگر سوي از كنند، مي تسهيل را حوضه افتاده دور هاي بخش به تر بيش دسترسي كه ها جاده. شوند مي
 طبيعـي  منـابع  از تـر  بـيش  برداشت موجب خود امر اين كه شوند انساني يها گاه سكونت ريزي برنامه بدون  توسعه و رشد
 بـه  طراحـي،  دقـت  بـه  آب مخـازن  و سـد  و هـا  ساختمان ديگر و  خانه ارتباطي، راه هرگونه كه است ضروري لذا. شود مي

 .يابند كاهش منفي اثرات اين تا شوند نگهداري طور مستمر به و اجرا درستي

  ت حوضه آبريزهاي مديري و شيوه اهداف -3-3-2-2
 بـا  سـازگار  زمـين  كـاربري  مـديريت  و مديريت حوضه آبريز اهداف به يابي دست براي مديريت حوضه آبريز هاي شيوه
 صـورت  بـه  هـم  ،)مهندسـي ( اي سـازه  و )گيـاهي  پوشـش  و زمين كاربري( اي غيرسازه اقدامات انواع شامل زيست،   محيط

  ). 1-3جدول ( مختلف است هاي در تركيب هم و جداگانه

  اي غيرسازه و اي سازه اقدامات و مديريت حوضه آبريز اهداف - 1- 3 دولج

 اهداف
 ريدابت

 يا سازه )پوشش گياهي/نيزم يكاربرتيريمد(يارسازهيغ

 وري بهره افزايش و حفظ - 
 زمين

  1جنگلچرا،كشت،توامانسيستم-
 سـوختي،  نيازهـاي  تامين براي( جنگل احياي و كاري جنگل -

  )فيبري و اي علوفه
 يـا  و كشـت  عدم ،2نواري كشت( مانند خاك حفاظت اقدامات -

 جهـت  گيـاهي  پوشـش  ،4گياه يا مالچ با پوشش ،3كشت حداقل
  )6حفاظتي اقدامات ،5اي سازه پايداري

 پايدار سطح يك بهرسيدنبرايچراكردنمحدود-

 7)عريضحالت به يا سكو صورت به(تراس-
  8تراز خطوط وير بر شيار و نهر ايجاد -
  علفي هاي آبراهه و گالي كنترل هاي سازه -
 9آبياري و آب پخش آب، استحصال اقدامات -

 مناسب كمي تضمين - 
 استفاده قابل آب براي

  آب كردن مصرف تر كم به ترغيبوتشويقمختلفهايروش-
 حفـظ  بـراي  مناسـب  هـاي  زمـين  كاربري اقدامات از استفاده -

 مخازن و ها كانال

  آب برداشت هايسيستم-
  آب ي ذخيره و انحراف هاي سازه -
  آبياري امكانات -
  ها چاه -
 )مصرفكم(جوصرفههاي تكنولوژي كارگيري بهتشويق- 

                                                      
 

1- Agroforestry practices (e.g. alley cropping, Agrosilvopastoral systems) 
2- Strip Cropping 
3- No Till or Minimum Tillage Cropping 
4- Mulching or Cover Crops 
5- Vegetation to Stabilize Structural 
6- Conservation Measures 
7- Terraces (bench, broad based) 
8- Contour Ditches and Furrows 
9- Water Harvesting, Spreading and Irrigation Measure 
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  اي غيرسازه و اي سازه اقدامات و مديريت حوضه آبريز اهداف -1- 3 ادامه جدول

 اهداف
 ريدابت

 يا سازه )پوشش گياهي/نيزميكاربرتيريمد(يارسازهيغ

 مانند( كليدي مناطق درمناسبگياهيپوششايجادوحفظ- مناسب كيفي تضمين - 
  )ها رودخانه  كناره

  ...) معدني، حيواني، انساني،( زباله و زايدات دفع كنترل -
ــتفاده - ــل از اس ــاي جنگ ــي ه ــاالب و طبيع ــا ت ــه ه ــوان ب   عن

  فاضالب ثانويه تصفيه هاي سيستم
 هاي سيستم براي هايي دستورالعمل توسعه و ها چراگاه كنترل -

 )رودخانهمجاورتدروساحلي

  آب تصفيه تجهيزاتوامكانات-
  )باران استحصال چاه،( بديل منابع توسعه -

 سيل گرفتگي و كاهش - 
  سيل خسارات

 پوشـش  حفـظ  و نگهـداري يـاوگياهيپوششمجددكشت-
  انگياه توسط آب مصرف و نفوذ بردن باال براي گياهي

  سيالبدشت كاربري تنظيم و بندي زون -
  ها تاالب از نگهداري و حفاظت -

  سيل كنترل و ذخيرهمخازن-
  آب انحراف هاي سازه -
  گوره -
  1گالي كنترل هاي سازه -
   ها رودخانهسازيبه-

 خاك تثبيتبرايجنگلاحيايوكاريجنگل-  زمين رانش بروز كاهش - 

 نفـوذ  افـزايش  بـراي  مناسب گياهي پوشش نگهداري و حفظ -
  بارش

 هاي شيب روي بر اقامتي و توليدي هاي فعاليت كردن محدود -
  ناپايدار

  سكوييهايتراس-
 كنتـرل  بـراي  شـكن  شـيب  هـاي  سازه علفي، هاي آبراهه -

  زميني روي جريان

 به رسوب انتقال كاهش - 
  دست پايين

ــداري- ــظونگه ــشحف ــاهيپوش ــر گي ــيب روي ب ــه؛ ش  تپ
 وري بهـره  افـزايش  يـا  و حفـظ  براي مشابه اقدامات گيريكار به

  زمين
 در يـا  و سـاحلي  سـالم  گيـاهي  هاي پوشش نگهداري و حفظ -

  ها دشت سيالب براي دائميپوششنگهداريوهاآبراههمجاورت

افـزايشيـاوحفـظبراي باال مشابه هاي سازهازاستفاده-
  زمين وري بهره

  ها كانال مرمت -

  
  چيست؟ مديريت حوضه آبريز اهداف به يابي دست در ها آن هاي مسووليت كه هستند؟ و  حوضه انسوال: مدير

 غيـره  و شهرسـازان  جنگلبانـان،  دامپـروران،  كشاورزان، يعني زمين كاربران دست در حوضه، سرانجام پاسخ: مديريت
 بدانند بايد طبيعي منابع و آب زمين، نكاربرا شود. تمام نمي ديده زمين در  حوضه مدير عنوان تحت فردي معموال است و

 خاصـي  هـاي  فني با مسووليت ديده آموزش فرد حال، ممكن است كه اين كنند. با مي ايفاء را حوضه مدير نقش ها آن كه
 شـهري  آبريز هاي حوضه مديريت مسووليت كه فردي مثال، براي. وجود داشته باشد معلوم اهداف با  حوضه مديريت براي

  .دارد عهده بر شهري مناطق در آشاميدني آب ينتام براي را
 از و شهرسازان جنگلبان، دامدار، تا كشاورز از دارد؛ وجود مديريت حوضه آبريز در مردم براي زيادي  نقش حال، هر در
  .اهداف به يابي دست مسووليت با ها NGO و دولت تر مهم همه

                                                      
 

1- Gully- Control Structure 
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  آبريز در وضعيت خوب  حوضه حفظ -3-3-2-3
 ديگـر  و چـوبي  توليدات دامي، كشاورزي، محصوالت خوب، باكيفيت آب داشتن الزمه ب،خو وضعيت در  حوضه حفظ

  . است حوضه در زيست   محيط با سازگار شرايط در سودمند اهداف
  .دهد مي نشان خاك وري بهره و هيدرولوژيكي عملكرد از نظر را  حوضه سالمت كه است نسبي اي واژه خوب، وضعيت

 زيرزمينـي  بـه آب  اوقـات  اغلـب  و رواناب به بارش تبديل و دريافت در  حوضه اناييتو به هيدرولوژيكي عملكرد –
 . شود مي مربوط

  .هاست  آن طبيعي شرايط در گياهان رشد و حفظ در  حوضه قابليت خاك، وري بهره –
  خوب وضعيت در  هاي حوضه ويژگي -الف

 .سازد مي حداقل را سطحي رواناب كه اي گونه به كند، مي نفوذ خاك در شدت حداكثر با بارندگي –

 از را خـاك  خـاك،  روي مناسـب  گيـاهي  پوشـش  حفـظ  ندارد، چرا كه خاك فرسايش در بزرگي سهم بارش  –
 .دارد وجود خاك ذرات انتقال و كندن براي سطحي رواناب حداقل كند و مي حفظ باران مستقيمِ برخورد

 و پايـداري  حوضه كه است اي گونه به وضهح شرايط است، چرا كه كند نسبتا بارش به رودخانه جريان واكنش –
 .كند مي حفظ را خود هيدرولوژيكي ثبات

در  كـم  هـاي  جريـان  و اسـت  برقرار ها توفان بين دائمي، هاي رودخانه در زيرزميني  آب از پايداري پايه جريان  –
 .است هوايي و آب طبيعي تغييرات رودخانه مطابق

 .است حداقل ، حوضه شرايط به توجه با رودخانه جريان در مغذي مواد و معلق مواد بارگذاري –

  ارزيابي منابع آب سطحي و زيرزميني - 4- 3

هـاي متـداول    هاسـت. گزينـه   گزينه تماميبع جديد آب، شناسايي و ارزيابي اريزي من هاي برنامه ترين گام يكي از مهم
  منابع آب شامل:

 آب سطحي –

 آب زيرزميني –

 1استفاده تلفيقي آب سطحي و زيرزميني –

  شود. ها و مسايل ويژه هر نوع منبع توضيح داده مي امه، ارزيابي منابع، شامل آبدهي، هزينهدر اد

                                                      
 

1- Conjunctive Use of Surface Water and Groundwater 
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  منابع آب سطحي  -3-4-1
  1اند از: سه گزينه منبع آب سطحي عبارت

  برداشت مستقيم از رودخانه -3-4-1-1
  اين گزينه مستلزم يكي از دو حالت زير است:

ت مستقيم قابل اطميناني را در گستره وسيعي از منبع محلي با جريان پايه كافي وجود داشته باشد تا برداش -1
  هاي جريان كم) ممكن سازد، يا سازي قابل توجه براي دوره شرايط جريان (بدون ذخيره

هاي كم آبي رودخانه بـا اطمينـان تـامين     دسترسي به منابع بديلي كه بتواند مستقال نيازهاي آب را در دوره -2
  ميني).كند (براي مثال، استفاده تلفيقي آب زيرز

  2مخزن روي رودخانه -3-4-1-2
كنـد.   هنگام) براي رفع نيازهـاي تـامين آب تكيـه مـي     مخزن به ظرفيت ذخيره مفيد و رواناب پايه طبيعي (جريان به

تواند به صورت پمپاژ يا جريان ثقلي در لوله و يا رهاسازي جريان در رودخانه و برداشت آن  مي انتقال به تاسيسات تصفيه
  خانه آب صورت گيرد. ت تصفيهدست در ساي در پايين

  3ذخيره -مخازن پمپاژ -3-4-1-3
رودخانه و پمپاژ آن به مخزن به عنـوان رزرو بـراي بـرآوردن تقاضـا در طـي       از آبقابل توجهي ميزان اگر امكان انحراف 

. در ذخيره اسـت  - هاي پريوديك آبرساني وجود داشته باشد، يك گزينه مناسب، همين كار پمپاژ ها يا ديگر وقفه سالي خشك
اند. براي اين نوع پـروژه، تغذيـه مخـزن توسـط انحـراف آب از       نيز معروف 4اي برخي جاها اين تاسيسات، به نام كنار رودخانه
كنـد. گزينـه    اي رواناب طبيعي همين حوضه آن را تكميل مـي  گيرد كه تا اندازه بيرون حوضه آبريز طبيعي مخزن صورت مي

  كند. زيستي و نيازهاي توسعه تامين آب برقرار مي   ن توازن را بين نيازهاي محيطدر بسياري موارد بهتري ذخيره - پمپاژ
دست، تاكيد نسبت به تامين حداقل جريان رودخانـه روز بـه روز    براي حفاظت بهتر حيات آبي و تامين مصارف پايين

م مطمئن از رودخانه و نيز آبدهي هاي مستقي برداشتدوام طور قابل توجهي ت تواند به ها مي شود. اين محدوديت تر مي بيش

                                                      
 

تحت نفوذ آب سطحي، كه برخي مشخصات برداشت آب سطحي و برخي مشخصات برداشت آب زيرزميني را دارد، به عنوان منبع آب زيرزميني در  برداشت آب زيرزميني -1
  نظر گرفته شده است.

2- On-Stream Reservoirs 
3- Pumped-Storage Resevoirs 
4- Side-stream 
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تـر   تـر) بـيش   ، پمـپ، و خـط لولـه اضـافه    1پمپاژي (آبگيـر  -مخازن را كاهش دهند. گاه به دليل نياز به تاسيسات انحراف
زيسـتي بـراي تنـوعي از       هـاي كلـي محـيط    گوي نگرانـي  تر پاسخ توانند بيش مي ذخيره -هاي پمپاژ پروژه امابراند،  سرمايه

 پروژه باشد.  هاي جايگذاري

شناسي مناسب براي احداث مقرون به صـرفه سـد    هاي بزرگ، سايتي با توپوگرافي و زمين عالوه، بسياري از رودخانه به
اي بهتري بـراي  ه براي منظورهاي تامين آب ندارند. ممكن است به سرريز بزرگ و پر هزينه نياز داشته باشند. اگر جايگاه

توان براي كمينه كردن اثرات  چك يافت شوند، منبع تامين و تاسيسات ذخيره را ميهاي فرعي كو سد و مخزن در حوضه
  طور جداگانه درنظر گرفت. توسعه به

  اوليه منابع 2شناسايي و غربالگري -3-4-2
  شوند.  منابع بديل تامين آب معموال در چند مرحله ارزيابي مي

تـر انجـام    مناسب براي ارزيـابي بـيش   هاي گزينهست ها، و اثرات يك سايت براي تهيه لي شناسايي اوليه سودها، هزينه
گيرند. بسياري متغيرهـاي غربـالگري    ها سپس براي شناسايي گزينه برتر به دقت مورد بررسي قرار مي شود. اين سايت مي

آب، زيسـتي، كيفيـت      طور مثال، آبدهي، اثرات محيط شوند (به هاي بديل استفاده مي هاي نسبي گزينه براي ارزيابي مزيت
هـاي آب سـطحي در نظـر گرفتـه شـوند تـا        تري ممكن است در ارزيـابي گزينـه   مالحظات قانوني، و هزينه). عوامل بيش

پذيري پروژه، مالحظات سياسـي، يـا تـاثيرات     و هزينه بندي هاي سازمان خدمات آبي، مرحله هاي محلي، ارجحيت نگراني
  سعه تامين آب مهم باشند را منعكس كنند.تواند در چارچوب پروژه پيشنهادي تو مشخص ديگر كه مي

تواند عملي باشـد.   در جايي كه رودخانه بزرگي در فاصله معقولي از ناحيه خدماتي قرار دارد، برداشت مستقيم آب مي
هـاي آب برداشـتي،    اند از تخصـيص  اي بايد درنظر گرفته شوند عبارت هاي رودخانه اي كه در بررسي برداشت مسايل اوليه

ها، پتانسيل تخليـه صـنعتي، و غيـره)، تـدابير      ب رودخانه، پتانسيل آلودگي (تقاطع با بزرگراه، عبور و مرور قايقكيفيت آ
هاي  مدت مستقل و نزديكي به نواحي خدماتي (به جهت هزينه حفاظت حوضه آبريز، نياز به منبع پشتيبان يا تامين كوتاه

طـور قابـل تـوجهي     اي را بـه  مصارف مستقيم برداشت مستقيم رودخانـه  انتقال). البته، حداقل جريان الزم براي رودخانه،
كند، زيرا حداقل جريان الزم براي رودخانه ممكن است كه حدود دبـي جريـان    منتفي مي طور كلي بهدهد و يا  كاهش مي

رودخانـه،  از يم اي رودخانه باشد يا از آن تجاوز كند. معيار وضعيت آبدهي قابل اطمينان بـراي برداشـت مسـتق    دوره 3كم
. عالوه بر اين، حـداقل جريـان فصـلي الزم بـراي رودخانـه و      شود در نظر گرفته ميساله  30روزه  يكجريان كم معموال 

  دست بايد برقرار باشد. هاي پايين سهميه مجاز براي مصرف كننده
                                                      

 
1- Intake 
2- Screening 
3- Low Flow 
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  منابع آب زيرزميني - 3-4-3
خشك است. ذخيره آب زيرزميني در حـدود   آب زيرزميني، منبع مهم تامين آب در بسياري از مناطق خشك و نيمه

دهد. منابع عمده  درصد از آب شيرين غيرمنجمد در جهان را تشكيل مي 96ميليون كيلومترمكعب است كه حدود  5/10
كيلومترمكعب ذخيره دارند. ذخيـره كلـي آب    91000ها، تنها درحدود  ها و درياچه ديگر آب شيرين غيرمنجمد، رودخانه

ميليـون كيلومترمكعـب) در    24درصـد (  69كـه حـدود    ميليون كيلومترمكعب است، درحالي 35قريبا شيرين در جهان ت
  هاي يخ دائمي در نواحي قطب شمال و جنوب منجمد شده است. هاي طبيعي و پوشش يخچال

. اين كند درصد نيازهاي كلي آب (خانگي، كشاورزي و صنعتي) را در كشور تامين مي 50منابع آب زيرزميني، بيش از 
درصد  70طور متوسط حدود  درصد است. در ايران به 50درصد و در استراليا بيش از  20تر از  رقم براي اياالت متحده كم

در صـد   50اند. اين رقم در ايـاالت متحـده حـدود     عنوان منبع اصلي آب آشاميدني وابسته از جمعيت به آب زيرزميني به
  كند. درصد از ايالت به ايالت، تغيير مي 90درصد تا بيش از  20تر از  است كه از كم

انـد، برنامـه    هاي سنتي و تصور آن كه منابع آب زيرزميني منابعي تمام نشـدني و هميشـگي   متاسفانه به دليل ديدگاه
برداري وجود ندارد. نوع رفتار كمي و كيفي آب زيرزميني بسيار پيچيده است، از اين رو توسعه  مناسب و مدوني براي بهره

آوري اطالعـات كمـي و كيفـي بـراي حفاظـت       هاي مدون پايش و جمـع  برداري پايدار آب زيرزميني مستلزم برنامه بهره و
 هاي مديريتي آب سطحي است. كميت و كيفيت آب زيرزميني و تلفيق آن با برنامه

  توسعه آب زيرزميني -3-4-4
) 2) از ديد پنهان است؛ (1خزني است كه (تر از توسعه آب سطحي است. آب زيرزميني م توسعه آب زيرزميني پيچيده

لزوما از تقسـيمات   )4() معموال در حالت تعادل پوياست؛ 3توصيف مرزهاي حوضه آن از نقشه توپوگرافي ممكن نيست؛ (
شناختي مختلف را شامل شـود   هاي زمين ممكن است چندين اليه آبدار در اليه )5(كند؛  حوضه آبريز سطحي پيروي نمي

طـور قابـل    ) ممكن اسـت بـه  6ي مختلف، جهت جريان مختلف، و نواحي تخليه يا تغذيه مختلف دارند؛ (كه وسعت سطح
) ممكـن  7هاي آبدار عمودي مختلف در موقعيت توپوگرافيكي مشابه داشـته باشـند؛ (   توجهي كيفيت آب متفاوت در اليه

ر يا آزاد) در موقعيت مشابه داشته باشند؛ هاي مختلف (از قبيل تحت فشا است كه پتانسيل هيدروليكي مختلف در آبخوان
كند است. بنابراين، شناسايي منبـع، توسـعه و مـديريت     ) تحت تاثير كيفيت مواد رسوبي و سنگي كه از آن عبور مي8و (

  شماري نياز دارد. پيوسته آب زيرزميني، به درنظرگرفتن عوامل محيطي بي

  :نيهاي اصلي برداشت از منابع آب زيرزمي گزينه -الف
هـاي حفـاري شـده در زمـين بـه درون       هاي استخراج آب زيرزمينـي سـوراخ   چاه :چاه براي برداشت مستقيم –

شوند.  دهد آب از آن استخراج شود. به اين تشكيالت حاوي آب، آبخوان گفته مي تشكيالتي است كه اجازه مي
سطح آب زيرزميني زير سـطح زمـين    تواند تنها با پمپ انجام شود، زيرا ها، استخراج آب مي تر آبخوان در بيش



  69  08/10/95  آب تامين تيريمد -  سوم فصل

 

يابند  هاي آرتزين به سطح زمين جريان مي اند كه تحت فشاراند. آبخوان هايي هاي آرتزين، آبخوان است. آبخوان
 كند. كه نياز به پمپاژ را كم مي

 كنند يـا  جريان زيرسطحي در تشكيالت تراوا را قطع مي :يا زهكش زيرسطحي (يا چاه افقي) 1كننده چاه جمع –
ها زير كف توري و لوله جدار گالري است را جمع  هايي كه كف آن آب سطحي تراوش كننده و تخليه به گودال

 كنند. مي

 كنند. اند، لكن آب زيرزميني را قطع مي معرض سطح اغلب در :2هاي نفوذ گالري –

 چاه -3-4-5

شود؛ چاه همچنـين   آب محدود نميبرداري از منابع آب زيرزميني است. كاربرد چاه به تامين  ترين وسيله بهره متداول
هاي كشاورزي و مناطق صـنعتي، جلـوگيري از پيشـروي آب شـور،      براي پايش تراز ايستابي و كيفيت آب، زهكشي زمين

  شود. بندها استفاده مي تغذيه آبخوان، تزريق فاضالب، و كم كردن فشار زير سدها و سيل

  ر حفر چاههاي آب شرب، مالحظات اساسي د حفر و تجهيز چاه -الف
  انتخاب سايت مناسب و رعايت حريم چاه –
  هاي مناسب حفاري انتخاب روش –
  انتخاب مواد مناسب براي تكميل چاه –
 تحليل و تفسير عملكر چاه و آبخوان –

  حفاظت از چاه دستي   -ب
  .است تياهم زائح باالست، يستابيا سطح كه ييروستا مناطق در ژهيو بهي، دست چاه از حفاظت

و آبگير غير اصولي بوده و با خطر آب گرفتگي و پر شـدن چـاه از گـل و الي همـراه       خل گوديحفر چاه در دا –
  است. تا حد امكان محل چاه بايد بلند تر از اطراف باشد و هميشه خشك نگه داشته شود.

  دهانه چاه به لحاظ جلوگيري از خرابي و ريزش حتما بايد آجرچين يا سنگ چين باشد. –
  شود به اندازه كافي دور باشد.  ها باعث آلودگي مي هاي فاضالب كه نشت از آن چاه آب بايد از چاه –
ها براي شرب استفاده نشود و در صورت اضطرار از سالم بودن آب آن اطمينان  گونه چاه تا حد امكان از آب اين –

  حاصل شود و طبق ضوابط بهداشتي نسبت به كلر زني چاه اقدام شود.

                                                      
 

1- Collector Pump 
2- Infiltration Gallories 
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  با توجه به شرايط محيطي متفاوت است نسبت به اليروبي و پاكسازي چاه اقدام كرد.در فواصل زماني مناسب كه  –
هـاي سـطحي مصـون باشـد. بـديهي اسـت در صـورت         موقعيت چاه بايد به نحوي باشد كـه از خطـر جريـان آب    –

  يجاد كرد.هاي مناسب براي محافظت در برابر رواناب و سيل ا ها بايد سازه ناپذير بودن حفرچاه در اين محل اجتناب
 هاي داراي حريم نباشد. آهن، خطوط انتقال آب، برق، گاز و ساير ابنيه  ، راه ه محل چاه در حريم جاد –

ها و قنوات) نباشد تا موجـب ضـرر و زيـان بـه      ، چشمه ها ها در حريم منابع آب زيرزميني ديگر (چاه محل چاه –
 ها نشود. آبخوان و صاحب حقابه

 ها نباشد. ، و محل تخليه و دفن زباله اي جذبي، فاضالبروهاه موقعيت چاه در مجاورت چاه –

 موقيت چاه از لحاظ مالكيت، محدوديت و مشكل نداشته باشد. –

در شرايط واقعي، همه اين اطالعات به ندرت در دسترس است. اغلب آنچه كه در بهترين شرايط، عالوه بر استانداردها 
هـاي   هـا و نقشـه   قريبـي چـاه اسـت. اطالعـات موجـود بـا گـزارش       موجود است، آبدهي مطلوب، محل مصرف، و محـل ت 

هاي ژئوهيدرولوژيكي بر مبناي اطالعات موجود، استنتاج از طريق همبستگي بـا اطالعـات    هيدرولوژيكي منطقه، استدالل
بيش  ودحد هاي مجاور و مشابه هيدرولوژيكي، و حفاري چاه گمانه در زمين اگر چاه بزرگي (آبدهي معلوم در مورد حوضه

  شود. ريزي شده باشد تكميل مي مترمكعب در دقيقه) برنامه 38/0از 

  هاي نفوذ گالري -3-4-6
هاي قـائم   شوند كه شرايط زيرسطحي اجازه توسعه آب زيرزميني با استفاده از چاه هاي نفوذ هنگامي ساخته مي گالري

زير اليه كم ضـخامت آب شـيرين قـرار     هاي كم ضخامت يا جايي كه اليه آب شور دهد. چنين شرايطي در آبخوان را نمي
هاي آبرفتي كم ضخامت در بـاالي سـنگ بسـتري     نشست اي كه در آن ته ، دره رودخانهطور مثال بهافتد.  گرفته، اتفاق مي

دليل  قابليت انتقال آبخوان براي ايجاد چاه به اماقرار دارد كه در آن آب فراوان است و شرايط هدايت هيدروليكي باالست، 
گيـرد و   ت كم آبخوان ناكافي است. در چنين مواردي، چاه افقي يا زهكش زيرسطحي در مواد آبرفتي تراوا قرار مـي ضخام

شود. به دليل هدايت هيدروليكي زياد مواد آبرفتـي و مجاورتشـان بـا منبـع      آوري مي آب در چاهكي متصل به پمپ جمع
  توان استخراج كرد. هاي نفوذ مي يق گالريتغذيه از قبيل رودخانه، اغلب مقدار قابل توجهي آب از طر

هـاي نفـوذ در    شوند. آبدهي گالري هاي نفوذ زير بستر رودخانه يا مجاور رودخانه يا توده آب سطحي ساخته مي گالري
هاي نفوذ زير تـوده   ، ساخت گالرياماهاي مجاور توده آب است.  زير توده آب در حالت عادي حدود دو برابر آبدهي گالري

تـر و شـمار    تر، كدري بـيش  دليل صافي شدن در وسعت كم هاي نفوذ در زير توده آب به تر است. گالري موال مشكلآب مع
هـاي سـطحي داشـته     هايي تاثير مستقيم بر كيفيت يا كميت جريـان  تري باكتري دارند. در جايي كه چنين برداشت بيش

حي بايد رعايت شوند. اين آب احتماال بـه فيلتراسـيون   باشند، بسياري از مالحظات مربوط به برداشت مستقيم از آب سط
  دهد. هاي نفوذ را افزايش مي نياز دارد، كه هزينه گالري
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  هاي ذخيره آبخوان و بازيافت  چاه -3-4-7
كنند و نيز از آن استخراج  اند كه آب را به درون آبخوان تزريق مي هايي ، چاه1(ASR)هاي ذخيره و بازيافت آبخوان  چاه

شود. اين تدبير  اطالق مي» ذخيره و بازيافت آبخوان«تزريق و استخراج يكي است، از اين رو به آن اصطالح  كنند. چاه مي
 كند. هاي تزريق يعني مساله گرفتگي چاه را حل مي هاي دو منظوره، محدوديت ذاتي چاه چاه

  ها ويژگي -الف
در برخي مناطق به بهبود مديريت تامين اند كه  به خودي خود منبع آب نيستند؛ بلكه ابزارهايي ASRهاي  چاه –

  كنند.  آب كمك مي
توانند با ذخيـره آب در زيـرزمين    شناسي مناسب باشد، مي اين است كه در جايي كه زمين ASRهاي  نفع چاه –

هاي تقاضاي آب يـا تـامين غيرمكفـي     هاي پر آبي و استخراج بعدي بخشي از آب ذخيره شده در دوره دد دوره
  حوضه را بهبود بخشند.  هاي هيدرولوژيكي خشك)، مديريت آب ياري يا دوره(از قبيل فصل آب

، بازيافـت خيلـي   ASRهاي  گيرد و در برخي چاه برخالف مخازن سطحي، هيچ تبخيري از آبخوان صورت نمي –
اي براي تغذيـه آبخـوان بـه دليـل افـزايش       توانند وسيله مقرون به صرفه مي ASRهاي  زياد است. بنابراين چاه

  كند.  را تعيين مي ASRمت زمين باشند. شرايط محلي، موفقيت راهكار قي
شامل ذخيره براي شرايط اضطراري، كاهش محصوالت فرعـي گنـدزدايي، كـاهش     ASRهاي  منافع ديگر چاه –

هـاي پمپـاژ بـه خـاطر سـطح ايسـتابي بـاالتر، و         پتانسيل فرونشست زمين و پيشروي آب شور، كاهش هزينه
  تفاده تلفيقي آب سطحي و آب زيرزميني است.هايي براي اس فرصت

هـاي تـك    هاي طراحي و ساخت منحصر به فرد خاصي دارند كـه از چـاه   ويژگي ASRهاي  كه چاه به علت اين –
هـايي در ايـن موضـوع چـاپ      و ديگـران كتـاب   AWWAاي الزم دارنـد.   هاي ويـژه  اند، مهارت منظوره متفاوت

  درحال رشد است.  اماحدود اند، با اين حال، تعداد نشريات م كرده

  ASRهاي برنامه  گام -ب
  ها شامل شناخت تشكيالت زيرزميني شامل قابليت انتقال، ضخامت، حدود، و نوع تشكيالت و كيفيت آب است. اين گام

اي بـين ذرات   به آبخوان اي نياز دارد كه ظرفيت ذخيره قابل توجه درون حفـره  ASRاستفاده موفق از فرايند  –
  داشته باشد. ماسه و شن 

                                                      
 

1- Aquifer Storage and Recovery 
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–  ASR هاي جذب با سـرعت كـافي    همچنين نياز دارد تا قابليت انتقال كافي براي دور شدن آب تزريقي از چاه
طوري كه باعـث دور شـدن از    پذيري خيلي زياد، به وجود داشته باشد تا تزريق بتواند ادامه يابد، لكن نه انتقال

داشته باشند، آبخوان بايد به اندازه كافي باراور باشـد كـه    پذيري مناسبي كه تشكيالت انتقال چاه شود. درجايي
هاي  بتوان آب تزريق شده توسط همان امكاناتي كه آن را تصفيه كرده استخراج شود. برنامه آزمايشي بايد چاه

  نگاري اطالعات را شامل شود. پايش دائمي و واقعه
بين تشكيالت و آب بومي و آب تزريقي مهم گويي و براورد تعامل  شناخت تشكيالت زمين شناختي براي پيش –

آيد. يـك مسـاله عمـده     ي سطحي و زيرزميني به وجود ميها آباست. مسايل ژئوشيميايي گوناگوني از تعامل 
اي ظرفيت آبخوان را براي پـذيرش آب   طور قابل مالحظه تواند به گذاري كربنات كلسيم مي اين است كه رسوب

هاي تعادل شيميايي آب بايد اطمينان حاصل شود كه اخـتالط آب   با مدل تصفيه شده كاهش دهد. در نتيجه،
عالوه، در تشكيالت با مقدار زيادي پيريت  دهد. به سطحي با آب زيرزميني قابليت انتقال آبخوان را كاهش نمي

 ي آرسنيك احتمال دارد كه مشكلي باشد.بشوي(سولفيد آهن)، آ

  قوانين حقوقي آب -ج
كند بتواند آن آب را بعـدا پمپـاژ    كه تاسيساتي كه آب تصفيه شده را در آبخوان ذخيره مي از اين براي اطمينان يافتن

 امـا اي بـراي ايـن منظـور دارنـد،      هاي آمريكا سيستم حقابه تر ايالت كند، قوانين حقوقي آب بايد وجود داشته باشد. بيش
كننـد. در ايـن    راي كنترل آب زيرزميني استفاده مـي هاي كمي همچنان از حق اسر ب مجوزهاي الزم بايد اخذ شود. ايالت

  تواند آب ذخيره شده را بدون جريمه پمپاژ كند، اگر بتواند نياز به آن را نشان دهد. ها، هركس مي ايالت

  هزينه -د
خانـه آب اسـت. احـداث تاسيسـات      سازي تصفيه ، پتانسيل بهينهASRهاي  از نظر مديريتي، يكي از منافع چاه –

بـه عنـوان    ASRرو،  خانه كه مصرف بيشينه روزانه را تامين كند، مقرون به صرفه نيسـت. از ايـن   بزرگ تصفيه
دهد كـه   اين نشان مي گذاري ثابت جالب توجه است. ها و به اين وسيله كاستن سرمايه راهي براي بريدن پيك

آب و ذخيره موقت بـراي بـه   خانه  اي از ظرفيت تصفيه ، منابع آب نيستند، زيرا متكي به آميزهASRهاي  پروژه
  شان هستند. انجام ماموريت

هـاي   گذاري براي انتقال آب تصفيه شده به چاه برداري لوله بايد هزينه نصب و بهره ASRهاي  در ارزيابي پروژه –
كه همه آبي كه پمپـاژ   تزريق و نيز براي بازگرداندن آب بازيافتي به نقطه مصرف، درنظر گرفت. با توجه به اين

توانـد هـر دوي آب تزريقـي و آب بازيـافتي را      د از كيفيت آشاميدني برخوردار است، خطوط انتقال مـي شو مي
  شريكي در جهات مخالف حمل كند.
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ندارنـد.   ASRهـاي   آميـز از چـاه   شناسي مناسـبي بـراي اسـتفاده موفقيـت     ها، زمين كه، بسياري از محل نكته آخر اين
  مفيدي است، نبايد به عنوان عالج همه مشكالت تامين آب پنداشت.ابزار بالقوه  ASRكه  بنابراين، درحالي

  قنات -3-4-8
قنات يا كاريز، يك آبراه زيرزميني با شيب ماليم است كه همراه با تعدادي چـاه قـائم بـه نـام ميلـه، در زمـين حفـر        

اي حفـر قنـات،   ترين شـرايط بـر   شود تا آب زيرزميني در آن روان شود و خود به خود در سطح زمين ظاهر شود. مهم مي
وجود آبخوان مناسب همراه با شيب مناسب سطح زمين و سطح ايستابي است كه باعـث جريـان پيوسـته آب بـه طـرف      

ها ريزش كرده و  شود. چون معموال ديواره مجراي قنات فاقد پوشش حفاظتي است، با گذشت زمان ديواره مظهر قنات مي
شود، از اين نظر اليروبي مستمر قنوات ضروري اسـت.   ر جريان آب ميكف مجراي قنات را تا حدودي پر كرده و مانع عبو

ها جلوگيري كرد، زيرا در بعضي از مناطق فاضالب كارخانجات  به منظور استفاده بهداشتي از آب قنوات بايد از آلودگي آن
  شوند. يا منازل وارد اين قنوات مي

   چشمه -3-4-9
، بلكـه در تـامين آب   و آبشخور حيات وحش و دام عشاير وستاهانه تنها در تامين آب آشاميدني و كشاورزي ر  چشمه

هاي فصلي و دائمي از  بندي و نيز تامين آب برخي از شهرها در فالت ايران اهميت زيادي دارد. آب بعضي از رودخانه بسته
آبـدهي   شود. در بعضي از مناطق كويري نيز چشمه آب شيرين وجود دارد كه هر چنـد ممكـن اسـت    ها تامين مي چشمه

رابطه توجه به مـوارد   در اين زيادي نداشته باشد، ولي چون تنها منبع آب شيرين در اين مناطق است حائز اهميت است.
  :يابد ضرورت ميزير 

  از نظر كمي و كيفي   برداري چشمه نظارت بر بهره –
بارنـدگي شـديد و    شود. در مواقـع  كشي براي مصارف شرب استفاده مي ها در روستاها از طريق لوله آب چشمه –

طوري كه ممكن است آب  كشي در معرض خطر قرار گيرد، به هاي ناگهاني ممكن است لوله جاري شدن سيالب
كشـي   كشي تا بازسازي و مرمت اين تاسيسات براي مدت طوالني قطع شود. بنابراين از نظر طراحـي لولـه   لوله

  ها بايد اصول فني رعايت شود. براي تامين آب از چشمه
ها سبب افت كيفيت و يا  ، مساله آلودگي ميكروبي و ساير آالينده ظر كيفيت عالوه بر مساله شوري و سختياز ن –

هـا ضـروري اسـت     شود. از اين رو، حفاظت حـريم كيفـي چشـمه    ها مي اصوال باعث عدم استفاده بهداشتي آن
  بندي با هدف شرب). (راهنماي حريم كيفي منابع آب جهت بسته

 گيري و تحليل شود.  طور ادواري اندازه به آبدهي چشمه بايد –
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  توسعه سيستماتيك آب زيرزميني -3-4-10
) 1اي درنظر گرفت: ( توان فرآيندي سه مرحله توسعه سيستماتيك آب زيرزميني به عنوان منبع بديل تامين آب را مي

  برداري پايدار در محدوده آبدهي مطمئن. ) بهره3سازي، و ( ) كمي2اكتشاف، (

  مينياكتشاف آب زيرز - 3-4-10-1

  هاي اصلي عبارت اند از: در مرحله اكتشاف آب زيرزميني، فعاليت

 ها) شناسايي تشكيالت بالقوه حاوي آب (آبخوان –

شناختي (كانسارهاي آبرفتي، كانسـارهاي   شناختي و ساختارهاي زمين تعيين طبيعت و منشا كانسارهاي زمين –
 هاي انحاللي، و غيره) دار، سنگ هاي شكاف كواترنري، سنگ

 ها اسايي نواحي تغذيه و تخليه و همچنين وسعت آنشن –

 تعيين سطح ايستابي در هر اليه تراواي آبخوان –

 هاي جريان آب زيرزميني شناسايي جهت –

 تعيين طبيعت وقوع آب زيرزميني (يعني، آبخوان تحت فشار يا آزاد) –

 گيري تشكيالت رسوخ كرده معرف  هاي گمانه و نمونه حفاري چاه –

 عرف براي تعيين كيفيت آب در هر اليه گيري آب م نمونه –

  تواند سواالت زير را پاسخ دهد: با اكتشاف آب زيرزميني، برنامه ريز مي
 آب زيرزميني كجا (از نظر افقي يا قائم) قرار دارد؟ –

 شناختي حاوي آب زيرزميني است؟ كدام تشكيالت زمين –

 سطح آب زيرزميني در چه عمقي است؟ –

 وبي است؟كيفيت آب زيرزميني به چه خ –

  اند از: هاي مطالعاتي براي اكتشاف آب زيرزميني عبارت ترين شيوه معمول
 هاي ملي، استاني، و محلي ها و گزارشات هيدروژئولوژيكي گردآوري شده توسط سازمان نقشه –

  شناسي زمين -استدالل ژئوفيزيكي  –

 حفاري چاه گمانه –

 ژئوفيزيكي - شناسي هاي زمين پيمايش –

 اي سطح آب حلههاي افت مر آزمايش –

 نگاري ژئو فيزيكي واقعه –

 بندي ژئوشيميايي هاي شيميايي و طبقه تحليل –



  75  08/10/95  آب تامين تيريمد -  سوم فصل

 

  توصيف آب زيرزميني -3-4-11
  اند از: و تعيين خصوصيات حوضه، عبارت هاي اصلي در مرحله توصيف آب زيرزميني فعاليت
 تعيين مرزهاي حوضه آب زيرزميني، مثل خطوط تقسيم آب زيرزميني –

هـاي   ب زيرزميني به آبخوان، و تعيين تغذيه از بارندگي، جريـان رودخانـه، جريـان   هاي ورودي آ تعيين جريان –
 هاي تغذيه مصنوعي ورودي زيرسطحي، نشت از مخازن سطحي، آب آبياري، و بركه

هـا، نشـت بـه     هاي طبيعي از طريـق چشـمه   هاي جريان آب زيرزميني از آبخوان، مثل خروجي تعيين خروجي –
 1هاي سفالي ها، و زهكشي از طريق زهكش تبخير و تعرق، پمپاژ توسط چاه ها، و ها و درياچه رودخانه

 ورودي) و تجديد ذخيره متوسط ساالنه  -تعيين بيالن كلي آب زيرزميني (تغيير در ذخيره = خروجي –

گـردي؛ هـدايت هيـدروليكي؛     ناهمسـان /  3گـردي  ناهمگني؛ همسان/  2تعيين مشخصات آبخوان، مثل همگني –
 خيره؛ و قابليت انتقالتخلخل؛ ضرايب ذ

 هاي مختلف ها در مكان تعيين ظرفيت ويژه چاه –

 تعيين خصوصيات هيدروژئولوژيكي ناحيه غيراشباع در باالي سطح آب –

 مشخص كردن توزيع كيفيت آب در آبخوان و در سطح زمين روي آن –

 سازي مفهومي حوضه آب زيرزميني مدل –

 تواند به سواالت زير پاسخ دهد: ب ميريز منابع آ سازي آب زيرزميني، برنامه با كمي

 شود؟ چه مقدار آب به آبخوان وارد يا از آن خارج مي –

 عمق و ضخامت تشكيالت حاوي آب چقدر است؟ –

 ها چگونه است؟ است و اندركنش اليه ذخيره آب در هر اليه چقدر –

آبخوان چقـدر   كند و سرعت محتمل حركت ابر آلودگي در محيط طور طبيعي با چه سرعتي حركت مي آب به –
 است؟

 چقدر افت در واحد حجم برداشت آب اتفاق خواهد افتاد؟ –

چگونه است، و چگونه توسط پمپاژ آب زيرزميني و كاربري اراضـي روي آن   4كيفيت آب زيرزميني اليه زيرين –
 ممكن است تحت تاثير قرار گيرد؟

 كند؟ يني رفتار ميچگونه آبخوان احتماال تحت سناريوهاي مختلف پمپاژ و مديريت آب زيرزم –

                                                      
 

1- Tile 
2- Homogeneity 
3- Isotropic 
4- Under-groundwater 
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 پتانسيل براي تغذيه مصنوعي چيست؟ –

 اند: سازي آب زيرزميني هاي كمي ترين شيوه هاي مطالعاتي زير رايج شيوه

هاي زيرسطحي، شـرايط مـرزي،    هاي هيدرولوژيكي براي بيالن آب (بارش، جريان رودخانه، جريان تحليل داده –
 كار رفته در آبياري، تبخير و تعرق) ها، كاربري اراضي، كاربري آب، آب به جريان چشمه

هـاي   هـاي سـطح آب، هيـدروگراف چـاه، نقشـه      ها، ازقبيـل نقشـه   سازي و تجميع منابع مختلف داده همبسته –
هـاي ژئوشـيميايي،    هـاي حفارهـا، تحليـل    نگاري ژئـوفيزيكي، الگ  نگاري (الگ) چاه، واقعه شناسي، واقعه زمين
هـاي پمپـاژ،    گيري در حوضه آب زيرزميني، آزمـايش  اي مختلف اندازهه هاي جريان رودخانه در ايستگاه تحليل

 هاي گمانه هاي ايزوتوپ، و مشاهدات از چاه هاي پايش، روش مشاهدات در چاه

 سازي مفهومي حوضه آب زيرزميني  مدل –

  توسعه و مديريت پايدار آب زيرزميني  -3-4-12
حوضـه آب زيرزمينـي و تـدوين     1ي مطمـئن هدف اصلي اين مرحله از توسعه آب زيرزمينـي، تعيـين حـداكثر آبـده    

هاي مديريتي براي حراست آبخوان از برداشت بيش از حد است. آبدهي مطمئن، به مقدار ساالنه آبي اشاره دارد  استراتژي
  شود).  رو، مطمئن ناميده مي تواند از آبخوان بدون هيچ نتيجه نامطلوبي برداشت شود (از اين كه مي

  ها باشد: به صورت هر يك از اقسام زير يا هر تركيبي از آن تواند نتيجه نامطلوب مي
 برداشت بيش از تغذيه طبيعي –

 هاي معين پايين آمدن سطح ايستابي زير محدوده –

 تداخل با حقوق آب زيرزميني ديگران –

 ي ديگر با كيفيت پايين ها آبپيشروي از نواحي آب شور يا  –

 ها ر تاالبها و ديگر اثرات ب كاهش جريان پايه به رودخانه –

 تنزل كيفيت آب زيرزميني –

هـاي   عنوان ميانگين جريان ورودي طبيعي ساالنه به حوضـه آب زيرزمينـي بـر مبنـاي داده     معموال آبدهي مطمئن به
كند، يـك تـك مقـدار آبـدهي      كه شرايط آينده تغيير مي شود. به علت اين ساله درنظر گرفته مي 40تا  30هيدرولوژيكي 

هاسـت. هـر تغييـري از     هاي معـين داده  سازي برمبناي شرايط ويژه يا فرض مادي نيست. هر كميسنجه قابل اعت مطمئن
توانند موجـب   سازي نيز مي تواند تغذيه را تغيير دهد. تغييرات در كاربري اراضي يا شهري قبيل تغيير در الگوي پمپاژ مي

  تغييراتي در تغذيه شوند و بنابراين بر آبدهي مطمئن تاثيرگذارند.
                                                      

 
1- Safe Yield 
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  عبارتند از: هاي اصلي در مرحله توسعه و مديريت پايدار آب زيرزميني عاليتف
 محاسبه بيالن هيدرولوژيكي براي هر جزء از حوضه آب زيرزميني –

 تعيين آبدهي مطمئن –

 محاسبه اندركنش با جريان رودخانه و آبياري كشاورزي –

 محاسبه تغييرات در الگوهاي جريان ايجاد شده توسط پمپاژ چاه –

 بي فرونشست زمينارزيا –

 هاي پمپاژ تعيين ارتفاع هاي پمپاژ و هزينه –

 ها)، قضايي، و اجرايي ارزيابي قيود قانوني (حقابه –

 هاي رياضي ساختن و واسنجي مدل –

 ارزيابي وضعيت آب زيرزميني تحت انواع سناريوهاي بديل توسعه –

 هاي تغذيه مصنوعي سازي پتانسيل كمي –

 هاي استفاده تلفيقي ارزيابي فرصت –

 ارزيابي تاثير پمپاژ بر كيفيت آب زيرزميني –

 تعيين پيشروي آب شور يا آب با كيفيت نازل از محيط آبي مجاور –

 تعيين پتانسيل اصالح رژيم طبيعي جريان رودخانه –

 ها پايش تراز آب و كيفيت آب در چاه –

 سازد: زير مي ريز منابع آب را قادر به ارزيابي سواالت ريزي مديريت آب زيرزميني، برنامه برنامه

 شود؟ چه مقدار آب از هر منبع مشخص (از قبيل بارش، جريان رودخانه، جريان زيرسطحي) وارد و خارج آبخوان مي –

 واكنش آبخوان چگونه است؟ –

 حوضه چقدر است؟ مقدار بيشينه پمپاژ درازمدت پايدار چيست؟ آبدهي مطمئن –

ها از انواع سناريوهاي بـديل توسـعه    و چگونه آن اي و نيز محلي چيست هاي جريان آب زيرزميني منطقه رژيم –
 پذيرند؟ آب تاثير مي

 ها چيست و چگونه در آينده ممكن است تغيير كنند؟ ها و آبخوان روابط بين رودخانه –

 رابطه فرونشست زمين و پمپاژ در آبخوان چيست؟ –

 گذارد؟ هاي پمپاژ تاثير مي پايين آمدن سطح آب زيرزميني توسط پمپاژ چگونه بر هزينه –

 توسعه آب زيرزميني چه اثراتي بر كيفيت آب داشته است؟ –

 هاي تغذيه آبخوان ممكن است به علت پمپاژ بيش از حد و يا تغذيه مصنوعي تغيير كند؟ چگونه ويژگي –

 كند؟ چگونه توسعه آب زيرزميني با ديگر پارامترها و قيود محيطي تداخل مي –
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ها را  ها كه آبخوان ها و در رودخانه ها در آبخوان ديگر (از قبيل حقابهچگونه توسعه آب زيرزميني با قيود قانوني  –
 كند؟ كنند) تداخل مي تغذيه مي

 اند از: هاي مطالعاتي براي توسعه و مديريت پايدار آب زيرزميني عبارت ترين شيوه معمول

 هاي رياضي براي جريان آب زيرزميني و كيفيت آب ساختن و واسنجي مدل –

 هاي رياضي ي بديل با مدلها تحليل گزينه –

 ايجاد شبكه پايش جريان و كيفيت آب –

 هاي تكميلي آوري داده هاي جمع انجام مطالعات ژئوهيدرولوژيكي به همراه برنامه –

 شناختي براي تعيين مشخصات آبخوان نگاري زمين اجراي آزمايشات پمپاژ و واقعه –

 هاي مديريتي ني و انواع استراتژيها براي توسعه آب زيرزمي هاي اقتصادي گزينه اجراي تحليل –

 ها سازي مدل بهينه –

  1استفاده تلفيقي از منابع آب سطحي و زيرزميني -3-4-13
اي موثري براي تامين تقاضاهاي فزاينده آب است. به  تلفيقي از منابع آب زيرزميني و سطحي راهكار غيرسازه  استفاده

منابع آب سطحي به ويژه سد، قابليـت اعتمـاد تـامين آب را     ريزي شده از آبخوان و بيان ديگر، استفاده هماهنگ و برنامه
و نيـز   سـالي  در شـرايط خشـك   2تطبيقـي تلفيقي يكي از راهكارهاي مديريت   دهد. استفاده افزايش و هزينه را كاهش مي

  تغيير اقليم است.

  تغذيه مديريت شده آبخوان يا تغذيه مصنوعي -5- 3

تقويت منابع تامين آب خصوصا در منـاطق خشـك و نيمـه خشـك و     هاي  تغذيه مديريت شده آبخوان، يكي از برنامه
  بخش مهمي از مديريت جامع آب شـهري در توسـعه   3. تغذيه مصنوعي]24[ روشي براي مديريت منابع آب شهري است

  پايدار منابع تامين آب خصوصا در مناطق خشك و نيمه خشك است. 
  موارد زير است: ، شاملسطحي آب  آبخوان در مقايسه با ذخيره  مزاياي تغذيه –

  ،تلفات ناچيز تبخير  
 ي ثانويه انساني و يا حيواني،ها پذيري محدود نسبت به آلودگي آسيب  
 شود، عدم شكوفايي جلبك كه موجب افت كيفيت آب سطحي مي  

                                                      
 

1- Conjunctive Use of Surface and Ground-Water  
2- Adaptive Management  
3- Artificial Recharge  
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 24[گيرد  صورت مي 1آبخوان -در عبور آب از محيط زيرسطحي، تصفيه خاك[،  
 دهند.  تر آب انجام مي ازي فصلي و يا طوالنيس ها ذخيره ها، آبخوان عالوه بر اين  

  تغذيه آب زيرزميني با فاضالب شهري تصفيه شده، رويكردي براي استفاده دوباره آب با منظورهاي زير است:
 ،كاهش، توقف و يا حتي معكوس كردن روند كاهشي تراز آب زيرزميني 

 هاي ساحلي شيرين در برابر پيشروي آب شور و حفاظت از آبخوان 

 هاي اضافي و فاضالب شهري تصفيه شده  سازي آب سطحي شامل سيل و ديگر آب ذخيره 

هـاي تزريـق در منطقـه     چـاه «، »هـاي تـراوش يـا تغذيـه     حوضچه«)، سه تكنولوژي شامل 4-3) و شكل (3-3شكل (
هد. همان طوري د براي تغذيه آبخوان با فاضالب شهري تصفيه شده را نشان مي» هاي تزريق مستقيم چاه«، و »غيراشباع

آبخوان   هاي تغذيه گيرد. در حوضچه آبخوان در هر سه تكنولوژي صورت مي-دهد، تصفيه خاك ) نشان مي2-3كه جدول (
گيـرد،   صـورت مـي   آبخوان هم در منطقه اشـباع و هـم در غيراشـباع   -تصفيه خاك هاي تزريق در منطقه غيراشباع،  و چاه

شـود.   آبخوان در مناطق اشباع (آزاد و يا تحت فشار) انجام مي-، تصفيه خاك هاي تزريق مستقيم كه در روش چاه درحالي
هاي اصلي تغذيه آبخوان بـا فاضـالب شـهري     )، ويژگي2-3. جدول (]24[روش است   ترين  تراوش يا تغذيه، رايج  حوضچه

  .]24[دهد  تصفيه شده را نشان مي
سيستم هاي تغذيه مصنوعي

انحراف آب

انحراف آب

چاه تزريق

نشت

اليه رسي محدود كننده

سنگ بستر

جريان  
جانبي

حوضه پخش 
سطحي

تغذيه

  
  مصنوعي آبخوان  تغذيه - 3-3شكل 

                                                      
 

1- Soil-Aquifer Treatment (SAT) 
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  ]24[مصنوعي آبخوان   هاي تغذيه روش - 4-3شكل 

  ]24[هاي اصلي تغذيه آبخوان با فاضالب شهري تصفيه شده  ويژگي -2- 3جدول 
  هاي تزريق مستقيم چاه  هاي تزريق در ناحيه غيراشباعچاه هاي تغذيهحوضچه  روش تغذيه
  آزاد يا تحت فشار  آزاد آزاد  نوع آبخوان

  تكنولوزي باال  حذف جامدات تكنولوژي پايين  هالزامات پيش تصفي
 حفر چاه حفر چاه زمين و سيستم توزيع  هاي اصلي تخمين زده شدههزينه

  m3/ha-d 1000-3000 m3/Well-d  2000-6000  m3/Well-d 20،000-1،000  ظرفيت
  ت جريانگندزدايي و برگش  خشك انداختن و گند زدايي انداختن و خراشيدن خشك  داري الزامات نگه

  سال 25-50  سال 5-20  سال 100بيش از   عمر تخمين زده شده
  ناحيه اشباع  ناحيه غيراشباع و ناحيه اشباع ناحيه غيراشباع و ناحيه اشباع  آبخوان- تصفيه خاك

 انتقال آب  - 6- 3

  انتقال به مفهوم واگذاري يا معامله - 3-6-1
ب شهري براي تامين تقاضاهاي آبي رو بـه رشـد و   هاي تامين آ هاي موثر در سيستم تواند يكي از مولفه انتقال آب مي

  .سالي خصوصا در مناطق خشك و نيمه خشك باشد نيز براي مديريت اثرات خشك
هاي آب شـهري وجـود    برداري سيستم ريزي و بهره هاي انتقال آب براي اهداف مختلف در برنامه انواع مختلفي از روش

  :]24[دارد 
 1انتقال دائم –

                                                      
 

1- Permanent Transfer 

تغذيه حوضه چاه تغذيه مستقيم

آزاد آبخوان

آبخوان تحت فشار

كننده اليه محصور

اشباع ناحيه غير

چاه تزريق در ناحيه 
اشباع غير

 ناحيه غيراشباع

 حوضه تغذيه
چاه تزريق در ناحيه

چاه تغذيه مستقيم باعغيراش

 آبخوان آزاد

آبخوان تحت فشار
 اليه محصوركننده
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 1مدت) مدت و يا ميان صورت درازمدت، كوتاه هاي خشك به وكولي (درسالاحتمالي يا م انتقال –

 2بازار نقدي –

  3بانك آب –
 4انتقال آب احيا شده –

 5جويي شده آب اضافي يا صرفه –

  6مبادله آب –

  منافع اصلي انتقال آب:
 ها تامين مستقيم نيازها و كاهش هزينه –

 بهبود قابليت اعتماد سيستم تامين آب –

 بهبود كيفيت آب –

 زيستي   ي قيود محيطارضا –

  ها: حل مشكالت و راه
هـاي   از شـرايط آب و هـوايي سـال    هاي مصرف بخشيكي از مشكالت اصلي در اين زمينه، عدم اطالع درست  –

  . استدر برخورد با اين مساله  ها آنمشاركت  امكانآينده و عدم 
توانند  مي هاي مصرف بخش، آنهاي برخورد با  درصورت وجود يك مديريت كارامد خشكسالي و بهبود سياست –

   به نحو بهتري با اين بحران برخورد كرده و خود را با شرايط جديد تطبيق دهند.
گيرد، پـيش   ت خشكسالي در كشورهاي توسعه يافته انجام مييهايي كه امروزه در زمينه مدير يكي از سياست –

 و هـاي سـناريوهاي تغييـر اقلـيم     شبراي منطقه مورد نظر بـا اسـتفاده از رو   بيني كمي و يا كيفي خشكسالي
   است.اي  هاي ماهواره استفاده از داده

هـاي نـويني    از روش »تجارت آب«هاي  استفاده از مدلهاي آينده،  پس از مشخص شدن وضعيت كم آبي سال –
و آگـاهي از  بخـش  در مديريت منابع آب تخصيص يافتـه بـه هـر     هاي مصرف بخشبا مشاركت دادن است كه 

با ميزان آب در دسترس، ميزان خسارت  ها فعاليتتر  امكان تطبيق بيش در نتيجه وايي آينده ووضعيت آب و ه
  .كند مديريت مي را و بحران خشكسالي را كاهش داده

                                                      
 

1- Contingent Transfer 
2- Spot Market 
3- Water Bank 
4- Transfer of Reclaimed Water 
5- Conserved or Surplus 
6- Exchange or Water Wheeling 
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  كنندگان مختلف آب دارد.   اجراي عمليات انتقال آب نياز به تقويت يكپارچگي و هماهنگي ميان استفاده –
اي در دسترسي به آب، يك  واحي خشك و نيمه خشك، به علت تفاوت منطقههاي بزرگ انتقال آب، در ن پروژه –

 باشند. حل در تامين تقاضاي آب شهري مي راه

  اي آب و انتقال دور انتقال بين حوضه -3-6-2

 ها و مالحظات ويژگي -3-6-2-1

خصوص در منـاطق   به آبهاي توسعه منابع  پروژهترين  و پرمناقشهاي آب از بحث انگيزترين  حوضه  انتقال بين –
  خشك و نيمه خشك جهان است. 

هاي ممكن تـامين آب در يـك حوضـه كـم آب اسـت كـه بايـد انـواع          حل اي آب يكي از راه انتقال بين حوضه –
شور،  هاي تامين آب از قبيل احداث سد، استخراج آب زيرزميني، شيرين كردن آب هاي آن با ديگر گزينه گزينه

هـاي اقتصـادي،    از جنبـه هـاي مـديريت تقاضـا     و نيـز راه  منابع غيرمتداول آب (مانند فاضالب تصـفيه شـده)  
  مقايسه شود. زيستي و اكولوژيكي و پايداري    اجتماعي، محيط

هـاي فعلـي و آينـده و     اسـت و در آن حقابـه   اانتقال آب اضافي از حوضه مبد ،اي آب فلسفه انتقال بين حوضه –
  .ايجاب نمايد» برابري«اصل ر شرايط خاصي كه اولويت باالتري دارند؛ مگر د انيازهاي اكوسيستمي حوضه مبد

  بيني شود.  پيشاي آب در يك كشور بايد قاعدتا  هاي انتقال بين حوضه طرح –
هاي توسعه اقتصـادي،   طرح جامع آب كشور، با مقايسه سرانه منابع آب تجديدپذير با نيازهاي فعلي آب و پتانسيل –

اقتصـادي و   - هـاي اجتمـاعي   توسعه سيستم يت ناپايدارممكن اس ،هاي مختلف كشور اجتماعي و فرهنگي حوضه
  . )1- 3(كادر  را برساند هاي متكي بر آب در برخي نواحي با سرانه منابع آب تجديدپذير كم اكوسيستم

 كند. را تا حدي توجيه آب انتقالتواند  ميدر يك منطقه،  1آب تر بيشوري  بهره عالوه بر پايداري، –

  ]3و  2[اي  انتقال بين حوضه -1-3كادر 
  :سرزمين آمايشمليضوابط
  :بر تاكيد كشاورزي، با مصارف براي آب هاي محدوديت به توجه
  .صنعت و خدمات شرب، مصارف محيطي، براي هاي تعادل حفظ به توجه با آب، اي حوضه بين و درون انتقال

  :بلند مدت منابع آب كشور راهبردهاي توسعه
نفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجهـات فنـي، اقتصـادي،     پايدار، با رعايت حقوق ذي هگاه توسعاي از ديد هاي انتقال بين حوضه طرح

  گيرد. اجتماعي و ملي مورد نظر قرار مي
 

                                                      
 

1- Water Productivity 
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هـاي   توان اقتصـادي بـااليي دارنـد، پـروژه    و كشورهايي كه با تغييرات مكاني زياد آب روبرو هستند تر  بيشدر  –
حل نهايي براي رفع كمبود آب و ايجاد تعادل اقتصادي و برابري بـين    راه ،اي حوضه  آب بين زيرساختي انتقال
 است. مناطق مختلف 

هاي هاي شكسـت خـورده و تجربيـات تلـخ زيـادي در       به خاطر در نظر نگرفتن اثرات نامطلوب محتمل، پروژه –
داشتن همه اصـول و ابعـاد آن از جملـه     جهان وجود دارد، لكن با رويكرد مديريت جامع منابع آب و با در نظر

تـوان برنامـه مـوفقي داشـت (تجربـه تلـخ انتقـال آب بـه شـهر لـس آنجلـس از             پايداري و مديريت تقاضا مي
  )اين راهنما مشاهده نماييد. 1هاي اونز و مونو را در پيوست  درياچه

  هاي انتقال  هاي ارزيابي اثرات محتمل پروژه چالش -3-6-2-2
ريزي و نيز به خاطر ديناميك بـودن   ها در زمان برنامه فرايندي و يا به خاطر عدم قطعيتبرخي از اثرات از نظر  –

  شوند. دهند و يا تشديد مي هاي انساني و طبيعي، در درازمدت خود را نشان مي سيستم
 برخي از اثرات اصال شناخته شده نيستند، تا زماني كه پيش آيند. –

  نامطلوب محتمل اثرات -
  زيستي   ممكن است باعث بهبود يا تنزل شرايط محيط كهو مقصد  اهاي مبد مديريت آب در حوضهاثرات مستقيم بر

  ، مسير پروژه و حوضه پذيرنده آب شوند. او معيشتي در حوضه مبد
 هاي پمپاژ  هايي از قبيل سد، تونل، خطوط لوله، كانال و ايستگاه هاي انتقال نياز به زيرساخت اجراي پروژه

هاي برداشت و  اي در حوضه زيستي و اقتصادي گسترده  ها نيز ممكن است اثرات محيط اختدارند. اين زيرس
   .پذيرنده آب داشته باشند

 بهداشت، تغذيه و رفاه عمومي، حيات آبزيان و   هاي انتقال بر خصوصيات خاك، آب و هوا، اقليم، تاثير پروژه
  دقت بررسي شوند. به بايد ها و خسارات محتمل ناشي از اين اثرات  اكوسيستم

 هاي كشاورزي و  ممكن است عالوه بر متاثر ساختن حيات گياهي و جانوري، سبب از بين رفتن روستاها، زمين
  .هاي فرهنگي و تاريخي شده و تعادل اكولوژيكي منطقه را نيز دستخوش تغيير كنند ميراث

 د، نباشتر  بيشچه منظورها  اشند. هراي آب ممكن است داراي منظورهاي متعددي ب هاي انتقال بين حوضه پروژه
لكن ميزان و شدت مناقشات بستگي به اهميت هر منظور دارد. براي مثال،  ،تري وجود خواهد داشت مناقشه بيش

 .ترين مناقشه را در مقايسه با ديگر منظورها دارد منظور تامين آب شرب، كم

   آب انتقال مهم پروژه چند -3-6-3
 ه شمال چين پروژه انتقال آب از جنوب ب چين؛ –

  ها به شمال خواهد فرستاد.  ميليارد مترمكعب آب در هر سال از رودخانه زرد و ديگر رودخانه 45تقريبا 
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  24[رسد  به پايان مي 2050اجراي اين پروژه در سال[. 

  1پروژه رودخانه انسان ساخت بزرگ ؛ليبي  –

 ليبي خواهد فرستاد.  هاي جنوب ليبي را به شمال يك سيستم انتقال آب است كه آب آبخوان  
  درصد آب براي آبياري در كشاورزي استفاه خواهد شد.  80تقريبا  
   به خاطر پمپاژ زياد آب زيرزميني در نواحي ساحلي شمال، پيشروي زياد آب شور دريا به سيستم آبخـوان

 ]24[ساحلي صورت گرفته است. 

  (CAP) 2پروژه آريزوناي مركزي ؛ايالت آريزونا –

 دهد.  انه كلرادو به آريزوناي مركزي و جنوبي انتقال ميآب را از رودخ  
  هاي پمپاژ و خط لوله است.  ها، ايستگاه هاي بزرگ، تونل مايلي متشكل از كانال 336اين پروژه يك سيستم 

 CAP  فوت سهم آريزونا از رودخانه كلرادو طراحي شـده   -اكر 8/2فوت از  -ميليون اكر 415/1براي انتقال
  است. 

 CAP ترين (از لحـاظ سياسـي) پـروژه توسـعه آب در      ترين و پرجنجال ترين، گران عقيده بسياري، بزرگ به
  تاريخ آمريكا بوده است. 

  هزينه آبCAP هاي سيستم تحويل، آب را از نظر اقتصادي براي بخش كشاورزي كه منظور اوليه  و هزينه
 طرح بود، غير قابل استفاده كرد و به دولت فروخته شد. 

  آبCAP ) هم ذخيره و بازيابيSARشود و هم تحويل مستقيم براي  ها در شهر توسان آريزونا مي ) آبخوان
  شود.  استفاده شهري مي

 شود.  تقريبا تمام جريان رودخانه كلرادو به سمت جنوب كاليفرنيا و آريزونا منحرف مي 

 هـاي   يك مكان خشك با زمين به خاطر اين انحراف آب، امروزه مصب رودخانه كلرادو در شمال مكزيك به
 . ]24[گلي ترك خورده و سطوح نمكي تبديل شده است 

 ايران  –

 دهد. اي در ايران را نمايش مي ، شماي چند طرح انتقال بين حوضه)5-3(شكل 

                                                      
 

1- Great Man-Made River Project (GMMRP) 
2- Central Arizona  Project (CAP) 
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  اي در ايران شماي چند طرح انتقال بين حوضه - 5-3شكل 

   1استحصال آب باران - 7- 3

هاي مصـنوعي و يـا آب انبارهـا در     آن در مخزن  واناب سطحي بارش و ذخيرهآوري ر هاي اوليه تا كنون، جمع از تمدن
توان به عنوان منبع تكميلي و يا حتي منبع اصلي  نواحي خشك و نيمه خشك رايج بوده است. استحصال آب باران را مي

  .]24كار برد [  در اجتماعات كوچك بهها و يا  آب در خانه
هاي شهري به عنوان منبع  آبي روبرو هستند، از بارندگي در محيط يي كه با بحران كمهاي اخير، خصوصا در كشورها در سال

اسـت.   2»طراحـي شـهري حسـاس بـه آب    «ريزي فيزيكي شهري در جهـان،   كنند. رويكرد جديد برنامه جديد آب استفاده مي
هاي تاخيري  ها و بركه فاده از حوضچههاي جاري در سطوح نفوذناپذير شهري، است آوري آب بارندگي از بام منازل و رواناب جمع

  تر در بخش مديريت آب اضافي).  هاي اين شيوه طراحي شهري است (توضيحات بيش ها از برنامه و تغذيه آبخوان

  ها مثال -1- 3-7
 درصد آب مورد نياز كشاورزي 12كويت:  –

                                                      
 

1- Rain Water Harvesting 
2- Water Sensitive Urban Design 
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 درصد آب مورد نياز صنعت 27عمان:  –

 تدرصد آب مورد نياز آبياري و صنع 11عربستان سعودي:  –

 درصد آب مورد نياز كشاورزي 16امارات متحده عربي:  –

  ها به منظور جايگزيني در كشاورزي و صنعت به جاي آب شرب آب ها و زه مديريت پساب - 8- 3

  احيا و استفاده دو باره آب -3-8-1
ز در مناطقي از كشور كه مصارف شهري، كشاورزي و صنعتي در مقايسه با منابع تامين آب زياد است، بايد با استفاده ا

هـاي مختلـف    منابع جايگزين، افزايش بازچرخش آب و استفاده از پساب در صنعت و كشاورزي بـين تقاضـاي آب بخـش   
اسـت. بـازچرخش و    1»اهـداف توسـعه هـزاره   «(شهري، صنعتي و كشاورزي)، تعادل برقرار كرد، كه در واقع اين يكـي از  

تر  يابي به مديريت پايدار آب بيش است كه براي دست بازيافت آب، يكي از راهكارهاي كاهش تقاضا و مديريت مصرف آب
  ).]8[ 535مورد توجه كشورهاي توسعه يافته است (نشريه 

  منافع كلي - 3-8-1-1
شـود،   خشك، كه از ظرفيت كامل منابع آب موجود اسـتفاده مـي   در بسياري از شهرهاي مناطق خشك و نيمه –

  هاي جديد توسعه منابع آب است.  تن پروژهاحيا و استفاده دوباره آب گزينه جذابي براي به تعويق انداخ
  شود. ها به آب هاي سطحي حساس ايجاد مي فرصت كاهش آلودگي در مناطق شهري با تخليه نكردن پساب –
فاضالب كـه در منـاطق خشـك و     هاي رايج تصفيه آب در مصارف غيرشرب، فقط به تكنولوژي احيا و بازيافت –

  د. شود، نياز دار نيمه خشك جهان استفاده مي

  هاي استفاده دوبار آب  ريزي سيستم نكات فني در برنامه -3-8-1-2
  هاي تقاضاهاي بالقوه آب احياء شده  شناسايي و تعيين ويژگي –
  ها هاي منابع آب احيا شده به منظور تعيين پتانسيل استفاده دوباره آن تعيين ويژگي –
  هاي مورد نظر  تصفيه الزم براي توليد آب احيا شده سالم و مطمئن و مناسب براي كاربري –
  سازي فصلي الزم براي ايجاد تعادل بين نوسانات فصلي آب و نوسانات تقاضا  تاسيسات ذخيره –

                                                      
 

1- Millennium Development Goals (MDGs) 
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هاي انتقال و توزيع، تاسيسات ذخيره  برداري سيستم بازيافت آب، مثل شبكه تاسيسات تكميلي الزم براي بهره –
  آب در شبكه توزيع و تاسيسات بديل دفع 

 زيستي اجراي پروژه احياي آب  يطارزيابي اثرات بالقوه مح –

  . ]24[دهد  )، سه پيكربندي بديل سيستم بازيافت آب را براي مناطق شهري نشان مي6-3شكل (

  ها براي كشور توصيه -3-8-1-3
بيني شده آب در كشور، كارايي مصرف آب بايد افزايش يابد و منـابع جديـد آب    به خاطر كمبود فعلي يا پيش –

 ن يك گزينه در نظر گرفته شود.نوامثل فاضالب تصفيه شده به ع

هـاي   خانـه  هاي فاضالب كشـور و بـه روزرسـاني (ارتقـاي) تصـفيه      خانه استفاده از تكنولوژي روز دنيا در تصفيه –
  قديمي.

هـاي تصـفيه و    هاي موفق تكنولـوژي  مقبوليت فرهنگي، يك مساله كليدي است. لذا بايد تالش شود كه پروژه –
 تا مردم از منافع آن متقاعد شوند.بازيافت فاضالب نشان داده شوند 
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 ]24[هاي بازيافت (استفاده دوباره) آب  هاي بديل سيستم پيكربندي - 6-3شكل 

 تاسيسات احياي آب

 تاسيسات احياي آب

 تاسيسات احياي آب

آوري جمع انتقال آب احيا شده
 براي مصرف دوباره

 تصفيه مركزي نزديك محل مصرف دوباره-الف
 انتقال آب احيا شده براي مصرف دوباره

دن لجنبازگردان

 دفع فاضالب

آوري جمع دفع فاضالب

آوري جمع

بخشي از  انحراف
 جريان ورودي

تاسيسات مركزي
 تصفيه فاضالب

 فاضالبرو اصلي

 احياي بخشي از جريان فاضالب - ب

تاسيسات مركزي 
انحراف بخشي از تصفيه فاضالب

 فاضالب

 بازگرداندن لجن

تصفيه و دفع لجن برايانتقال آب احيا شده
 مصرف دوباره

احياي بخشي از فاضالب-ج



  89  08/10/95  آب تامين تيريمد -  سوم فصل

 

  ]43[ 1بازيافت آب براي كشاورزي شهري - 3-8-2

  ها چالش -3-8-2-1
  در چند دهه گذشته مصرف آب با نرخ بيش از دو برابر نرخ رشد جمعيت افزايش يافته است.  –
هاي مختلف، منبعي شكننده و كمياب  در شهرهايي با رشد سريع، منابع آب در يك فضاي رقابتي بين كاربري –

  است.   شده
شهرها كه اغلب كم درآمد اند، بسياري از مردم براي بر طرف كردن نيازهاي اساسي غذايي خود  در حومه كالن –

  پردازند.  به كشاورزي در ابعاد كوچك مي
، كشاورزي (آبياري) شهري و حاشيه شـهري بـه   2معيشت جوامع شهري و حاشيه شهري با تخصيص آب براي –

  كند.  صورت فعاليتي غيررسمي رشد مي
كشي و فاضالب تصـفيه شـده (نشـده) در     منابع محلي آب شامل سطحي و زيرزميني، رواناب شهري، آب لوله –

ت با امكانات اوليه بهداشـتي و پسـاب   مراكز شهري در كشورهاي با درآمد كم تا متوسط به دليل تمركز جمعي
  كنترل نشده شهري و صنعتي، در معرض آلودگي شديد است.

شده اسـت، چـرا كـه كشـاورزان اغلـب از فاضـالب        مديريت منابع آب در مناطق حاشيه شهري، مساله مبرمي –
بيماري را هـم   كنند كه خطر وقوع شهري (اغلب تصفيه نشده) براي آبياري و به عنوان مواد مغذي استفاده مي

 دهد.  براي خود كشاورز و هم براي مصرف كنندگان افزايش مي

اي و ساحلي به خاطر پمپاژ زيـاد و آلـودگي مسـتقيم و يـا از رودخانـه،       هاي كم عمق رودخانه تخريب آبخوان –
 بحران آبِ در بسياري از شهرها را شديدتر كرده است.

  حمايت از كشاورزي شهري و حاشيه شهري -3-8-2-2
 هاي زير ضروري است: يت از كشاورزي شهري و حاشيه شهري، رسيدگي به چالشبراي حما

  تامين آب كافي آبياري توام با بهداشت،  –
  تغذيه و كيفيت و سالمت آب و غذا،  –
  دسترسي برابر به آب،  –
  وفق دادن اولويت شهري با روستايي و –
 زيستي پاك و ايمن  مديريت پايدار فاضالب براي داشتن محيط –

                                                      
 

1- Urban Agriculture  
2- Peri-Urban 
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  اه برنامه -3-8-2-3
 اي و باراني)، هاي آبياري تحت فشار (قطره جويي آب شامل سيستم هاي صرفه ترويج فناوري –

هاي آبياري و زهكشي،  هاي مناسب كشت و منظرسازي شهري، شامل روش توسعه و مديريت آب براي سيستم –
  ،1زيافت آبخوانبا -استفاده از فاضالب براي آبياري،  استفاده توام از آب سطحي و زيرزميني و سيستم ذخيره

  ،2توسعه سيستم پايش كيفيت آب –
 و بازچرخش، 3تدوين راهنما براي استفاده ايمن از فاضالب تصفيه شده و آب خاكستري –

هاي فرصت منابع آب در شرايط رقابت بين توليدات كشاورزي و تامين آب و بهداشـت   ارزيابي اقتصادي هزينه –
 تخصيص آب براي كشاورزي در مناطق شهري و روستايي و ابزارهاي اقتصادي

  پذيري منابع در مناطق شهري و روستايي،  ارزيابي آسيب –
 ارزيابي خطرات سالمت عمومي از كشاورزي و باغباني با پساب،  –

  زيست،    كنترل ناقلين بيماري در محيط –
  تسهيل مذاكره ساختار يافته بين ذينفعان در مناطق شهري و روستايي،  –
هـاي مـديريتي و اقتصـادي و     هـا، بخـش   زي مشاركتي براي مناطق ساحلي، آبخـوان ري هاي برنامه توسعه شيوه –

 ها NGOهاي آبريز و ساختارهاي مشاركتي با  حكمراني حوضه

  4باروري ابر -9- 3

تري نسبت به حالت طبيعي خود نازل كند. در باروري  كند تا بارش بيش طور مصنوعي تحريك مي باروري ابر، ابر را به
. ]42[شـود   هـا و قطـرات بـاران مـي     دانـه  تر برف  گيريِ راحت شود كه منجر به شكل ر ابر تزريق ميابر، مواد مخصوصي د

  سابقه دارد. 1950ي  باروريِ ابرهاي زمستانيِ كوهستاني در كاليفرنيا، از ابتداي دهه
ك به عنـوان مكمـل   شود. اگر باروري هوايي صورت پذيرد، از يخ خش باروري استفاده مي 5از يدور نقره به عنوان عامل

كـار بـرد. گـاهي از ديگـر      توان به شود. يدور نقره را هم از طريق ژنراتورهاي زميني و هم از طريق هواپيما مي استفاده مي
هاي اخير مواد هيگروسكوپيك (مـوادي كـه آب را از هـوا جـذب      شود. در سال ها مانند پروپان مايع نيز استفاده مي عامل
  اند. باروري مكمل، مورد آزمايش قرار گرفته كنند) به عنوان عوامل مي

                                                      
 

1- Aquifer Storage and Recovery   
2- Water Quality Monitoring 
3- Greywater 
4- Cloud Seeding 
5- Agent  
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 مزايايي نسبي باروري ابر  -3-9-1

  هاي تامين آب دارد:  باروري ابر مزايايي نسبت به برخي از استراتژي
  تواند نسبتا سريع و بدون زمان تاخير چند ساله اجرا شود،  باروري ابر مي –
  كند،  را جبران مي برف به علت گرم شدن جهاني دما  در مناطق برفي، اتالف ذخيره –
  كوهستاني دارد،  مراتعفوايدي براي  –
  اندازد.  ها را به تعويق مي سوزي در جنگل زمان فصل آتش –

آبِ كاليفرنيـا (سـال     هاي توسعه منابع در مـديريت جـامع منـابع آب و برنامـه     باروري ابر، به عنوان يكي از استراتژي
  .]42[) در نظر گرفته شده است 2005

  1زدايي نمك -10- 3

كنند تا آب شيرين  زدايي به هر يك از چندين فرايندي كه نمك اضافي و يا مواد معدني ديگر را از آب حذف مي نمك
براي تهيه آب است كه روز  2زدايي يك شيوه غيرمتداول شود. نمك مناسب براي شرب يا كشاورزي حاصل شود، گفته مي

  يابد.  ك جهان ميتري خصوصا در مناطق خشك و نيمه خش به روز كاربرد وسيع
هاسـت. بـا    هـاي مناسـب، اسـتفاده از حجـم عظـيم آب اقيـانوس       حـل  با توجه به كمبود منابع آب شيرين، يكي از راه

زدايي  كارگاه نمك 15،000گيرد. در حدود  ي شور مقدار قابل توجهي آب شيرين در اختيار بشر قرار ميها آبزدايي  نمك
جايي كه  ترمكعب در روز در مدار است (اغلب در خارج از آمريكاي شمالي). از آنميليون م 60در جهان با ظرفيتي حدود 

درصد از ظرفيت كارگاهاي آب شيرين كن جهان در اين  65دسترسي به منابع آب شيرين در خاورميانه بسيار كم است، 
 17000تعـداد  شـود.   ن مـي زدايي آب تامي درصد آب امارات متحده عربي از نمك 95. حدود ]44و  40[منطقه قرار دارد 
ها بـه   ظرفيت آب شيرين كن 2020تا سال  شود كه ميبيني  پيش كشور دنيا فعال هستند. 150كن در  واحد آب شيرين

  .]45و  44[ برسدميليارد دالر در سال  16 با هزينة ميليون مترمكعب در روز 140
از آن است. در خاورميانه بخـش عمـده ايـن انـرژي     زدايي، انرژي زياد مورد ني يكي از مشكالت موجود در فرايند نمك

  شود.  توسط نفت تامين مي

                                                      
 

1- Desalination  
2- Unconventional 
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دهـد.   و رشد توليد را در چند كشور نشان مـي  2007و  2002هاي  زدايي شده در سال )، حجم آب نمك3-3جدول (
را در  گيـري  زدايي آب يك برنامه راهبردي تهيه آب شيرين در مناطق ساحلي ايران است و اين جدول رشـد چشـم   نمك

  دهد.  ايران نشان مي

  ]35[زدايي شده در چند كشور (ميليون مترمكعب)  حجم آب نمك - 3- 3جدول 
  درصد رشد  2007 2002  كشور

  قزاقستان
  عربستان سعودي

  امارات متحده عربي
  آمريكا
  كويت
  ايران
  قطر

  فلسطين شمالي
  عمان
  بحرين
  مصر
  اسپانيا

1330  
863  
385  
580  
420  
3  
99  
26  
34  
44  
100  

1330  
1030  
950  
580  
420  
200  
180  
140  
109  
102  
100  

0  
19  
147  
0  
0  

6567  
82  
447  
221  
131  
0  

  زدايي جهان  ترين كارگاه نمك ، بزرگ3شعيبه -3-10-1
زدايي شـده بـراي كشـاورزي     بسياري از كشورهاي خاورميانه آنچنان ذخاير انرژي زيادي دارند كه از آب نمك –

درصـد ظرفيـت كـل جهـان را دارد.      24ربستان سعودي در حـدود  زدايي ع هاي نمك كنند. كارگاه استفاده مي
درصد نيازهاي كنوني آب شرب عربستان سعودي شامل مراكز صـنعتي و شـهري را از طريـق     70زدايي،  نمك

  كند.  مايل تامين مي 2300شبكه لوله با بيش از 
مترمكعب در  880،000ظرفيت زدايي شعيبه در عربستان با  زدايي جهان، كارگاه نمك ترين كارگاه نمك بزرگ –

واحد مشابه  30ريزي و يا ساخت است كه تعداد كل را به تقريبا  روز است. چندين كارگاه جديد در حال برنامه
 .]45و  40، 24[رساند  شعيبه مي

 زدايي  هاي اصلي نمك روش -3-10-2

  . ]24[اند  هاي تقطير و فرايندهاي غشايي است كه هر كدام داراي چند روش شامل روش
اي به ترتيب با ظرفيـت   زدايي، يعني اسمز معكوس (فرايند غشايي) و تقطير چند مرحله و روش پيشتاز نمكد –

  درصد ظرفيت كل جهان است.  5/36.5و  2/47نصب 
  شود.  فرايند غشايي دياليز الكتريكي معموال براي تصفيه آب زيرزميني لب شور ترجيح داده مي –
  .]44و  24[رطوبت افزايي خورشيدي و تبلور هيدارت كربن  گرمايي،-ها: انجماد، زمين ديگر روش –
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  زيستي، اجتماعي و اقتصادي    احداث سد در حوضه آبريز و اثرات اكولوژيكي، محيط - 11- 3

  مالحظات كلي احداث سد -3-11-1
ريـزي و   هاي توسعه منابع در جهان است. برنامـه  ترين طرح احداث سد در پاسخ به تقاضاي روزافزون بشر به آب، مهم

  هاي منابع آب است. مالحظات كلي آن عبارت اند از: ترين امور توسعه و مديريت سيستم برداري سد از پيچيده بهره
ريزي سد شامل طراحي و تعيين سياست بهينه مخـزن، بـا توجـه بـه معيارهـاي اقتصـادي، اجتمـاعي،         برنامه –

  .]46، 12[و معيارهاي فني  1زيستي، اثرات بيروني   سياسي و محيط
ه برقراري توازن بين نيازهاي آبي انسـان (شـرب و ديگـر مصـارف خـانگي، كشـاورزي، صـنعتي، ...) و        توجه ب –

ها به عنوان يكي از اصـول مهـم توسـعه پايـدار منـابع آب و پايـداري        زيست يا اكوسيستم نيازهاي آبي محيط
 زيست  محيط

  اكوسيستمي هاي چند منظوره و مديريت  هاي تك منظوره در مقابل حوضه نگرش رودخانه -3-11-1-1
هـاي   هاي حاكم بر آب در جهان در حال تغيير و تحول عظيمـي اسـت و بـه شـدت متـاثر از تغييـرات ارزش       سياست

هـاي تـك منظـوره تـا      سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. اين تغيير و تحوالت در مديريت منابع آب از نگرش رودخانـه 
  تمي قابل مشاهده است.هاي چند منظوره و در حال حاضر در مديريت اكوسيس حوضه

زيستي، ماهي و حيات وحش  مفهوم مديريت اكوسيستمي حوضه شامل حفظ منابع طبيعي، فرهنگي، تفريحي، محيط
هاست مورد توجه بسياري از مهندسـان، مـديران بخـش آب، دانشـمندان و      هاي در معرض خطر است كه سال و نيز گونه
  هاست. بيولوژيست

  تميپيامدهاي عدم مديريت اكوسيس -3-11-1-2
ها يك سد احداث شده است. در اين كشور، اثـرات   كيلومتر از رودخانه 60طور متوسط در هر  در اياالت متحده به –

ام  20زيست بسيار مشهود بوده و موجب شـده اسـت كـه در قـرن      طور كلي محيط مخرب سد بر اكوسيستم و به
  زيادي سد در دست مطالعه است. طور كامل و يا جزئي تخريب شود و تخريب تعداد سد به 500نزديك به 

رود،  البته به خاطر عدم امكان برآورد نسبتا دقيقي از منافع تخريب سـد در مقابـل منـافعي كـه از دسـت مـي       –
  اي قابل بحث است. موضوع تخريب سدها همچنان مساله

                                                      
 

1- Externalities  
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 خصوص در كشـورهاي در حـال توسـعه بـا دقـت كـافي انجـام        زيستي سدهاي جديد به مطالعات اثرات محيط –
  گيري عمومي، دست كم برآورد كردن اثرات منفي سدهاست.  شود و جهت نمي

هـاي وحشـي كـه بـا سـاخت سـدهاي بـزرگ تنظـيم          دهد. رودخانه مخزن سد، اكولوژي رودخانه را تغيير مي –
  برند.  شوند، از تغييرات اكوسيستمي عظيمي رنج مي مي

سـاز، حفاظـت و بهسـازي     هاي انسان زن و درياچهباتوجه به شرايط فيزيكي و بيولوژيكي ايجاد شده توسط مخا –
 اين منابع اكولوژيكي امري حياتي است.

 تخريب درياي آرال و درياچه اروميه مصاديق بارز عدم مديريت اكوسيستمي است.

  دست سد پيامدهاي كاهش جريان رسوب و سيل و تغييرات رژيم جريان در پايين -3-11-1-3
  دهند. كنند و در دهانه ورودي رودخانه، دلتا تشكيل مي يمخازن، رسوبات رودخانه را در خود محبوس م –
هـاي   هاي غير بومي و مانعي بـراي مهـاجرت مـاهي    دهند، زيستگاهي براي ماهي دما و كيفيت آب را تغيير مي –

  كنند. بومي ايجاد مي
  شوند. خاكي جديد را سبب مي -ها و منابع آبي تشكيل تاالب –
  كنند.  تري را تجربه مي هاي كوچك سيلدست سدهاي بزرگ  ها در پايين رودخانه –
هاي  شود، صخره آب خروجي از سد كه رسوبات آن گرفته شده است باعث فرسايش و نابودي بستر رودخانه مي –

 برند.  برند و سواحل پوشيده از گياه را از بين مي آبرفتي را با خود مي

هاي فرعـي رودخانـه    رسوبات همراه شاخهدست سد تغيير كرده و امكان ترسيب  مورفولوژي رودخانه در پايين –
هـاي جـانبي را    آيد. اين عدم تناسب در رسوبات باعث افزايش نسبت عرض به عمق شده و ناپايداري فراهم مي

  دهد. افزايش مي
هـاي آبـزي خطرنـاك     بندي شده بـراي گونـه   هاي كيفيتي از جمله دماي آب تخليه شده از مخازن اليه ويژگي –

ها و  مواد معلق) رها شده نفوذ نور را افزايش داده و در نتيجه توليد اوليه، زيستگاه ماهياست. آب تميز (بدون 
  دهد.  توان مخفي شدن از ديد صيادان را تغيير مي

سدهاي برقابي براساس تغييرات در الگوي تقاضاي برق، ميزان تخليه آب را به صورت روزانه و يا حتي سـاعتي   –
توانـد بسـيار خطرنـاك     هاي كوچك مـي  هاي تفريحي آب و ماهي براي كاربريدهند. نوسانات شديد  تغيير مي

هاي بومي كه با  هاي گياهي غيربومي مناسب باشد، لكن نابودي گونه باشد. اين رژيم آب ممكن است براي گونه
 اند را در پي دارد. رژيم طبيعي جريان و ديناميك رودخانه سازگار شده

  زيستي   اثرات محيط -3-11-2
  بندي كرد: توان در سه دسته كلي تقسيم زيستي سدها را مي اثرات محيط
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ي انسان در حوضـه  ها افت كيفيت آب ورودي به مخزن براثر تغيير در كاربري و پوشش زمين و ديگر فعاليت -1
  آبريز سد

 اثرات مستقيم احداث سد  -2

  ژيكي در مخزن،تغيير و تحوالت در كيفيت آب مخزن براثر فرايندهاي طبيعي فيزيكي، شيميايي و بيولو –
 برداري از مخزن،  اثرات ناشي از نحوه بهره –

ها و مصارف مختلف آب تنظيم شده توسط سـد   دست سد به خاطر كاربري زوال كيفيت آب رودخانه در پايين –
  هاي شهري، پساب كشاورزي)  هاي شهري، صنعتي، رواناب (تخليه و ورود فاضالب

  انه به وسيله سد زيستي بر اثر انفصال رودخ اثرات مخرب محيط -3
  بندي كرد: توان در دو گروه طبقه زيستي سدها را مي تر، اثرات محيط بندي كلي با يك طبقه

  دهند. كه به واسطه وجود خود سد و مخزن آن روي مي  هايي آن –
  شوند.  برداري از سد ناشي مي هايي كه از الگوي بهره آن –
  است. ) ارائه شده4-3هايي از اين اثرات در كادر ( نمونه

  زيستي سدها اثرات عمده محيط - 4-3كادر 
 اثرات به واسطه وجود سد و مخزن-الف

 قرار گرفتن مخزن در جاي دره رودخانه (از دست رفتن زيستگاه) -

 تغييرات مورفولوژي بستر رودخانه، دلتا و ساحل پايين دست به واسطه تغيير بار رسوب (افزايش فرسايش) -

 ر پايين دست: تأثير بر دماي رودخانه، بار مواد مغذي، كدورت، گازهاي محلول، غلظت فلزات سنگين و مواد معدنيتغييرات در كيفيت آب د -

  جايي ارگانيزم ها (مانند ماهي قزل آال) و نيز به دليل تغييرات فوق كاهش تنوع زيستي به واسطه مسدود شدن حركت و جابه -
 اثرات به واسطه الگوي بهره برداري از سد - ب

 تغييرات در هيدرولوژي پايين دست -

  تغيير در جريان كل، ●
 هاي فصلي (مثال سيالب بهاري، سيالب زمستاني مي شود)، تغيير در جريان ●

 ها (گاهي ساعتي)، نوسانات كوتاه مدت در جريان ●

 هاي حدي زياد و كم تغيير در جريان ●

 جريانتغييرات در مورفولوژي پايين دست بر اثر تغيير الگوي  -

 تغييرات در كيفيت آب پايين دست بر اثر تغيير الگوي جريان -

  ها خصوص بر اثر حذف يا كاهش سيالب كاهش تنوع زيستگاه در رودخانه، سواحل و سيالب دشت به -

  ها اثرات سد بر اكوسيستم -3-11-3
  بندي كرد: صورت زير طبقه توان به اثرات اكوسيستمي سد را مي

ت فيزيكي، شيميايي و ژئومورفولوژيكي سد كردن يك رودخانـه و تغييـر توزيـع و    شامل اثرا :اثرات درجه اول –
 هاي رودخانه  زمان وقوع طبيعي جريان

ها كه شامل اثرات بـر حيـات گيـاهي و     شامل تغييرات در توليد اوليه بيولوژيكي اكوسيستم :اثرات درجه دوم –
 ها هايي نظير تاالب تاثير بر زيستگاه
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هاي جانوري ناشي از اثرات درجه اول (نظير انسداد رودخانه) يا اثـرات   ل تغييرات گونهشام :اثرات درجه سوم –
 درجه دوم (نظير كاهش در موجوديت پالنكتون)

هـاي جـانبي سدسـازي كـه در اغلـب       زيست به عنوان طـرح  هاي آبخيزداري و حفاظت محيط رو، توجه به طرح از اين
 ضروري است. هاي توسعه منابع آب مغفول مانده است، طرح

  حريم منابع آب سطحي و زيرزميني - 12- 3

  ها تعريف واژه -3-12-1

 1ناحيه تغذيه -3-12-1-1

، ناحيـه تغذيـه   شـود  يا چشـمه مـي   ، قناتآن قسمت از زمين كه آب درون آن از طريق تراوش و حركت وارد چاهبه 
  شود. گفته مي

 آب زيرزميني منطقه منبع -3-12-1-2

اظـت آب كـافي نيسـت. بـراي مثـال اگـر حركـت آب        به تنهايي بـراي حف يا قنات چشمه  ،دانستن ناحيه تغذيه چاه
باشد، كل ناحيه بايد مشمول برنامه حفاظت باشد. بنـابراين   اي    زيرزميني به طرف چاه متاثر از نشت از مخزني يا درياچه

» چـاه ناحيـه تغذيـه   «، حداقل به اندازه »منطقه منبع«استفاده كرد. » ناحيه تغذيه چاه«جاي  ، به»2منطقه منبع«بايد از 
  تر از آن باشد.  است و اگر حوضه باالدست آن تاثير معناداري بر آن داشته باشد، ممكن است بزرگ

 منبع آب زيرزمينيناحيه حفاظتي يا حريم كيفي  -3-12-1-3

» ناحيـه تغذيـه  «) در داخـل  WHPA» (3ناحيه حفاظتي مظهر چـاه «اي به نام  ب شرب آمريكا منطقهفدرال آ سازمان
طـوري كـه آلـودگي در آن     حيه، تمامي نواحي سطحي و زيرسطحي اطراف چاه را در بر دارد بـه تعريف كرده است. اين نا

تواند مشابه و هم اندازه ناحيه تغذيه چاه باشـد.   رسد. اين ناحيه مي ) مي، قناتچشمه ،كند و به منبع آب (چاه حركت مي
دليل آنكه تمام آلودگي ايجاد شـده در ناحيـه    به گيرند، تر از ناحيه تغذيه چاه در نظر مي ناحيه حفاظتي را معموال كوچك

هايي مانند تبديل شيميايي، تجزيه بيولوژيكي و جذب بـه مـواد داخـل     رسد. همچنين پديده تغذيه چاه لزوما به چاه نمي

                                                      
 

1- Recharge Area 
2- Source Area   
3- Well Head Protection Area (WHPA) 
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مـر  ها داراي ع ها و ويروس ها را تا حد مجاز كاهش دهد. عالوه بر اين، بسياري از باكتري خاك ممكن است غلظت آالينده
  كه به چاه برسند از بين روند.  توانند طي كنند و قبل از اين اند و مسافت كوتاهي را مي كوتاه

  )، قناتچشمه ،(چاه زيرزميني شرب آب منبعكيفي  حريم تعيين -3-12-1-4
اي در سطح يا زيرزمين است كه احتمـال رخـداد    آب زيرزميني، محدوده منبعطوري كه گفته شد، حريم كيفي  همان

هـاي   آب زيرزمينـي وجـود دارد. در ايـن محـدوده، فعاليـت      منبعن و يا انتقال آلودگي از مسير آن به سمت آلودگي در آ
  انساني در سطح و زيرزمين بايد مهار و پايش شود.

محدود كردن  با تا است آب منبعدر اطراف اي  محدوده يينتعاي به معن زيرزميني شرب آب منبعكيفي  حريم تعيين
دور شـدن از   بـا . يابـد  كاهش آب منبعبه داخل  ها آالينده ورود احتمال ،همحدوددر آن ي و انسان عيغيرطبيي ها فعاليت
 چنـد  بـه  كيفي، خـود  حريم محدوده لذا. شود مي ي اراضي كاستهو كاربري قانوني ها از شدت محدوديت ،شرب آب منبع
 يـار توجـه بـه دو مع  اسـتراتژي،   يـن و اساس اشود. اصول  مي بندي مختلف تقسيمهاي  محدوديت و قوانين با محدوده زير

  است.  »يانتقال آلودگ زمان«و  »كننده آلوده منبع فاصله«
طبيعـي   شرايط از استفاده ،شرب (چاه يا چشمه) آب كيفي منبع روش حفاظت ترين معقوالنه و ترين متداولكه  جايي از آن

 حريم تعيين آلودگي است، انتقال زيادآلودگي با پتانسيل و منبع  شرب آب منبع بين مطمئن فاصله حفظ و آب منبع بر حاكم
 از كيفي مختلف هاي كمي و داده براساس و 2و محدوده حفاظت 1پذيري آسيب محدوده تعيين قالب در شرب آب كيفي منابع

  .شود مي تنطيم ها گذاري سياست و راهنماها قالب در و شود مي يينكه پتانسيل آلودگي دارد تعاي  محدوده
هاي اصلي روابطي كه در  هاي مختلفي براي تعيين حريم كيفي چاه، چشمه و قنات پيشنهاد شده است. شاخص شرو

  اند از:  شوند عبارت تعيين حريم كيفي چاه و چشمه استفاده مي
  ترين شاخص، فاصله از چشمه يا چاه، ساده -1
  شود و  گفته مي» 3محدوده تاثير«افت سطح آب در اطراف چاه بر اثر پمپاژ، كه  -2
  زمان انتقال كه ارتباط نزديكي با شرايط هيدروژئولوژيكي و هيدروليكي آبخوان آب زيرزميني دارد. -3
 يربهتـر از سـا  سـنجي   امكـان مرحلـه مطالعـات    دركه به خاطر سادگي،  استفاصله و زمان انتقال  يهبر پا معمول، روش

ي بررسـ  بدون مطمئن فاصله يكارائه  ،قرار دارندي مختلفهاي  مكان و يطدر شرا شرب آب منابعكه يي جا آن از. هاست روش
. شـود  واقع مفيد دتوان ميزيادي  ياراما تا حد بس ،نداردي محكمعلمي  اساس و يهپا، پذيري يبو آسژئوهيدرولوژيكي  يطشرا

  شود.   مياستفاده  پذيري يبآسارزيابي  و يسكبرآورد ري ها از روش قطعيت، عدم كاهش و اطمينان سطح يشافزابراي 
                                                      

 
1- Vulnerability Zone 
2- Protection Zone 
3- Zone of Influence 
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  (در كل حوضه)منابع آب كيفيت  حفاظت -3-12-1-5
حفاظت كيفيت منابع آب شامل اقداماتي است كه در يك حوضه وسيع (حوضه آب زيرزميني يا حوضه آبريز) صـورت  

ريزي وسيع، هماهنگي بين سازماني و صرف هزينـه و زمـان زيـادي اسـت. هـدف از       گيرد. اين اقدامات نيازمند برنامه مي
گذاري و وضـع قـوانين    ب، كنترل و ممانعت از آلودگي آبخوان و يا رودخانه از طرق مختلف مانند سياستحفاظت منابع آ

  در سطوح سازماني باال مانند وزارتخانه است. 

  )چاه يا چشمه( آب شرب كيفي منبع حريمحفاظت  - 3-12-1-6

كيفي  حفاظت حدودهم در آالينده منابع بايد مسوول سازمان شد، مشخص شرب آب كيفي منبع حريم كه آن از پس
 كشـاورزي و  ،)روستايي(شهري  »محتمل آالينده منابع« و »معلوم آالينده منابع« ليستي از شناسايي و را شرب آب منبع

  كند. تهيه صنعتي را
شود و تنها بخشي از برنامه  انجام مي» حفاظت منابع آب«تري در مقايسه با  ، در سطوح كوچك»حفاظت از منبع آب«

  حوضه آبريز يا آبخوان است.حفاظت در كل 
  راهكارهاي مديريتي  –

 راهكارهـاي   از ،2چشـمه  يـا  و 1كيفـي چـاه   حـريم  محـدوده  در آالينـده  منابع منطقه و شرايط به توجه با
 سياسـت  كـاربري اراضـي، تـدوين    اجـراي قـوانين   ابزارهـاي پـايش،   از اسـتفاده  مديريتي مختلفي ماننـد 

 تـوان  سـازي عمـومي مـي    آگـاه  و آموزش و) BMPs( 3رهاي مديريتيراهكا بهترين از برداري، استفاده بهره
  . كرد استفاده

 هاي كاربري اراضي  فعاليت رساندن حداقل به يا رفتن بين از به منجر كيفي بايد حريم راهكارهاي مديريت
 را هـا  آن و بوده قبول اراضي قابل براي مالكان شود، ها آالينده تهديد و  آب منبع كردن براي آلوده مستعد
  . همكاري كند به تشويق

 كارگيري اقدامات كنتـرل كننـده آلـودگي بـراي منـابع آلـوده كننـده،         هاي بازدارنده عبارت اند از به برنامه
  مديريت كاربري اراضي و آموزش عمومي. 

  اند از: برخي از اقدامات كنترل كننده عبارت –
 دارنده  سنج بر روي تانكرهاي نگه هاي نشت تگاهها مانند نصب دس نصب ابزارهاي شناسايي زودهنگام آالينده

 مواد شيميايي

                                                      
 

1- Well Field 
2- Springshed 
3- Best Management Practices 
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  محدود يا ممنوع كردن استفاده از كود شيميايي 

 هايي كه پتانسيل آلوده كردن منابع آب را دارند. مديريت كاربري اراضي به ويژه كاربري 

 تواند منابع سطحي و زيرزميني را آلوده كند. مديريت رواناب شهري كه مي 

  مراجعه شود. ]16و  15، 14[تر به مراجع  العات بيشبراي اط
ـ  تـر  بـيش » بندي با هدف شـرب  راهنماي حريم كيفي منابع آب جهت بسته«جديد با عنوان  يراهنما  بررسـي نحـوه   رب
 بااست.  كرده) تمركز آبمنبع ( برداشت منبع به محدود و كوچك مقياس بندي در بسته آب كيفي منابع مديريت و حفاظت

    است.حفاظت كيفي نيز تا حد نياز پرداخته  مقياس راهكارهاي بزرگ هاي آلودگي و مكانيزم و عوامل به ود،وج اين

  تعيين حريم كيفي منابع آب سطحي -3-12-1-7
شود، مشابه روابطي است كه در تعيـين حـريم    روابط حاكمي كه در تعيين حريم كيفي منابع آب سطحي استفاده مي

شود. خطر منابع آلوده كننده بستگي زيادي به موقعيت مكاني آن منبع دارد، به ايـن   يها استفاده م ها و چشمه كيفي چاه
تواند براي منبع آب سطحي براي شرب خطر جدي محسـوب شـود، امـا     معنا كه در برخي مناطق، يك كانون آلودگي مي

  تر خطر جدي محسوب نشود. كننده در يك حوضه آبريز بزرگ همان منبع آلوده
  حريم كيفي منابع آب سطحي  هاي تعيين روش –

  استفاده كرد. توان براي تعيين حريم كيفي منابع آب سطحي جهت حفاظت كيفي منابع سطحي آب شرب، از سه روش مي
  جريان رودخانه،  TOT(1( انتقال زمان روش -1
  ، و 2ميانگير/تعيين ناحيه حائل -2
  . 3حوضه آبريز تو در تو -3

شود. دو روش آخـر نـه تنهـا بـراي حفاظـت       در رودخانه استفاده مي 4دو روش اول براي حفاظت كيفيت آب آبگيرها
سازمان  187شماره  ي تر به نشريه كيفي آبگير، بلكه براي حفاظت حوضه آبريز نيز قابل استفاده است. براي اطالعات بيش

  ]17 و 15، 14[ كرد.توان مراجعه  مي سازمان برنامه و بودجه كشور 711ي شماره  ضابطهريزي كشور و  مديريت و برنامه

                                                      
 

1- Time of Travel 
2- Setback/buffer Zones 
3- Nested Watershed Area 
4- Intake 
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  هاي سطحي و زيرزميني ها و اصول تصفيه آب آالينده - 13- 3

  آوري  هاي جمع فاضالب و سيستم -1- 3-13
هاي توليد شده از مناطق مسكوني، تجاري و صـنعتي و گـاهي    آوري فاضالب وظيفه انتقال فاضالب هاي جمع سيستم

ها و  اي از لوله آوري فاضالب عموما شامل شبكه معهاي تصفيه و دفع فاضالب دارند. سيستم ج ها را به مكان اوقات سيالب
خانه فاضالب را  )، طرح كلي تصفيه7-3. شكل (]18[خانه فاضالب است  هاي پمپاژ براي انتقال فاضالب به تصفيه ايستگاه

  دهد. نشان مي

  
  ]24[خانه فاضالب  طرح كلي تصفيه - 7-3شكل 

  آب  تصفيه -2- 3-13
ها طبق استانداردهاي موجـود   ها و ديگر آالينده شوند تا مواد معلق، پاتوژن  بع آب سطحيِ شرب بايد تصفيهتمامي منا

هاي آب زيرزميني براي رسيدن به كيفيت مطلوب نياز به تصفيه دارند. بعـد از تصـفيه    كه برخي چاه حذف شوند؛ درحالي
نندگان حفظ شود (استاندارد كيفيت آب آشاميدني، نشريه ك آب، كيفيت آب بايد در سيستم توزيع آب تا شير آبِ مصرف

3-116 ،]19[ .( 

 مقدماتي اوليه ثانويه پيشرفته

 پساب پساب پساب

 ضدعفوني ضدعفوني ضدعفوني

 فرايندهاي كند

هاي تثبيتحوضچه
 هاي هوادهيالگون

 نشيني ته
  گري  غربال

حذف شن و 
 سنگريزه

فرايندهاي سريع
لجن فعال، فيلترهاي

  هاRBCچكننده، 

 نشيني ثانويهته

  فراوري لجن

 دفع

 حذف نيتروژن

نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون،
تبادل يوني انتخابي، كلرزني نقطه 

گاز، جريان روي  سازي عريانانفصال، 
 زميني

 حذف فسفر

نشيني شيميايي، بيولوژيكي ته

حذف جامدات معلق
انعقاد شيميايي، صافي كردن

آلي حذف فلزات و مواد

 جذب سطحي كربن،
 ترسيب شيميايي

حذف جامدات محلول
اسمز معكوس، تقطير الكترودياليزي،

 تبادل يوني
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هاي زيادي مانند گندزدايي با تركيبات كلر، اشعه ماوراي بنفش و يا اُزن براي حذف و يا غيـر   آب شامل فرايند  تصفيه
شـائي، تجهيـزات اخـتالط،    ماننـد تصـفيه (فيلتراسـيون) غ     هاي پيشرفته ها، فيلتراسيون شامل تكنيك سازي پاتوژن فعال

هاي سيستم توزيع و افزودن فلورايد براي حفظ سـالمت   بافرسازي جهت اطمينان بخشي به غير خورنده بودن آب در لوله
  . ]21و  20[دندان است 

خصوص گندزدايي، فيلتراسيون و افزودن فلورايد پيشرفت عمومي بهداشـت در   تصفيه گسترده آب شرب در جهان، به
تري در تكنولوژي تصفيه آب براي بهبود كارايي  هاي بيش ، جهان متعهد به پيشرفت21آيد. در قرن  حساب مي به 20قرن 

هـاي تصـفيه    استفاده از آب (افزايش بازيافت آب و كاهش جريان فاضـالب) و مـديريت مصـرف انـرژي اسـت. در فراينـد      
تصفيه شده از طريق كاهش حجم پسـاب دفعـي    سازي حجم آب اند، بيشينه مخصوصا در مناطقي كه با كمبود آب مواجه

  دهد. هاي مختلف تصفيه آب را نشان مي )، مقايسه فني روش4-3خانه، ضروري است. جدول ( تصفيه

 مقايسه فني و هزينه روش هاي مختلف تصفيه آب  -4- 3جدول 

منابع تكنولوژي
 آب

 تكنولوژي تصفيه پيش
راندمان 
 تصفيه

هزينه   برداري بهرهالزامات 
ليه او

$US 

هزينه 
 برداري بهره

و نگهداري 
$US 

 انرژي
نيروي 
 دانشمواد مصرفيانساني

ضدعفوني 
شيميايي با 
كلرين يا 
هيپركلريت

نسبتا 
ثر با مو

كدورت 
 تر از كم

20 NTU

اگر كدورت زياد 
 باشد الزم است

 سال 20

% 99حذف 
ها،  از ويروس
ها و  باكتري

 پروتوزوآ

 كلرين كم بسيار كم

روي ني
انساني 
 ماهر

15000 
تا  2400

2500 

سازي و لخته
انعقاد و 

 نشيني ته

براي 
هاي  آب

سطحي

گيري و  دانه
 pHتنظيم 

 سال 20

%30باكتري
%، 90تا 

% 30ويروس 
% و 70تا 

پروتوزوآ 
 %90% تا 30

 منعقدكننده كم بسيار كم

نيروي 
انساني 
 ماهر

60000 
تا 

70000 

8000 

فيلتراسيون 
 (ممبرين)

همه 
ها به  بآ

جز 
هاي  آب

 شور

 كنترل بو و طعم
 10تا  5

 سال

باكتري
% و 9/99

% 90ويروس 
و پروتوزوآ 

9/99% 

 كم بسيار زياد

مواد 
شيميايي، 
ممبرين و 

هاي  سازه
 كمكي

نيروي 
انساني 
 ماهر

40000 
تا 

110000 

تا  4000
7000 

اسمز 
 معكوس

هاي  آب
شور و 

شور لب

فيلتراسيون  پيش
 و گندزدايي

 سال 20

100 %
باكتري، 
ويروس و 
 پروتوزوآ

بسيار زياد
 30تا  3(

كيلووات 
ازاي هر  به

1000 
 گالن)

 

مواد 
شيميايي، 
ممبرين و 

هاي  سازه
 كمكي

نيروي 
انساني 
 ماهر

50000 
تا 

150000 

تا  5000
15000 
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 مقايسه فني و هزينه روش هاي مختلف تصفيه آب  - 4- 3ادامه جدول 

منابع تكنولوژي
 آب

 ولوژيتكن تصفيه پيش
راندمان 
 تصفيه

هزينه  برداري  الزامات بهره
اوليه 
$US 

هزينه 
برداري  بهره

و نگهداري 
$US 

 انرژي
نيروي 
 دانشمواد مصرفيانساني

فيلتر شني

آب خام 
و 
هاي  آب

سطحي

تصفيه براي  پيش
هاي با  آب

 كدورت زياد

 سال 20

%50باكتري
%، 9/99تا 

% 20ويروس 
% و 9/99تا 

آ پروتوزو
 %99% تا 50

 كم

 كم
تا  1
روز  2

براي 
تا  2
 ماه 6

لوله، شن، 
PVC بتن و ،

 سولفات مس

نيروي 
انساني 
 ماهر

20000 
تا 

30000 

تا  2000
4000 

اشعه 
 فرابنفش

براي 
هاي  آب

با 
كدورت 

 كم

فيلتراسيون يا 
 ضدعفوني

 سال 15

99 %
باكتري، 
ويروس و 
 پروتوزوآ

 متوسط
تا  05/0(

15/0 
كيلووات 
ر به ازاي ه
1000 
 گالن)

 كم

المپ، ماسه، 
هاي  سازه

 كمكي

نيروي 
انساني 
 ماهر

12000 
تا 

14000 

تا  900
1100 

 است. 2004ها بر اساس دالر آمريكا در سال نفر در آمريكا است. همه قيمت1000و نگهداري بر اساسبرداري بهرههاي  هزينه

   1بيش از حدمديريت جامع آب  -14- 3

ه عنوان بخشي از سيستم يكپارچه آب شهري، از كشوري به كشور ديگـر متفـاوت   ب بيش از حدوضعيت مديريت آب 
بسـتگي دارد. در   بـيش از حـد  است. اين تفاوت به ميزان توسعه يافتگي و آگاهي و نگرش جامعه به اهميت مديريت آب 

آبخوان و   يافت، تغذيهبه عنوان منبع با ارزشي است كه براي باز بيش از حدبسياري از كشورهاي داراي نگرش جديد، آب 
كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نتوانسته اند اين نگرش را عملي  شود. درحالي يا براي حيات وحش استفاده مي

  . ]24[همچنان يك دردسر است  بيش از حدكنند، از اين رو آب 

  ها و اندركنش آن بيش از حدهاي كلي آب  زير سيستم -3-14-1
 3يا روانـاب و مـديريت سيالبدشـت    2شامل دو زير سيستم مرتبط مديريت آب باران حدبيش از مديريت آب   سيستم

  ها را به صورت دو سيستم مجزا در نظر گرفت. است. ممكن است آن

                                                      
 

1- Integrated Water Excess Management 
2- Stormwater 
3- Floodplain  
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هـاي غيرمنتظـره و اضـطراري.     تر بـراي جريـان   تر براي زهكشي رواناب باران و سيستم بزرگ سيستم كوچك -1
شـود، شـامل تعـدادي جـوي، كانـال كوچـك،        اوليه اطالق مـي  تر كه به آن سيستم زهكشي كوچك  سيستم
  (تاخيري) است.  1و مخازن كند كننده  باران، كالورت  زهكش

ها بـراي گـذر    هاي شهري، سيالبروها و نواحي حاشيه آن ها، انهار و رودخانه بزرگ شامل خود خيابان  سيستم -2
  سيالب است. 

هـاي مركـب و يـا     هاي سـطحي، سـرريز شـبكه    وشوي آالينده شستكيفيت آب به عنوان مسايل ناشي از   زيرسيستم
  ). 9-3و  8-3هاي  (شكل ]24[شود  ها از داخل فاضالبروها بر اين دو سيستم كوچك و بزرگ اضافه مي فرسايش آالينده

  
  ي سطحيها آبسيستم مجزاي شبكه فاضالب و  - 8- 3شكل

  
  ي سطحيها آبه فاضالب و سيستم مركب شبك -9- 3شكل

                                                      
 

1- Detention pond 

مسائل مربوط به طراحي  
سيستم زهكش رواناب 

شهري

ورودي

جريان 
سطحي

صنعتي بهداشتي

تصفيه 
خروجيخانه

تصفيه شده آب

آب كننده  سيستم جدا
مصرف شده از آب باران

مسايل مربوط به طراحي 
سيستم زهكش رواناب شهري

آب  سيستم جدا كننده
 مصرف شده از آب باران
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  1مديريت رواناب شهري -3-14-1-1
شـود، بلكـه    ي سطحي و زيرزميني جلـوگيري مـي  ها آببا رويكرد جديد به مديريت رواناب شهري، نه تنها از آلودگي 

  گيرد. هاي مفيد نيز از آب باران صورت مي استفاده
  :]24[اصلي مديريت رواناب   زهكشي شهري به عنوان مولفه  اجزاي كليدي سيستم –

 هاي اصلي شهر را برقرار سازد. ها كه امكان تردد و حمل و نقل در خيابان خارج ساختن رواناب از خيابان 

 ها و ديگـر سـطوح را بـراي كـاهش مخـاطرات بـراي         زهكشي، سرعت و شدت رواناب درون جوي  سيستم
 كند. كنترل مي 2ها رو ساكنان و نيز خرابي پياده

 كند. ساز منتقل مي اصلي طبيعي و يا انسان 3روهاي سواره زهكشي، رواناب را به  سيستم 

 هاي رسيده به آب پذيرنده را كنترل كند. سيستم بايد طوري طراحي شود كه جرم آالينده 

 هايي را براي كاربري چندگانه مانند تفريحي، پـارك و   هاي روباز بزرگ و تاسيسات تاخيري، فرصت زهكش
 .كنند حفاظت از حيات وحش ايجاد مي

)، سيستم چرخه بسته آب شـهري  11-3)، سيستم خطي آب شهري (وضعيت كنوني شهرها) و شكل (10-3شكل (
 دهد. آل شهرها) را نشان مي (وضعيت ايده

  
  سيستم خطي آب شهري (وضعيت كنوني شهرها) - 10-3شكل 

                                                      
 

1- Stormwater Management 
2- Pavement 
3- Driveway  

سيستم خطي موجود آب شهري

سدها و 
مخازن

خانه

كارخانه
شهر

رواناب
فاضالب

تصفيه خانه 
فاضالب

آب دريافتي

 سيستم خطي موجود آب شهري
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 آل شهرها) سته آب شهري (وضعيت ايدهسيستم چرخه ب - 11-3شكل 

 هاي مديريت رواناب فعاليت –

  هاي اصلي زير تقسيم كرد:  توان به دسته هاي شهري را مي هاي مديريت رواناب براي كنترل رواناب فعاليت
 هاي نفوذ تكنيك  
 ريـق نفـوذ،   روانـاب از ط   آوري و تصـفيه  ها براي جمع اين كانال :هاي باز با پوشش گياهي هاي كانال تكنيك

  شوند. موقت طراحي مي  صافي كردن و يا ذخيره
 هاي صافي كردن تكنيك 

 تر در مناطق خشـك و تـا حـدي در منـاطق      هاي خشك تاخيري بيش اين حوضچه :هاي تاخيري حوضچه
  اند. نيمه خشك رايج

 شـوند و در منـاطق نيمـه خشـك      ها در مناطق خشك توصـيه نمـي   اين حوضچه :1هاي نگهداشت حوضچه
  برد محدود دارند.كار

 شوند و در مناطق نيمه خشك كاربرد محدود دارند. ها. در مناطق خشك توصيه نمي تاالب 

  اند: هاي زير در مناطق خشك و نيمه خشك مهم هاي نفوذ به خاطر ويژگي تكنيك –
 كنند. هاي زاييده حوضه را حذف مي آالينده 

 دهند. حجم رواناب را كاهش مي 

 كنند آب زيرزميني را تغذيه مي. 

                                                      
 

1- Retention Ponds 

حلقهبستن

سدها و
مخازن

فاضالب

استفاده مجدد هاي زيست محيطي جريان

استفاده از 
رواناب ها

آب دريافتي 

تصفيه خانه

 بستن حلقه
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 كنند. اثرات حرارتي را بر پرورش ماهي حداقل مي 

 كنند. كم در انهار را تقويت مي  جريان 

  كيفيت آب -3-14-1-2
هـاي ميكروبـي    در مديريت آب شهري، كيفيت آب به مهمي كميت آن است. در واقع، منبع آب بايد عاري از آالينـده 

بـوده، و كميـت كـافي بـراي رفـع       يايي مصنوعي سـمي هاي طبيعي و شيم هاي انساني و حيواني، آالينده ناشي از فعاليت
  نيازهاي انسان داشته باشد. 

كند. منابع  نخورده در معدود نواحي به خيلي آلوده در بقيه مناطق تغيير مي كيفيت منابع آب در كشور از تقريبا دست
هـاي خـانگي، صـنعتي و     اند. افـزايش جمعيـت، افـزايش آلـودگي از فعاليـت      ندرت در دسترس طبيعي و دست نخورده به

شود تا برخي از جوامع از منابع آب با كيفيت نامرغوب استفاده كنند. كيفيت نامرغوب  كشاورزي و ديگر فشارها سبب مي
هاي ميكروبي و شـيميايي دارد. بـا افـزايش درجـه تصـفيه،       اي براي حذف آلودگي تر به تصفيه چند مرحله آب، نياز بيش

  شود. ميتر  هزينه آب تصفيه شده بيش
كند. موضوعات تحت پوشـش   ريزي منابع آب را معرفي مي اين بخش، مفاهيم اساسي كيفيت آب و ارتباط آن با برنامه

شامل چرخه هيدرولوژيكي و كيفيت آب، مسايل خاصي از كيفيـت منـابع آب سـطحي و زيرزمينـي، و اجـزاي فيزيكـي،       
  شود. شيميايي و بيولوژيكي كيفيت آب مي

 ژيكي و كيفيت آب چرخه هيدرولو -

منابع تامين آب عمدتا آب سطحي يا آب زيرزميني اند. منابع آب سطحي و آب زيرزميني هر منطقه از طريق چرخـه  
هاي بالقوه، خواه طبيعي يا انساني، بر كيفيت منابع تامين آب  بسياري از آالينده هيدرولوژيكي ارتباط نزديكي با هم دارند.

  توانند در هر نقطه از چرخه هيدرولوژيكي وارد منبع آب شوند.  ها مي ندهگذارند. اين آالي تاثير مي

 كيفيت آب سطحي   -

طور مستقيم يا از طريق ارتباط آب سـطحي و آب زيرزمينـي    همه عوامل طبيعي و انساني تاثيرگذار بر كيفيت آب، به
شوند به عواملي مثل  ي سطحي يافت مياه آبكنند. اجزاي بيولوژيكي كيفيت آب كه اساسا در  ي سطحي اثر ميها آببر 

هاي مسري از طريق مصـرف   ، مواد سمي، و دما بستگي دارند. اين عوامل بر انتقال بيماري1اكسيژن محلول، تغذيه گرايي
يا تماس با آب آلوده يا غذاي آلوده موثراند. غلظت اكسيژن محلول در منـابع آب سـطحي شاخصـي از سـالمت عمـومي      

                                                      
 

1- Eutrophication 
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اي كه  هايي كه آب آلوده يا غذاي آلوده ها تاثير گذاشته و به انسان توانند بر اكوسيستم . مواد سمي مياكوسيستم آبي است
هاي شيميايي و بيولوژيكي را تحت تاثير قرار  كنند آسيب رسانند. دما، همه واكنش با منبع آب تماس داشته را مصرف مي

  ذارد.گ دهد، و تغييرات دما بر چگالي و انتقال آب اثر مي مي

 ها و مخازن   ها، نهرها، درياچه رودخانه ●

هـا   هـا را بـه اقيـانوس    اند كه نهرها يا رودخانه ي سطحيها آبها،  اند. مصب، خليج، و بندرگاه چهار منبع اصلي آب سطحي
دست اسـت. درياچـه يـا مخـزن،      كنند. رودخانه يا نهر، منبع آب سطحي با جريان قابل تشخيص به سمت پايين وصل مي

  ها سرعت جريان كم و گراديان قائم دماست. اند كه مشخصه آن نبع آب سطحيم

 ها و نهرها رودخانه ●

هـا و نهرهـا عوامـل     هاي غني و متنوعاند. مشخصات جريان و اجزاي شيميايي رودخانه ها و نهرها، اكوسيستم رودخانه
ها و نهرها بر سرعت، مشخصات اخـتالط،   رودخانهكنند. توپوگرافي  اند كه اجزاي بيولوژيكي كيفيت آب را تعيين مي اصلي

هاي فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي  گذارد. همه اين عوامل، عالوه بر مولفه انتقال جامدات و رسوب، و جريان آب تاثير مي
  بايد به خاطر تاثيراتشان بر كيفيت آب رودخانه يا نهر در نظر گرفته شوند.

 ها و مخازن   درياچه ●

هـا و   هاي تفريحي، صنعتي، شهري، كشاورزي و مديريت كنترل كيفيـت آب و شـيالت انـد. درياچـه     كاربريمنبعي براي 
گرايـي مشـكل    هاي وارد شونده هستند؛ در نتيجـه، تغذيـه   مواد مغذي، مواد سمي، و ديگر مواد از رودخانه 1مخازن، انباره

حجـم درياچـه يـا مخـزن عوامـل مهـم       مهم كيفيت آب است. مساحت سطح زهكشي و طول، عمق، مسـاحت سـطح، و   
  اند. گي آن تاثيرگذار بر انباره

 ها تاالب ●

هـاي شـهري را حـذف     ها آلـودگي  تواند رشد كند. تاالب ها مي اند كه گياهان تاالبي در آن مناطق آبگرفته آنقدر كم عمقي
  برند. خواه باال مي كرده و ميزان اكسيژن محلول را با كاهش ميزان مواد اكسيژن

                                                      
 

1- Sink 
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 يت آب زيرزمينيكيف -3-14-1-3

طور مستقيم يا از طريق ارتباط بين آب سطحي و زيرزمينـي،   همه عوامل طبيعي و انساني تاثيرگذار بر كيفيت آب، به
، با نشـت يـا آبشـويي    1ها هاي محلول (شيرابه) از خاكچال بر آب زيرزميني تاثير دارند. آب زيرزميني اساسا توسط آالينده

  گيرد. ستخراج بيش از حد آب زيرزميني تحت تاثير قرار ميها از طريق خاك، و ا آالينده
آهن، منگنز، سختي زياد، ماده راديواكتيو رادون، مواد شيميايي آلي فرار، مواد غيرآلي از قبيل نيترات، و سموم  –

شوند. آهن، منگنز، مواد معدني ديگـر، و رادون از تشـكيالت زمـين     دفع آفات اغلب در آب زيرزميني يافت مي
شوند. معموال، ميـزان زيـاد    هاي ديگر به آب زيرزميني منتقل مي كه آلودگي گيرند، درحالي ختي نشات ميشنا

هاي شور يا مناطق ساحلي)، در جايي كـه آب زيرزمينـي    كلرايد در آب زيرزميني در نزديكي آب شور (آبخوان
  شود (بر اثر پيشروي آب شور). ميكند، يافت  شود و سطح ايستابي زياد افت مي تر از تغذيه، پمپاژ مي سريع

هـا، هـر منبـع آب زيرزمينـي را منحصـر بـه فـرد         عالوه تنوع آالينـده  شناختي و هيدرولوژيكي به شرايط زمين –
يـا   3خيلي آهسته (در مقايسه با جريان سـطحي) بـدون اخـتالط    2سازد. جريان آب زيرزميني، جريان آرام مي

باشد؛ در منـاطق   5ها و يا اتصال با آب سطحي، آشفته زديك چاههاست. جريان ممكن است ن آالينده 4پراكنش
شوند. زماني كه آب از آبخوان آلوده به چاه رسيد و تشخيص داده شـد،   ها مخلوط و پراكنده مي آشفته، آالينده

زي، هاي كشاور اي مثل زمين ها معموال از منابع آالينده طور گسترده آلوده شده است. آالينده معموال آبخوان به
هاي نفتي  هاي زايدات خطرناك، و نشت از مخازن زيرزميني ذخيره موادشيميايي و فرآورده ها و سايت خاكچال

خصوصيات خاك مثل تراوايي و محتـواي رطوبـت بسـتگي دارد. ديگـر      يابند. حركت آب در خاك به انتقال مي
  اند. هاي تغذيه و تزريق آب زيرزميني هاي حركت، چاه منشاء

سازي، خواص جذب سطحي، تراوايي، ترسـيب،   ها در آب زيرزميني به مشخصات اختالط و رقيق دهحمل آالين –
(افزودنـي  MTBE 6هيدروليز و چگونگي تجزيه مـاده آالينـده بسـتگي دارد. تركيبـات هيـدروكربني از قبيـل       

سـازي جريـان،    طور كلي، كمي توانند به سرعت در منابع آب زيرزميني حركت كنند. به زاي بنزين) مي اكسيژن
 هاي شيميايي و بيولوژيكي بسيار مشكل است. تغذيه، و واكنش

                                                      
 

1- Landfills 
2- Laminar Flow 
3- Mixing 
4- Dispersion 
5- Turbulent 
6- Methyl Tertiary Butyl Ether 
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  اجزاي فيزيكي، شيميايي، و بيولوژيكي تاثيرگذار بر كيفيت آب -3-14-1-4
كه آب عمال حالل فراگيري است، هنگامي كه از چرخه هيدرولوژيكي  علت اين بو است. به آب خالص، بدون مزه و رنگ و بي

در  پارامترهااين  كيفيت منبع آب توسط نوع و مقدار شوند. ها و گازها، اجزاي آن مي لي شامل آلودگيگذرد، مواد آلي و غيرآ مي
  شوند. بندي مي طور كلي به فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي دسته بهاين پارامترها شود.  مي تعيينآب 

  هاي فيزيكي ويژگي -
  )، كدري، رنگ، مزه و بو، و دماست.TDS(1 هاي فيزيكي اصلي آب شامل كل مواد جامد محلول ويژگي
  كل مواد جامد محلولTDS: شود.  به كل ذرات آلي و غيرآلي در آب اطالق ميTDS  اغلب براي سنجش محتواي

ويژگي تحت  TDSتوان با آزمون هدايت الكتريكي آن را برآورد كرد. اگر چه  شود و مي معدني آب استفاده مي
  گرم در ليتر را براي آن برقرار كرده است.  ميلي 500االجراي  ثانويه غير الزم استاندارد USEPAو نظارت،  كنترل

 تواند با  كدري آب بر اثر مواد معلق در آب است. كدري به تنهايي اثراتي بر سالمتي ندارد، لكن مي :كدري
ها را نشان  ضدعفوني كردن مداخله كند و محيطي براي رشد ميكروبي فراهم كند. كدري معموال حضور ميكروب

هايي كه از آب سطحي يا آب زيرزميني  در اياالت متحده، سيستم (SWTR)دهد. مقررات تصفيه آب سطحي  مي
كنند، هنگامي كه پارامترهاي كيفيت آب از حد معيني تجاوز كنند،  تحت اثر مستقيم آب سطحي استفاده مي

هايي كه  برود، آب را بايد فيلتر كرد. سيستم (ntu)واحد كدري  5داند. اگر كدري باالي  تصفيه آب را ضروري مي
 95براي تصفيه متداول يا مستقيم) در حداقل  ntu )5/0 ntu 1كنند بايد تضمين كنند كه كدري باالتر از  فيلتر مي

  هاي روزانه هر دو ماه پياپي نرود. درصد نمونه
 ول و كلوئيدي آيشويي شده از خاك يا از هاي فلزي طبيعي، انواع خاصي از مواد آلي محل رنگ در آب از يون :رنگ

واحد رنگ را  15االجراي  استاندارد ثانويه غير الزم USEPAشود.  هاي صنعتي ناشي مي زوال گياهي، و فاضالب
تواند توسط  اند، رنگ عموما نمي شوند معموال محلول كه موادي كه موجب رنگ مي جايي برقرار كرده است. از آن

  د.تصفيه مكانيكي حذف شو
 مزه و بو از شوري يا  :مزه و بوTDSشوند. مزه و  ، مواد آلي تجزيه شده يا مصنوعي، يا مواد شيميايي فرار ناشي مي

اند. عموما، مواد آلي مرده در  تر از خصوصيات شيميايي مرتبط طور نزديك بو معموال با خصوصيات بيولوژيكي آب به
ها،  شود. مواد شيميايي توليد كننده بو شامل حالل و مزه تجزيه مي آب با اكسيژن محلول كافي، به تركيبات فاقد بو

تواند چشيده  ترين غلظتي است كه مي اي در آب، كم شود. آستانه مزه يا بوي ماده ها، و تركيبات بنزن مي كش آفت
  كرده است. را بر قرار 3االجراي عدد آستانه بو  براي بو، استاندارد ثانويه غيرالزم USEPAيا استشمام شود. 

                                                      
 

1- Total Dissolved Solids 
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 هاي بيولوژيكي، اشباعيت اكسيژن، و ضرايب انتقال جرم (كه چگونگي حركت  دماي آب بر نرخ فعاليت :دما
گذارد. تغيير مهم يا نسبتا  كند) تاثير مي هاي ماده از سطح مشترك از يك فاز به فاز ديگري را توصيف مي مولكول

رساند كه  يا آب سطحي همبستگي زيادي دارد، احتماال مي سريع در دماي آب زيرزميني، كه با شرايط آب و هوايي
رو تصفيه الزم دارد. دماي آب شاخص اكولوژيكي مهمي  منبع آب زيرزميني تحت تاثير آب سطحي است، از اين

 كنند. هاي ماهي عموما در گستره نسبتا محدود دما رشد و نمو مي است؛ براي مثال، گونه

  هاي شيميايي ويژگي -
هـا، سـختي، قابليـت هـدايت، و      ، قليائيت و اسيديته، كاتيون و آنيـون pHشيميايي اصلي منبع آب شامل  هاي ويژگي
هـا و   گذارنـد شـامل نيتـرات    اي كه بر كيفيت آب تـاثير مـي   شود. عناصر يا مواد شيميايي ويژه اكسيد كربن مي ميزان دي

  شوند.  ها، و مواد راديواكتيو مي حاللها،  كش ها، آهن و منگنز، آفت آمونياك، فسفات، كلرايد، سولفات
 pH: pH  كند. لگاريتم  تغيير مي 14تا  0درجه سنجش طبيعت بازي (قليايي) يا اسيدي آب است كه در محدوده

است. مواد  6/5باران طبيعي حدود  pHدهد.  منفي غلظت يون هيدروژن است و پتانسيل هيدروژن را نشان مي
اكسيد سولفور حاصل از انتشار  هاي مصنوعي از قبيل دي ا مواد معدني، و آلودگياكسيدكربن ي طبيعي، از قبيل دي
كاهش دهند. مشخصات قليائيت و اسيديته آب،  3باران را تا  pHتوانند با آب واكنش دهند و  گازهاي صنعتي، مي

توانايي آن براي واكنش سنجد، يعني  دارند. قليائيت توانايي آب را براي خنثي كردن اسيدها مي pHرابط نزديكي با 
گيرد، يا توانايي براي واكنش با  است. اسيديته توانايي آب را براي خنثي كردن بازها اندازه مي +Hهاي  با يون
  را دارد.  5/8تا  pH 5/6االجراي  استاندارد ثانويه غير الزم USEPAبراي آب كامال تصفيه شده،  -Hهاي  يون

 هاي  اند. كاتيون ها داراي بار منفي اند، و آنيون هاي داراي بار مثبت در محلول يون ها كاتيون :ها ها و آنيون كاتيون
، (-Cl)هاي رايج شامل كلرايد  است. آنيون (+Fe2)، و آهن (+Mg2)، منيزيم (+Ca2)رايج در آب شامل كلسيم 

جود انواع مشخصي از ها ميزان يا پتانسيل و ها و آنيون است. كاتيون (CO3-2)، و كربنات (-HCO3)بيكربنات 
دهند. چند مقياس عددي مشابه براي  آلودگي يا مواد مضر در آب و مشخصات ديگري از قبيل سختي را نشان مي

  .AWWAارزيابي سختي آب طرح و منتشر شده است؛ براي مثال، معيار 

  (AWWA, 2003)جدول ارزيابي سختي آب  - 5- 3جدول 
  بازه سختي توصيف

  نات كلسيم)گرم بر ليتر كرب(ميلي
  0- 60 نرم

  61-120 نسبتا سخت
  121-180 سخت

 < 180 خيلي سخت
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 الكتريكي ( هدايتEC:( گيري  سنجش مقاومت الكتريكي يا ويژگي ماده براي هدايت الكتريسيته است. واحد اندازه
تريكي الكتقسيم بر مقاومت) است. هدايت  1شد) است، كه معكوس مقاومت ( زيمنس (پيشتر مهو ناميده مي

  شود. از تجزيه فيزيكي آب استفاده مي TDSدهد و براي راست آزمايي نتايج  را مي TDSتخميني از 
 اكسيد كربن، گازي فرعي در آتمسفر است، كه محصول نهايي تجزيه بيولوژيكي است. در  دي :اكسيد كربن دي

  دهد و سنجه خورندگي آب است. را كاهش مي pHحالت محلول، 

  لوژيكيهاي بيو ويژگي -
كيفيت بيولوژيكي منبع آب به شدت متغير است و به عوامل بسياري بستگي دارد، شـامل فعاليـت حيوانـات اهلـي و     

هـاي شـهري از    هاي كشاورزي، آالينده هاي انساني در حوضه آبريز شامل تفريح، ساخت و توليد و فعاليت وحشي، فعاليت
ي هـا  آبهـاي طبيعـي و مصـنوعي را بـه داخـل       آبريز كه آالينـده ورود فاضالب خام يا تصفيه شده، و بارش روي حوضه 

هـا،   هاي ميكروبي مربوط به اين منابع شامل باكتري كند. آالينده ها تراوش مي كه به داخل آبخوان شويد يا اين سطحي مي
  شود.  زا مي زا و غيربيماري هاي بيماري ياختگان، به فرم ها، و تك ويروس
 ها،  كنند. برخي باكتري اند و به صورت موجودات زنده مستقل يا انگلي زندگي مي سلولي كها، ت باكتري :ها باكتري

زا  هاي بيماري زا) بوده و برخي نيستند. متخصصان گاهي در مورد آنچه كه بايد در ليست باكتري پاتوژن (بيماري
د تهاجم قرار دهد و واكنش زهرآگين اي كه بدن انسان را مور طور نظري، هر موجود زنده بيايد اتفاق نظر ندارند. به

يابد كه در دو نفر يا  شيوع مي در صورتي 1هاي آب آورده پاتوژنزا است.  ها توليد كند، بيماري ها يا اندام را در بافت
هاي رايج،  هاي باكتريايي شامل مهاجم هاي عمده پاتوژن بندي تر اتفاق افتد و توسط آب پخش شود. طبقه بيش

  شود. زيستي مي   اقتصادي محيط - طلب، و اجتماعي ، فرصتجديد يا نوظهور
 هاي كهن، در قرون وسطي، و در قرن  تب تيفوئيد و وبا ناشي از منابع آب آلوده از تمدن :هاي بزرگ گيري همه

شوند، بيش از يك قرن است كه  ها مي گيري هاي باكتريايي رايج كه موجب اين همه بيستم ثبت شده است. پاتوژن
هاي جهش  شناسي آزمايشگاهي يا تغيير گونه هاي جديد يا نوظهور، نتيجه بهبود در روش اند. پاتوژن شده شناخته

  مثالي از گروه آخري است.  2زا بيماري اشريشيا كواليتراند.  يابنده به مهاجم تهاجمي
 قبيل افراد مسن و  هاي ايمني ضعيف شده، از اند كه به افراد با سيستم هايي باكتري :3طلب هاي فرصت پاتوژن

ها پوست، دستگاه تنفسي،  هاي ويژه استقرار آن رسانند. محل كودكان كه سيستم ايمني رشد نيافته دارند آسيب مي

                                                      
 

1- Waterborne Pathogens 
2- Pathogen Escherichia Coli 0157:H7 (E. coli) 
3- Opportunistic Pathogens 
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و  بيآ اقتصادي ناشي از فقر، كم - هاي اجتماعي است. تفاوت در محيط 1چشم، گوش، بيني، جهاز هاضمه
هاي آب آورده خاصي را افزايش دهد.  تواند شيوع پاتوژن هاي سياسي در مورد مسايل بهداشت عمومي مي اولويت

  اند. اغلب به علت امكانات بهداشتي ضعيف و نبود تصفيه آب تهديد آفرين 2ها از قبيل شيگال برخي از پاتوژن
 هـاي فاضـالب خـانگي (دور زدن    خانه ها، و تك ياختگان در بسياري موارد به علت خروجي تصفيه ها، ويروس تراكم باكتري

ها در آب نوعا با  كند. تراكم باكتري هاي تصفيه اوليه يا ثانويه و سپتيك) و تناوب و شدت باران، تغيير مي فاضالب خام، خروجي
  .شود ليتر سنجيده مي در هر ميلي (cfu)دهنده كلوني  ها در محيط كشت به عنوان واحدهاي تشكيل شمارش رشد باكتري

 ي سطحي شامل ها آبده در هاي انساني يافت ش ويروس :ها ويروسRotavirus, Enteroviruses  از قبيل بيماري)
، و Aرا آلوده كند)، هپاتيت  3اي هاي تنفسي و معده و روده تواند بخش (كه مي Reovirusesفلج اطفال)، 

هي هاي سالمتي قابل توج شود. همه اين موجودات زنده نگراني ) ميE(شامل هپاتيت  Gastroenteritisهاي  ويروس
كنند، اگر در آب سطحي وجود داشته باشند، بايد حذف شده يا توسط فرآيندهاي تصفيه آب غيرفعال  را ايجاد مي

  تر مولد اند، لكن به ميزبان براي تكثير يا حركت نياز دارند. ها در دماهاي پايين شوند. ويروس
 شوند، از قبيل  ميهاي آب آورده  ها موجب بسياري از بيماري انگل :ها ياختگان و انگل تكGiardiasis and 

Cryptosporidiosis  كه به عنوانFauna اند،  (جانوران متعلق به منطقه يا زمان خاص) معمولي روده انسان مطرح
   Giardia.مثل

 گرايي (كاهش اكسيژن  كند. حضور جلبك، تغذيه جلبك تنها در حضور نور خورشيد رشد مي :جلبك و قارچ
دهد.  رنگ، مزه، و بو به آب مي 4آبي) - دهد. جلبك سبز و سيانوباكتري (جلبك سبز مي محلول در آب) را نشان
واهي بيوشيميايي و مقدار اكسيژن جذب شده توسط  ميرد، ماده آلي آب، مقدار اكسيژن هنگامي كه جلبك مي

ه سلسيوس را افزايش درج 20اي از آب نگهداري شده در تاريكي در  ها در تجزيه مواد آلي در نمونه ميكروارگانيسم
تواند بدون نور خورشيد  توانند مواد سمي توليد كنند. قارچ مي ها مي ها از قبيل سيانوباكتري دهد. برخي جلبك مي

  رشد كند، مزه و بو به آب دهد و تجهيزات تامين آب را مسدود كند.

                                                      
 

1- Intestinal Tract 
2- Shigella 
3- The Respiratory and Gastrointestinal Tracts 
4- Cyanobacteria (Blue-Green Algae) 



 

  4فصل 4

  مديريت عرضه آب
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 مديريت عرضه آب -فصل چهارم 

جمعيت و افزايش ميزان تقاضاي آب شهري از يك طرف و آلودگي منابع آب شهري و ناكارايي فني، اقتصادي و رشد 
هاي مديريت كيفيت اين منابع چه در سطح حوضه آبريز شهري و چه در سطح حوضـه آبريـز رودخانـه از     اجتماعي شيوه

نمايـد. بـه بيـان ديگـر عـالوه بـر منـابع         ضروري مي هاي عرضه آب در شهر را طرف ديگر، تنوع منابع آبي و نيز تنوع راه
هـاي   )، منابع متداول و غيرمتداول و راه1-4است. جدول ( 2هاي جايگزين و منابع غيرمتداول آب، نياز به فرصت 1متداول

  .]47و  26[دهد  عرضه آب را نشان مي

  ]47و  26هاي عرضه آب [ منابع متداول و غيرمتداول و راه - 1- 4جدول 
 متداولمنابع

 و انهار، مخازن سطحي و ...  منابع سطحي: درياچه، رودخانه

 ، قناتهاي نفوذ، چاههاي نفوذ، چاه ، گالري منابع زيرسطحي: چشمه

 هاي عرضه منابع غيرمتداول و روش

 بازيافت آب باران

  كنشيرينآب
 بازيافت آب خاكستري

 آب باران  هاي ذخيرهتانك

 دوگانه آب  شبكه  ستمآب بازيافتي از سي
 بندي و آب تانكريآب بسته

  3بندي توزيع آب بسته - 4-1

به خاطر آلودگي منابع آب سطحي و زيرزميني در بسياري از نقاط جهـان چـه توسـعه يافتـه و چـه در حـال        –
ا كيفيت منابع آب شرب برخي شـهره  كه نيز اند. در ايران روي آورده بندي آب بسته از توسعه، مردم به استفاده

 شده دايـر شـده   بندي آب بسته جهت توليدكشور سراسر  در زيادي هاي كارخانه مورد ترديد قرار گرفته است،

 است.

  هاي دفع شده در محيط نيز وجود دارد. زيست از بطري   اي در مورد آلودگي محيط نگراني فزاينده –
رو،  كنـد. از ايـن   ش تهديـد مـي  بندي را بيش از پـي  توسعه شهري، صنعتي و كشاورزي، كيفيت منابع آب بسته –

اي تحـت   در ايـن ارتبـاط ضـابطه    .]24[بندي و حفاظت آن ضروري اسـت   تعيين حريم كيفي منابع آب بسته
توسـط دفتـر اسـتانداردها و     »بندي با هدف شـرب  راهنماي تعيين حريم كيفي منابع آب جهت بسته«عنوان 
  ابالغ شده است. 711زمان برنامه و بودجه با شماره از سوي سا و هاي آب و آبفاي وزارت نيرو تهيه شده طرح

                                                      
 

1- Conventional Source  
2- Non-Conventional Source  
3- Packaged Water - Bottled Water 
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بندي  بسته آب، »شرب مصارف جهت بندي آب بسته مجوز صدور نحوه دستورالعمل« در شده ارائه تعريف طبق –
 وزارت تاييـد  مـورد  كيفيـت  بـا  و مخصوص ظروف در )شده (پلمب دربسته صورت به كه شود مي آبي اطالق به

   .شود مي تهيه  كي براي شربپزش آموزش و درمان بهداشت،
 اسـتثناي شـبكه   (بهزيرزميني  سطحي و آب منبع نوع هر از توان مي بندي را بسته آب ،دستورالعمل ينطبق ا –

، دسـتورالعمل  در منـدرج  اسـتانداردهاي الزم  بهداشـتي و  مسايل رعايت از اطمينان ازحصول پس )شهري آب
 .]35[فروخت  و كرد بندي بسته

  1يظت كيفحفا حريم محدوده -4-1-1

در سطح يا زيرزمين است كه احتمال رخداد آلودگي در اي  بندي، محدوده بسته آب كيفي منابع حريم محدوده –
 . داردوجود بندي  بسته آب منبع سمت به آن مسير آلودگي ازآن و يا انتقال 

اي تحت عنوان  ابطهدر اين ارتباط ض .شود كنترل بايد زيرزمين و سطح ي انساني درها فعاليت محدوده، ايندر  –
هـاي   توسط دفتر استانداردها و طرح »بندي با هدف شرب راهنماي تعيين حريم كيفي منابع آب جهت بسته«

 ابالغ شده است. 711از سوي سازمان برنامه و بودجه با شماره و آب و آبفاي وزارت نيرو تهيه شده 

  بندي شده  ايمني (سالمت) آب بسته - 4-1-2
اي از مخاطرات فيريكي، ميكروبي و شيميايي آلـوده شـود و سـالمت     ط گسترهآب آشاميدني ممكن است توس –

 انسان را به خطر بيندازد.

 مخاطرات شيميايي، مثل سرب، آرسنيك و بنزن  –

(باكتري عامل بيماري وبا)، ويروس هپاتيـت  ويبريوكلرا مخاطرات ميكروبي، مثل باكتري، ويروس و انگل مانند  –
   ارومريديوم پوكريپتوسپآ، و نوع 

  هاي شيشه هاي فلزي و خرده مخاطرات فيزيكي، مثل تكه –
  عالوه بر كيفيت منبع آب، الزامات بهداشتي در فرايند توليد و توزيع نيز وجود دارد.   –
كشـي، كنتـرل    هاي توزيع آب لوله تري نسبت به سيستم  فاكتورهاي مشخصي بايد با استانداردهاي سختگيرانه –

  . شوند (براي مثال براي سرب)
تر باشـد، زيـرا كـه آب      كشي ممكن است سخت بندي نسبت به آب لوله برخي مواد در آب بسته  حفظ كيفيت –

 .]48[شود  كشي نگهداري مي تر نسبت به آب لوله تر و در دماي بيش بندي در مدت زمان بيش بسته

                                                      
 

1- Quality Protection Area 
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 ود.] مراجعه ش22بندي شده به مرجع [ هاي آب بسته ي ويژگي تر درباره براي اطالع بيش –

  بندي شده  فوايد سالمتي و بهداشتي آب بسته -4-1-3
كنندگان بر ايـن باورانـد كـه آب معـدنيِ طبيعـي داراي خصوصـيات        در اروپا و در بسياري از كشورها، مصرف –

  اند. پزشكي و فوايد سالمتي بسياري
نع كننـده  اطالعي از شواهد قـا  WHOمانند كلسيم دارند،  هاي مهمي هاي معدني، ريزمغذي گرچه برخي از آب –

اي در رابطه با حداقل غلظت  توصيه WHOها ندارد. در نتيجه، راهنماهاي  در حمايت از اثرات سودمند اين آب
  . ]48[مواد ضروري ندارد 

  ]51و  50، 49[ 1آب توزيع تانكري - 4-2

  روش مناسبي در شرايط زير است: انتقال و توزيع آب توسط تانكر،
 موقتي 2شرايط اضطراري –

  يستم تامين و يا توزيع آب در توزيع آب با كميت و يا كيفيت مناسب شكست سخرابي و  –
 مثل آلوده شدن منبع تامين آب شرببعد از وقوع حوادث غيرمنتظره  –

و  1388رود در سـال   مثال: شهر اصفهان در سانحه شكست خط انتقال نفت به پااليشـگاه و تخليـه نفـت بـه زاينـده     
 .MTBEواژگوني تانكر حمل به مخزن سد قشالق در حادثه   MTBEنشت

 تامين و يا توزيع موقت آب –

در مناطق شهري و يا روستايي كه منابع آب مناسب و يا شبكه توزيع ندارند و يا شبكه توزيع نارساست، اين روش را 
 توان در نظر گرفت. هاي پايدارتر مي حل راه  به عنوان روشي موقت تا امكان توسعه

هاي منطقه الديز به مخازن بتوني شهر زاهدان و نيز توزيع آب بهداشتي (غيرشـرب) بـه    مثال: انتقال آب شرب از چاه
  منازل توسط تانكر تا قبل از انتقال آب از چاه نيمه هاي رودخانه سيستان). 

ين روش براي توزيع آب تانكري، دريافت مستقيم آب از تانكر توسط مردم است. كُندي اين روش باعث كاهش تر ساده
تر شود؛ اما بهترين كـار، انتقـال آب تـانكر بـه      شود. با نصب شير روي تانكر، كارايي بيش فت و برگشت تانكرها ميتعداد ر

  تر قبل از مصرف بهبود داد. توان كيفيت آب را نيز با ايجاد زمان ذخيره بيش مخزن است. با اين كار مي

                                                      
 

1- Water Tinkering (Water Trucking) 
2- Emergency 
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، WHO ]49ها بـه نشـريات    تميز و ضدعفوني كردن آنداري و  هاي مديريت و نگه براي آگاهي از انواع تانكرها و روش
  توان مراجعه كرد. مي] 6و همچنين مرجع [ ]51و  50

 آب عيمختصر توز شبكه احداث - 4-3

نوع شـبكه   نياز ا ي،اقتصاد يها محدوديت وجوديا آن و  يينارسا ايمنازل و  بهكشي  لولهصورت نبود شبكه كامل  در
  شود. استفاده مي

  و توزيع آب در شهر و داخل منازل ن تامي 1دوگانه ستميس -4-4

  دوگانهي ها سيستم انواع - 4-4-1

 سيستم داخل شهر -

از منـابع غيرمتعـارف آب، مثـل      انـد، اسـتفاده   در شهرهايي كه با مشكل محدوديت منابع آب شيرين و پـاك مواجـه  
كيفيت نـامرغوب بـراي   ي سطحي و يا زيرزميني با ها آبي لب شور و يا ها آبفاضالب شهري تصفيه شده (بازيافت آب)، 

و يكـي از   دهـد  فشـار بـر سيسـتم آب شـرب را كـاهش مـي       مصارف آبياري و فضاي سبز عمومي و يا منازل (غيرشرب)،
  . ]26[هاي درازمدت براي پايداري منابع آب است  حل راه

 داخل منازل -

دي مثـل فـالش تانـك نيـز     سيستم دوگانه در داخل منازل براي استفاده از پساب حمام و يـا آب بـاران بـراي مقاصـ    
  .]52[جويي در مصرف آب پاك شود  تواند موجب صرفه مي

  هاي عمومي ساختمان -

ها از خطـوط لولـه آب    ها، پادگان ها، هتل هاي عمومي مثل بيمارستان جداسازي آب مصارف خدماتي برخي ساختمان
  شهري و استفاده از چاه.

  دوگانه ي ها اهداف و مزاياي سيستم -4-4-2
 جويي آب  افت آب و صرفهبازيحداكثر  –

                                                      
 

1- Dual Distribution System 
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با توزيع آب غيرشرب از طريق خطوط جداگانـه بـراي مصـارف غيربهداشـتي (ماننـد خـارج از خانـه، جريـان         
  شود. جويي مي نشاني و سيفون توالت)، در مصرف آب قابل شرب صرفه آتش

  ها  كاهش فشار بر منابع محدود آب پاك و در نتيجه حفاظت كميت و كيفيت آن –
 و هزينهكاهش انرژي  –

ويـژه بـه خـاطر حـذف      اجزاي شبكه سيستم شرب (بـه   با تفكيك تقاضاهاي غيرشرب از سيستم شرب، اندازه
هاي سيستم تامين و توزيع شامل تصفيه آب و توسعه پرهزينه منـابع جديـد    نشاني) و هزينه تقاضاي آب آتش

 .]54و  53[يابد  آب كاهش مي

  سالي هاي خشك شهر در دورهتضمين وجود آب براي تقاضاهاي غيرشرب در  –
 پايداري سيستم آب شهري –

  دوگانهي ها سيستم نحوه كار -4-4-3
كشـي جداگانـه بـراي تـامين و عرضـه آب شـرب و        هـاي لولـه   هاي توزيع دوگانه از تجهيزات و شبكه سيستم –

  كنند.  غيرشرب استفاده مي
كنـد، سيسـتم جداگانـه     يبه جاي يك سيستم واحد توزيع كه آب قابل شرب را براي تماميِ مصارف عرضه مـ  –

  .]53[كند  توزيع آب بازيافتي، آب را براي مصارف غيرشرب و آبياري تامين مي
  تصـفيه   جويي در هزينه برداري است. صرفه هاي اضافي تجهيزات و بهره به هر حال، سيستم دوگانه مستلزم هزينه –

جديـد    توانند بـراي توسـعه   شهرها ميهاي ساخت دو سيستم را جبران كند.  تواند هزينه آب شرب تا حدودي مي
  .]53[ كنند كمينهيشان را ها ريزي جامع آب شهري، هزينه شهر با لحاظ كردن سيستم توزيع دوم در برنامه

  1سيستم آب سالم -4-5

  پيش زمينه -4-5-1
هـا   درصد از معموليـت  2/4درصد از مرگ و مير و  2/3، حدود (WHO)2طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني –

هـا   درصـد آن  8/99ل آب آلوده، سيستم نامناسب تخليه فاضالب و بهداشت است. از اين تعداد، در دنيا به دلي
  دهند.  ها را كودكان تشكيل مي درصد از آن 90كنند و  در كشورهاي در حال پيشرفت زندگي مي

                                                      
 

1- Safe Water Systems 
2- World Health Organisation 
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هاي اخير تالش جهاني براي افزايش دسترسي به آب سـالم و شـرايط مناسـب بهداشـت صـورت       در طي دهه –
ميليارد نفر همچنان به سيسـتم   1/1اند كه بيش از  تخمين زده UNICEFو  WHOته است. با اين وجود، گرف

ميليارد نفر ديگر با وجود دسترسي به سيستم آب رساني  2/5كشي) دسترسي ندارند و  آبرساني بهداشتي (لوله
، از آب آشـاميدني كـامال سـالم    پيشرفته، به داليلي از جمله آلودگي آب در منبع انتقال آب (مثل مخازن آب)

  ميليون نفر به آب سالم آشاميدني دسترسي ندارند.  120برخوردار نيستند. حتي در اروپا نيز 
كيفيت آب آشاميدني نه نتها در كشورهاي در حال توسعه، بلكه در كشورهاي توسعه يافته به ويژه كشـورهاي   –

است. در كشورهاي اروپاي شـرقي و امريكـاي شـمالي     ساز اروپاي شرقي و حتي در امريكاي شمالي نيز مساله
هايي از جمله وبا و حصبه و يا ويروس هپاتيـت وجـود نـدارد، لكـن      هاي واگيردار به دليل پاتوژن خطر بيماري

شـود حتـي در    هايي مبني بر بيمارهاي ناشي از آب آشاميدني آلوده وجـود دارد. بـراورد مـي    همچنان گزارش
درصد از جامعه با وجود تاسيسـات پيشـرفته تصـفيه آب، در خطـر آب      30تا  15نيز كشورهاي پيشرفته دنيا 

  آشاميدني آلوده باشند.
كننده بـه   هاي زيادي براي تاسيسات تامين آب شده است، لكن آب تا رسيدن به دست مصرف گذاري گرچه سرمايه –

شـود. يكـي از    منـزل آلـوده مـي    سـازي و اسـتفاده در   دليل آلودگي در حين انتقال آب، آلودگي در حـين ذخيـره  
  سازي مناسب آّن است. هاي اين مشكل استفاده از تاسيسات تصفيه آب در محل مصرف و ذخيره حل راه

 1/1كننـد، بـيش از    در واقع، تعداد افرادي كه از آب آشاميدني ناسالم (از نظر ميكروبيولوژيكي) اسـتفاده مـي   –
كنند، لكن احتمـال آلـودگي    بكه آبرساني به منازل استفاده ميميليارد نفر است. گرچه بسياري از جوامع از ش

 آب در مسير انتقال وجود دارد. 

هـاي تصـفيه    بسياري از جوامع، دسترسي به آب با كيفيت مناسب از لحاظ ميكروبيولوژيكي دارند و يا سيستم –
، آب در محل مصرف داراي آب با كيفيت مناسب را در اختيار دارند، لكن به دليل شبكه آبرساني غيراستاندارد

 باشد.  كيفيت اوليه مناسب نمي

كننده در منزل وجود دارد. ايـن مسـاله وقتـي رخ     عالوه احتمال آلودگي آب به دليل ذخيره نامناسب مصرف به –
  دهد كه: مي
 شود. بسياري از مردم دنيا آب روزانه خود را از منـابع   آب براي مصارف خانگي در منابع همگاني ذخيره مي

 كنند. كنند و آن را تا محل مصرف حمل مي وجود برداشت ميم

امكان استفاده از آب به صوت نوبتي وجود دارد و مردم آب مورد نيـاز خـود را بـراي مـدتي در خانـه ذخيـره        –
شـود و آب از مـواد    داري مـي  كنند. معموال اين آب در مخازني با طراحي، جنس و شيرآالت نامناسـب نگـه   مي

 شود. عواملي كه در اين مساله نقش دارند شامل موارد زيراند: نميآالينده محافظت 

 (مخازن سر باز يا با پوشش ناكافي) محافظت نامناسب از مخازن 

 هاي غيربهداشتي استفاده و برداشت آب از مخازن از جمله دست و يا ظروف آلوده  استفاده از روش 
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 ،گان و... جوند عدم حفاظت مناسب از انتقال آلودگي توسط حشرات، سوسك 

 وشوي مخازن به منظور پاك كردن بيوفيلم تشكيل شده روي جداره داخلي مخزن عدم شست  
سازي مناسب طراحي شده است كه باعـث   هاي كم هزينه تصفيه فيزيكي، به همراه سيستم ذخيره در اين راستا روش

منظور بهبود كيفيت آب در  طور متوالي نيز به شود. استفاده از دو يا چند سيستم تصفيه به بهبود كيفيت آب در منازل مي
  حال افزايش است.

  سيستم آب سالم چيست؟ - 4-5-2
سيستم آب سالم، توليد آب با كيفيت مناسب با تكنولوژيي ساده، ارزان، موثر و مناسب براي برخي كشورهاي در حال 

مناسب در محل مصرف است. اساس  ويژه روستاهاست. استراتژي توليد آب سالم از طريق گندزدايي و ذخيره پيشرفت، به
  اين سيستم به اين صورت است كه:

تصفيه آب آلوده با استفاده از محلول هيپوكلريدسديم كه در محل از آب و نمك و استفاده از سلول الكتروليت  –
 شود. توليد مي

 دگي آبذخيره مناسب آب در مخزن پالستيكي با دهانه تنگ، سرپوش و شير آب به منظور جلوگيري از آلو –

هاي الزم، ايجاد انگيزه و آگاهي همگاني در مورد ارتبـاط بـين آب    ترويج اجتماعي اين سيستم، شامل آموزش –
هاي بهداشتي از جمله خريد مخازن و شيرآالت و  آلوده و بيماري و مزاياي استفاده از آب سالم، و تاثير فعاليت

  مواد گندزداست.

  جوامع بالقوه هدف براي سيستم آب سالم -4-5-3

  جوامع بالقوه هدف -4-5-3-1
  كنند: سيستم آب سالم براي جوامعي است كه آب مورد نياز خود را از منابع زير تهيه مي

 هاي سطحي شامل رودخانه يا درياچه آب –

 اند. هاي كم عمق، كه معموال آلوده ويژه چاه هاي زيرزميني كم عمق، به آب –

هـا وارد آب   يا آلودگي از محل اتصـال لولـه  گيرد و  كشي آب كه تصفيه آب به درستي صورت نمي سيستم لوله –
 شود. مي

 ذخيره آب در منزل است. طور تناوبي وجود دارد و نياز به كشي آب كه جريان آب به هاي لوله سيستم –

 هاي آب تانك –

 باشد. ها سالم نمي فروشندگان آب كه منابع تامين آب يا مخازن نگهداري آب آن –

انـد كـه رعايـت اصـول بهداشـتي را در امـر        ب سالم، آن دسته از مردمهاي استفاده از سيستم آ ديگر پتانسيل –
آوري و  دهند. اين اصـول شـامل تميـز كـردن مخـازن و ظـروف آب قبـل از جمـع         سازي آب انجام نمي ذخيره
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سازي و استفاده از مخازن دهانه تنگ است. گندزدايي در همه موارد نياز نيست (براي مثال اگـر منبـع    ذخيره
 الم باشد).تامين آب، س

هاي آبرساني روستايي كه به عنـوان يـك رويكـرد بـراي تـامين و عرضـه آب بـراي جوامـع          اين سيستم براي مجتمع
 تواند قابل بررسي باشد. هاي صنعتي همجوار در وزارت نيرو مطرح است، مي روستايي و شهرك

  تجارب ميداني -4-5-3-2
هاي ذخيره آب در آفريقا، امريكا جنـوبي و آسـيا    هاي گندزدايي آب در محل مصرف و سيستم تجارب ميداني سيستم

نشان داده است كه ايـن سيسـتم، عملـي، قابـل قبـول، مـوثر، ارزان و پايـدار بـراي ارتقـاي كيفيـت آب و جلـوگيري از            
  هاي آبي است. بيماري

  مقايسه سيستم آب سالم با ديگر تكنولوژي - 4-5-4
تـر از   هاي كـم  هاي آمريكاي التين و آفريقا براي جمعيتهاي مختلف بيانگر موفقيت اين سيستم در روستا نتايج پروژه

  نفر است. قبل از طراحي سيستم آب سالم، دو سوال مهم بايد پاسخ داده شود: 20000
 خانگي اولويت مناسبي براي جمعيت هدف است؟ آيا تصفيه -1

 خانگي بايد انتخاب شود؟ چه روش تصفيه -2

بداع شده است. براي انتخاب روش مناسب بايد فاكتورهاي زير هاي زيادي جهت گندزدايي آب در سطح خانگي ا روش
  را مدنظر داشت:

 آيا بهبود كيفيت آب براي جمعيت هدف الزم است؟ –

 آيا روش انتخابي مناسب است؟ –

 آيا روش انتخابي براي جمعيت هدف مقرون به صرفه است؟ –

 هاي آن هستند؟ آيا جمعيت هدف مايل به پرداخت هزينه –

 ها چيست؟ افت هزينههاي بازي پتانسيل –

 اجراي فرايند تا چه حد دشوار است؟ –

 كنترل فرايند و ارزيابي تاثيرات آن تا چه حد دشوار است؟ –

  هاي مختلف تصفيه آب  روش -4-5-5
هـا شـامل صـاف     هاي زيادي براي تصفيه آب كه به تكنولوژي ساده و كم هزينه نياز دارند، وجود دارد. اين روش روش

نشـيني، گنـدزدايي توسـط جوشـاندن، مـواد شـيميايي، اشـعه خورشـيدي و فيلتراسـيون،           كردن، هوادهي، ذخيره و تـه 
  باشند.  زدايي مي سازي و انعقاد و نمك لخته
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هـاي   تواند به صورت تكان دادن مخزن آب و يا ريختن آبشـار گونـه آب بـر روي سـيني     هوادهي مي هوادهي: –
 وا با آب انجام گيرد.هاي كوچ به منظور تماس ه دار پوشيده شده با سنگ سوراخ

سـازي بسـيار مناسـب     كه آب شامل ذرات ريز معلق باشد، روش انعقـاد و لختـه   درصورتي سازي و انعقاد: لخته –
دهنـد كـه ايـن     تري را تشكيل مـي  چسبند و ذرات بزرگ سازي ذرات به يكديگر مي است. در طي فرايند لخته

 ند.نشيني و يا فيلترشدن را دار تر قابليت ته ذرات بزرگ

هـاي شـيميايي    زدايي، آبـي بـدون نمـك    سازد. نمك وجود نمك اضافي در آب آن را نامطلوب مي زدايي: نمك –
در منـازل   يـا آب زيرزمينـي حاشـيه كـوير     زدايي آب دريا هاي زيادي براي تصفيه و نمك كند. روش توليد مي

 آرسنيك و آهن مناسب است. زدايي همچنين براي جداسازي مواد ديگر از جمله فلورايد، وجود دارد. نمك

ها در آب است. اثر بخشي گندزدايي با مـواد   گندزاديي آب به منظور اطمينان از عدم حضور پاتوژن گندزدايي: –
 يابد. شيميايي، اشعه و ليزر در صورت وجود مواد آلي و مواد معلق جامد كاهش مي

تـرين روش گنـدزدايي از ايـن طريـق      دقيقه معمول 12تا  10جوشاندن آب به مدت  گندزدايي با جوشاندن: –
كشد. از جمله معايب  ها شامل وبا را مي درجه سيليسيوس اكثر پاتوژن 100است. در واقع، يك دقيقه در دماي 

 جوشاندن آب زمان بر بودن و مصرف باالي سوخت است.

وليـد كلـرين،   ترين روش گندزدايي آب آشـاميدني اسـت. منبـع ت    كلرزني معمول گندزدايي با مواد شيميايي: –
هاي خانگي و يا الكتروليز محلول آب و نمك) آهك و يا هيپوكلريـت   هيپوكلريت سديم (مثل ضدعفوني كننده

 هاي كلرين) است. (قرص

 شود. ها در آب استفاده مي در اين روش از اشعه خورشيد به منظور حذف پاتوژن گندزدايي با استفاده از اشعه: –

بـه ويـژه در فيلتـر شـني كنـد شـامل        2و جذب سطحي 1اف كردن، جذبفيلتراسيون شامل ص فيلتراسيون: –
 فرايندهاي بيوشيميايي است.

درصد از  50ذخيره آب در شرايط ايمن و ساكن به مدت يك روز باعث از بين رفتن  نشيني: سازي و ته ذخيره –
 شود. ها مي شود. افزايش زمان ماند، باعث افزايش حذف باكتري ها مي باكتري

 شود. هاي كتان تميز باعث حذف مقدار قابل توجهي از مواد معلق جامد و كدورت مي عبور آب از پارچه صاف كردن: –

  دهد. هاي خانگي در كشورهاي در حال توسعه به همراه مزايا و موانع سيستم را نشان مي سيستم )2-4(جدول 
  

                                                      
 

1- Absorption 
2- Adsorption 
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  مزايا و معايب –هاي تصفيه آب خانگي  سيستم -2- 4جدول 

دي كه حذف موا  فرآيند  سيستم
  شوند. مي

هاي  تست
آزمايشگاهي 
  ثبت شده

هاي درتست
ثبت شده  محل،

در كشورهاي 
  در حال توسعه

  موانع  مزايا

هي
واد

ه
  

تكان دادن مخزن آب و 
يا ريختن آبشارگونه آب 

  به منظور هوادهي

ها،  بعضي از طعم
بوها، اكسيد آهن، 

  منگنز
  خير  خير

كم ارزش بودن 
هاي آهن و  مولفه

بين  منگنز از
  رفته

  حذف محدود،
هاي ديگر  معموال با روش

  تصفيه همراه است

دن
شان

جو
  

تا  10جوشاندن آب بين 
  دقيقه 12

تقريبا همه 
  بلي  بلي  ها پاتوژن

مواد الزم در 
ها  تر خانه بيش

  موجود است

آوري چوب. قيمت  زمان جمع
سوخت. افزايش نياز به چوب 

  شود زدايي مي موجب جنگل

كي
رامي

ي س
رها

يلت
ف

  

عبور آب (توسط نيروي
جاذبه يا سيفون) از خارج 

به داخل سيلندرهاي 
هاي  سراميكي. سراميك

مناسب داراي تخلخل 
باشند  ميكرون مي 2/0

برخي از سيلندرها به 
ها با  منظور حذف پاتوژن

شوند و  نقره پوشانده مي
برخي به منظور حذف 

طعم و مواد آلي با كربن 
  شوند. فعال استفاده مي

لق جامد مواد مع
طور  ها.به و پاتوژن

ها  تئوري ويروس
 2/0از سوراخ 

ميكرون عبور 
كنند ولي در  مي

ها به  عمل ويروس
مواد ديگر 

چسبند و  مي
  گردند حذف مي

  ساده و موثر  خير  خير

منافذ در صورت وجود مواد 
معلق جامد به سرعت گرفته 

شوند. مواد معلق با  مي
استفاده از مواد شوينده قابل 

زي هستند لكن اين سا پاك
  باشند. مواد بسيار گران مي

ص
قر

 
ين

كلر
ي 

ها
  

گندزدايي توسط 
هيپوكلريت كلسيم و يا 
قرص سهاي اسيد تري 

  كلروايزوسيانوريك

غيرفعال كردن يا 
از بين بردن 
تقريبا تمامي 

ها و اكسيد  پاتوژن
  مواد آلي

  بلي  بلي

توزيع و استفاده 
نسبتا آسان، 
مخصوصا در 
موارد تاثيرات 

  رسوبي

در بسياري از كشورهاي در 
پذير نيست و  حال توسعه انجام

بايست وارد كنند، در موارد  مي
  گران است، طوالني مدت

تواند  وجود كلرين در قرص مي
سبب كاهش طول عمر شود. 

  به زمان زيادي نياز است

تند
ي 

شن
ي 

رها
يلت

ف
  

هاي درشت استفاده از شن
تر به  و دبي جريان بيش

ها با  الصيمنظور حذف ناخ
استفاده از نشست، جذب 
سطحي، و فرآيندهاي 
  شيميايي و ميكروبيولوژي

مواد معلق به ويژه 
بعد از انعقاد و 

  سازي لخته
نسبتا كوچك و   خير  خير

  جمع و جور است

ها  در از بين بردن پاتوژن
تاثيري ندارد. نياز به سيستم 

وشوي معكوس(بك  شست
  باشد. واش) مي

هيپ
م (

سال
ب 

م آ
ست

سي
ت 

لري
وك

 + 
الم

ب س
ن آ

خز
+ م

يم 
سد

ابي
زاري

با
 

ش)
موز

+ آ
ي 

ماع
جت

ا
  

گندزدايي با منابع كلرين 
هاي محلي (هيپوكلريد 

سديم محلول آب و 
نمك)،مخزني با شير و 

  دهانه تنگ

غيرفعال كردن يا 
از بين بردن 
تقريبا تمامي 

ها و اكسيد  پاتوژن
  مواد آلي

  بلي  بلي

مكمل پكيج 
گندزدايي، مخزن 

ارتقا  آب سالم و
  سطح بهداشت

مخازن محل بايد مرتبا پر از 
هيپوكلريت باشند. نسبت 

هاي هيپوكلريت و آب  محلول
خام رعايت شوند. نياز به 

  زمان تماس زياد است.
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  مزايا و معايب –هاي تصفيه آب خانگي  سيستم -2- 4ادامه جدول 
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  طور كامل. به

مواد در محل 
  موجودند
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  است.
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گندزدايي توسط اشعه 
فش و تماس با نور فرابن

ساعت  5خورشيد به مدت 
هاي پالستيكي  در بطري

  شفاف

غيرفعال كردن يا 
از بين بردن 
تقريبا تمامي 

  ها پاتوژن
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استفاده از 
هاي  بطري
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حمل و انبار 
كردن بسيار 

راحت هستند و 
احتمال آلودگي 

مجدد را كم 
كنند. يك  مي

سيستم پايدار كه 
ي به مواد مصرف

ثابتي به جز 
  بطري نياز دارد

به آب و هواي مناسب نياز 
دارد و فقط براي آب با 

  NTU 30تر از  كدورت كم
  پذير است. امكان
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عبور آب از فيلترهاي زميني 
شامل مواد زئوليت يا مشابه 
آن. آلودگي شيميايي توسط 

افتند.  مواد فيلترگير مي
ر مواد زئوليتي ها د روزنه

  ميكرون است 2تقريبا 

مزه، طعم، كلرين، 
مواد معلق جامد، 

ها، مواد  پاتوژن
آلي فرار، فلزات 

  سنگين

  خير  خير

استفاده آسان از 
فيلترهاي كوچك 

كه به سقف 
هاي آب  بطري

اند.  وصل شده
ها  كننده مصرف
ها را از آب  بطري

كنند و  خام پر مي
با مكشي كه از 
دهانه بطري 

كنند  د ميايجا
آب را از بين 
فيلترها رد 

كنند و اين امر  مي
تمام ناخالصي آب 

  برد. را از بين مي

راحتي با  مواد  فيلترها به
  شوند. معلق جامد گرفته مي

اين فيلترها داراي عمر مفيد 
ليتر،  750كمي، حداكثر 

كه اين  باشند. درصورتي مي
فيلترها براي حذف آرسنيك 

تا طراحي شوند عمر مفيدي 
ليتر را دارند.  100حداكثر 

فيلترهاي جذب سطحي 
  باشند. نسبتا گران مي
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موادي كه حذف   فرآيند سيستم
  شوند. مي

هاي  تست
آزمايشگاهي 
  ثبت شده
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محل، ثبت شده 

در كشورهاي 
  در حال توسعه

  موانع  مزايا
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آب خام در ظرف اول قرار 
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هاي  عبور آب از ميان رشته
monofilament 

Copepods 
(cyclops) 

حاوي كرم 
  جوينيا،

مقداري از 
  كدورت آب

  بلي  بلي

اي به  راه ساده
منظور جلوگيري 
از كرم جينيا. در 

  هايي مكان
Copepods 
(cyclops) 
تر  و وبا كم

لكن  شود مي
ها از  انتقال آن
  .رود بين نمي

هاي مورد نياز بايد از  رشته
ابتدا و باالترين نقطه استفاده 
شود. در اين روش در حذف 

ها  ديگر پاتوژن
  هايي وجود دارد. محدوديت

  ترويج تصفيه و ذخيره آب در منازل  - 4-5-5-1

  آموزش و ايجاد انگيزه -
هاي الزم در سطح جامعـه ارائـه شـود و     آب، الزم است آموزش به منظور ترويج تصفيه آب در منازل و ذخيره مناسب

تـر   تر و سرعت بـيش  هاي كم تر با هزينه انگيزه و همكاري مردم در اين طرح افزايش يابد. يك انگيزه مهم، تامين آب سالم
  اندازي شبكه آبرساني است.  نسبت به احداث و راه

  سوال. آيا فقط براي جوامع فقير است؟
تـر دسترسـي بـه آب آشـاميدني سـالم       ضرورت تصفيه آب در منزل، در مورد جوامعي كه داراي امكانات كمپاسخ. گرچه 

هـاي   هستند باالتر است، لكن اين نياز تنها در مورد جوامع فقير نيست. كيفيت آب در كشورهاي پيشرفته كـه بـه شـبكه   
ها براي تـامين آب آشـاميدني سـالم مجبـور بـه       دهساز است. بسياري از خانوا آبرساني پيشرفته نيز دسترسي دارند مساله

باشند. در برخـي از جوامـع اروپـايي دسترسـي بـه آب آشـاميدني بـا كيفيـت مناسـب از لحـاظ            خريد آب در بطري مي
موضوع مهمي است، زيرا كه در اين جوامع » هاي آب كوچك سيستم«ميكروبيولوژي وجود ندارد. در آمريكا و اروپا گزينه 

ها، شرايط بحراني نياز به رسيدگي فوري  مالي براي نگهداري و حفظ مداوم تاسيسات وجود داد. عالوه بر اين كمبود منابع
 دارند. در اين مواقع، تصفيه آب اشاميدني در منازل نقش مهمي در جلوگيري از شيوع بيماري اسهال دارد.
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  ضرورت بهداشتي -
» ده خطر بزرگ براي سالمت جهاني«و فاضالب را جز ليست مساله آب آلوده  1گزارش سالمت جهاني 2002در سال 

قرار داده است. در اين گزارش آمده است كه: براي دستيابي به سالمت جامعه، راهكارهايي با هزينه نسـبتا كـم از جملـه    
ويژه دهد كه استفاده از سيستم تصفيه آب در محل به  گندزدايي آب در محل مصرف الزم است. اين گزارش پيشنهاد مي

در مناطقي كه با مرگ و مير باالي كودكان رو به رو هستند، بسيار مقرون به صرفه است. موضوع سيستم تصـفيه آب در  
  رود. محل مصرف، به عنوان مكمل هدف گسترش شبكه آبرساني در جوامع در حال پيشرفت به شمار مي

  

                                                      
 

1- World Health Report 





 

  5فصل  5

  مديريت تقاضاي آب
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 تقاضاي آبمديريت  -فصل پنجم

هـايي از آمريكـا و    استراليا، بخش اروپا،  مديريت آب شهري در بسياري از نقاط جهان در حال تغييرات بنيادين است.
تري  تر و با تمركز بيش اي يكپارچه برخي از شهرهاي كانادا، هم اكنون در حال مديريت منابع آب آشاميدني خود به شيوه

ها بر كنترل تقاضا از طريق مـديريت تقاضـا    اند. تاكيد آن پرهيز از كاهش منابع آببر حفظ و بهبود سالمت اكوسيستم و 
  ) و يا اصطالحا، مديريت تقاضاست. DSMمحور (

اين رويكرد جامع، در برخي از كشورها از جمله ايران چندان رايج نيست. اكثـر تاسيسـات آبرسـاني كشـور، براسـاس      
روز افزون جامعه باشد كه اين رويكرد منجر به ساخت و گسـترش سـدهاي    گوي تقاضاي سيستم تامين محور، بايد پاسخ

هـا شـده اسـت. نتـايج آن افـزايش       خانـه  هاي پمپاژ آب زيرزميني و تصفيه اي، ايستگاه انحرافي، مخازن، انتقال بين حوضه
منابع آب بـراي بـرآورده   زيستي و نگراني فزاينده از عدم كفايت    ها، گسترش بيش از حد شبكه، اثرات عمده محيط هزينه

هاي كشور است. در بسياري از شهرها، در دسترس ترين منـابع آب، تـا بـه حـال      كردن نيازهاي آتي در بسياري از بخش
  شود. تر مي ها روز به روز پرهزينه اند و گسترش زيرساخت استفاده شده

  فازهاي مديريت منابع آب - 1- 5

ناطق شهري، از چندين مرحله يا فاز منتج از رشد جمعيت و تقاضـاي  از نظر تاريخي، مديريت منابع آب، به ويژه در م
  آب عبور كرده است. 

  وفور آب -1-1- 5

طور طبيعي در  گفته شده، با جمعيت كم و بالتبع تقاضاي كم آب نسبت به مقدار آبي كه به» 1وفور آب«فاز اوليه، كه 
  دسترس است، توصيف شده است. 

  يآب كم -1-2- 5

شـود كـه    مي» 2يآب كم«، تقاضاي آب از اين مقدار تجاوز كند، جامعه وارد وضعيت كه با افزايش جمعيت به محض اين
  شوند.  طور افزايشي نامكفي مي در آن منابع به

                                                      
 

1- Water Abundance 
2- Water Scarcity 
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  وفور القايي سازه اي آب -1-3- 5

هاي مهندسي مثـل سـاخت    حل در كشورهاي توسعه يافته، اين وضعيت نوعا با افزايش تامين (توليد) آب از طريق راه
گفته شده است كـه سـبب   » ماموريت هيدروليكي«يا » 1مرحله تامين«چاره شده است. به اين وضعيت، سد و انتقال آب 

  .]55[شود  مي» 2 اي آب وفور القايي سازه«

  هاي فاز تامين ويژگي -1-4- 5
از نظر اجتماعي و سياسي مشخصه اصلي اين وضعيت اين است كه حكومت نقش تامين كننده آب را به عهده  –

  دهند.  بيني خود را نسبت به ارزش واقعي آب تامين شده از دست مي م به تدريج واقعگيرد، و توده مرد مي
و  شـود  مـي تـر   هاي مهندسي متداول بيش با ادامه افزايش تقاضاي آب، تقاضا از ميزان آب قابل تامين از روش –

  شود.  تر مي را به دنبال دارد كه روز به روز بيش» 3كمبود آب«وضعيت 
ها و تـدابير حفاظـت    هاي جدي براي كنترل و مديريت تقاضاي آب را از طريق استراتژي شاين نقطه، آغاز تال –

  دهد. آب به سمت بهبود كارايي مصرف آب نشان مي
يابـد و اغلـب از    از نظر اجتماعي، اين تحول در تغيير هشياري اجتماعي مردم نسبت به منابع آب بازتـاب مـي   –

  شود.  ا اكولوژيكي برانگيخته ميزيستي ي   درك فزاينده از پايداري محيط
ريزي توسـط متخصصـان، بـه     به مديريت منابع آب، و از مديريت و برنامه 4تمركز مديريت از مديريت زيربنايي –

  يابد.  تعهد و مشاركت كامل جامعه تغيير مي
تالش عمدتا  رود كه با تالش هماهنگ و پيوسته، تقاضاي آب در محدوده پايدار تامين آب بماند. اين انتظار مي –

  هاي مديريت موثر تقاضاي آب است. ها و استراتژي مبتني بر شيوه

  ضرورت اصالحات بنيادين در مديريت آب شهري -1-5- 5
شك، رويكرد سنتي تامين محور، فوايد شگرفي براي ميلياردها نفر به ارمغان آورده است. در طول قـرن بيسـتم    بي –

ليد برق آبي را افزايش داده، راحتي و آسايش را براي بسياري از شيوع امراض مرتبط با آب را كاهش داده، ميزان تو
سالي را تعديل  هاي ويران كننده و نيز خشك منازل به همراه آورده، پتانسيل كشت آبي را افزايش داده و خطر سيل

 هاي تامين محور، راه حلي بلندمدت نخواهد بود. كرده است. با اين وجود، ادامه استفاده از گزينه

                                                      
 

1- Supply Phase 
2- Structurally-Induced Water Abundance 
3- Water Deficit 
4- Infrastructure Management 
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طـور   ي سطحي از فاضالب شـهري، منـابع آب محلـي را بـه    ها آباژ بيش از حد منابع زيرزميني و آلودگي پمپ –
هـا و حفـظ    دهند. اين عوامل اثر منفي بر پايداري بلندمدت منابع آب، سالمت اكوسيستم فزاينده اي تنزل مي

تـر در   تـر و فشـاري بـيش    كـم عالوه، خدمات آب شهري با منـابع مـالي    استانداردهاي آب آشاميدني دارند. به
  شوند. هاي رو به زوال خود مواجه مي رويارايي با زيرساخت

بسـيار ضـروري اسـت. مـديريت تقاضـا،       كشـور گويي به شرايط كنوني در  التزام به مديريت تقاضا جهت پاسخ –
  را دارد. كشورپتانسيل بهبود پايداري و اقتصادي بودن تامين آب در 

– DSMت دهي دوباره جامعه براي زندگي در ظرفيـت اكولـوژيكي خـود اسـت. اتخـاذ      ، گامي موثر به سوي جه
DSM هاي انسـاني، همزيسـتي    شود فعاليت اكولوژيكي شهرهاست و باعث مي 1گامي حياتي در كاهش ردپاي

 بهتري با فرايندهاي اكولوژيكي داشته باشند.

  هاي ارزيابي  مديريت تقاضا و تبيين راهكارها و شاخص تعريف - 2- 5

ترين خدمات ممكن با استفاده  هايي است كه هدفشان فراهم كردن بيش شامل فعاليت 2 (WDM)ت تقاضاي آبمديري
 3شود كه كاهش تقاضاي آب، بهبود كـارايي  هايي اطالق مي به فعاليت WDMتر،  ترين حجم آب است. از ديدي كلي از كم
اند. برخي متخصصان، كاهش مصرف آب از طريق  ادهمصرف آب و جلوگيري از زوال منابع آب را هدف قرار د 4وري و بهره

 .]55[پندارند  تقاضا را معادل افزايش تامين آب مي 5مديريت كاراي

زيستي    اي از لحاظ اقتصادي و محيط هاي حاشيه هاي تامين آب استفاده شده است، و فرصت در مواردي كه بهترين فرصت
اجراي تغيير الگوي سـنتي توسـعه روزافـزون منـابع      WDM . عالوه بر اين، راه حلي الزامي است WDMتراند،  بسيار پر هزينه

  كند. گذاري مي زيست و كارايي اقتصادي و توسعه اجتماعي هدف   تامين آب را به سمت پايداري منابع آب و محيط
جـراي  ريـزي و ا  برنامـه «بـه عنـوان    DSMطـور كلـي    هاي سنتي تامين محور اسـت. بـه   مديريت تقاضا، مكمل گزينه

شـود. بـراي تـامين     تعريف مي» بندي تقاضا براي اجناس و خدمات هايي جهت تاثيرگذاري بر مقدار، تركيب يا زمان برنامه
هر اقدامي كه مقدار برداشت متوسط يا بيشينه از منابع آب سـطحي يـا زيرزمينـي را    «به عنوان  DSMطور خاص،  آب به

هاي بازگشتي را كنترل يـا كـاهش    كه مقدار آلودگي جريان دهد، درحالي مي ها را تغيير بندي آن دهد و يا زمان كاهش مي
  .شود دهد، تعريف مي مي

                                                      
 

1- Footprints 
2- Water Demand Management 
3- Efficiency 
4- Productivity 
5- Effective 
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توان ميزان تقاضاي آب را تحت تاثير قرار داد. اين رويكرد همچنين، پايدارتر، بـا   مويد اين است كه مي DSMرويكرد 
نسبت رويكردهاي سنتي تامين محور است. بسياري از  تر و اغلب با بهره اقتصادي باالتري به زيستي كم   هاي محيط آسيب

توانند بـا همـان كـارايي ولـي بـا       شوند، مانند بهداشتي، استحمام و زيباسازي مناظر مي خدماتي كه توسط آب فراهم مي
  تري آب از طريق اصالحات فني و رفتاري فراهم شوند. مقدار كم

  آب تقاضاي بيني پيش -3- 5

بينـي دقيـق    هاي تامين آب است. پيش برداري موفق سيستم ريزي و بهره اساسي در برنامه ي ا بيني تقاضاي آب مولفه پيش
هاي زماني نزديك، ميانـه و دور   مدت، متوسط و يا طوالني مدت و يا به بيان ديگر افق هاي زماني كوتاه تقاضاي آب چه در دوره

بـرداري، تنظـيم نـرخ آب و     داري و بهـره  نگـه   ريزي مهها، برنا هاي آبي شامل طراحي ظرفيت سازي مديريت سيستم براي بهينه
هـاي اسـتراتژيك در    گيري تواند اساس تصميم بيني مي هاي مالي آتي مفيد و الزم است. عالوه بر اين، تقاضاي پيش ريزي برنامه

  هاي مديريت تقاضاي آب آتي باشد.  انتخاب منابع آب آتي، ارتقاي منابع آب موجود و طراحي گزينه
بينـي   و پيش 2بيني اقتصادسنجي ، پيش1بيني مصرف پاياني بيني تقاضاي آب براساس سه رويكرد پيش مطالعات پيشاكثر 

بينـي مصـارف    بيني براساس مصرف پاياني، رويكري است كه تقاضـاي آب را براسـاس پـيش    باشند. پيش مي 3هاي زماني سري
ها دارد. رويكـرد اقتصادسـنجي براسـاس تخمـين      ها و فرض ز دادهكند. اين رويكرد نياز به حجم عظيمي ا بيني مي پاياني پيش

كه اين روابط  آماريِ روابط تاريخي بين فاكتورهاي مختلف (متغيرهاي مستقل) و مصرف آب (متغير وابسته) است، با فرض اين
كه  كند، بدون اين ي ميبين در آينده هم به همين ترتيب ادامه خواهند داشت. رويكرد سري زماني، مستقيما مصرف آب را پيش

  .]55[بيني كند  ها وابسته است را پيش الزم باشد تا ديگر فاكتورهايي را كه مصرف آب به آن
بسياري از متغيرهاي آب و هوايي مانند بارندگي، دماي هوا، مدت تابش خورشيدي، رطوبت نسبي، سرعت بـاد و مصـارف   

هـاي رگرسـيوني از    شوند. برخـي مـدل   ي مصنوعي در نظر گرفته ميهاي رگرسيوني و شبكه عصب مدل  تاريخي آب در توسعه
هاي پـيش، وقـوع و يـا عـدم وقـوع  بارنـدگي بـه عنـوان          دماي بيشينه هفتگي هوا، مقدار بارندگي هفتگي، تقاضاي آب هفته

كننـد.   يني ميب آب شهري را پيش  ، مصرف روزانهBox & Jenkinsهاي سري زماني كنند. مدل پارامترهاي مستقل استفاده مي
  هاي شـبكه  اي مدل گونه شود، به تر استفاده مي بيني تقاضاي آب بيش مصنوعي براي پيش  هاي شبكه در مطالعات اخير از مدل

هاي زماني در برخي از مطالعـات بهتـر جـواب داده اسـت. برخـي ديگـر از مطالعـات از         هاي رگرسيوني و سري عصبي از مدل
  اند.  بيني مصرف آب استفاده كرده هاي پيش يت شناختي و آب و هوايي در مدلسنجي، جمع فاكتورهاي اقتصادي

                                                      
 

1- End – Use Forecasting 
2- Econometric Forecasting 
3- Time Series Forecasting  
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   بيني تقاضاي آب در پيش تيقطع عدم -3-1- 5
اقليمي، رشد جمعيت و شهرنشيني، تغيير در رفتار عمـومي و    هاي آتي مانند تغيير اقليم و تغييرپذيري تغييرات تنش
فناوري، افزايش تقاضـاي    اي مدفون، افزايش نرخ نشت، توسعهه اقتصادي، فرسودگي و زوال زيرساخت -شرايط اجتماعي

اند. بـدون در نظـر گـرفتن ايـن      ها و تغيير در كيفيت آب و اثرات آن داراي عدم قطعيت زيادي آب براي حفظ اكوسيستم
، مطمئن هاي تامين آب ريزي و مديريت سيستم ها براي برنامه بيني هايشان، پيش هاي تغييرات آتي و عدم قطعيت محرك

  و كافي نيستند. 
برداري يا همـه   بيني، پارامترها و يا عوامل طبيعي و بهره ها، مدل پيش ، شامل عدم قطعيت در داده منابع عدم قطعيت

  .]55[شود  بيني تقاضاي آب پرداخته مي هاست. در ادامه صرفا به منابع عدم قطعيت پارامترها در رابطه با پيش آن

  ات اقليماقليم و نوسان تغيير -
عدم قطعيت ناشي از اثرات تغييرات اقليم و نوسانات اقليمي بر بارندگي، دماي هوا، مدت تابش، رطوبت نسبي، سرعت 

  باد، نرخ تبخير و تعرق، رطوبت خاك و كيفيت آب بر مصرف آب تاثير دارند. 

  جمعيت رشد -
زيستي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي    ي محيطاند كه توسط فاكتورها اي هاي پيچيده شهرنشيني و رشد جمعيت فرايند

رشد جمعيت (زاد   اند كه سه مولفه بيني جمعيت سنتي بر اين فرض هاي پيش گيرند. تكنيك و سياسي تحت تاثير قرار مي
طـور   شناختي تـا كنـون بـه    ) در آينده، روندي مشابه گذشته دارند. لكن، نه وضعيت جمعيت و ولد، مرگ و مير، مهاجرت

تواند  اند. رشد جمعيت آينده مي  بيني ها قابل پيش شناخته شده و نه روند آتي زاد و ولدها، مرگ و ميرها و مهاجرتكامل 
اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فني و علمي قـرار    به واسطه توسعه  تحت تاثير توسط نرخ زاد و ولد، مرگ و مير و مهاجرت

شهرهاي صنعتي افزايش و يا كاهش خواهد يافـت. رويكردهـاي رايـج     گيرد. هنوز معلوم نيست كه آيا مهاجرت به سمت
  هاي جمعيتي، دو رويكرد سناريو و احتماالتي است. بيني براي توصيف عدم قطعيت در پيش

 اقتصادي -اجتماعي تغييرات -

ـ    -دهد كه همبستگي قوي بين مصرف آب و تغييرات اجتمـاعي  نتايج تحقيقات نشان مي راي اقتصـادي وجـود دارد. ب
ها و تعداد خانوار، قابليت پذيرش و نفوذ بازارِ ابزارهاي مصـرف مـوثر    توان به تغيير سبك زندگي، تغيير نوع خانه نمونه مي

بينـي و توصـيف ايـن     پـيش  ي شغلي، سطح سواد و قيمت آب اشاره كرد.ها اقتصادي، فرصت  آب، منابع بديل آب، توسعه
  اند.  پارامترها مواجه با عدم قطعيت
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مصرف آب  1هاي خرد فني و اقتصادي در تجهيزات مصرف آب بر مولفه  اه اقتصادي، نوع مسكن، نوع تصرف، توسعهرف
  ، ماشـين  ، حمـام  ، دوش هـاي خـرد تقاضـاي آب، كـه عمومـا آب را بـراي تجهيزاتـي ماننـد توالـت          گذارد. مولفه تاثير مي

  شـوند.  به صورت جدا در نظر گرفته شده و ارزيابي ميكنند و شيرهاي داخل و خارج  شويي مصرف مي شويي ولباس ظرف
هـاي   هاي خرد، كه براساس تغييرات سبك زندگي، فناوري با توجه به چگونگي تغييرات اين مولفهتي آب خانگي آمصرف 

   شود. باشند، تعيين مي هاي اكولوژيكي و داليل اقتصادي مي نو ظهور، آگاهي

   تيقطع عدم ليتحل و فيتوص يكردهايرو -3-2- 5
نظر  صرفدهد، لكن ممكن است به ميزان موجودي  رسد كه تقاضا خود را با موجودي آب تطبيق مي گر چه به نظر مي

اند چون به آب و هوا، سليقه  ها بي توجه باشد. محققان خاطر نشان كرده كه تقاضاهاي آينده آب تصادفي ز افزايش قيمتا
شوند  طح توسعه اقتصادي بستگي دارند. اين داليل طبيعتا سبب ميهاي مشتري، درآمد خانوار، بهاي آب، و س و ارجحيت

هاي احتمـال متفـاوت را بـراي     ها و پژوهشگران توزيع تا تقاضا، توزيع احتمال با چولگي مثبت داشته باشد. برخي سازمان
هـاي توزيـع    ارد كه آمـاره اند، از جمله توزيع گاما براي تقاضا در شهر سياتل آمريكا. همچنين امكان د تقاضا استفاده كرده

  .]55[سالي و موجودي آب يكسان نباشد  تقاضا در سطوح مختلف شدت خشك

   ها تيقطع عدم ليتحل يبرا سكيربر  يمبتن كرديرو -3-2-1- 5
 يبـردار  نمونـه  ،4كـارلو  مونـت  يسـاز  هي(شـب  3يتصـادف  برداري نمونه يها كيتكن ،2ويسنار ليتحل وهيشاز  اين رويكرد

  . كند مي استفاده ها تيعدم قطع فيتوص يبرا 6انداز راه خود يها كيتكن و )LHS 5نيورامكعب الت

  تحليل سناريو -
 اسـتفاده  توان مي مياقل رييتغجويي آب و  پارامترهاي مختلفي مثل جمعيت، صرفهاثرات  ليتحل يبرا ويسنار تحليل از
 يعيوس في. طشوند مي براورد ييو هوا آب يرهايمتغ ،يگلجانه ا يمختلف پخش گازها يوهايدر نظر گرفتن سنار با. كرد

 .دهند پوشش را مربوط يها تيقطع عدم توانند مي تقاضا بر اثراتشان و مياقل رييتغ ممكن يوهاياز سنار

 

  

                                                      
 

1- Micro Component  
2- Scenario Analysis  
3- Random Sampling  
4- Monte Carlo Simulation  
5- Latin Hypercube Sampling 
6- Bootstrap  



  137  08/10/95  آب يتقاضا تيريمد - پنجم فصل

 

    مونت كارلو يساز هيشب -
. ]55[ شود مي بيني پيش ندهيآ كل تيجمع و آب يتقاضا خرد يها مولفه ليتحلبراساس  معموال  يآب خانگ تقاضاي

 يشـده بـرا   شيآزمـا  يروش ،كارلو مونت يساز هيشب. ، روش رايجي استتيجمع بيني پيش يمونت كارلو برا يساز هيبش
 يكلـ  يها تيقطع عدممونت كارلو،  يساز هيشب يها كي. تكناست 1يحد مركز هيقضبراساس  ها تيعدم قطع يكل يابيارز
بـا   تيـ جمع ياحتمـاالت  يساز هيشب. زند مي نيتخم راونداد در يپارامترها يها تيقطع عدم يتمام  به واسطه برآوردهادر 

 يبـرا  3متحـرك  نيانگيم يها كيتكن ،2روند ليتحل ،تيجمع يزمان يسر يها داده ، ازكارلو مونت يساز هياستفاده از شب
  دربـازه  تيـ جمع بـراورد و  يتصـادف   يساز هيشب يادي. با تعداد زكند مي استفاده يتميلگار عيتوزتابع  و، 4كردن كنواختي

  شود. مي فيتوصبيني  در پيش تيعدم قطع  دامنه ،يدرصد 95 نانياطم

  تقاضا تيريمدي ها پتانسيل -4- 5

)، يا به اختصار، مديريت تقاضا، رويكردي تكميلي است كه هـدفش پرهيـز از مشـكالت    DSM( 5مديريت تقاضا محور
ا رويكردي جامع، يكپارچه و بلندمـدت اسـت   متعدد مرتبط با مصرف زياد آب از طريق كاهش تقاضاهاست. مديريت تقاض

اسـت. بـا توجـه بـه      6كننـدگان پايـاني   وري كلي آبرساني و خدمات مربوط مطابق نيازهاي مصرف كه به دنبال بهبود بهره
پتانسيل قابل توجهي براي تنظيم مديريت آب شـهري   DSMتر نقاط دنيا،  مصرف باال، ناكارآمد و ناپايدار كنوني در بيش

  ي پايدار دارد.در مسير
بسياري از شهرهاي جهان هم اكنون از تدابيري جهت مـديريت تقاضـا مثـل آمـوزش و تـرويج حفاظـت منـابع آب،        

كننـد. بـا ايـن حـال، ايـن       سالي استفاده مـي  هاي خشك هاي مصرف در طول زمان و محدوديت 7استرداد وجههاي  برنامه
شوند و فقط تـا زمـاني كـه يـك منبـع       نگاهي زودگذر اعمال ميها اغلب به صورت محدود و در شرايطي خاص و با  روش

زيستي درازمـدت و مطمـئن      جويي و منافع محيط تواند به صرفه يابند. چنين رويكردي نمي اضافي تضمين شود، ادامه مي
  آورد، دست يابد. به ارمغان مي DSMكه 

                                                      
 

1- Central Limit Theorem 
2- Trend Analysis 
3- Moving Average Technique 
4- Smooting 
5- Demand-Side Management 
6- End Users 
7- Rebate Programs 
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  موانع مديريت تقاضا -4-1- 5
زيستي، افزايش ظرفيت سيستم تامين آب شـبكه جهـت      آثار محيطعبارت اند از كاهش  DSMبرخي از فوايد متعدد 

هاي باالي  هاي توليد آب و به تعويق انداختن هزينه برآورده كردن استانداردهاي كيفي آب آشاميدني، پرهيز از محدوديت
مـديريت گسـترده    اند، اما موانعي نيز بـر سـر راه وجـود دارد كـه     گسترش زيربنايي شبكه. اگرچه اين فوايد قابل مالحظه

هـاي پـايين و تعصـب     گذاري افراطي، قيمـت  توان به سرمايه كند. از جمله اين موارد مي تقاضاي آب شهري را محدود مي
  تامين محور بودن مهندسان اشاره كرد.

و  DSMگـذاري بـراي    آوري ناكافي داده، نامناسب بودن سوبسيدهاي دولتي، كمبود سـرمايه  موانع ديگري از جمله جمع
شود. ماهيت بهم مـرتبط   هاي كنوني و مصرف باالي آب شهري مي ناپذير منجر به ادامه استفاده از روش هاي انعطاف سياست

  كند. كند كه در برابر اتخاذ رويكردي جامع جهت مديريت تقاضا مقاومت مي و بهم پيوسته اين موانع، شرايطي را ايجاد مي

  1يحكمران - 4-2- 5
دشوار، ولي الزم اسـت. اعمـال رويكـردي جـامع، يكپارچـه و بلندمـدت، نيازمنـد        غلبه بر سكون كنوني مديريت آب 

اي مـرتبط، جامعـه مـدني و     هـاي حرفـه   هـا و انجمـن   هاي دولتـي، شـركت   هاي مختلفي از جمله همه رده همكاري گروه
بـراي تضـمين    گو به جامعه، گامي اساسي كنندگان پاياني آب است. حكمراني و نظارت موثر توسط مسووالن پاسخ مصرف

نتايج مطلوب براي جامعه است. حكمراني خـوب در زمينـه مـديريت آب شـهري، تضـمين كننـده مشـاركت اقتصـادي،         
  گويي اصولي و حفاظت محيط حوضه آبريز است.  ريزي جامع، پاسخ برنامه

  دولت توسط عمل يها فرصت -4-3- 5
گيـري اجتمـاعي    ر و فرايندهاي تصميمت شود؛ شامل موسسات بيش حكمراني به چيزي بيش از صرفا دولت اطالق مي

شود. به هر حال دولت در سطوح مختلف هنوز هم نقشـي كليـدي دارد.    شامل جامعه اصناف و مشاغل و جامعه مدني مي
اي بر يك برنامه جامع، بلندمدت و يكپارچه داشته باشـند.   ها و دولت بايد تاكيد ويژه ها، استانداري ها، فرمانداري شهرداري

هاي آبي و ايجاد هماهنگي براي  سازي مديريت تقاضا در تمامي سياست هاي مختلف دولت، يكپارچه مهم بخشمسووليت 
  است. DSMريزي و اجراي موثر  تضمين برنامه
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  داريپا جامعه يسو بهحركت  - 4-4- 5
، دو تغيير اساسـي كـه الزمـه    DSMمديريت تقاضاي آب شهري عنصري كليدي در گذار به سوي جامعه پايدار است. 

وري و كـارايي   شود. اولين مورد، كاهش برداشت جامعه از منابع آب است كه با افزايش بهره ين حركت است را شامل ميا
آيد؛ براي مثال، با نصب تاسيسات با جريان كم. مورد دوم، جايگزيني است كه شامل جايگزين كـردن منـابع    به دست مي

  شود. صالي باران به جاي آب آشاميدني در آبياري باغچه ميهاي ديگر، مثل استفاده از آب استح كمياب با گزينه
هاي جامعه شامل دولت، مشاغل و جامعه مدني  موفقيت در آرمان مديريت پايدار آب شهري مستلزم تعهد همه بخش
شـود. گنجينـه علـم و     هاي اين بخش تبيين مـي  است. جهت كمك به اين امر خطير، اصول عمل جهت هدايت استراتژي

ي كه در مديريت تقاضا در سطح جهان اندوخته شده است، حاكي است كه اين رويكردي قابل اعتماد و با اهميت تجربه ا
، قابليت تغيير وضعيت سيستم مديريت آب DSMروز افزون است كه بايد مورد توجه تمامي مديران منابع آب قرار گيرد. 

  تر است. زيستي آن به مراتب كم   ات محيطها و اثر شهري در كشور را به مسيري پايدار دارد كه هزينه

  عمل اصول - 5- 5

  آب يبرا عادالنه قيمت -5-1- 5
زيسـتي،     كه قيمت تمام شده، با در نظر گرفتن مالحظات محيط حذف سوبسيدهاي نامناسب و حصول اطمينان از اين

مت اكوسيستم بـا  زمان، به رسميت شناختن اولويت آب سالم براي زندگي انسان و سال در قيمت آب لحاظ شده است. هم
  زيست.   تضمين كردن دسترسي عادالنه و برابر براي تمامي اعضاي جامعه و جريان كافي براي محيط

  كپارچهي و بلندمدت جامع، كرديرو -5-2- 5
كنـد و   گيرد توصيف مـي  اين بخش ضرورت رويكردي جامع و بلندمدت براي تامين آب كه مديريت تقاضا را در بر مي

را مورد بحث قرار داده و اقدامات عملي الزم جهت تسهيل مديريت تقاضـا در   DSMانداردهاي موانع پيش روي اتخاذ است
  كند. كشور را به اختصار بيان مي

هاي آبيـاري فضـاي    كنند، مثل اعمال محدوديت را اجراء مي DSMبسياري از شهرهاي جهان، برخي از تدابير  –
هاي  هي در باره ضرورت حفظ منابع آب، و اجراي  برنامههاي آموزشي براي ارتقاي آگا سبز بيروني، ايجاد گروه

كنندگان به استفاده از وسايل كارامد. با اين وجـود، ايـن اقـدامات نوعـا بـه       استرداد وجه جهت ترغيب مصرف
شـوند.   سالي، انجام مـي  صورت محدود، واكنشي، موردي و معموال در واكنش به شرايط اضطراري، مانند خشك

جـويي عمـده بلندمـدت و     ، صـرفه DSMسد كه چنين رويكرد محدودي در استفاده از تدابير ر بعيد به نظر مي
  مطمئني در آب به همراه داشته باشد. در عوض، يك خط مشي جامع، بلندمدت و يكپارچه ضروري است.
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براي  گيرد تا تركيبي مناسب و كارامد را برگزيند. را در نظر مي DSMيك رويكرد جامع، تمامي تدابير موجود  –
هـاي   زمان برنامـه  تواند با اجراي هم هاي با كارايي بهتر، مي مثال، ميزان مشاركت در برنامه رايگان توزيع دوش

توان به جاي برنامه توزيع رايگـان، بـا تغييـر     گيري يابد. همچنين مي آموزشي و تبليغات بازاريابي بهبود چشم
كننـدگان خـانگي    هاي جديد را در مصـرف  خريد سردوشهاي اقتصادي الزم براي  گذاري انگيزه ساختار قيمت

افزايي كامل بين تـدابير   رسد هم در نظر گرفته نشوند، بعيد به نظر مي DSMهاي  ايجاد كرد. تا تمامي ظرفيت
  فردي و كارآمدترين تركيب به دست آيد.

ضـا را در تمـامي   را در طـول زمـان در نظـر گرفتـه و مـديريت تقا      DSMدر رويكرد بلندمـدت، تـاثير تـدابير     –
دهـد؛   ، اغلب سطح موفقيت را افـزايش مـي  DSMبندي تدابير  كند. مرحله هاي بلندمدت دخيل مي ريزي برنامه

  براي مثال، استفاده از تبليغات آموزشي جهت افزايش سطح آگاهي عمومي و پذيرش تغييرات قيمت در آينده. 
ند تا مقرون بـه صـرفه شـوند. بـراي مثـال، اجـراي       به گذشت زمان نياز دار DSMطور مشابه، برخي تدابير  به –

تر نسبت به بازسازي و اجراي اين سيستم در  كشي دوگانه در يك ساختمان جديد، يك گزينه نسبتا ارزان لوله
سـازد.   ها در سطح شـهر ممكـن مـي    يك ساختمان قديمي است و اين كار، بازچرخش آب را در كل ساختمان

هـاي   اي برخي ديگر را در آينده غيرضروري سازد. براي مثال، ايجاد انگيزهممكن است اجر DSMبرخي تدابير 
هاي مالي بعـدا   تواند بسيار موثرتر از ايجاد اين انگيزه مالي در سازندگان براي استفاده از وسايل آبي كارامد، مي

 كنندگان خانگي براي تعويض وسايل ناكارامد باشد. در مصرف

 مدت و يكپارچه در تامين آب شهريهاي رويكرد جامع، بلند ويژگي -5-2-1- 5

   1جامع -
  .شود انتخاب بيترك نيكارآمدتر تا شوند گرفته نظر در ديبا DSM تدابير يتمامكه  جامع، يعني اين

  2بلندمدت -
در طول زمان، و در نظر  DSMاي تدابير مختلف   مرحلهريزي بايد به صورت بلندمدت و با در نظر گرفتن اجراي  برنامه
 يرات ذخاير آب در آينده انجام شود.گرفتن تغي
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  1يكپارچه -

ريزي بلندمدت تامين آب با هم تلفيق شـوند. همچنـين منـابع     هر دو گزينه تقاضا محور و تامين محور بايد در برنامه
مرتبط (مثل انرژي، فاضالب)، تقاضاهاي اكولوژيكي، اقدامات توسط ديگر سطوح دولت، و قيمت تمام شده بايـد در نظـر   

  رفته شوند.گ
ريـزي و اجـراي    هاي مرتبط با آب و اختصاص بودجه ثابـت بـراي برنامـه    حساب آوردن تمامي مصارف آب و فعاليت به

گـذار مـديريت تقاضـا بـه عنـوان       گذاري در چنين تغييرات ماندني نهـادي، پايـه   بازآموزي كاركنان ضروري است. سرمايه
و سازگار خواهد بـود. اتخـاذ رويكـردي بـر مبنـاي حوضـه آبريـز نيـز          شاخصه اصلي آبرساني و به عنوان فرايندي مداوم

  هاي بشر بر سالمت اكوسيستم خواهد بود. كننده رسيدگي به اثرات تجمعي تمامي فعاليت تضمين
هـاي   ها و گزينه گيرد و تدابير مديريت تقاضا را با بخش ترين تركيب اقدامات را در نظر مي رويكرد يكپارچه، كم هزينه

ترين تركيب، با در نظر گـرفتن تمـامي اثـرات مصـرف آب، از      كند. كم هزينه هاي تامين محور تركيب مي مثل پروژه ديگر
شود.  زيستي، تعيين مي   هاي تصفيه آب شرب و فاضالب، واثرات محيط جمله نيازهاي انرژي براي گرمايش يا پمپاژ، هزينه

گيـرد،   در نظر مي 2هاي بيروني زيستي را به عنوان هزينه   ي و محيطبرخالف روش استاندارد تحليل هزينه كه اثرات تجمع
  گيرد. زيستي و عملكردهاي و تقاضاهاي اكولوژيكي را هم در نظر مي   تحليل يكپارچه، اثرات محيط

گنجاندن نيازهاي اكولوژيكي در مديريت آب، وجود مقدار مشخصي آب (بـا كيفيـت مناسـب) در سيسـتم را ايجـاب      
وحـش،   حيـات ين آب در جاي طبيعي خود، عملكرد اكوسيستم را پايدار كـرده و خـدمات اكولـوژيكي آن مثـل     كند. ا مي

كنـد. ايـن آب همچنـين فوايـد اقتصـادي       حفاظـت مـي  را كنترل سيل و تغذيه آبخـوان  خوش منظرسازي و گردشگري، 
  دارد.ها را  سازي آلودگي متعارفي چون حمل و نقل، انرژي برق آبي، ماهيگيري و رقيق

عالوه بر در نظر گرفتن تمامي اثرات و فوايد، رويكرد يكپارچه بايد تالش تمامي سطوح دولت را نيـز در مـديريت آب   
شود بر اقدامات ساير سطوح تاثيرگذار اسـت. بـراي مثـال،     دخيل كند. تدابيري كه توسط يكي از سطوح دولتي انجام مي

هـاي   كند ممكـن اسـت اجـراي طـرح     ي كارامد را در يك استان الزامي ميكشي كه استفاده از وسايل آب دستورالعمل لوله
  هاي مالي را غيرضروري كند. محلي انگيزه

  يتكرامش گيري تصميم و ذينفعان مشاركت -
هـاي جامعـه بيـان شـده و      ، تـا اطمينـان حاصـل شـود كـه ارزش     نفعاندار ذي ايجاد فرايندهايي براي مشاركت معني

  هاي بلندمدت و پايدار مشاركت دارند. حل جراي راهشهروندان در شناسايي و ا
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  ينوآور -
كنـد، تـا صـرفا رسـاندن آن بـه دسـت        هايي ابتكاري با تمركز بر كيفيت خدمات بنيادي كـه آب ارائـه مـي    حل پيدا كردن راه

  هاي آينده. عدم قطعيت هاي كارامد در مصرف آب و كسب تجربه با تدابير انتظاري كاهنده كننده. بهبود بازار براي فناوري مصرف

  يرهبر -
سازي بـراي   زيست محور. ظرفيت   هاي محيط ها و آخرين فناوري گيري از بهترين روش هدايت تمامي موسسات با بهره

المللـي در مـديريت آب. گسـترش تحقيقـات علمـي، اكولـوژيكي و        سازي از مسايل موجود و نوظهـور محلـي و بـين    آگاه
  هاي آزمايشي. آوري پيشرفته اطالعات، توسعه تكنولوژي و انجام پروژه معاقتصادي از طريق ج -اجتماعي

ريزي بلندمدت، تخمين دقيق ميزان موجودي آب در آينـده بـا در نظـر گـرفتن اثـرات بـالقوه        جنبه مهم ديگر برنامه
  تغييرات اقليمي بر ميزان منابع آب محلي است.

هاي بسيار متفاوتي با آنچه در مديريت تـامين   ها و پيچيدگي لشاتخاذ رويكردي جامع، بلندمدت و يكپارچه، اغلب چا
تر و غيرمتمركز تاكيـد دارد تـا كـارايي را افـزايش      هاي كوچك بر بسياري گزينه DSMشويم دارد.  محور با آن مواجه مي

و تـا سـاختار    هـاي خـاص   در منازل گرفته تا بازچرخش فاضالب براي استفاده 1دهد، از استفاده از وسايل آبي كم جريان
  گذاري. متنوع قيمت

هاي متمركز و بزرگ  گيري با پروژه كند، اما تقابل چشم ها را فراهم مي چنين رويكردي مجموعه قابل انعطافي از گزينه
هاي كـامپيوتري متمركـز، گـران و     مقياس مديريت تامين محور دارد. چنين تغييري در طرز تفكر مشابه تغيير از سيستم

تـري از   مسـتلزم مشـاركت بـيش    DSMهاي در محل است. عالوه بر ايـن،   تر از سيستم يك شبكه كوچكتك منظوره به 
كنندگان آب،  كنندگان پاياني سيستم است. اساسا نياز به تغييراتي در آگاهي و حس مباشرت از طرف تامين طرف مصرف
تلفي در سطوح مختلف دولتي و غير دولتي نيـاز  ها، مشاغل و صنايع دارد. در نتيجه، به مهارت ها و منابع مخ مالكان خانه

  دارد تا اين تغيير جهت به سوي مديريت تقاضا صورت پذيرد.
تـا   1970تواند موثر واقع شـود. از دهـه    دهد كه رويكرد جامع به مديريت تقاضا، مي تجربيات سراسر جهان نشان مي

اند. اين تمايل نه فقـط بـه عنـوان     گرايش پيدا كرده DSMاي به سوي  طور فزاينده كنون، مديران آب شهري در آمريكا به
هـاي   زيسـت پسـندترين راه     ترين و محيط اي از تدابير است كه مقرون به صرفه تدبيري اضطراري، بلكه به عنوان مجموعه

 كند. يابي به امنيت آبي را فراهم مي دست
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 كپارچهي و بلندمدت جامع، كرديرو به ازين -

هاست كه وجود دارد. با اين وجود، تدابير الزم در مـديريت تقاضـا    كارايي آب و مديريت تقاضا سال هاي افزايش استراتژي
دهـد كـه چـرا رويكـرد جـامع، بلندمـدت و يكپارچـه در         شوند. اين قسمت شرح مي كار گرفته نمي طور كامل به هنوز هم به

رد. اين قسمت بـه دو بخـش تقسـيم شـده اسـت.      توان چنين رويكردي را اتخاذ ك مديريت تقاضا ضروري است و چگونه مي
دهد. بخش دوم به بيان مسـايل   پردازد و موانع پيش رو را مورد توجه قرار مي مي DSMمانده بخش اول، به بيان نياز به  باقي

هـاي   نامـه ريزي بلندمـدت و بر  پردازد. گزارش روند برنامه ريزي، هماهنگي و نيز اقدامات باالدستي دولتي مي حكمراني، برنامه
  كند. در مديريت آب و ديگر منابع فراهم مي DSMاي را براي آميختن  كند و در واقع طرح اوليه عمل را مفصل بيان مي

دهـد، داليـل محكمـي بـراي      عليرغم باور رايج كه تقاضاي آب شهري درصد كمي از كل تقاضاي آب را تشـكيل مـي  
توان به موارد زير اشـاره كـرد: ميـزان بـاالي      ن مدعا وجود دارد كه ميهايي براي اثبات اي مديريت تقاضا وجود دارد. مثال

اند و افزايش  هاي آبي موجه هاي تامين آب و يا زيرساخت مصرف آب شهري، افزايش روز افزون شهرهايي كه با محدوديت
زيست    آوري بر محيط انها. عالوه بر اين، برداشت آب و برگشت فاضالب شهري، اثرات زي هاي اوليه توسعه زيرساخت هزينه

  و متعاقبا بر كيفيت آب آشاميدني دارد. 
شـود و ايـن وضـعيت بـا افـزايش مصـرف آب        ها درباره مديريت آب هر روز زيادتر مـي  ها، نگراني در نتيجه اين چالش

رد، شهري، رو به وخامت است. اگر چه مديريت تقاضا حكم اكسيري براي حل مشكالت تامين و مديريت آب شـهري نـدا  
تواند كمـك بـه كـاهش و يـا محـدود       طور مشخص، مي ها موثر باشد. به تواند در رسيدگي به بسياري از اين چالش اما مي

  دهد. كردن مصرف آب شهري و توليد فاضالب كند كه نتيجتا، پايداري و امنيت منابع آب را افزايش مي
  شوند.  مي DSMكار گرفتن  تر براي به ه بيشهاي مديريت آب اغلب همپوشاني دارند و باعث ايجاد انگيز چالش

هايي براي حفاظت منابع آب به سه دليل عمده انجام شده است: پرهيـز از   تالشكانادا اونتاريو در شهر  مثالبه عنوان 
هـاي توليـدي    افت مداوم سطح آب زيرزميني و اثرات آن بر ماهيگيري به دليل برداشـت بـيش از حـد، كـاهش آلـودگي     

هاي آب و فاضالب براي برآورده كردن تقاضاهاي روزافـزون.   خانه تر براي توسعه تصفيه هاي بيش رهيز از هزينهشهرها، و پ
DSMگيرد. هايي را در رويكردي يكپارچه به مديريت آب در نظر مي ، چنين انگيزه  

  آب تامين منابع تيقطع عدم و تيمحدود -
ر مناطق گرم و خشك، در حال نزديك شدن و يا تجاوز از حـد  خصوص د تقاضاي آب در بسياري از شهرهاي ايران، به

تري هر روزه در حـال رسـيدن بـه حـد      دهد كه شهرهاي بيش تامين آب توسط طبيعت است. چنين مشكالتي نشان مي
هـاي تـامين آب و تنـزل منـابع، بـا آثـار        شان هستند. محدوديت هاي كنوني منابع آب محلي خود و/يا ظرفيت زيرساخت

داري بـين اقلـيم و چرخـه هيـدرولوژيكي وجـود دارد.       انـد. ارتبـاط معنـي    ه تغييرات اقليمي در جهان در آميختهناشناخت
طور مستقيم بر ميزان جريان متوسط ساالنه، نوسـانات سـاالنه و توزيـع فصـلي آن اثرگـذار       هاي اقليمي، به تغييرات رژيم

هـاي حـدي آب و هـوايي و افـزايش رخـداد       ر فراواني پديـده تر اقليمي همچنين به معني تغيير د است. تغييرات گسترده
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هاي خشك و تر است. با همراه شدن اين تغييرات با افزايش تبخير و تعرق، كاهش انباشت برف و افزايش مصرف آب  دوره
  شود. تر مي تر چمن، عدم قطعيت منابع آب بيش مثل آبياري بيش

ين رو، متخصصان اقليم بر اين باوراند كه بايد آماده باشيم خودمـان را  كاهش آثار تغيير اقليم، فرايندي كند است. از ا
، اصـرار دارنـد كـه مـديران آب بررسـي و امتحـان       IPCC 1المللـي تغييـر اقلـيم    با اين تغييرات وفق دهـيم. هيـات بـين   

روع كننـد.  هـاي تخصـيص آب را شـ    هاي احتمألي و سياسـت  برداري، برنامه سيستماتيك معيارهاي مهندسي، قواعد بهره
IPCC  بـا تغييـرات اقليمـي، اجـزاي اصـلي بـراي        2كند مديريت تقاضاي آب و تطبيق نهادي بيان مي» اطمينان زياد«با

  هاي تغيير اقليم است. گويي به عدم قطعيت پذيري سيستم براي پاسخ افزايش انعطاف
شـوند،   هاي) تغيير اقليم، مواجه مي تهاي تامين آب و ترديدهاي (عدم قطعي با افزايش شمار جوامعي كه با محدوديت

به عنوان يك ضرورت است. مديريت تقاضا بخش  DSMهاي  ريزي بلندمدت نيازمند تشخيص و ارزيابي كامل گزينه برنامه
مدت، و فراهم كردن  هاي تامين آب در كوتاه مهمي از برنامه متنوع مديريت ريسك است و توانايي جلوگيري از محدوديت

  پذير به تغييرات اقليمي در آينده را دارد. عطافهاي ان واكنش

  آب و فاضالب گذاري سرمايه يها هزينه -
هـاي   ترين در بين تمام تاسيسات عمومي است. اسـتفاده كـارا از زيرسـاخت    هاي مدرن آب و فاضالب پرهزينه سيستم

هـاي آب و فاضـالب شـهري و     ركتشتر ساخت و ساز، امري حياتي براي  هاي بيش پرهزينه كنوني و كاهش بالقوه هزينه
هـاي   ها سـت. بسـياري از زيرسـاخت    تر آن ها، با توجه به بودجه كم بيش شهرداريهاي عمران شهري و  روستايي، شركت

ها در برخي مناطق بـراي بـرآورده كـردن     سال دارند. همچنين، سيستم 50تامين آب مراكز بزرگ كشور، عمري بيش از 
  دني نياز اساسي به ارتقا دارند.استانداردهاي كيفي آب آشامي

ها پرهيز كنـيم.   هاي كنوني، به نفعمان است كه از توسعه زيرساخت هاي تعمير و نگهداري زيرساخت با توجه به هزينه
تـرين پيـك معمـوال در تابسـتان      هاي ساعتي، روزانه و فصلي بسيار متغير است. بيش تقاضاي آب شهري با توجه به پيك

هـا بايـد بـراي تـامين ايـن       رف بيشينه ساعتي بر ظرفيت شبكه آب و فاضالب تـاثير دارد و زيرسـاخت  افتد. مص اتفاق مي
  ماند. هاي غيرپيك بال استفاده مي تقاضاهاي پيك ساخته شوند. نتيجه آن، بخش بزرگي از ظرفيت است كه در زمان

بنـدي و سـطح    توانند مشخصـا زمـان   يتوانند مصرف كلي آب را كاهش دهند، همچنين م مي DSMهاي  كه برنامه درحالي
هـا را افـزايش    ، تقاضا را هموارتر كرده و كارايي كلي زيرساخت»پيك جايي جابه«تقاضاي پيك را هدف قرار دهند. اين رويكرد 

  كند. يطور بالقوه از آن جلوگيري م دهد. كاستن مقدار پيك تقاضا، نيازهاي زيرساختي آينده را نيز به تعويق انداخته و يا به مي

                                                      
 

1- International Panel on Climate Change 
2- Institutional Adaptation 



  145  08/10/95  آب يتقاضا تيريمد - پنجم فصل

 

تـر   مثال شهر نيويورك. مصرف فزاينده آب شهري، معموال به معناي افزايش مقدار فاضالب توليدي است. توليد بـيش 
هـا،   هاي تصفيه فاضالب بينجامد. پرهيز از ايـن هزينـه   تر براي گسترش زيرساخت تواند به صرف هزينه بيش فاضالب، مي

گيري  ميليون گالن در روز با بهره 250نيويورك مصرف آب خود را تا دليل و منطق ديگري براي مديريت تقاضاست. شهر 
ها خودداري كرده و  خانه كاهش داد و از اين راه از صرف يك ميليارد دالر براي گسترش تصفيه DSMاز يك برنامه جامع 

  .]60[به تعويق انداخت  براى يك مدت نامحدودنيازش به توسعه منابع جديد تامين آب را 

  يزيست   محيط آثار -
اگرچه شهرها بخش كوچكي از كل برداشت آب در كشور را دارند، لكن اين تقاضا از نظر جغرافيايي متمركـز اسـت و   

هاي اقتصـادي شـهرها    كند. جمعيت پرتراكم مسكوني و حجم زياد آب مورد نياز براي فعاليت كيفيت مناسبي را طلب مي
انـد كـه از منـابع دور     تيجه، بسياري از ساكنان شـهرها وابسـته بـه آبـي    منجر به تهي شدن منابع محلي شده است. در ن

در فراي مرز شهرها در طول صدها كيلومتر از سرچشـمه و  » ردپاي اكولوژيكي«برايشان آورده شده است كه باعث  ايجاد 
سد. چنين اثرات مركبي ر دست نيز مي به واسطه آلودگي توليد شده از تخليه فاضالب به پايين» ردپا«هاست. اين  رودخانه

  كنند. اند وارد مي ها وابسته از توسعه، فشار شديدي بر منابع آبي كه شهرها به آن
ها بر سالمت آب هاي سـطحي نيـز تاثيرگـذار اسـت. بـراي مثـال اسـتخراج بـيش از انـدازه از           ها. تخليه آبخوان مثال
هاي  هاي محلي شده است. اين پديده به اكوسيستم خانهها به رود هاي انتاريو، باعث كاهش جريان آب از سرچشمه آبخوان

آبي لطمه زده است. مشابه اين پديده در حوضه آبريز درياچه اروميه نيز مشـاهده   -هاي سرد خصوص ماهي آبي منطقه،به
هـايي   هـا ماننـد اسـفنج    تواند اثرات سخت و ديرپاي داشته باشد. آبخوان هاي زيرزميني مي شود. پمپاژ بيش از حد آب مي

دهند. پمپاژ بيش از حد، همچنـين   هاي پر بارش، با جذب و تغذيه كاهش مي ها را در طول دوره كنند كه رواناب عمل مي
ها شود كه اين باعث تغييـر   تواند سبب متراكم شدن رسوبات آبخوان دهد و مي الگوي جريان آب در زيرزمين را تغيير مي

 20طور دائمي بكاهد. در مكزيكو سـيتي، آبخـوان    ت از ظرفيت جذب آن بهدر ظرفيت آبخوان در آينده شده و ممكن اس
هاي بزرگي از شهر شد. دره مركـزي كاليفرنيـا نيـز چنـين      سال افت كرد، كه باعث نشست بخش 50متر در طول  سانتي
بـر اثـر   هاي زيرزميني خود به دليل استفاده بيش از حـد، تجربـه كـرده اسـت. نشسـت زمـين        هايي را در سطح آب افت

  ها در ايران نيز رو به فزوني و گستردگي است.  استخراج بيش از حد از آبخوان
تـري بـراي حفـظ تعـادل اكولـوژيكي       ي سـطحي و زيرزمينـي كـاهش يابـد، آب بـيش     هـا  آبهنگامي كه برداشت از 

هـاي   هـا و اكوسيسـتم   وانتوانند فشار بر آبخ همچنين مي DSMهاي  شود. برنامه ها فراهم مي ها و مصب ها، تاالب رودخانه
  هاي جديد، انحراف آب و سد، كاهش دهند.  هاي زيربنايي بزرگ مانند حفاري چاه آبي در خطر را از طريق پرهيز از پروژه

مديريت تقاضا همچنين باعث بهبود كارايي تصفيه فاضالب از طريق كاهش حجم فاضالب و افزايش زمان ماند، بهبود 
  شود. ي پذيرنده ميها آبو كاهش آلودگي  كيفيت جريان خروجي فاضالب
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  يدنيآشام آب تيفيك -
جنبه قابل بررسي است.  چندحجم باالي مصرف آب شهري تاثير سوئي بر كيفيت آب آشاميدني دارد. اين تاثير حداقل از 

تـر   هزينـه بـيش  تري بايد براي رسيدن به استانداردهاي آب آشاميدني تصفيه شود و موجب  با افزايش حجم مصرف، آب بيش
شـود، در   كه عموما حجم باالي مصرف، سبب افزايش حجم توليـد فاضـالب مـي    شود، باتوجه به اين مواد شيميايي و انرژي مي

تري همراه خواهد بود. تصـفيه   تر فاضالب، با كارايي پايين هاي كوتاه تر و غلظت پايين نتيجه، تصفيه فاضالب نيز به دليل توقف
دست و نيز لطمه  تر آلوده كرده، باعث افت كيفيت منابع آب براي استفاده كنندگان پايين پذيرنده را بيشنا مطلوب، منابع آب 

هـاي تصـفيه بـاالتري را بـه همـراه       تواند هزينه تر مي شود، توسعه منابع آب بيش به ظرفيت اكوسيستم در تامين آب سالم مي
و نيز براثر كيفيت نامطلوب آب پمپاژ  ها باال باشد مواد آلي در آنلظت غداشته باشد، مخصوصا وقتي كه اين منابع كدر بوده يا 

  ها. شده از اعماق زياد توسط چاه

  منافع ذينفعان از كاهش تقاضا -

زيستي كه فراتـر از     تقاضا، چندين مزيت ديگر از جمله منافع محيط - هاي مديريت تقاضا عالوه بر بهبود توازن تامين گزينه
جـويي انـرژي در گـرم كـردن و      تر است، دارد. منافع اقتصادي محسوس شامل صرفه هاي كم اصل از هزينهمنفعت اقتصادي ح

هـاي   جـويي در هزينـه   آوري و تصفيه فاضالب و نيز صرفه هاي تصفيه آب، ظرفيت سيستم توزيع، جمع پمپاژ آب، حذف هزينه
زيستي نيز    تواند منافع محيط جويي آب مي است. صرفه هاي تامين آب سازي و يا حذف پروژه اي به علت تعويق، كوچك سرمايه

ها داشته باشد. در بسياري موارد، حتي در جاهـايي كـه تـامين فـراوان آب      ها و مصب با افزايش دسترسي آب براي انهار، تاالب
ده، اتخاذ تدابير مشخصي هاي مديريت تقاضا سودمنداند. به بيان سا وجود دارد و شكافي بين تامين و تقاضا وجود ندارد، برنامه

  جويي اقتصادي دارد. كنندگان صرفه كنندگان آب و هم مصرف تواند هم براي تامين از مديريت تقاضا مي
  آمده است. )1-5(تر مديريت تقاضا در كادر  چند مزيت بيش

  تقاضا تيريمد تر شيب ديفوا -1-5كادر 
 يخانگآبپمپاژياگرمايش براي مثال تر كم انرژيمصرف-
  تصفيه فرايند در شيميايي مواد مصرف كاهش -
  خشكسالي هاي دوره طول در آن دردسرهاي و اضطراري هاي محدوديت اعمال به نياز كاهش -
 پـذيري  طافانع از و بوده تر بيش و متنوع DSM هاي برنامه در گذاري سرمايه هاي فرصت. اقليمي تغييرات مانند هايي قطعيت عدم با تطبيق براي بهتر توانايي -

  .است برخوردار دارند، ناپذيري برگشت الزامات كه محور تامين هاي گزينه به نسبت تري بيش
  محور تامين هاي پروژه به نسبت سنگين هاي وام يا ها پرداخت پيش به تر كم نياز -
  تقاضا در قطعيت عدم علت به تر كم ريسك و تقاضا بهتر بيني پيش -
  .شود مي كنوني محور تامين متمركز گيري تصميم شيوه با مقايسه در ذينفعان و دولت بين بهتري رابطه به نجرم كه بهتر مشاركتي رويكرد -
  مجدد استفاده براي آب احياي مثل جانبي، محصوالت بازيافت از تر بيش درآمد توليد -
  فاضالب و آب ايه سيستم عملكرد بر بهتر كنترل نتيجه در و پايش و حسابرسي براي تر بيش هاي انگيزه -
 بـازدهي  هـاي  پيشرفت ديگر ارزيابي و صنايع تر پايين هاي هزينه به منجر تواند مي آب از كاراتر استفاده براي DSM هاي انگيزه( صنايع تر بيش رقابتي فضاي -

  )كند مي مهيا صنايع براي را رقابتي فضاي نتيجه در و شود آب
  اقتصادي تر بيش فعاليت -
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  تقاضا ديريتم روي پيش موانع -6- 5

كـه در بخـش آب،    مديريت تقاضا در خدمات انرژي برق از مقبوليت نسبتا بااليي در جهان برخـوردار اسـت، درحـالي   
هـا   تواند كمبود فناوري باشد، چرا كه بسياري از روش خصوص در ايران، هنوز در مراحل ابتدايي قرار دارد. علت آن نمي به

وار موانعي كه باعث  خالصه )2-5(اند. كادر  هاست كه در بازار موجود د مصرف آب، مدتو ابزارها، مثل وسايل و ابزار كارام
  كند.  شده است را بيان مي DSMپيشرفت آرام 

  DSMموانع پذيرش  - 2-5كادر 
  ينگرشموانع

  آب فراواني درباره غلط باور -
  زيست محيط از ها زيرساخت و انساني اقتصاد گرفتن نظر در جدا -
  دولت دخالت بدون آزاد، بازار با اي جامعه شتندا آرمان -
  است زندگي تر پايين استاندارد معني به آب، تر كم مصرف كه اين اعتقاد -
  .اند خيالي يا و نامطمئن DSM هاي جويي صرفه كه اين فكر -
 رويت قابل هاي پروژه سياسي ارجحيت -

  يمال موانع
  پايين گذاري قيمت و سوبسيدها -
  ثابت و براورد قابل مدهايدرآ به نياز -
  )زياد گذاري سرمايه صورت در( كافي درآمدهاي داشتن به نياز -
 DSM در گذاري سرمايه كمبود -

 سرمايه بازگشت در زماني فاصله -

  اطالعات و داده موانع
    DSM مورد در گيران تصميم احتياط -
  سود/هزينه جامع هاي مدل نبود -
 DSM ناكارامد هاي برنامه -

  يتيريمد نعموا
  )غيريكپارچه( چندپاره مديريت -
   صرف مهندسي تعصبات -
  جديد رويكردهاي پذيرش در اكراه و فرمولي تفكر -
  پذير غيرانعطاف هاي سياست -
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   DSMمدل مفهومي موانع پيش روي اتخاذ  -1-5شكل 

 آب تقاضاهاي مديريت در مناقشات -6-1- 5

 تقاضـا  تامين. باشند تعارض در مكن استم اهداف نيا از ياريبس دارند، چندگانه اهداف عموما آب منابع يها سيستم
 منـابع  يها سيستم برداري بهره و ريزي برنامه در جيرا تعارض كي. است آب منابع يها سيستم از ياريبس ياصل هدف كي

 آب، تيـ فيك مـورد  در ييدهايق با و متفاوت يورهامنظ با تقاضا چند يبرا را آب ديبا ستميس كه افتد مي اتفاق يزمان آب
 .كند تامين رهيغ و ليس كنترل

 كيـ مثال، ممكن است  يآيد. برا به وجود مي ياز جنبه نهاد يآب، مسايل مهم كنندگان تنوع اهداف مصرفبر  عالوه
صـنعت ممكـن    كيكه  ليو احشام تامين كند، درحا ياريآب يتقاضاها يقصد داشته باشد كه آب را برا يسازمان كشاورز

باور غلط دوباره 
 فراواني منابع

ظر گرفتن اقتصاد بشردر ن
هاي ساخته  و زيرساخت

صورت  شده توسط او، به
 زيست جدا از محيط

هاريشه

تعصب تامين محور 
 مهندسان

گذاريبراورد سرمايه
 باال

 عادات رايج

 گذاري پايينقيمت

كه مصرف اعتقاد به اين
تر آب، به معني  كم

تر  استاندارد پايين
 زندگي است

آزادآرمان جامعه خريد 
 بدون دخالت دولت

نياز به درآمدهاي ثابت
 بيني و قابل پيش

DSMكه منافع  نگراني از اين

غيرقابل اعتماد و / يا 
  اهميت هستند بي

  تفكر فرمولي

  پذير هاي غيرانعطاف سياست

توسعه زيرساختي حمايت
 شده از طرف دولت

ازDSMاحتياط در مورد
  گيران جانب تصميم

براياولويت سياسي
 هاي با نتايج آشكارتر پروژه

هاي جامعكمبود مدل
  هزينه / درآمد

گذاري دركمبود سرمايه
DSM 

هاي كارآمدكمبود برنامه
DSM 
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مسـوول   يها . شركترديدر نظر بگ رهيو غ ستميساخت، خنك كردن س يفرايندها ياست قصد داشته باشد كه آب را برا
 ديـ با ن،يدارنـد. بنـابرا   ييو روسـتا  يآب شـهر  يتقاضـاها  تـامين اعتماد  تيقابل شيبه افزا ليتر تما بيش يخدمات شهر

ممكن اسـت سـطح    هستد و يكه معموال از شركت مختلف يسازان ميتوسط تصم آب يتقاضاها تيريمد يبرا ييها گزينه
  كار گرفته شود.  مطلوب خود داشته باشند، به يها اعمال سياست يبرا اراتياز اخت يمتفاوت

    آب تقاضاي مديريت هاي استراتژي - 7- 5

ضـاي آينـده بـدون بـه خطـر      هاي موثر بـراي بـرآوردن تقا   دورنماي بحران آب، مديران آب را به چالش جست و جوي راه
  ) است. IWRMهاي منابع فعلي آب كشانده است كه همان مديريت جامع منابع آب ( انداختن پايداري طوالني مدت سيستم

داشتن منـابع آب   مديريت تقاضاي آب، شاخه نسبتا جديد علم منابع آب است كه گزينه نويدبخشي را براي پايدار نگه
  كند.  شيرين جهان ارائه مي

، همچنين مديريت تقاضاي آب را همراه بـا سياسـت و اسـتراتژي آب، قـانون و اسـتانداردهاي آب،      IWRMارچوب چ
هـاي   ها و حل مناقشه، كاركردها و ارزش ريزي و مديريت مشاركتي، تخصيص در ميان (زير) بخش چارچوب نهادي، برنامه

  . ]23[كند  ريزي مي طور صريح را طرح منابع آب، و مسايل فرامرزي به
تواند تنهـا گزينـه قابـل     زدايي، مديريت تقاضاي آب مي با توجه به موانع سياسي صادرات آب و هزينه نسبتا زياد نمك

  اجرا براي رفع نيازهاي آبي حال و آينده مناطق در مضيقه آب باشد.
مديريت جامع منـابع  نگر  تري براي تامين تقاضا در چارچوب جامع هاي مديريت تقاضاي آب، انتخاب هاي بيش گزينه

  گذارند.  هاي منابع آب در اختيار مي هاي حامي سيستم هاي طبيعي و اكوسيستم آب، بدون تنزل محيط

 تقاضا مديريت هاي برنامه و اقدامات -7-1- 5

توانـد از اقـدامات    هرگونه فعاليت، روش، ابزار فني، قانون يا سياست كه بتواند مصرف آب را بـالقوه كـاهش دهـد مـي    
بنـدي   شود. چندين روش براي گروه ا (يا حفاظت) محسوب شود. صدها اقدام مختلف در گزارشات يافت ميمديريت تقاض
  بندي براساس نوع مصرف آب است. پذير است. يك روش رايج، دسته اقدامات امكان

صرف ي اصلي مها تواند براي كاهش مصرف آب در بخش هاي مصرف كارآمد آب كه مي ها و روش هايي از فناوري مثال
  ) نوشته شده است.1-5استفاده شود، در جدول (شامل؛ مصارف خانگي، صنعتي، آبياري كشاورزي و ساير مصارف 
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  هاي اجراي مديريت تقاضا ها و برنامه استراتژي -1- 5جدول 
 استراتژي برنامه اجرا

 هاي مدارس ابتدايي و متوسطهبرنامه-
  ترويجي -هاي تبليغاتي رويدادها و فعاليت -
  هاي همگاني آگهي تبليغاتي در رسانه -
  هاي شخصي انتشار اطالعات از طريق تماس -
  كنندگان آب و كمك در نصب ابزارآالت حفاظت آب هاي توسعه براي آموزش مصرف برنامه -
 1برنامه نمايشي فضاي سبز كم مصرف آب خشك -

 آموزش عمومي

 برنامه آزمايش و جايگزيني كنتورها-
  ي و تعمير نشتبرنامه شناساي -
  برنامه بازرسي سيستم توزيع -
  براي اتخاذ تدابير حفاظت 2ها و استرداد وجه هاي مالياتي، يارانه انگيزه -
 هاي اجتماعي حفاظت  انگيزه -

 هاي مديريتي آب برنامه

 هاي ملي مديريت آبهاي و قانونسياست-
  هاي مصرف هاي اساسنامه ها و تقدم حقابه -
 و تدابير تاكيد شده حكومتي  استانداردها -

  هاي حفاظت  ها و دستورالعمل نامه اجراي آيين -
 هاي مصرف آب در شرايط اضطراري اعمال محدوديت -

 مقررات و نظارت دولتي

 گذاري آبهاي قيمتسياست-
  هاي قابل معامله حقابه -
  اي آب   هاي آب و بازارهاي منطقه بانك -
  كنندگان آب مصرف ها و استرداد وجه به يارانه -
  متقابل به حفاظت كشاورزي يارانه -
  ها و اعتبارهاي مالياتي انگيزه -
  ها) جرايم براي مصرف بيش از اندازه (سهميه -
 سازي بخش تامين آب خصوصي -

 هاي اقتصادي انگيزه

 يدولت نظارتو  اصالحات -7-1-1- 5

هاي اقتصادي براي برگزيدن اقـدامات حفاظـت    گيزهكننده شنوا و فراهم كردن ان ها با ايجاد محيط نظارتي و تنظيم دولت
هاي ملي اندكي در حال حاضر وجود دارد. تمركز اصلي  آب، نقش مهمي در مديريت تقاضاي آب دارند. با اين وجود، سياست

ادي) و هاي موجود، بر دفع آب بعد از استفاده كردن از آن (فاضالب) است. هر دو گزينه سياستي پايين به باال (اقتص سياست
سازي بخش آب از طريق جوازهاي قابل  كه خصوصي ها وجود دارد. درحالي (غيراقتصادي) براي دولت 3»كنترل و فرماندهى«

                                                      
 

1- Xeriscape   
2- Rebates  
3- Command-and-Control 
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كنـد، مقـررات و    گذاري به آرامي قابليت پذيرش سياسـي را در بسـياري كشـورها كسـب مـي      هاي قيمت معامله و استراتژي
  ها الزم است. هاي حفاظت آب براي عملي كردن اين گزينه ريهاي دولتي براي پژوهش در زمينه فناو يارانه

 ياقتصاد ريتداب -7-1-2- 5

 آب بازار -

 كند و راه موثري براي بازتخصيص منابع محدود آب بين مصارف رقيب است.  عنوان يك كاال تلقي مي بازار، آب را به  
 داند، در تراكنش  ي را مجاز ميتواند در مناطقي كه قوانين آب چنين معامالت هر دوي حقابه و حجم واقعي آب مي

  بازار داد و ستد شود. 
  هاي بازار در مناطق جغرافيايي كه منابع موجود كامال تخصيص يافته و  انتقال داوطلبانه آب در تراكنشداد و ستد و

  شود.  طور فزاينده مرسوم مي هزينه توسعه منابع جديد زياد است، به
 شود و بدين گونه انتقال آب را  ر معامالت نقدي براي آب نيز پديدار ميهنگامي كه منابع موجود كم باشند، بازا

  كند. كنندگان آب تسهيل مي ميان مصرف

 آب گذاري قيمت -7-1-3- 5

هاي قوي بـراي حفاظـت    گذاري، استراتژي موثري براي مديريت تقاضاست به شرطي كه ساختار نرخ آب انگيزه قيمت
  آب در بر داشته باشد. 

تـرين   تواند مهـم  كارايي اقتصادي و مديريت تقاضا مي يابي به گذاري با هدف دست هاي قيمت يتدوين و اجراي استراتژ
  گزينه براي تعادل بخشي تامين و تقاضاي آب در آينده شود. 

هـاي   عنـوان مـانعي در برابـر عـادت     اصالح نرخ آب يا وضع اضافه بها براي جلوگيري از مصرف زياد، يا وضع جريمه به
  شوند.  ب، مشتريان را به حفاظت آب تشويق ميرويه آ مصرف بي

ها را  هاي اقتصادي با پذيرفتن رفتارهايي كه منافع شخصي اقتصادي آن طبق يك نظريه اقتصادي، مشتريان به انگيزه
  دهند. بيشينه سازد، واكنش نشان مي

 ياهرم يها شيوه -7-1-4- 5

كيبي استفاده كـرد. تجربـه نشـان داده اسـت كـه تكيـه       طور جداگانه يا تر توان به اين چهار استراتژي مديريت تقاضا را مي
تر مـديريت تقاضـاي آب داشـته باشـد. بـراي مثـال،        زمان به چند استراتژي ممكن است اثرات هم افزايي و اثربخشي بيش هم
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در  هـا  كشـي سـاختمان   لوله 1گراي آب و عمليات وسيع به روزآوري يا بازسازي جويي آب در نتيجه تركيب تعرفه حفاظت صرفه
تـر اسـت. عمليـات     هاي حاصل از هر يك از اين دو هنگامي كه به تنهايي اجرا شـوند، بـيش   جويي سطح شهر از مجموع صرفه

  شود.  هاي اصالحات تعرفه آب يا توزيع ابزارآالت انجام مي آموزش همگاني، اغلب براي تقويت اثربخشي برنامه

 هاي اجرا استراتژي - 7-2- 5

هـا و   نامـه  شوند كه به قـوانين و آيـين   تفكيك مي» فرمان و كنترل«هاي  ضا به روشهاي اجراي مديريت تقا استراتژي
كنندگان آب را به اتخاذ تدابير كارآمد تشـويق   هاي اقتصادي و اجتماعي كه مصرف هاي داوطلبانه دربرگيرنده انگيزه شيوه

  كند متكي است.
هاي اقتصادي بـراي   ب، مقررات دولتي و انگيزهدر اين بخش، چهار استراتژي وسيع شامل آموزش همگاني، مديريت آ

هاي بارز مـديريت تقاضـا در    هايي از برنامه )، مثال1-5اند. جدول ( هاي مديريت تقاضا شناسايي و بحث شده اجراي برنامه
  .دهد ارائه مي هر استراتژي را

اند.  هادهاي مختلف آزمايش شدههاي ابتكاري توسط ن ها به هيچ وجه كامل نيست؛ بسياري از روش اين فهرست برنامه
  كند. طور اجمالي مرور مي هاي مهم هر استراتژي را به هاي زير جنبه بخش

بنـدي   عنـوان عناصـر بنيـادي در فرمـول     تواننـد بـه   اند، مي هاي بخش تامين تك تك اين تدابير كه نقطه مقابل گزينه
  مه، اجزاي زير را در بر دارد:مديريت تقاضا استفاده شوند. هر برنا» قابل اجراي«هاي  برنامه

  تدابير ويژه (يعني محتويات برنامه)، –
  كنندگان برنامه)، كنندگان آب (يعني مشاركت تعريف جمعيت هدف مصرف –
  هاي مشاركت، انگيزه –
  كنندگان، هاي انتشار اطالعات و تماس با مصرف اسلوب –
  بندي و تداوم اجراي برنامه، زمان –
  اند و برنامه هايي كه مسوول اجراي تعيين شركت –
  طرح ارزيابي برنامه. –

 آب مديريتي هاي برنامه -7-3- 5

گونـه كنتـرل مسـتقيمي بـر مقـدار آب       كشي شهري، هيچ هاي لوله هاي تامين آب، به ويژه سيستم متصديان سيستم
مين شود، عنوان مقدار معلومي كه اجبارا بايد با عرضه (توليد) آب تا برداشت شده از سيستم ندارند. نتيجتا، تقاضاي آب به

                                                      
 

1- Retrofit 
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در اياالت متحده و بريتانيا ثابـت كـرد كـه تقاضـاي آب،      1970هاي نيمه دهه  سالي كه، خشك شود. درحالي پنداشته مي
ها،  سالي تواند از طريق مداخله مديريت آب كاهش يا افزايش يابد. در آن خشك نيست، بلكه مي» معين و مسلم«مقداري 

كننـدگان آب بـه كـاهش موقـت مصـرف آب مهـار كننـد،         ا با ترغيب مصـرف كنندگان آب توانستند تقاضاي آب ر تامين
كننـدگان   كنندگان آب، تـامين  هاي توزيع كامال پرفشار باقي ماندند. در نتيجه همكاري اكثريت مصرف كه سيستم درحالي

  منظور كاهش مصرف آب خودداري كردند. آب از روش معمول قطع آب به

 براي كشور ييهاراهنما - 8- 5

تر مهم خواهد شد. با اين وجود،  نقش مديريت تقاضاي آب در كشور براي رفع كمبودهاي بالقوه آب هر چه بيشدر آينده، 
برداري خوب از پتانسيل كامل آن، مديريت تقاضاي آب بايد كـامال بـا ديگـر اقـدامات مـديريت آب آميختـه شـود.         براي بهره

  شوند: هاي پژوهش و توسعه خط مشي، ارائه مي ترين زمينه دبخشپيشنهادات عمومي زير با هدف شناسايي و پشتيباني از نوي
پذير است و بـه ناچـار ادامـه خواهـد يافـت، لكـن،        هاي كارآمد آب در كشور امكان تر شيوه گرچه توسعه بيش –

شـود.   طور كامـل محقـق نمـي    گذاري به سازي فني و نوآوري به خاطر كارايي بالقوه كم سرمايه هاي به پتانسيل
كنـد.   ها، صنايع و كشاورزان، چندان انگيزه اقتصادي براي نوآوري ايجاد نمي تامين آب براي خانواده هزينه كم

  يك نقش مهم دولت، تامين مالي توسعه پژوهش و فناوري است.
هـا و   نياز مهمي براي توسعه سياست هاي اعتمادپذير مصرف آب، پيش آوري و انتشار داده هاي ملي جمع برنامه –

هاي مصرف آب محدوداند و كيفيت ضـعيفي   مند مديريت تقاضاي آب است. در حال حاضر، داده مقررات هدف
هاي اعتمادپـذير حجـم تحويـل     گيري شوند. اندازه هاي آب محدود مي دارند و معموال به برآوردهايي از برداشت

انـد و   رجع، مهـم م -مكان GISهاي  هاي برگشتي و داده آب و نيز آب بازچرخش شده و بازيافت شده و جريان
  هاي آب گنجانده شوند. هاي مصرف آب و برداشت بايد در ارزيابي

اي و  ها جوابگوي نيازها جهـت پشـتيباني و تاييـد كارهـاي حرفـه      آوري داده هاي پژوهشي علمي و جمع تالش –
ي بـزرگ  هـا  هاي مديريت تقاضاي آب نبوده است. تنها تعداد اندكي مطالعه علمي پيرامون برنامه اجراي گزينه

» ارزيابي برنامه«تري در زمينه  ها بر مصرف آب صورت گرفته است. تحقيقات بيش مقياس حفاظت و اثرات آن
ريـزان و مـديران آب در طراحـي و     مورد نياز است تا از توسعه ابزارهاي تحليلي جهت افـزايش توانـايي برنامـه   

  ي آب، پشتيباني كنند.ور هاي ارتقا دهنده سطوح فعلي بهره ها و سياست اجراي برنامه
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 آب يتقاضا تيريمد سازي پياده يراهنما - 9- 5

بـه آن پرداختـه شـود. از     1»دارايـي  چرخه عمر«تواند به درستي از طريق  مديريت تقاضاي آب موضوعي است كه مي
) كشـور و  WSPرو، اين بخش از راهنما قصد دارد تـا راهنمـايي بـراي كارشناسـان دسـتگاهاي خـدمات تـامين آب (        اين
هـاي كارآمـد مـديريت تقاضـاي آب و      هـا و شـيوه   ها در فرآيندهاي مربـوط بـه تـدوين و اجـراي اسـتراتژي      اوران آنمش

  مستندسازي آن ارائه كند.

 ريزي زيربنايي مرحله برنامه -9-1- 5

هـاي   حـل  يا مقرون به صرفگي، اصل كليدي مديريت كارآمـد سـرمايه اسـت كـه در آن راه     2ريزي هزينه كمينه برنامه
هاگذاري تاسيسات جديد يا جـايگزيني درنظـر    گيري به سرمايه اي از قبيل مديريت تقاضا بايد پيش از تصميم غيرسرمايه

  ريزي جامع منابع)، تعريف تعادل مناسب بين موارد زير است: ريزي مقرون به صرفگي (يا برنامه گرفته شود. هدف برنامه
 و تجديد براي افزايش ظرفي يها سرمايههزينه ساخت تاسيسات  –

  هاي مديريت تقاضا و افزايش كارايي مصرف آب. از قبيل برنامه اي هيرسرمايغهاي  حل هاي متربط بر راه جويي صرفه –

 برداري و خدمات  مرحله بهره -9-2- 5

طور مثـال، مشـكالت فشـار     برداري (به تواند گزينه موثري براي چيره شدن بر مسايل بهره مديريت تقاضا همچنين مي
هاي قابل توجهي بـراي صـنعت آب، صـنعت بـرق، و      جويي يابي به صرفه ) باشد و پتانسيل دستكم در طي تقاضاي پيك

  طور كلي دارد. بدين ترتيب جامعه به

 مرحله تعويض/ از كار افتادگي تاسيسات  -9-3- 5

  ود. رسند ش شان مي تر تاسيساتي كه به انتهاي عمر اقتصادي تواند موجب عدم تعويض، يا تعويض كم مديريت موثر تقاضا مي

 استفاده و تخصيص موثر آب - 9-4- 5

  نظر عملي، مديريت تقاضاي آب شامل دو فعاليت وابسته است:  از نقطه
  فني مصرف آب و  3بهبود در كارايي –
  تخصيص كارآمد آب موجود در ميان مصارف رقيب.  –

                                                      
 

1- Asset Life Cycle 
2- Least Cost 
3- Efficiency 



  155  08/10/95  آب يتقاضا تيريمد - پنجم فصل

 

  شود. بحث مياين راهنما  6كارايي مصرف در فصل 

 1دستاوردها -9-4-1- 5

  تواند شامل موارد زير باشد: يت كارآمد تقاضاي آب شهري در كشور ميهاي مدير دستاوردهاي اجراي استراتژي
 كاهش مصرف آب. هم تقاضاي پيك و هم متوسط –

 كاهش نشت يا تلفات آب –

 كاهش جريان فاضالب –

 برداري هاي بهره گذاري زيربنايي و كاهش هزينه بهبود عملكرد مالي، از طريق تعويق سرمايه –

 زيستي آب   لي و محيطافزايش آگاهي مشتريان از ارزش ما –

 تر مصرف آب شهري افزايش توليد كشاورزي از طريق افزايش دسترسي آب ناشي از كارايي بيش –

 بهبود قابليت سوددهي صنايع روستايي –

 2محصوالت -9-4-2- 5

 برنامه مديريت تقاضاي آب (زير برنامه اي از برنامه جامع منابع آب) و اسناد تفصيلي پشتيباني مقتضي، شامل: –

 4آب آشنا 3يكار هاي برنامه، 

 ،گزارشات مديريت تقاضاي آب مربوط به موضوعات ويژه مديريت تقاضاي آب 

 / محك زني آب، گزارشات تحليل مصرف 

 گزارشات مميزي آب، و 

 /واسنجي كنتور گزارشات دقت 

 بندي  جمع -9-4-3- 5

اختي در شـمار  هاي زيرس مشكالت كنوني تامين آب در كشور، شامل مصرف باال و در حال افزايش شهرها، محدوديت
زيستي ناشي    گذاري و اثرات محيط هاي سرمايه روزافزوني از شهرها، ترديدهاي مرتبط با تغييرات اقليمي، و افزايش هزينه

هاي مديريت تقاضا توان رسيدگي به اين مشكالت را فراهم  از ادامه استفاده از شيوه مديريت تامين محور است. استراتژي
  هاي بلندمدت آب در نظر گرفته شوند. ريزي طور گسترده پذيرفته شده و در برنامه به كند و در نتيجه بايد مي

                                                      
 

1- Outcomes 
2- Outputs 
3- Business Plans 
4- WaterWise 
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زيستي ناپايدار اسـت.     در حال حاضر بخش قابل توجهي از تامين آب شهري كشور، از لحاظ كميت، كيفيت، مالي و محيط
طـور   ت تقاضا سبب بسط ذخاير كنوني و بهتواند سبب قرارگرفتن تامين آب در مسيري پايدارتر شود. مديري مديريت تقاضا مي

گيـري   هاي متعددي جهت تصـميم  گزينه DSMگويي به نيازهاي بالقوه آتي شود. اگرچه  زمان، آزادسازي منابع براي پاسخ هم
تـر كشـورها از    كند، امـا در بـيش   گيران و مسووالن محلي فراهم مي پيرامون مشكالت اشاره شده در اين بخش را براي تصميم

هنوز همچنان به عنوان يك رويكرد مـديريت   DSMكه چرا  مانده است. درك اين تر توسعه يافته باقي له ايران همچنان كمجم
  برد استفاده گسترده آن در آينده خواهد بود. گيرد، گام مهمي براي پيش آب مورد غفلت قرار مي

ـ  حل مشكالت حال و آينده كـم  تر در كارايي مصرف آب، پتانسيل زيادي براي كمك به هاي بيش پيشرفت – ي آب
ريزي جامع منابع آب و با هدايت  در مناطق مختلف كشور دارد. برنامه مديريت تقاضاي آب در چارچوب برنامه

  ل شود.يهايي نا تواند به چنين پيشرفت مناسب، مي
ف آب بـراي  يابي توازن درازمدت بـين منـابع و مصـار    تواند كران جديدي بر راه دست مديريت تقاضاي آب مي –

هاي اجتماعي، اقتصادي، قانوني، نهـادي و سياسـي مـديريت     توسعه باشد. با اين حال، نكات بسياري در شاخه
  تقاضاي آب بايد آموخته شود.



 

  6فصل  6

، حفاظت و كارايي مصرف تيريمد
آب
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  ، حفاظت و كارايي آبمصرف تيريمد -ششم صلف

ي روزافزون براي شتاب بخشي به مديريت مصرف آب و افزايش كارايي مصرف شـده  ها كمبود آب باعث توجه و تالش
تـري   كند كه بدون از دست دادن عملكرد، آب كم هايي اشاره مي ها، محصوالت و سيستم است. كارايي مصرف آب به روش

جـويي قابـل توجـه در     ي صرفهتوانند برا هاي مقرون به صرفه زيادي وجود دارد كه مي كنند. امروزه، استراتژي استفاده مي
  كار گرفته شوند. هاي مختلف مصرف به بخش

هـاي شـهري، صـنعتي و     كنندگان آب در بخش كنندگان آب و مصرف بهبود كارايي مصرف آب، معموال به عهده تامين
ر قابـل تـوجهي   تواند مقدا تر، مي ها با آب كم كشاورزي است. مديريت مصرف با برآوردن نيازهاي موجود كاربران و كاربري

از رويه مهندسي برگرفته شده است كه در آن، اين كلمه نوعا براي توصـيف كـارايي   » كارايي«از آب را آزاد كند. اصطالح 
) استفاده شده است. معيار كارايي فني براي مقايسه فرآيندها و محصوالت متنـوع،  2به درونداد 1فني (يعني نسبت برونداد

تـري يـا ديگـر     ك نوع دوش حمام بتواند هدف مشابهي (يعني، دوش گـرفتن) را بـا آب كـم   مفيد است. براي مثال، اگر ي
شود. مزايـاي كـارايي آب    تر) نسبت به نوع ديگري برآورده كند، كارآمدتر در نظر گرفته مي دادها (مثال فشار آب كم درون

تواند بدون خلـل   هاي سنتي مي برابر توالتهاي با حجم فالش كم در  اي در مقابل آبياري شياري يا توالت در آبياري قطره
هاي مصرف پاياني در دو شهر آمريكاي شمالي بـا مصـرف    ها، قابل توجه باشد. براي مثال، تحليل داده در منظور اصلي آن

 85تـا   46هاي مشتري عمـده در محـدوده    ليتر به ازاي هر نفر در روز نشان داد كه كارايي در بخش 806و  1412سرانه 
ها تدابير كارايي را كه پيش از اين فقط توسط درصدي  گيريم كه هرگاه همه مشتري تواند تغيير كند. نتيجه مي يدرصد م

درصد كاهش يابد. به  54تا  15توانست  شد اجرا كنند، ميانگين فعلي مصرف آب مي ها در هر شهر استفاده مي از مشتري
كـه ارزش درونـدادها و    توانـد مفيـد باشـد، مگـر ايـن      ري نمـي گـذا  هـاي سـرمايه   گيـري  هرحال، مفهوم كارايي در تصميم

  كننده سنجيده شود. مصرف
جويي شده، در جهت توسعه براورد تقاضاهاي مشابه (توسط  اشاره دارد. آب صرفه 3اقتصادي اييكار اصطالح كارايي، به

تخصـيص آب  -يابـد. بـاز   يص مـي تخصـ  -شود، يا به ديگـر بـاز   كاربرده مي كنندگان ديگر) به كننده يا مصرف همان مصرف
عنـوان سـطح دوم مـديريت تقاضـاي آب ديـده شـود. زمـاني كـه          توانـد بـه   جويي شـده و منـابع موجـود آب مـي     صرفه
شـان بـه تـامين آب     تخصيص آب به دليـل بـيم ازدسـت دادن حقـوق    -كنندگان آب درمقابل باز كنندگان و تامين مصرف

جـويي آب از   هـاي صـرفه   كه پتانسـيل  جو باشد. به هرحال، هنگامي ستيزه تواند تخصيص مي -ايستادگي كنند، فرآيند باز
تواننـد بـه    طريق مصرف كارآمد، كامال استفاده شده باشد و همه آب موجود تخصيص يافته باشد، مصارف جديد تنها مـي 

  بهاي مصارف موجود تامين شوند. 

                                                      
 

1- Output 
2- Input 
3- Economic Efficiency 
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زيستي دارد، چرا كـه     صنعتي، خانگي، و محيطتخصيص به منظورهاي -آب آبياري پتانسيل بزرگ و آشكاري براي باز
درصـد در   90درصد در مقيـاس جهـاني و بـيش از     85هاي آب شيرين (در حدود  كشاورزي فارياب سهم عمده برداشت

جـا هزينـه    ايران) دارد. نيازهاي آب آبياري برآورده نشده، حالت خاصي در برخي مناطق خشك جهـان اسـت، كـه در آن   
تر از هزينه واردات غذا از مناطق ديگر باشد. در اين رابطـه،   زدايي ممكن است بيش انتقال دور يا نمكتامين آب از طريق 

كه در غـذاهاي وارداتـي و ديگـر محصـوالت     » 1مجازي«تواند گسترش يابد و شامل مديريت آب  مديريت تقاضاي آب مي
  مصرف شده است، شود.

   مصرف آب ليتحل -6-1

كننـده و فصـل سـال تفكيـك كـرد.       توان بـه نـوع مصـرف    مين آب عمومي را ميمقدار آب تحويلي توسط سيستم تا
  آيد. هاي تحليل و تفكيك مصرف كل آب شهري در پي مي روش

 آب كننده مصرف هاي بخش -1- 6-1

گيري شده آب و تعيين توزيع مصرف كل آب بـين   توان براي تخمين مصرف كل اندازه مشتركان مي بهاي هاي آب از قبض
هاي اصلي مصرف (مثـل مسـكوني،    شده به بخش گيري اندازهكننده استفاده كرد. تفكيك مصرف كل  رفچند گروه مشابه مص

) تحليـل  1با يكي از چهار روش زير انجـام داد: (  مشتركان بهاي ي آبها قبضتوان از  و صنعتي) را مي اداري، خدماتي تجاري،
  . ]55[ايجاد كد  )4(ها، و  حساب هاي صورت برداري از پرونده نه) نمو3) توزيع اندازه كنتورها، (2كننده، ( هاي نوع مصرف دسته

اگر در پرونده هر مشتري، نوع مشترك مشخص شـده باشـد، از يـك برنامـه سـاده كـامپيوتري بـراي تهيـه خالصـه          
كننـدگان   جنس زيـر از مصـرف   هاي هم توان استفاده كرد. به يكي از بخش حساب ساالنه بر حسب نوع مشترك مي صورت

هـاي آپارتمـاني،    هاي چندخانواري و سـاختمان  ) مجتمع2) مسكوني تك خانوار، (1تواند تخصيص يابد: ( يك كد مي آب،
) مصارف بدون درآمد. مصرف آب در ايـن  6بخش توليد (صنعتي)، و ( )5(بخش عمومي و دولتي،  )4() بخش تجاري، 3(

  يك شود.تواند درصورت لزوم به فصل و كاربردهاي نهايي تفك ها مي بخش

 مصرف آب هاي مولفه -2- 6-1

  شود. فه فصلي و غيرفصلي تفكيك ميدر هر بخش مصرف، مصرف آب به دو مول
  
  

                                                      
 

1- Virtual 
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 مصرف فصلي  -

آب، ازقبيل آبياري چمن و باغچه يا خنك كردن ساختمان است كه از يك مـاه بـه مـاه     1اي از مصارف پاياني مجموعه
  كنند.  مل ديگر فصلي، تغيير ميديگر بر اثر تغيير شرايط آب و هوايي، يا به علت عوا

  مصرف غيرفصلي  -
اند كه از يك ماه به ماه ديگر نسبتا ثابـت   اي از مصارف پاياني آب، از قبيل مصرف ظرفشويي يا سيفون توالت مجموعه

  ماند، زيرا اين مصارف به شرايط آب و هوايي يا عوامل فصلي ديگر حساس نيستند.  باقي مي
دهند. البته  ساختمان را نشان مي 3ونو در 2نلي مصرف، اغلب مصارف آب به ترتيب در بيروهاي فصلي و غيرفص مولفه

چنين فرضي غيردقيق است، زيرا برخي مصارف درون ساختمان ممكن است فصلي باشند (مثال مصرف دستگاه رطوبت زا 
  توانند غيرفصلي باشند.  يا كولر تبخيري) و برخي مصارف بيروني مي

 آب مصارف پاياني -

ارزيابي كـرد. سـنجش دقيـق     توان بدون تجزيه مصارف فصلي و غيرفصلي به مصارف پاياني كارايي مصرف آب را نمي
گيري جريان در هـر خروجـي    مقدار آب مصرفي براي دوش گرفتن، سيفون توالت، و ديگر منظورها به نصب وسايل اندازه

ها خيلي گران اسـت، اغلـب از برآوردهـاي مهندسـي اسـتفاده       يريگ جا كه اين اندازه آب در هر ساختمان نياز دارد. از آن
هاي فيزيكـي و   اند و وضعيت هاي بسياري شود. به هرحال، چنين برآوردهايي اعتبار محدودي دارد، زيرا بر مبناي فرض مي

آب در  انيدار مقـدار مصـارف پايـ    هاي تحليلي بـراي تعيـين معنـي    گيرند. روش رفتاري در مصرف آب را اغلب ناديده مي
  اند. هاي بعدي توصيف شده بخش

 روابط مصرف آب - 3- 6-1

مقدار آب تحويلي به نواحي شهري به دو يا چند دسته مصرف آب و  4توان با تفكيك مصرف آب را با دقت معقولي مي
د طور مجزا براي هر دسته برآورد كرد. برآورد تفكيكي مصرف آب برابر حاصلضرب تعدا تعيين مقدار متوسط مصرف آب به

 كنندگان و مقدار متوسط مصرف است. مصرف

t t,c cc
Q N q  

                                                      
 

1- End Uses 
2- Outdoor 
3- Indoor 
4- Disaggregating 
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ضريب مصرف واحد (يا مقـدار   qcنشان و  tدر زمان  cكننده همگن  تعداد مشتركان در بخش مصرف c،Ntكه در آن، 
  متوسط مصرف آب براي هر مشترك) در آن بخش است.

 نرخ متوسط مصرف آب -4- 6-1

  آب در هر ناحيه خدماتي، تعيين نرخ متوسط ساالنه مصرف آب است. اولين مرحله در تحليل تقاضاي 

  مصرف ناخالص سرانه آب -
ترين نرخ است كه از تقسيم مقدار كل ساالنه آب تحويل داده شده به سيستم توزيع بـر جمعيـت بـرآورد شـده      ساده

  شود.  تعيين مي

  هاي ديگر نرخ -
كنندگان يا مشتركان هر بخش  ي مختلف شهري بر تعداد مصرفها گيري شده توسط بخش با تقسيم مصرف آب اندازه

  آيد.  به دست مي
 توان برآورد كرد. هاي كم مصرف و پر مصرف را نيز مي عالوه بر مصرف متوسط ساالنه، مقدار متوسط در فصل

  عوامل تعيين كننده تقاضاي آب شهري - 1- 6جدول 
 اعوامل محرك تقاض  عوامل تعيين كننده نرخ متوسط مصرف

 دماي هوا و بارش-
  نوع مناظر طبيعي شهري -
  سازي (ميانگين اندازه زمين) تراكم خانه -
  كارايي مصرف آب -
  تركيب و اندازه خانوار -
  متوسط درآمد خانوار -
  قيمت خدمات آب -
  قيمت دفع فاضالب -
 وري صنعتي بهره -

  نرخ طبيعي تولد -
  نرخ خالص مهاجرت  -
  نرخ تشكيل خانواده -
  دسترسي مسكن كم هزينه -
  رشد و كارايي اقتصادي -
  نرخ مشاركت نيروي كارگري -
 هاي توسعه شهري سياست -

 آبجويي  تحليل صرفه -6-2

هاي مختلف مديريت تقاضا نسبت داد، دشوار است، زيرا مصـرف   هاي آب كه بتوان به برنامه جويي سنجش دقيق صرفه
داري نسـبت بـه    طور معنـي  دهد و همچنين به ندگان مختلف نشان ميكن آب اغلب تغييرپذيري بزرگي را در ميان مصرف

كند. براي مثال، مقدار آب مصرف شده درون و بيرون يك خانوار در واقـع   كننده مشخص تغيير مي زمان براي يك مصرف
ز عوامـل شـامل   ممكن است از ماهي به ماه ديگر و از خانوار به خانوار ديگر تغيير كند. اين تغييرپذيري توسط بسـياري ا 

شود. به علت تغييرپذيري زياد مصرف آب، تغييرات مشاهده شده در مصرف نسبت به زمـان،   تدابير حفاظت آب ايجاد مي
تواند توسط عوامل غيروابسـته بـه مشـاركت     هاي مشتريان مي و يا مصرف گروه ها مشترييا اختالف بين مصرف تك تك 
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هاي حفاظت آب، طراحـي   جويي ترين مالحظه در سنجش صرفه نابراين، مهممشتري در برنامه حفاظت ايجاد شده باشد. ب
گيري صحيح است نه فقط تغييرات در مصرف آب بلكـه همچنـين جداسـازي ايـن      روش سنجشي است كه قادر به اندازه

و ديگر عوامل ها، آب و هوا  ها يي كه توسط تغييرات در عوامل اقتصادي، قيمت هايي كه توسط برنامه و آن تغييرات به آن
جويي آب به طرح مطالعه بستگي دارد كه قادر به مجزا كـردن و كنتـرل بـراي     هاي صرفه گيري اند. دقت اندازه ايجاد شده

هـاي آب   جـويي  داري بـر نتـايج بـرآورد صـرفه     طـور معنـي   تواند بـه  ) مشخصات برنامه حفاظت كه مي1موارد زير باشد: (
) 3توانـد همچنـين بـر نتـايج تاثيرگـذارد، و (      تري مـورد هـدف برنامـه كـه مـي     هاي مش ) مشخصات گروه2تاثيرگذارد، (

  هاي مشتري موردهدف هستند.  مشخصاتي كه بيرون از طرح برنامه حفاظت و گروه

  CII 2هاي تجاري، صنعتي و نهادي  در بخش 1كارايي مصرف آب - 6-3

دارد. در كشـورهاي پيشـرفته از جملـه     ها و جوامع مجاور، اهميت زيـادي  دسترسي كافي و مطمئن به آب براي بنگاه
هاي روزافزون براي شتاب بخشي به افزايش كارايي مصرف آب شده  سراسر اياالت متحده، كمبود آب باعث توجه و تالش

تـري   كند كه بدون از دست دادن عملكرد، آب كم هايي اشاره مي ها، محصوالت و سيستم است. كارايي مصرف آب به روش
جويي قابل توجـه   توانند براي صرفه هاي مقرون به صرفه زيادي وجود دارد كه مي خوشبختانه، استراتژي كنند. استفاده مي

  كار گرفته شوند. به CIIهاي  در بخش
گـان تجـاري،    كننده هاي خوبي براي مصرف مصرف آب و تدابير كاهنده مصرف، پتانسيل -هاي كارا پذيرفتن تكنولوژي

ها، كاهش مصرف  جويي مالي براي بنگاه . چنين تدابيري به بسط منابع محدود آب، صرفه) آب دارندCIIصنعتي و نهادي (
  كنند.  ها كمك مي انرژي، بهبود كيفيت آب و حفاظت اكوسيستم

خصوصي در  ها در صنايع به جويي آب و كاربرد آن هاي بالقوه صرفه اي از تدابير و روش اين راهنما، گستره 1در پيوست 
كنـد تـا از    هـا در كاليفرنيـا را بيـان مـي     هاي آب و بنگـاه  عالوه، مطالعات موردي از شركت ي شده است. بهكاليفرنيا بررس

هـاي آب و   هـايي كـه شـركت    ها، و برخي از موانـع و چـالش   ها، مخارج و منافع برنامه چگونگي اجراي برخي از اين برنامه
هـا و دولـت    هاي آب، بنگاه ادهايي در خصوص كارهايي كه شركتها روبرو هستند آگاه شويم. در انتها پيشنه ها با آن بنگاه
كشـور   CIIهـاي   مصـرف آب را پيشـرفت داده و آب را در بخـش    -هـاي هوشـمند كـارا    توانند انجـام دهنـد تـا روش    مي

  جويي كنند، ارائه شده است.  صرفه

                                                      
 

1- Water-Use Efficiency 
2- Commercial, Industrial, and Institutional (CII) 
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 ايران در ساختمان 16 مبحث بررسي -6-4

كشـي آب   ) لولـه 1انوني حـداقل در مـورد تاسيسـات مكـانيكي، (    الزامات قـ ، »تاسيسات بهداشتي -مبحث شانزدهم«
لوازم بهداشتي و  )4(كشي هواكش فاضالب،  ) لوله3كشي فاضالب بهداشتي در ساختمان، ( ) لوله2مصرفي در ساختمان، (

كات فني كند. در اين مبحث از مقررات ملي ساختمان، ن كشي آب باران ساختمان در داخل ساختمان را بيان مي لوله )5(
  و مقررات طراحي، انتخاب مصالح، اجراي كار، تعمير، تغيير و نگهداري بيان شده است.

كشـي سـاختمان جهـت اعطـاي      سازي ضوابط لوله سازي و يكنواخت مجموعه مقررات در مبحث شانزدهم با هدف منسجم
ارتي ساختمان، تامين سالمت، امنيت و برداري ساختمان تدوين شده است. حال آن كه عالوه بر مسايل نظ مجوز ساخت و بهره

زيست و منابع آب    يابي به اهداف حفظ و مديريت پايدار محيط آسايش ساكنان ساختمان الزم است تا از اين قوانين براي دست
زيسـت كمينـه شـود. در ايـن بخـش،         نيز بهره گرفت. بايد سعي شود با استفاده از اين قوانين اثرات مخـرب وارده بـر محـيط   

 - هـاي سـرمايش   برداري تاسيسات آب، فاضالب، سامانه پيشنهاداتي جهت تكميل و اجرايي شدن آن در طراحي، احداث و بهره
 كارگيري شيرآالت كم مصرف ارائه شده است. گيري از آب خاكستري و به گرمايش، آب باران و بهره

  شانزدهم مبحث اصالحپيشنهادات  -6-4-1
تر نقاط كشور به ويژه نواحي خشك و پرجمعيت، الزم اسـت   فيت آب در بيشآبي و معضالت كي با توجه به مشكل كم

كشي كارآمد از جهت ميزان مصرف  گذاران و مديران صنعت آب و شهرسازي كشور استفاده و توليد تجهيزات لوله تا قانون
سته شود. لذا توجـه بـه   آب را ترويج و توسعه دهند تا به همراه كاهش ميزان مصرف آب از ميزان فاضالب توليدي نيز كا

تواند تاثير بسيار زيادي بر حفاظت از منابع آب و انرژي بگـذارد. مبحـث    مفهوم پايداري منابع آب در مبحث شانزدهم مي
زيست كشور را در نظر بگيرد و عالوه بر قوت بخشيدن بـه     انداز درازمدت منابع آب و محيط شانزدهم ساختمان بايد چشم

جهت كاهش مصرف آب و توليد فاضالب، شرايط اسـتفاده مجـدد از آب خاكسـتري را نيـز مهيـا       مسايل فني و مكانيكي
در كشور استراليا معرفـي   1سازد. براي نمونه استفاده از آب بارندگي در به عنوان بخشي از برنامه طراحي آب مدار شهري

رهاي كاهنده مصرف و استفاده مجدد از آب گيري از ابزا شده و امروزه در سطح جهاني در حال گسترش است. امروزه بهره
وشو در حال گسترش است و تحقيقات بسيار زيادي در ايـن خصـوص در    هايي مثل آبياري و شست خاكستري در كاربري

گـذاران مـديريت آب    كشورهايي مثل اياالت متحده، استراليا و آلمان به انجام رسيده است كه در پي اين تحقيقات، قانون
  ها با نتايج تحقيقات هستند.  كشي ساختمان ماهنگ كردن قوانين مرتبط در خصوص لولهشهري در پي ه

                                                      
 

1- Water Sensitive Urban Design 
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تواند نقش موثري در توليد و مصرف محصوالت كارآمدتر (از نظـر مصـرف آب) داشـته     سازي مبحث شانزدهم مي هنگام به
ي كاهنده مصرف در كشور به عمل نيامده باشد. متاسفانه تا به امروز تحقيقات جامع و مناسبي درخصوص تاثير استفاده ابزارها

  است تا ميزان كاهش مصرف و فاضالب توليدي با الگوي واقعي مصرف ساكنان نقاط مختلف كشور مشخص شود. 
يابي به سيستم كارآمد، مشكل است و مستلزم اقبال عمـومي از سـوي    كشي ساختمان براي دست روند اصالح مقررات لوله
هاي مبحـث شـانزدهم سـاختمان باشـد. بـراي نمونـه        ترين اولويت د كردن مصرف آب بايد از مهممردم است. به هرحال كارآم

هاي تامين آب خانگي بـراي مثـال سيسـتم آب گـرم و يـا اسـتفاده از آب        توان عالوه بر توسعه ابزارهاي كارآمدتر، سيستم مي
  والت كارآمد را نيز بهبود خواهد بخشيد.خاكستري در كشور را گسترش داد. اين اصالحات، توليد و شرايط بازار محص

  شانزدهم مبحث اصالح يكردهايرو -6-4-2
تواند با اهداف افزايش كارآمدي مصرف آب، كاهش تقاضاي آب، كاهش مصـرف   اصالح مبحث شانزدهم ساختمان مي

ان به موارد تو انرژي و كاهش فاضالب توليدي در ساختمان و استفاده مجدد از آب خاكستري صورت گيرد. براي نمونه مي
  زير اشاره كرد:

هـاي كـم مصـرف و     ايجاد التزام براي استفاده از ابزارهاي كاهنده مصرف مانند شيرهاي كم مصرف، سردوشي –
  هاي ويژه. فالش تانك

(داخل و خارج واحدهاي آپارتماني). استفاده از اين ابزار عالوه بر ايجـاد   1اي يا فرعي استفاده از كنتورهاي خوشه  –
  آورد. كننده و فروشنده آب فراهم مي تري را براي مصرف تر براي كاهش مصرف، اطالعات بيش شانگيزه بي

تـوان از آب   كننـده كارآمـد. بـدين ترتيـب عـالوه بـر كـاهش مصـرف آب مـي          هاي خنـك  استفاده از سيستم –
 غيرآشاميدني نيز استفاده كرد. 

  ها كننده ساختمان و فالش تانك نكاستحصال آب بارندگي براي آبياري باغچه و فضاي سبز، سيستم خ –
  تقويت اصول دفع فاضالب مناطقي كه شبكه فاضالب شهري ندارند –

  شانزدهم مبحث يها كاستي -6-4-3
المللـي   كشي ذكر شده در مبحث شانزدهم با استانداردهاي معتبـر در سـطح بـين    اصول و تدابير طراحي و اجراي لوله

يـابي بـه اهـداف     ت متحده) مطابقت محسوسي دارد. با اين حال براي دست(اياال 2كشي المللي لوله دستورالعمل بينمانند 

                                                      
 

1- Submeter 
2- International Plumbing Code (IPC) 
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هاي موضوعي مبحث شانزدهم مورد بررسي قرار  سازي مبحث شانزدهم الزم است در گام نخست كاستي هنگام اصالح و به
  توان به موارد زير اشاره كرد: گيرد. براي نمونه مي

  بر اجراي ضوابط مبحث شانزدهم »نظام مديريتي و نظارتي «سازي و تقويت  شفاف –
مبحث شانزدهم و توجه به مسايل مرتبط با مجاري انتقال فاضـالب و شـبكه فاضـالب    » مقررات كلي«تقويت  –

  كننده هاي خنك شهري و كارآمدي تجهيزات پر مصرف مانند سيستم
  تقويت مباحث مرتبط با استفاده از تجهيزات كاهنده مصرف –
هاي با كاربري خـاص   امين آب آشاميدني، آب گرم و دفع فاضالب در ساختماناضافه كردن مباحث مرتبط با ت –

  ها، خانه سالمندان ها، درمانگاه مانند بيمارستان
كشي آب باران، ارتباط آن با شرايط هيدرولوژيكي منطقه، ارتباط با مجاري انتقال  تقويت مباحث مرتبط با لوله –

  هاي اضطراري فاضالب بهداشتي و زهكش
  باحث مرتبط با بازچرخش آب خاكستريتقويت م –
   1اضافه كردن مباحث مرتبط با استحصال آب باران –
 اضافه كردن مباحث مرتبط با سيستم دفع فاضالب به صورت خصوصي (بدون انتقال به شبكه فاضالب شهري) –

  اسالم و فرهنگ آب،: آب تيريمد و فرهنگ -6-5

 يتضـاد  جيه. افتي توان نمي يداريپا حل راه چيه ،يآب مسايل يفرهنگ يها جنبه گرفتن نظر در و كردن درك بدون
 كيـ  آب. نـدارد  وجـود  مـورد،  نيـ ا در المللي بين جامعه ظهور نو اجماع و گفته آب تيريمد مورد در اسالم كه آنچه نيب

 و هـا  انسـان  همـه  و دارد آب از يخاصـ  و مسـتحكم  حقوق زيست   محيط. است جامعه آن مالك كه است ياجتماع يكاال
 آلـوده « قانون در . اين نكتهاند مسوول كنند، مي وارد زيست   محيط به كه ييها آسيب قبال در ها استان و شهرها ها، زمانسا

باشد  يمجاز است و استفاده از آن، هر جا كه ضرور يافتيبازآب  . استفاده ازمنظور شده است »2بپردازد تاوان ديبا كننده
و ضـوابط شـرعي لحـاظ     باشد سالم نظر مورد مصارف يبرا كه شود هيتصف يدح به آبكه  يشده است، به شرط قيتشو

 .شده باشد

را  نيو بشـر و زمـ   دهي آن شـ داريـ و پا اتيكه موجب ح ستو موهبت از طرف خدا هيهد كيدر اسالم آب به عنوان 
 يشده كه هر شخص فيگونه تعر اينخدا،  نياسالم به عنوان جانش نيكند. نقش و مسووليت انسان در د خالص و پاك مي

 ديـ مجشود. قرآن  مصرف مي داريمعقوالنه، منصفانه و به شكل پا يا وهيمطمئن شود كه همه منابع از جمله آب به ش ديبا
                                                      

 
1- Rainwater Harvesting 
2- Polluter Pays 
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كـه اسـراف    انـد  يدوسـتداران خداونـد كسـان   « كنـد:  مـي  يشدت نهـ به  منابع هيكلرويه  انسان را از مصرف مسرفانه و بي
 .نهي شده است به شدت طور خاص به آب. اتالف »كنند نمي

و  ينـ يداصـول  بـر نقـش زنـان،     ژهيريزي شود. با تاكيد و برنامه ديني تعاليمبراساس تواند  مي رانياز آب در ا حفاظت
آب  افـت يدر حفاظـت و باز  قيدهنـده بـه منظـور تشـو     يآگـاه  يها و پروژه يبرنامه آموزش عموم كيتواند در  ميعلمي 

 ييكارا بهبود يبرا يمذهب و يسنت يها فناوري و رسوم و آداب بر يمبتن ييها روش ساسا نيا بر. شوند قيگنجانده و تلف
سازي در مصرف آب بـه خصـوص در مـدارس و     فرهنگ .شود كاوش تواند مي ييروستا مناطق در آب از استفاده يبرابر و

  مستند بسيار مفيد است.هاي  هاي آموزشي در صدا و سيما و تهيه فيلم استفاده از ابزارهايي مثل فيلم و كليپ
هاي آموزشي و فرهنگي كه در شوراي عالي آب كشور تصويب شـده   بخشي منابع آب با انجام برنامه طرح احيا و تعادل
  است، قابل توجه است.





 

  7فصل 7

كاهش تقاضا و  يفشار برا تيريمد
   نشت آب





  171  08/10/95  آب نشت و تقاضا كاهش يبرا فشار تيريمد - هفتم فصل

 

  كاهش تقاضا و نشت آب يفشار برا تيريمد -فصل هفتم 

 بـر  ياثرگـذار  بـدون  تـوان  مي را كار نيا. است ستميس كي در آبتلفات  مقدار كنترل يبرا يموثر راه، فشار تيريدم
 تواند مي نيهمچن رويكرد نيا. كرد اجرا صبح، اول و شب آخر مانند است نييپا آب مصرف كه يوقت آب، خدمات تيفيك
 در توجـه  قابـل  يكاهشـ  يمعنا به فشار در اندك يكاهش. دهد كاهش را مصرف واسط، رهيذخ منبع بدون يها شبكه در
 تلفـات  سـابقه  بـه  يـابي  دست و يخدمات منطقه جامع يابيارز حال، نيا با. هاست و ترك سوراخ قيطر از آب يواقع فاتلت

 ياقعـ و تلفات مقدار بر فشار كنترل اثر ب،يترت نيبد. است تياهم حائز آن اعمال نيح در اي و فشار كنترل اعمال از قبل
  .كرد حساب توان مي را
 م؟يكن تيريمد را فشارچرا  - 7-1

  :تواند مي فشار كنترل
  كند. جويي صرفه مربوط هاي هزينه و آب منابع در دهد، كاهش را نشت –
  كند. جويي صرفه منابع در پس، .باغچه آبياري مانند دهد، كاهش را فشار به وابسته مصارف –
 ايجاد سبب ها تركيدگي. دهد مي كاهش را است زياد تعميرش نههزي كه آن از ناشي خسارات و تركيدگي تواتر –

  .شود مي جاده از استفاده در مخاطراتي و كنندگان مصرف آب تامين در اختالالتي
 به را ضعيف دهي سرويس احساس است ممكن فشار زياد تغييرات. كند مي عرضه مشتريان به تري ثبات با سرويس –

  .برد مي باال مكفي شرايط از را متقاضي احساس و انتظارات مورد، بي زياد فشارهاي همچنين. كند القا متقاضي
 تـري  پـايين  فشـارهاي  براي كه اتصاالتي و ها لوله از استاندارد طبق تواند مي شركت يك تر، پايين فشارهاي در –

 . كند استفاده اند تر ارزان نتيجه در و شده طرح

   سالي خشك مديريت –

 ستميس فشار تيريمد - 7-2

  ها روش -7-2-1
 .كرد كنترل هوشمند يها كننده كنترل و 1با شيرهاي كاهنده فشار روش سه بهتوان  فشار در شبكه را مي

  

                                                      
 

1- Pressure Reducing Valves, PRV 
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 ثابت) ي(خروج فشار ندهكاه ريش -7-2-1-1

 كـه  يمناطق پايين، فشار افت با مناطق در روش نيا. است يكيدروليه كنترل ريش قيطر از فشار كنترل يسنت روش
 يخروجـ  يها PRV’s. است مناسب ،دارند يثابت تامين مشخصات كه يمناطق و كند نمي رييتغ فصل رييتغ با اديز تقاضا
 آب متغيـر و زيـاد   فشـار  اسـت،  شـده  داده نشان )1-7( شكل در كه يطور همان ر،يش. موجوداند بازار در گسترده ثابت،
بنـا   ريشـ  يرو بر باالدست فشار نوسان با نيبنابرا. دهد مي كاهش يا شده نييتع شيپ از يخروج مقدار كي به را يورود

  .ماند مي يباق دست پايين فشار ،رهيغ و پمپ وصل و قطع مخزن، در آب تراز رييتغ مثل ييضرورتها به

 )يا (كنترل چند نقطه مدوالر فشار كاهش ريش -7-2-1-2

سنج داخلـي   تنظيم مبتني بر زمان ساده ترين شكل از كنترل فشار پيشرفته است و از يك كنترل كننده با يك زمان
شـود. ايـن روش بـراي منـاطقي بـا       كند. فشار در بازهاي زماني خاصي با توجه به نمودار تقاضـا كنتـرل مـي    استفاده مي

كه هزينه مورد توجه بوده ولي مديريت پيشـرفته فشـار مـد نظـر      نمودارهاي پايدار تقاضا و افت انرژي و معموال در جايي
  باشد مناسب است.

  )انيجر بر يمبتن يايپو ليعدت( يانيجر مدوالر فشار كاهش ريش -7-2-1-3

 كـه  يطـور  بـه ) يانيـ جر مـدوالر  كننـده  كنتـرل ( اسـت  يتـر  پيچيـده  يهـا  كننـده  كنتـرل  شامل كنترل، روش نيا
 شـونده  ميتنظـ  فشار. آورد مي فراهم يزمان مدوالر تر ساده كننده كنترل نوع به نسبت را يتر بيش كنترل و پذيري انعطاف
 ميتنظـ  بـا  فشـار  كـاهش . اسـت  ريـ متغ هد افت ژهيو به و ريمتغ طيشرا با مناطق يراب كنترل نوع نيبهتر ان،يجر توسط

ـ  ريش. كند مي فراهم را تقاضا به مرتبط يخروج فشار از يا شرفتهيپ كنترل ان،يجر  سـنج  دبـي  كيـ  از را انيـ جر ،يكنترل
 نتيجتـا  و بازشـده  تـر  بـيش  ريش باشد تر بيش انيجر چه هر كند، مي استفاده ريش تيموقع نييتع يبرا آن از و خواند مي

. باشـد  زيـ ن دور از كنترل تيقابل يدارا تواند مي و است تاالگريد كي به مجهز كننده كنترل نيا. شد خواهد تر بيش فشار
 كنترل هيناح كي در يانرژ افت و تقاضا راتييتغ رابطه شده ميتنظ شيپ از ليپروف كي از استفاده با توان مي را آب فشار
 .است شده داده نشان )2-7( شكل در يانيجر مدوالر كننده كنترل ميمفاه. كرد
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  يكيدروليه كنترل ريش قيطر از فشار كنترل مومفه -1- 7 شكل

 
  يانيجر مدوالر كننده كنترلشير  مومفه - 2- 7 شكل

 به فشار كاهش، كنتورمجهز به  كوچك ينواح در. شود مي منطقه كي در آب يتوجه قابل جويي صرفه موجب فشار كنترل
  .طلبد مي را يقيدق توجه كنند، مي كار برق با كه هايي آن ژهيو به فشار، كاهش ريش نصب. شود مي انجام نحو نيبهتر

  آب فشار مديريت برنامه -7-2-2

 فشار آب چيست؟ -7-2-2-1

 شـما  اگـر  مثال يبرا .است مصرف محل يها لوله به ياصل ايه لوله از آب جايي جابهبراي  الزم سنجه نيروي آب فشار
 تـر  بـيش در شهري مثل سيدني اسـتراليا،   .است استخر يانتها در آب فشار ،هد متر 10 ،يددار متر 10 عمق به ياستخر

  از يتـر  بـيش  اريبسـ  فشـار  مشـتريان  از يبعض. كنند مي افتيدر را متر 65 تا متر 15 نيب يآب فشار نيانگيم ها ساختمان
   .است متر 56 يدنيس در متوسط فشار يكل طور به حاضر حال در. كنند مي افتيدر را متر 100

فشار

خروجي ثابت

 فشار

 خروجي ثابت

PRV

فشار فشار ورودي
فشار خروجي

جريان

 فشار ورودي
  فشار خروجي

  فشار

  جريان
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 مديريت فشار آب چيست؟ -7-2-2-2

 بهبـود  و آبمصـرف   در جـويي  صرفه حفاظت آب، منظور به آب تامين ستميس در آب فشار ميتنظ ،آب فشار تيريمد
  .است مشتريان به دهي سرويس

 يت فشار آب الزم است؟چرا در شهرها برنامه مدير -7-2-2-3

 كـاهش  را هـا  نشـتي  توان مي برنامه نيا با .كند كمك مي آب رفتن هدر و نشت ،ياصل هاي لوله يدگيترك هب آب زياد فشار
 فشـار  كننده ميتنظ يرهايش از استفاده ،آب فشار تيريمد. ردك جويي صرفه آب و برده باال را آب تامين در اعتماد تيقابل داده،
  .است آب تامين شبكه طول در تر پايينثابت تر و  يفشار سطوح به يابي دست منظور به ستميس شيپا نقاط و آب

  جويي است؟ چقدر آب قابل صرفه -7-2-2-4
 اسـتراليا،  NSWايالـت   يشـهر  منـاطق  در نشـت  كاهش يها برنامه و فشار تيريمد كهزده شده است  نيتخممثال. 

  .كرد خواهد جويي صرفه 2015 سال تا آب تريل ارديليم 33 نهساال

 دارند؟ ياحون ريسا به نسبت يتر بيش فشار ينواح يبعض چرا -7-2-2-5

 آب مخازن ،آب تامين هيناح هر در. شود مي عيتوز مشتريان نيب در آب تامين ينواح ازمتشكل  يا شبكه قيطر از آب
 تـا  مشـتري  فاصـله  به هبست. گردد مي عيتوز ثقل يروين قيطر از مخازن آب ينواح نيا در. اند شده واقع مرتفع ينقاط در

  .كند مي فرق مختلف نقاط در آب فشار مخزن، به نسبت مشتريان ملك ارتفاع و مخزن

 گذارد؟ مي اثر چگونه  -7-2-2-6

 يمعنـ  نيا به آب فشار كاهش. شد نخواهند متاثر يا مالحظه قابل طور به مشخص ينواح در ها بنگاه و ساكنان از ياريبس
 بـه  اسـت  ممكـن  حالـت  نيا در و كند، باز تر بيش را آب ريش باشد مجبور ديشا. داشت خواهد يتر كم آب مشتري كه ستين

 يهـا  سيستم از يبعض. شود پر آب از ييلباسشو نيماش كي اي و حمام وان كمثال ي طول كشد تا يتر بيش زمان يجزئ مقدار
 يزمان در انتظار مورد ييكارا با است ممكن فشار كاهش موجود يرهايش اي ،خورده شده زهيگالوان يها لوله ي،آن گرم آب تامين

 بنگـاهي  ايـ  و قيحر ياطفا ستميس كي مشتري اگر. شوند داده ارتقا ديبا مشتريان يها سيستم و نكنند كار است كم فشار كه
 .باشد ها سيستم نيا در يراتييتغ به ازين فشار كاهشهنگام  ديشادارد،  است يمتك آب فشار به كه

اي  ها يا فشار ناشـي از هـد ثقلـي اسـت. رابطـه      زيع آب تابعي از فشار اعمالي توسط پمپهاي تو نرخ نشت در سيستم
هـاي انجـام شـده بـر      هاي آزمايشـگاهي و تسـت   فيزيكي بين نرخ نشت جريان و فشار وجود دارد، كه با استفاده از تست

ار است. ميزان قوت ايـن رابطـه و   هاي زيرزميني اين موضوع به اثبات رسيده است. نرخ تركيدگي نيز تابعي از فش سيستم
تعريف آن به خوبي رابطه بين نرخ جريان و فشار شناخته نشده است. با اين حال، هنوز شـواهد قابـل تـوجهي در دسـت     

دهنـد كـه نـرخ افـزايش      دهد تواتر تركيدگي خيلي حساس به تغييرات فشار است. شـواهد نشـان مـي    است كه نشان مي
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است، بـه بيـاني    3ها ست. در واقع پيشنهاد شده كه رابطه بين اين دو از درجه  بين آن تر از تناسب خطي تركيدگي بيش
  ديگر تواتر تركيدگي با توان سوم فشار متناسب است.

  فشار تيريمد منافع -7-2-3
سـازمان، و   يگـذاري بـرا   فشار، مسايل سياسـت  تيريموثر بر اقتصاد مد يفشار، فاكتور ها تيريمنافع مداين بخش، 
 شمارد.  فشار را بر مي تيريمد يها داري سيستم نصب و نگه ،يحمالحظات طرا

 زيـ ن گريد جنبه نيچند بر كه چرا ،است نشت تيريمد ياستراتژ ريناپذ ييجداي و اساس ياجزا از يكي فشار تيريمد
 :گذارد مي اثر

كنـد.   مـي  دايـ كاهش پ زينشت ن شيكند، نرخ افزا داياز فشار است. اگر فشار كاهش پ ينشت تابع شيافزا نرخ –
 . دارديابي تاثير نشت ازيبر منابع مورد ن نيبنابرا

 نيبنـابرا  .كـرد  خواهـد  دايـ پ كـاهش ) ي پس زمينهها ها و نشت نشت (تركيدگي يرهاياز تمام مس انيجر نرخ –
 .كند مي دايپ كاهش يكل  تلفات

فشار  تيريكه مد يزماننشت،  ينشت و سطوح اقتصاد يها گاه استفاده شده به منظور محاسبه نشان يها داده –
 . رنديقرار گ ينيمورد بازب ديشود، با اعمال مي

 ايـ  كننـد  مي جاديا يتر كم يصدا چون كند، تر مشكل را موجود يها نشت كردن دايپ است ممكن فشار كردن كم –
 .شدبا هماهنگ راتيتعم و يابي نشت ييشناسا اتيعمل با ديبا فشار كاهش ن،يبنابرا. رسند نمي سطح به كه اين

مديريت خوب فشار، مستلزم كنتورگذاري در نواحي آب يا منطقه بندي شهر براي تـامين آب اسـت. بنـابراين، بهتـر     
بندي سيستم انجام گيرد تا ديرتر. عالوه بر كاهش فشار، مديريت فشار خـوب موجـب    اي بخش است كه در آغاز هر پروژه

هـا   تر شدن احتمال آسيب ديدگي ناشي از خسـتگي در مفصـل   كمها و  تري در شبكه لوله تر فشار، كرنش كم تثبيت بيش
كنندگان آبي كه اهميت مديريت فشار را درك كرده و اقدامات مناسبي به منظور كنترل فشـار انجـام    شود. تامين نيز مي

داري درحـين   ههاي اوليه و هزينه نگـ  تواند با هزينه دست خواهند آورد. اين منافع مي دهند منافعش را در درازمدت به مي
كنـد. بـا ايـن     هاي مديريت نشت، اقتصاد مديريت فشار از قانون بازده نزولي پيروي مـي  اجرا برابري كند. مانند تمام جنبه

داري آينـده بـا درنظـر گـرفتن      هـاي نگـه   ترين شكل خود انجام شود و هزينـه  گذاري در مقرون به صرفه حال اگر سرمايه
توانـد در   هاي درخواستي و غيره كمينه شوند، بنابراين مـديريت فشـار گسـترده مـي     رساني، قطعات يدكي، هزينه خدمات

  ها قابل توجيه باشد. اغلب سيستم

 آب تلفات كاهش منافع -7-2-4

 آب هيتصـف  يهـا  هزينـه  در جـويي  صرفه ،عمده كننده تامين كي از آب ديخر نهيهز به مربوط مدت كوتاه يمال منافع
 منـافع . آب كشي لوله يها هزينه و دفع لجن و برقهاي  هزينه ،ييايميش مواد تامين به مربوط يا هيحاش يها هزينه شامل
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، افـزايش  )ها لوله دنيترك تواتر( ها لوله شكستن كاهش شاملهاي سرمايه اي  دارايي يها هزينه كل با مرتبطتر  درازمدت
 موثرتر استفاده از نيهمچن غيرمستقيم يمال منافع. تركيده ياصل يها لوله اتريتعم نهيهز در جويي صرفه وها  عمر دارايي

 شيافـزا  موجـود  آب منـابع  كه كند نيتضم تواند مي آب تلفات كاهش ،خاص طور به. شوند مي جهينت موجود آب منابع از
 و مخـازن  ه،يتصـف  يهـا  ايستگاه سد، مانند ديجد يآب يها زيرساخت اجراي تواند مي نيا. گو باشد پاسخ را ندهيآ در تقاضا
  .ندازديب تاخير به را آب ياصل هاي لوله
 از حـدي  اسـت،  يتـر  طوالني زمان مدت يبرا آب تامينامكان  يمعنا به آب يتقاضا بودن تر پايين كه اين به توجه با
 تميسـ س از دانـش  ،زاتيـ تجه ريسا و كشي لوله ستميس مميزي ،نيا بر عالوه. ستين انتظار از دور زين سالي خشك تيامن
كند.  تر مي هاي اصلي و شيرها، بيش آشنايي كاركنان را با سيستم، مثل موقعيت لوله ،دانش نيا بخشد. ميرا بهبود  عيتوز

 نشان زود هنگامي نيز و كرده كمك ياصل هاي لوله شكست مانند اضطراري موارد به تر عيسر چه هر پاسخ در را كاركنان
ـ  هـا  تـالش  از را مشـتريان  تـوان  مـي سـازمان،   يعموم وابطربا ارتقاي . ارائه كند ينشت يها محل از تلفات شيافزا از  رايب

 نيهمچنـ . ساخت آگاه آب عرضهدر  يتر ناخواسته كم يها شكست با خدمات ارائه بهبود و يپول جويي صرفه آب، حفاظت
 سـتم يس كه اين از يبصر شواهد دارند، عهده به را ينگهدار كار و نشت ييشناسا آب، مميزي فهيوظ كه صحرايي يها تيم

  .كنند مي فراهم شود را نگهداري مي خوب

  آب تلفات و آب تامين - 7-3

رشد جمعيت جهان به خاطر تامين آب شرب و نيازهاي بهداشتي بـوده اسـت.    دسترسي به آب سالم عامل مهمي در
هاي بزرگ  زرگ تامين حياتي آب با برداشت، تصفيه و انتقال آب به كل جوامع يكي از شگفتيبهاي  توانايي ايجاد سيستم

آميـز وجـود دارد. بسـياري از     هم هشدارهاي مهمي بـراي ايـن داسـتان موفقيـت     تاريخ مهندسي است. با اين حال، هنوز
هاي تامين آب به منظور فراهم آوردن آب پاك براي مشتريان ندارند و يـا قـادر    كشورهاي در حال توسعه هنوز زيرساخت

تـامين آب بـه خـاطر همـان      هاي مـدرن  هايي عدم وجود سيستم ن مكانبه تامين آن به صورت پيوسته نيستند. در چني
كشـد.   هـا بـه چـالش مـي     سـرزمين  نيتوسعه را درا يها جنبه تمامهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است كه  پيچيدگي
ب در آ شـرفته يپ اريبسـ  يهـا  از سيسـتم  ياريرا داشته باشـند، بسـ   هيكنند كه خدمات اول جوامع تقال مي نيكه ا درحالي
 ديـ منـابع آب را تهد  نـده يبلندمـدت آ  يداريـ كـه پا  -تلفـات آب   – يمشكل موذ كياز  يصنعت افتهيتوسعه  يكشورها

موفـق   اريبسـ  اديـ ز يهـا  تيـ بـاال بـه جمع   تيفيآب با ك ليدر تحو ايآب دن يها از سيستم ياريبس .برند كند رنج مي مي
 گذشـته  يهـا  سـال  درشوند.  را متحمل مي از تلفات يزانيم ،برداري ها در مراحل بهره سيستم نيتر ا اند. اگرچه، بيش بوده

 و الوصـول  سهل با. است گرفته دهيناد ياديز حد تا را آب تلفات د،يجد يايدن گسترش يبرا آب نامحدود ظاهر به تامين
 يذاتـ  تياصـ خ كيـ  تلفـات  نيا كه شده فرض اي شده گرفته دهيناد يآب خدمات توسط آب تلفات آب، بودن ارزان نسبتا

 نـه يهز شيافـزا  و يعـ يطب منـابع  يهـا  محـدوديت  نيهمچنـ  و رشد حال در تيجمع يتقاضا با. است آب تامين ستميس
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هـاي محـل مصـرف     در سراسر دنيا، تلفـات آب هـم در لولـه    .است نانهيب رواقعيغ آب تلفات دانستن مجاز آب، از استفاده
  دهد. ميهاي تامين و توزيع آب رخ  مشتري آب و هم در سيستم

  1آب بدون درآمد -1- 7-3
هاي توزيع آب و تاسيسات خانگي يا از طريـق انشـعابات    بخش وسيعي از آب در سراسر جهان به علت نشت در شبكه

شود و اغلـب   اطالق مي» حساب نيامده آب به«رود. به اين تلفات،  هاي تامين آب شهري از دست مي غيرقانوني در سيستم
  تم تامين آب است.كارايي سيس معياري براي محاسبه

حسـاب شـده از حجـم ورودي بـه سيسـتم محاسـبه        حجم آب بدون درآمد، از كم كردن حجم مصارف مجاز صـورت 
آب و مصـارف مجـاز صورتحسـاب     3، تلفـات ظـاهري  2حساب نيامده شامل اجزاي تلفات فيزيكي يا واقعي شود. آب به مي

 است. 4نشده

نشت از كليه اجزاي سيستم و سرريز از مخازن ذخيره آب است  تلفات فيزيكي يا واقعي آب: تلفات آب به علت –
برداري و تعمير و نگهداري ضعيف، نداشتن برنامه كنترل فعال نشت و كيفيت پايين تاسيسـات   كه علتش بهره
 زيرزميني است.

هاي غيرقانوني و سرقت از آب در اشكال مختلف، خطاهاي داده گردانـي و خطـاي    تلفات ظاهري آب: برداشت –
 عدم دقت كنتور. 

وشو  برداري شامل مصرف آب براي شست مصارف مجاز صورتحساب نشده. آب مورد استفاده براي عمليات بهره –
نشـاني، و   دهي، آب مورد استفاده بـراي آتـش   هاي اصلي و تميز كردن روزمره مخازن سرويس و گندزدايي لوله

مورد اخير مصارف  ،تلفات واقعي و ظاهريرخالف بهاي خاص مصرف كننده.  ارائه آب به صورت رايگان به گروه
اختصاص براي  يعموم استيس ميتصم كيبلكه  ،رساند برداري را نمي بهره يناكارآمدمجاز صورتحساب نشده، 

 ي است.آب بدون جبران پول

 وقوع تلفات و تبعات آن -2- 7-3

تـوان   كنند. تلفـات آب را نمـي   مي هاي آب در دنيا تلفات آب را، حتي از همان اول كه سيستم نو بوده، تجربه سيستم
توان مديريت كرد كه اقتصادي باشند. مردم از همـان دوران باسـتان تـالش     ها را مي اي آن كامل حذف كرد، لكن به گونه

                                                      
 

1- Non-Revenue Water 
2- Real Loss 
3- Apparent Loss 
4- Unbilled Authorized Consumption 
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خصوص در مواقعي كه آب فراوان و  هاي توزيع، به اند تا تلفات آب را محدود كنند، اما مشكلي كه در رابطه با سيستم كرده
 شد، وجود دارد اين است كه معموال عالئم اين بيماري دور از ديد و دور از ذهن است.ارزان با

كنـد   كنندگان را مجبور مي مشكالت زيادي در رابطه با تلفات آب وجود دارد. تلفات زياد به صورت غيرمستقيم تامين
اضافي مورد نياز براي تصفيه و انتقال  كنندگان نياز دارند آب برداشت، تصفيه و منقل كنند. انرژي كه بيش از آنچه مصرف

كند. نشت، تركيـدگي و سـرريز    اند، تحميل مي بار سنگيني بر تاسيسات توليد انرژي، كه اغلب وابسته به مقدار زيادي آب
هـا بـه    تر اين نشت برد. بيش شود و مسووليت تامين كننده آب را باال مي اي مي جريان اغلب موجب خسارات قابل مالحظه

در  -شوند هاي فاضالب تصفيه مي خانه يابد و احتماال در تصفيه آوري فاضالب يا رواناب شهر راه مي هاي جمع سيستم درون
كنند. بنابراين، تلفات   هاي آبريز وارد مي گران كه هيچ سودي ندارد! اين تلفات آب، فشار بر منابع آب حوضه مرحله تصفيه

هاي دسترسي به منابع آب، محدود كند. اثرات كامـل   را به دليل محدوديت زياد ممكن است رشد و توسعه در يك ناحيه
 دهد كه اثرات آن قابل توجه است.  تلفات آب همچنان جاي ارزيابي دارد. به هر حال، مباحث اقتصادي نشت نشان مي

بـل تـوجهي بـر    هـا اثـر مـالي قا    برخالف تلفات واقعي، تلفات ظاهري اثرات فيزيكي بـه همـراه ندارنـد. در عـوض، آن    
دهد كه هيچ وجهي بابتش دريافت نشـده اسـت. اثـرات     كنندگان و مشتريان دارند. اين تلفات، خدماتي را نشان مي تامين

هـاي   تر از تلفات واقعي اسـت، چـرا كـه هزينـه     هاي خصوصي اغلب نسبتا خيلي بيش اقتصادي تلفات ظاهري در سيستم
اي پايـه تلفـات    هـاي حاشـيه   كـه هزينـه   شود، درحالي ه مشتركان شارژ ميفروشي ب اي تلفات ظاهري به نرخ خرده حاشيه

برابـر   40تـا   10واقعي، همان هزينه توليد است. براي تامين كننده آب، هزينه خرده فروشي براي مشـتريان شـايد بـين    
آب صـورت   هاي ظـاهري از صـندوق سـازمان خـدمات     اي توليد براي تصفيه و تحويل آب است. هزينه هاي حاشيه هزينه

هـاي خـدماتي داراي    دهد. هنـوز بسـياري از سيسـتم    گيرد و مستقيما روند درآمد تامين كننده را تحت تاثير قرار مي مي
افتد. كاهش  توانند نشان دهند كه اين تلفات اتفاق مي قاعده هستند و حتي نمي هاي حسابداري و مديريت بي چنين شيوه

دهد. بنابراين مديريت صـحيح   شود، بلكه درآمدها را نيز افزايش مي تامين آب ميتلفات آب نه تنها موجب بهبود عمليات 
 شود. ها به خدمان آبي مي تلفات آب، موجب برگشت مستقيم و سريع هزينه

   نيامده حساب به آب ميزان كاهش كنترل تدابير -7-4

مقـدار مشخصـي از آن    شـود.  درصـد آب توليـد شـده بـرآورد مـي      50حساب نيامـده تـا    در بسياري از شهرها آب به
درصد كاهش پيدا كرده  6ناپذير است، اما طبق گزارش سازمان ملل، در بعضي شهرها مانند سنگاپور اين مقدار به  اجتناب

  شود، كاهش داد. توان با تدابيري كه در ادامه گفته مي حساب نيامده را مي است. آب به

 نشتمديريت  -7-4-1

گيـران و مـديران    يسات آب اهميت روزافزون پيـدا كـرده اسـت. تصـميم    هاي اخير، حفظ آب و انرژي در تاس در سال
زيسـتي، سياسـي و تجـاري اهميـت زيـادي دارد.       تاسيسات آگاهند كه كاهش نشت و مصارف ناخواسـته از نگـاه محـيط   



  179  08/10/95  آب نشت و تقاضا كاهش يبرا فشار تيريمد - هفتم فصل

 

هايي كه قابـل مشـاهده    (مثل نشت 1هاي سنتي مديريت نشت در بسياري از تاسيسات آبي به مديريت نشت انفعالي روش
  شوند. شوند) محدود مي شوند يا تلفات آبي كه با حسابرسي مالي مشخص مي بوده و توسط مردم گزارش مي

نشـت در طـول خطـوط     يبصر يمانند بازرس يبرنامه شامل موارد نينشت الزم است. ا ييشناسا يبرا يا ژهيبرنامه و
خاطر اسـت كـه در    نيبه ا است. انتخاب شب  يصلا يها لوله ييابي در شب برا نشت شاتيآزما زيو ن عيلوله انتقال و توز

 يمزاحمـت را بـرا   نيتـر  كـم  يكنـد و از طرفـ   تر مـي  نشت را راحت ييتر بوده كه شناسا شبكه معموال بيش درشب فشار 
 يو ابزارهـا  يكـ يالكترون ،يكيمكـان  يتـوان از انـواع ابزارهـا    نشت مي يها محل نييمشتركان به همراه دارد. به منظور تع

 نيـ ا ياسـتفاده كـرد. تنـاوب زمـان     يكـ يالكترون يهـا  يـاب  سنج، ژئوفون، و نشت از جمله گوشى ضربان يصوت يترويكامپ
 يآب بسـتگ  عيتوز ستميو سهم نشت و اندازه س امدهيحساب ن موضوع به درصد آب به نياست. ا تيحائز اهم ها ياب نشت
  شود. ا مي، اجرDMAامروزه اين برنامه در نواحي مديريت شده شبكه،  دارد.

 DMAمديريت  -

يك زيرناحيه از شبكة توزيع  DMAنمود پيدا كرد.  1980، اولين بار در صنعت آب انگلستان در اوايل  DMA2مفهوم 
  شود. گيري پايش مي است كه از نظر هيدروليكي جدا شده و در آن مصرف آب با تجهيزات اندازه

  
  هاDMAه به تقسيم شبك - 3- 7شكل 

DMAشود و مقدار آبي كـه وارد   اي از سيستم توزيع است كه با بستن تعدادي شير از كل سيستم تفكيك مي ، ناحيه
شوند تا مقدار نشت درون اين ناحيه محاسبه شود. سپس بـر   شود. اين مقادير تحليل مي گيري مي شوند اندازه و خارج مي

 شود. يابي مشخص مي ي انجام اقدامات نشتترين محل برا صرفه اساس اين اطالعات، به

                                                      
 

1- Passive or Reactive Leakage 
2- District Metered Area, DMA 

تاسيسات تصفيه آب

 گيري اصلي تجهيزات اندازه

ي اصلي شاخه
مخزن محلي

تتجهيزا
گيري اصلياندازه

DMAگيريتجهيزات اندازه DMAگيريتجهيزات اندازه

DMAمرز

شير بسته
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شـود.   گفتـه مـي   ALCيـا   1»كنترل نشـت فعاالنـه  «به فرايند پيدا كردن محل نشت و انجام تعميرات الزم اصطالحا 
عنوان روش بسيار موفقي براي كاهش نشت و  ها به DAMو مديريت فشار همراه با  ALCكنترل نشت توسط  ي همجموع

  ود.ش كنترل نشت شناخته مي

  و فشار DMAمديريت -
هـا) كـرد و بـه موضـوع     DMAها را به تعدادي ناحيه و زيرناحيـه (  هاي توزيع بزرگ بايد آن ثر شبكهوبراي مديريت م

مين آب اكه در آن ت DMA) عبارت است از يك PMA( 2»مديريت شده فشار ي هناحي«اي كرد.  مديريت فشار توجه ويژه
  شود. فشار انجام ميهاي  كننده  با استفاده از كنترل

DMA هاي گزارش نشـده   وري را در كاهش مدت نشت ترين بهره شود بيش  ها پايش پيوسته انجام مي هايي كه در آن
هاي گزارش نشده به سـرعت   كند كه شكستگي هاي شبانه اين امكان را فراهم مي جريان ي هقبلي دارند، زيرا پايش پيوست

  ها مشخص شود. حل آنترين هزينه م شناسايي شده و با كم
  دو هدف وجود دارد: DMAاصوال در طراحي 

هـاي شـبانه در هـر     منظور پايش دائمي جريـان  با مرزهاي دائمي به DMAتقسيم شبكه به تعدادي ناحيه يا  -1
  هاي گزارش نشده. ناحيه و شناسايي وقوع و محل نشت

  ي از شبكه در فشار بهينه.بردار مديريت فشار در هر ناحيه يا گروهي از نواحي به منظور بهره -2
 اند از: كه به مشخصات شبكه وابسته است عبارت DMAاصول كلي 

 گيري  تغذيه با تجهيزات اندازه ي هداراي يك يا چند لول 

 گسسته از نظر هيدروليكي و بدون جريان ورودي يا خروجي پايش نشده ي هناحي  
 اي كه به يك  ناحيهDMA شود مجاور منتهي مي 

 نشت كنترل -

 يتـوان از لولـه بـا مـواد     منظور مي نيتوان استفاده كرد. به ا كنترل نشت مي يبهتر برا تيفيها و اتصاالت با ك از لوله
. كـرد  استفاده زنگ ضد فوالد مس، مان،يس مالت با يداخل پوشش با يچدن لوله مانند يخوردگ برابر در ومابادوام تر و مق

 تفلون از استفاده. دارد تياهم يجزئ يها نشت كاهش منظور به ها مفصل دتعدا كردن نهيكم آب عيتوز شبكه يطراح در
ـ  يها نشت كاهش يبرا يبرنج اتصاالت از استفاده نيهمچن و يپارگ و يدگييسا ليدل به ريش ينشت ريتعم يبرا  در يجزئ

 .دارد كاربرد آب عيتوز شبكه

                                                      
 

1- Active Leakage Control, ALC 
2- Pressure Managed Area, PMA 
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 قيدق و كامل گيري اندازه يها سياست -

 يسـ يالكترومغناط يهـا كنتورماننـد   يتـر  قيـ دق يتوانند با ابزارهـا  ميونتوري  يها مانند لولهتر  با دقت كم ييابزارها
  شوند.  نيگزيجا

  آب متره و يحسابدار: عيتوز تلفات كنترل -7-4-2

  شده مصرف آب درست حسابداري -
 يمجـار  انـدازي و پـر كـردن    آب در راه يمقدار قابل مالحظـه ا  يآب در مناطق شهر عيتوز يها از شبكه ياريدر بس

شود. آب استفاده  مصرف مي قيحر ياطفا يداري و برا دوره نگه يبرا تميز كردن ،دهي مخازن سرويس يبرا د،يجد ياصل
 .به دقت گزارش داده شود ديدرست با داريبه منظور حساب يمقاصد نيچن يشده برا

تلفات آب معموال به عنـوان  است.   يبزرگ ضرور يها تلفات و نشت ييآب به منظور شناسا قيدق يحسابدار ستميس
 يارقام گمراه كننده اند، چراكه هم شامل تلفـات واقعـ   نيشوند. ا آب گزارش مي يخانه تا كنتورها آب تلف شده از تصفيه

گيـري   مثال كم انـدازه  يشوند (برا مي يها) و هم شامل تلفات ظاهر از تلفات و نشت امدهيحساب ن آب به يعنيشوند ( مي
 كيـ بـه   ،يگـر يو واجب تر از هر موضـوع د  زيمطلوب كنترل تلفات، قبل از هر چ ياستراتژ كيو ...).  ها كنتورها، سرقت

 دارد.  ازين يتلفات واقع يابيو مكان  قيدق يابيارز

 توسـعه  آب المللـي  بـين  انجمـن ) IWATF( امدهين حساب به آبِ يكار گروه توسط كه) ILI( رساختيز نشت سياند
 كيسـتمات يس نشت از را تيريمد ضعف از يناش نشت كه است شبكه عملكرد يبررس يبرا يكاربرد يشاخص است، افتهي
 ريبخش است. مقاد رضايت يعدد ILI يبرا 4حدود  ي). عدد1-7 كادر WHO, 2001( سازد مي زيمتما) ناپذير اجتناب اي(

 باشند. مي فينشانگر عملكرد ضع چهارتر از  بيش رينشانگر عملكرد خوب و مقادچهار تر از  كم
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  )2000 همكاران، و المبرت( زيرساخت نشت انديس محاسبه از مثالي -1- 7كادر 
قرار دارنـد.   ابانياز لبه خ يمتر 6در  نيانگيطور م كه بهانيمشتريبا كنتورهاسيانشعاب سرو60000دارد ويخط اصل لومتريك 1500 ع،يتوزستميسكي
فـوق، تلفـات    سـتم يمتـر اسـت. در س   30كند)  يكه تحت فشار كار م ييها (در زمان نيانگيكند و فشار م يم ها تحت فشار كار در صد از زمان 90در  ستميس

  متر مكعب در سال است.  4000 × 103دست آمده است،  ساالنه آب به النيساالنه كه از ب يكنون يواقع
   (365*0.9*60,000)/4,000.103ليتر/هر انشعاب/روز =TIRL( 202شاخص فني تلفات واقعي (

  متر مكعب در سالUARL( 103ناپذير ساالنه ( تلفات واقعي اجتناب
    ها: مولفه

    km/d/m*1500km*(0.9*365)days*30m/106/181=266 خطوط اصلي
  conn/d/m*60,000*(0.9*365)days*30m/106/0.81=473   انشعابات از بر خيابان

  =km/d/m*(60,000*6/1000)*(0.9*365)days*30m/106/87251 از بر خيابان تا كنتور مشتري
  ليتر/ هر انشعاب/روز 42 ناپذير ساالنه كل تلفات واقعي اجتناب

  TIRL/UARL=202/42=4.8 انديس نشت زيرساختي
   

 
ناپـذير   اجتنـاب  يكه فقـط اتـالف واقعـ    يدر حد يعنيمطلق ( ممينيم كيتوان نشت را تا  مي يطور نظر كه به اين رغميعل

 اريتواند بس نشت مي ريو تعم يابي. ردستيممكن ن ياز لحاظ اقتصادكار  ني) كاهش داد، در اغلب موارد اILI=1 م،يباشداشته 
شـود.   ها تمام مـي  نشت ريتر از تعم صنعت خدمات آب به صرفه ياز موارد، افزودن به منابع آب برا ياريگران تمام شود. در بس

برابـر بـا    ع،يـ بهبود شـبكه توز  يارتقا قيآب از طر تريل كيفاظت ح نهير آن هزاست كه د ينشت زانينشت، م يسطح اقتصاد
كننـده آب جهـت    تامين يها تواند مورد استفاده شركت نشت مي يگردد. سطح اقتصاد آب از منبع مي تريل كي ديتول ي نهيهز

بلندمـدت در نظـر گرفتـه شـوند و      يتا حد قابل قبـول  ديها البته با . هزينهرديمشخص كردن اهدافشان در كاهش نشت قرار گ
  كننده آب.  شركت تامين يخصوص يها بشود، نه فقط هزينه ياجتماع يخارج يها شامل هزينه نيهمچن

  آب غيرقانوني برداشت در گيرانه سخت نيقوان -7-4-3
  . رديگ رقرا يقانون گرديمورد پ ديرابطه مسوول است با نيكه در ا يشده و هر شخص ييشناسا ديآب با يرقانونيبرداشت غ

 يمتعـدد  يها روش. دارد آب يتقاضا تيريمد اهداف به افتني دست در يمهم همگاني نقش آموزش :آموزش –
  :است شده امتحان ريز شرح به توسعه حال در و افتهي توسعه يكشورها در
 ي،جمع يها رسانه در يآموزش يها برنامه 

 و يعموم هينقل ليوسا در و ها جاده طول در شده نصب يلبوردهايب 

 آب يها حساب صورت همراه به يآموزش يبروشورها 

در مـورد چرخـه    يا هيبرنامه اطالعات پا نياز كشورها شده است. ا ياريدر بس تياولو نيباالتر ،كودكان در مدارس آموزش
دهـد.   مـي فاضـالب ارائـه    هيتصف يها آب و هزينه يآب، آلودگ عيتوز يها داري شبكه تامين آب، نگه يها هزينه ،يكيدرولوژيه

كاركنـان  واقع شود.  ديمفتواند  نيز ميفاضالب  شارژآب و  يها تعرفه رييآب مانند تغ تيريمد يها استراتژي ريسا يآموزش برا
خدمت  زهيآموزش داده شوند. آموزش پرسنل به منظور داشتن فنون الزم و داشتن انگ يبه درست ديآب با خدمات يها شركت

  . رديپرسنل مورد توجه قرار گ يآموزش يها برنامه يهنگام طراح در يمهم هدف مشتريان بايد به عنوانبه 
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  آب گذاري قيمت و اقتصادي هاي انگيزه -7-4-4
 خصوص به مربوط، خدمات و آب كشورها از ياريبس در. است يشهر آب مصرف كنترل يبرا يقو يابزار گذاري قيمت

 يحتـ  يشـهر  ينواح از ياريبس در آب تعرفه. شود مي عرضه نييپا اريبس متيق با اي و گانيرا تقريبا ،يخانگ مشتريان به
 فيـ تعر هنگـام . اند يا ارانهي شدت به ها سيستم نيا ن،يبنابرا دهد؛ نمي پوشش را آب تامين ستميس داري نگه و اجرا نهيهز
. شـود  گرفتـه  ظرن در ها آن يزندگ محل نيهمچن و پايين و متوسط باال، درآمد با يها گروه ديبا يشهر ينواح يبرا ارانهي

 آب مصـرف  نـرخ  كنتـرل  و آب خـدمات  يها هزينه صيتخص در ينسب يبرابر تيرعا منظور به تعرفه متعدد يساختارها
  :كه باشد ديمف تواند مي يصورت در ش تعرفهيافزا. كرد فيتعر توان مي ،يخانگ

 .برگرداند را خدمات يواقع يها هزينه تعرفه، –

 .باشد داشته ربط مصرف زانيم به –

 .كند جاديا جويي صرفه يبرا زهيانگ كه باشد اديز يكاف قدر به ديبا تعرفه يشيافزا خنر –

 .باشد همراه مناسب يده سازمان با يعموم رساني اطالع يها نيكمپ با ديبا تعرفه نرخ در رييتغ هرگونه –

 موثر گذاري قانون و نهادي تدابير - 7-4-5

آب در  ييدر مقابـل كـارا   يمنـابع آب مـوانع   تيريدر مد ريموسسات درگ نيها ب مسووليت يو همپوشان 1يكپارچگينا
  را بر عهده دارند: ريمسووليت امور ز يمختلف يها از كشورها، سازمان ياريند. در بسا يشهر ينواح

 توسعه منابع آب،  ريزي برنامه –

 آب،  عيشبكه توز يآب برا تامين –

 فاضالب، آوري جمع –

 و  ،يسطح يها رواناب تيريمد –

 آب يآلودگ كنترل –

 داشـته  تفـاوت  يشـهر  ايـ  يمحدودتراستان سطوح اي يمل سطح در است ممكن موسسات نيا يپذير مسووليت سطح
 كي هر در شده گرفته يها تصميم و شود، اداره ها سازمان نيا از يتعداد توسط است ممكن ها مسووليت و امور نيا. باشد

 يشـهر  بخش نيا بر عالوه. دهد قرار تاثير تحت را مسوول يها سازمان ريسا يا مالحظه قابل طور به است ممكن ها آن از
 بخش اگر يشهر آب حفاظت يها برنامه اگر ليدل نيا به و است ارتباط در يتنگاتنگ شكل به ياقتصاد يها بخش ريسا با

 مصرف يبرا ن،يبنابرا. ديرس نخواهد نظرش مورد اهداف به ند،يبب يشهر يها بخش ريسا از مجزا را بهداشت و آب تامين

                                                      
 

1- Fragmentation 
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 صورت در تنها ييها سياست نيچن نيا اگرچه، ست؛ يتيريمد كپارچهي يها سياست مستلزم ،يشهر بخش در آب ياقتصا
 ديـ با مناقشه حل موضوعات منظور، نيبد. شد خواهد يعمل ر،يدرگ موسسات و ها سازمان تمام تنگاتنگ يهمكار و تعهد
 .شود نجاندهگ تيريمد و ريزي برنامه يها گذاري سياست توسعه در

 يهـا  ريسـك  اداره و تيريمـد  اگر يابد، مي بهبود يعموم خدمات تيريمد و آب منابع توسعه يها پروژه ياجرا ييكارا
 داشته نظارت و گذاري قانون قيازطر را كل كنترل نقش يدولت يها شركت لكن م،يكن واگذار يخصوص بخش به را مربوط
  .دهد مي كاهش زين را يعموم بخش مخارج ،يخصوص بخش وري بهره و ييكارا تيتقو. باشند



 

  8فصل 8

هاي تامين  برداري بهينه سيستم بهره
  آب
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  هاي تامين آب برداري بهينه سيستم بهره -فصل هشتم 

 رو، اند. از اين هاي توزيع آب در كشور به داليلي از جمله عمر زياد و نگهداري و تعميرات ضعيف كهنه شده اغلب شبكه
شـود و   تـر مـي   گيرانـه  ها ضروري است. عالوه بر اين، مقررات مربوط به كيفيـت آب سـخت   بازسازي يا نوسازي زيرساخت

طلبد. تا به حال، برنامـه نوسـازي بـا توجـه بـه نـرخ شكسـت و نسـبت بـه           تري در تاسيسات آبي مي گذاري بيش سرمايه
بخـش اسـت، از    گيري زمان حاضـر در اصـل عـالج    يند تصميمشده است. فرا ريزي تعميرات معابر تصميم گرفته مي برنامه
  ريزي تصميمات نوسازي پيش گرفته شود.  براي برنامه» 1گر كنش پيش«رو بايد روشي  اين

  نوسازي ريزي برنامه فرايند - 1- 8

  توان به چهار مرحله تقسيم كرد: ريزي براي نوسازي را مي فرايند برنامه
ساس مشخصات شبكه، محيط و تاريخ است. اين گام، اطالعاتي پيرامون كهنگي و تشخيص سالم بودن شبكه، كه برا :1گام 

 دهد. ها، خوردگي، كيفيت آب و غيره) و محيط اطراف لوله مي دگرگوني شبكه به واسطه فاكتورهاي فيزيكي (شكست

گيـرد. ايـن    نظـر مـي   نتايج گام اول به اضافه عوامل اقتصادي و جامعه شناسي را براي تعيين تاريخ نوسازي در :2گام 
انجامـد و از   مـي  هـا  آنها و تشخيص خطرپـذيرترين   بندي لوله سازي، بدون قيد است. بنابراين از يك طرف به دسته بهينه

 هاي بالقوه احتماال بيش از منابع مالي سازمان و غيريكنواخت است. كند. هزينه طرف ديگر بودجه بهينه را تعيين مي

آورد. اين گام، ابزار مناسبي براي  حساب مي ها به ريزي منابع مالي و هموار كردن هزينه برنامهقيود مالي را براي  :3گام 
  ريزي بودجه است. برنامه

هايي از شبكه براي نوسازي در يك زمان  ها يا بخش ها، خيابان هاي نوسازي است. لوله ريزي براي فعاليت برنامه :4گام 
ريزي جاده، يـا   رحله گذشته و قيود عملياتي از قبيل منطقه جغرافيايي، برنامهحساب آوردن نتايج سه م مشخص پس از به

  شوند تا نوسازي شوند. شود، انتخاب مي ها انجام مي كارهايي كه روي ساير شبكه

  نوسازي بندي زمان برنامه سازي بهينه -8-1-1
باشـد و   نـه يبه يبودجه كه از نظر مال يابيارز يبرا يروش و كند تمركز مي ينوساز نديفراسازي از  قسمت بر گام بهينه نيا
گيـري   تصميم نديفرا ،ايپو ريزي برنامهكند.  حساب آورد ارائه مي را به يو اقتصاد ياجتماع ،فنيموارد  ريسا ي و نيزكهنگ نديفرا

. دهد مي رييتغ گريحالت به حالت د كي ازرا  ستميس ه،كند. هر مرحل مي ميتقس هطراخمو مراحل  ميبه مراحل تصم راسيستم 
، هزينه تعمير يا نوسازي، حاالت متفـاوت را  RENCANA در مدل .شود مي فيانتقال توص لااحتم توسط تيقطع عدم مرحله

                                                      
 

1- Proactive 
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هاي بقا براساس مشخصات لوله، محيط اطراف  كند و احتماالت انتقال، احتمال شكست بعدي است كه توسط مدل مشخص مي
 دهند. ماالت، فرايند كهنگي را نشان ميآيند. اين احت و تاريخچه شكست آن به دست مي

  گيرد: همچنين موارد زير را در نظر مي RENCANAمدل 
 يـل مصرف آب با مصـرف تحو  يندر بك نقطه مع يازمصرف آب مورد ن يسهمقا باشكست بر نقطه مصرف  تاثير –

بـه   يـاز و ندهـد   را نشـان مـي  لولـه   1يـدروليكي ه عملكـرد  يـن، ا .لوله شكسته شود قطعه يك وقتيداده شده 
 .دارد، هشدشكسته لوله  قطعه حذف با يدروليكيه يساز يهشب

 انـد  ها نه تنها از نظر حجـم مصـرف متفـاوت    كننده رساند كه مصرف نكته را مي ينا، 2كننده بودن مصرف خاص –
ـ  آب متفـاوت اسـت   يـل هـا نسـبت بـه قطـع تحو     آن يتبلكه حساسـ  ،)تجاري ي،صنعت ي،(خانگ مثـال   راي(ب

 .و ...) ياليزدر حال د يصشخ يمارستان،ب

 محيط اطراف لوله با رابطه –

   3هزينه گذاري ارزش -1-1-1- 8
ها را بـا   توان هزينه ها مي توان با روش حسابداري هزينه تعيين كرد. از تحليل داده هزينه تعمير و هزينه نوسازي را مي

دارد، بـراي مثـال قـرار دادن يـك     توان براساس تعميـر اسـتان   محيط يا مشخصات لوله مرتبط كرد. هزينه استاندارد را مي
گـذاري كـرد.    آالت و غيره) را ارزش مفصل در جاي خود، و بدينسان تمام هرينه هاي اصلي مطرح (مواد، كاركنان، ماشين

 آيد. هاي تعمير گذشته به دست مي هزينه متوسط از تحليل هزينه

شـود: خـود    حساب آيد، آشكار مـي  ختلف بههاي م هاي اجتماعي وارده به طرف آثار اجتماعي شكست زماني كه هزينه
هاي  كنندگان آب (ناراحتي، از دست رفتن فعاليت سازمان اول از همه (تلفات آب، كيفيت خدمات، اعتبار و غيره)، مصرف

هـا و   اقتصادي، هزينه تحويل آب جايگزين، خسارات و غيره)، ساكنان (ناراحتي، آب گرفتگي، خسـارات و غيـره) و پيـاده   
هـاي متعـدد ارزيـابي هزينـه را      هاي نوسازي تاثير دارند. روش ها بر داده (اتالف وقت، ناراحتي و غيره). اين هزينه ها سواره
  ها شناسايي كرد.  ها و يا نتايج استعالم و وارد كردن ارزش جايگزين 4توان با استفاده از رويكردهاي پيش آمد احتمالي مي

گذاري اثر از دست دادن فعاليت اقتصادي براي صـنعت و   كننده در ارزش آيد تمايز يك مصرف آزمايشي كه در پي مي
كننده خانگي در اثر قطـع آب طـي مـدت دو سـاعت پـس از قطعـي را        تجارت و ناراحتي به وجود آمده براي يك مصرف

  دهد: نمايش مي

                                                      
 

1- Hydraulic Function 
2- Consumer Specificity 
3- Cost Valuation  
4- Contingency Approaches 
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 غذا در بيرون براي هوعد يك هزينه اندازه به -فرانك   150 اندازه به خانواده هر خانگي، كنندگان مصرف براي –
 .است شده گرفته نظر در ها كودكستان و مدارس براي مشابهي روش .كرد خواهد ضرر خانواده، عضو نفر 3

اي  مطالعـه از نتايج  يشگاه،آزما يا يشگاهآرا ي،كوچك، دندانپزشكي ها ماركت سوپر مثلو خدمات  ها بنگاه براي –
بر اثر آلودگي سيستم تامين  1988در سال  Toursشهر  ساعت در 110 آشاميدني به  مدتقطع آب در مورد 

 .استفاده شد يساعت كار تبديل به دو يبراآب، 

 كـاهش  محاسـبه  براي كه شده منتشر خصوص به بخش فعاليت هر براي فرانسه بانك توسط ضرايبي صنعت، براي –
 .است استفاده قابل شود، متوقف ساعت دو براي كار كه هنگامي و كاركنان تعداد به توجه با اقتصادي، سود

 توان را مي است شده آب تحويل جايگزين آب كه تانك يك قيمت خانه، در دياليز يا بيمارستان در مردم براي –
 .كرد محاسبه

  اروپا   اتيتجرب -داده يها پايگاه و ها مدل يبررس: آب يها زيرساخت تيريمد - 2- 8

  اروپايي  آب هاي سازمان در انتظارات و ها مقدمه: فعاليت -1- 8-2
  هاي بازسازي و نگهداري بايد دو شيوه را با هم تلفيق كنند:  طور نظري، سياست به

   1شيوه واكنشي (انفعالي) –
  . 2گيرانه (پيش فعاالنه) شيوه پيش –
  شود:  هاي آب اروپا دو نوع سياست مديريت نگهداري مشاهده مي در سازمان –
  سياست صرفا مبتني بر شيوه واكنشي (انفعالي) و  –
گيرانـه (پـيش فعاالنـه) بـراي كـاهش ريسـك و        كه از تلفيق دو شيوه واكنشي (انفعالي) و پيش هايي سياست –

 كنند.  بيني و ارزيابي آينده، استفاده مي مشكالت قابل پيش

هاي اصـلي   شود. لوله تر با توجه به شرايط مالي تعيين مي در شيوه اول، يك بسته مالي براي نوسازي يا بازسازي، بيش
ها و نيـز بـا توجـه بـه برنامـه بازسـازي و عمليـات         ي با توجه به شرايط اضطراري گذشته مثل تعداد شكستبراي بازساز

آورد. در  حسـاب مـي   شوند. در اين حالت سازمان آب به ندرت خصوصيات لوله يا محيط اطـراف را بـه   راهسازي تعيين مي
بيني زوال شبكه، مشكالت اقتصـادي شـامل    پيششيوه انفعالي، امكان مديريت ريسك وجود ندارد. همچنين شتاب قابل 

  آورد.  گذاري زياد و رو به رشد در چند سال آينده براي خدمات آب به وجود مي سرمايه

                                                      
 

1- Reactive 
2- Proactive 
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كند كـه   ، تعيين ميها آنبيني زوال  ها و پيش شيوه دوم، پيش فعاالنه است. خدمات آب با در نظر گرفتن وضعيت لوله
كـه   طور كامل بازسازي شود يا اين كند كه سيستم بايد به شود. اين شيوه، بررسي ميپول و نيروي انساني كجا بايد صرف 

 اجزاي خاصي بازسازي شود.

هـاي آن دارد. ايـن بـه معنـاي تشـكيل       به هر حال، اين شيوه نياز به وقوف كامل از محيط اطـراف شـبكه و شكسـت   
است. استفاده از اين شـيوه  مـوارد زيـر را     (GIS)ايي هاي داده كامپيوتري ترجيحا به فرم سيستم اطالعات جغرافي پايگاه

  سازد: ممكن مي
  سازي يك استراتژي بلندمدت تعيين جزييات و شبيه گذاري بيني برنامه سرمايه پيش –
 هاي بازسازي تجميع مديريت ريسك و مديريت هزينه در برنامه –

هـا،   نشان داده شده است. در اكثر سازمان 1.8سازمان آب اروپايي در جدول  12اهميت نسبي اهداف اصلي بازسازي براي 
(آسيب بـر محـيط    ها آنهاي اصلي و پيامدهاي  دو هدف اصلي بر بقيه مقدم است: بهبود كيفيت آب و كاهش شكست در لوله

ي شـود. پـايش، فراينـد    تر از روش انفعالي تامين مـي  ها، كمبود فشار و غيره). هدف اولي بيش شهر، اختالالت ترافيكي، قطعي
سازي  كند و مدل هاي عملكردي، نواحي كه ضعف كيفيت آب غيرقابل قبول است را مشخص مي ضروري است. ارزيابي شاخص

 كند.  هايي كه نياز به بازسازي دارند را مشخص مي هيدروليكي، فرايندي تكميلي است كه لوله

بيني كـرد و   توان تحليل و پيش را مي ها گيرانه مديريت شود. نرخ شكست دومين هدف مقدم، بهتر است با شيوه پيش
  ها و ديگر رويدادهاي مخرب را ارزيابي و مديريت كرد. در نتيجه ريسك آسيب

  بيني شكست  و پيش ليتحل بهبود ضرورتي براي :ها داده پايگاه بهبود -2- 8-2
بايـد هنگـام بـراورد    هاي ناقص، غيردقيق و غيرقطعي است. اين كار را  ها به معناي رسيدگي به داده بهبود پايگاه داده

هـاي تاسيسـات    سازي يـا بهبـود پايگـاه داده    هاي آب براي پياده ها در نظر داشت. اين كار، اولين توصيه به سازمان هزينه
  زيربنايي آب جهت مديريت نگهداري است.
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  آب عيتوز يها سيستم 1يآمادگ و يرياعتمادپذ ليتحل - 3- 8

  آب توزيع هاي سيستم 2شكست هاي حالت -8-3-1
كننده، سيستم توزيع آب بايد طوري طراحي شود كه بتواند خـود   از رسيدن آب تصفيه شده به مصرف براي اطمينان

  شوند:  بندي مي را با طيفي از شرايط اضطراري انتظاري بارگذاري تطبيق دهد. اين شرايط به سه دسته كلي زير تقسيم

  برق و پمپ قطع و نشاني آتش اجياحت لوله، شكست - 3-1-1- 8
هاي الزم  هاي عملكرد سيستم و طراحي با ظرفيت بايد با توصيف اثراتشان بر سيستم، توسعه سنجشهر يك از اين شرايط 

طور معمول به عنوان احتمال  براي اداره شرايط اضطراري با سنجش قابل قبولي از اعتمادپذيري، بررسي شوند. اعتمادپذيري به
  شود. محيط مشخصي انجام دهد، تعريف ميكه سيستم ماموريت خود را در حد معيني در دوره زماني و  اين

هاي توزيع آب وجـود   دهد كه تعريف و يا سنجش همه پذيري براي اعتمادپذيري سيستم مرور ادبيات علمي نشان مي
هاي اندركنشي، بسيار مشكل است كه اعتمادپذيري رياضـي را بـه صـورت     هاي چند اليه با زير سيستم ندارد. در سيستم

مستلزم دانسـتن دقيـق اعتمادپـذيري     هاي توزيع آب، . محاسبه دقيق اعتمادپذيري رياضي سيستمتحليلي به دست آورد
 ها بر عملكرد مطلوب سيستم است. ها يا اجزاي اساسي آن و تاثير هر شكست ممكن مجموعه زير سيستم زير سيستم

و غيـره ضـرورت توسـعه    هـاي دولتـي    ريزان شهري، موسسـات، شـركت   بسياري از محققان، مهندسان شهري، برنامه
هاي توزيع آب تحت شرايط بارگذاري اضطراري  هاي صريح ارزيابي كارايي و اعتمادپذيري سيستم ها دقيق و روش سنجش

هايي را با استفاده از مفاهيم فاكتورهاي اعتمادپـذيري، توابـع زيـان اقتصـادي و      اند. برخي از محققان روش را مطرح كرده
بندي مساله و يـا روش حـل،    ها در فرمول اند. تمام اين روش ها و مانند آن پيشنهاد كرده احيهاي تحميلي در طر افزونگي

سـازي را بـراي    هاي بهينه هاي اعتمادپذيري در مدل هايي دارند. برخي محققان نياز به گنجاندن صريح سنجش محدوديت
گونه روش ارزيـابي يـا    در حال حاضر هيچكنند. لكن،  براورد عملكرد سيستم تحت شرايط بارگذاري اضطراري، مطرح مي

 با كاربرد عمومي، توسعه نيافته است.» اعتمادپذيري -سازي بهينه«هاي  طراحي مبتني بر مدل

كننده مستلزم اين است كه سيستم توزيع آب طوري طراحي شـود كـه بتوانـد گسـتره      تحويل مطمئن آب به مصرف
  كند.انتظاري از شرايط بارگذاري اضطراري را اداره 

  بندي كرد: توان به صورت زير طبقه اين شرايط اضطراري را مي
  نشاني تقاضاي آتش –

                                                      
 

1- Reliability and Availability Analysis  
2- Failure Modes 
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  ها  شكست شاخه رابط –
  خرابي پمپ –
  قطع برق –
  خرابي شير كنترل –
  سازي ناكافي بودن توان ذخيره –

شـرايط   گيرد، بايد هر يك از اين هاي هزينه كمينه و اعتمادپذيري را در نظر مي يك روش با كاربرد عمومي كه جنبه
  ها بايد: اضطراري را لحاظ كند. در بررسي اين شرايط، اين روش

  ها را براي سيستم توصيف كنند. اهميت آن –
  هاي مرتبط با كارايي سيستم را توسعه دهند. سنجش –
 ظرفيت الزم براي شرايط بارگذاري اضطراري بايك سنجش قابل قبول اعتمادپذيري را در سيستم طراحي كنند. –

   توزيع سيستم تعمير تعريف - 8-3-2
هاي خدماتي، دشواري هايي به هنگام مقايسه وضعيت سيسـتم   ناهمنواختي در تعريف نشت و شكست توسط سازمان

اي و هم تلفات آب از مفاصل خوب آب  تواند هم شامل شكست سازه مي» نشت«آورد. واژه عمومي  توزيع آب به وجود مي
اي  بـه شكسـت سـازه   » شكسـت «ز خوردگي، باشد. از طرف ديگـر،  هاي ناشي ا بندي نشده، شيرهاي معيوب آب و سوراخ

شود. شكست، موجب نشت آب و اتالف  تواند به ترك يا قطع كامل آن منجر شود، اطالق مي خطوط اصلي آبرساني كه مي
  توان گفت كه شكست فرم خاصي از نشت است. شود و در نتيجه مي آب مي

شوند (خطوط اصلي، انشعابات، شيرآالت)، ماهيت  اجزايي كه تعمير مي توان براساس تعميرات سيستم توزيع آب را مي
بندي كرد. تاريخچه تعميرات سيستم بايد موارد تعميري را مشـخص   نشت (نشت از مفصل، شكست)، و نوع تعمير تقسيم
  ت.كنندگان اس شير خطوط، و انشعابات مصرف ،نشاني شيرآتش ،كند. اجزاي سيستم توزيع آب شامل خطوط اصلي

  دهي و ثبت تعميرات سيستم توزيع ارائه شده است:  هايي براي استانداردسازي گزارش مجموعه تعريف
هايي است كه براي تعمير نشت آب در خطوط اصلي، شيرهاي خطـوط، انشـعابات    تمامي فعاليت تعمير نشت: –

  شود. كنندگان انجام مي نشاني و خطوط انشعابات مصرف آتش
شود. اين موارد شامل  شود را شامل مي مسايلي كه سبب نشت از خطوط اصلي ميتمامي  :نشت خطوط اصلي –

  شود.  هاي طولي، و شيرهاي معيوب آب مي هاي پيراموني، شكست ها، شكست ها، سوراخ نشت از مفصل
اي  هاي خطوط اصلي است. ايـن مـورد سـازه    نشت از مفصل، تلفات آب از محل اتصال قسمت :نشت از مفصل –

يـا   جـايي  جابـه مربوط به جدا شدگي دو بخش خطوط اصلي ناشي از انبساط و انقباض، نشسـت،  نيست، بلكه 
  مفصل بر اثر فشار يا خمش لوله است. جايي جابه
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اي لوله بر اثر بارگذاري بيش از حد، آب شسـتگي   شكست سازه شكست خطوط اصلي، :شكست خطوط اصلي –
 از اين شرايط است.  ها، خوردگي، يا تركيبي بستر، برخورد با ساير سازه

  نشاني  كليه اقدامات براي تعمير خطوط، شيرها و سيلندرهاي آتش :نشاني تعميرات نشت شيرآتش –
  ها هاي سرويس و اجزاي آن كليه اقدامات براي تعمير نشت شيرهاي آب، لوله :تعميرات نشت خطوط سرويس –
 ها، كالهك، يا بدنه شير كليه اقدامات براي تعمير نشت از لبه شير :تعميرات نشت شيرآالت –

  1شكست هاي حالت -8-3-3
هـا دارنـد، لكـن از نظـر شـالوده شكسـت،        هاي مشترك زيادي با ديگر انواع شبكه هاي توزيع آب ويژگي گرچه شبكه

تواننـد شكسـت بخورنـد، ناشـي      هـاي توزيـع آب مـي    هايي كه شبكه ها اساسا از راه هاي معناداري دارند. اين تفاوت تفاوت
كه فشار و يا جريـان در يـك يـا چنـد گـره در شـبكه        تواند به عنوان اين صل، شكست شبكه توزيع آب ميشوند. در ا مي

 تر از مقادير مشخص بيفتد، تعريف شود.  پايين

  هاي توزيع آب وجود دارد: طبق اين تعريف دو نوع اصلي شكست در شبكه
  شد.زماني كه تقاضاي سيستم باالتر از مقدار طراحي با :2شكست عملكردي –
هـا و شـيرها.    ها، پمپ طور مثال لوله شامل شكست هريك از اجزاي شبكه است، به :3شكست اجزا (مكانيكي) –

 هاي شكست، اساس احتماالتي دارند كه بايد در تحليل اعتمادپذيري شبكه وارد شوند.  هر دوي اين حالت

  4اعتمادپذيري هاي انديس -4- 8

لكن هيچ كدام به تنهايي مقبوليت جهاني ندارنـد. هـر    ،اند شدههاد هاي اعتمادپذيري پيشن چندين معيار براي انديس
توانند در تحليل اعتمادپذيري مفيد باشند. اعتمادپذيري اغلب به عنوان توانـايي   ها با توجه به اهداف تحليل مي يك از آن

ل تقاضا را در يـك  كه براي مثا شود. يك سيستم درصورتي سيستم براي تامين تقاضا تحت احتماالت مشخص تعريف مي
رغم شكست يك قطعه مهم آن تامين كند، ممكن است به عنـوان سيسـتم اعتمادپـذير قضـاوت      سالي يا علي دوره خشك

اند. تدابير احتياطي به خـاطر   بوده هاي كمي شود. ضوابط قديمي طراحي براساس چنين قوانين سرانگشتي به جاي انديس
هاي متفاوت كه در شـرايط احتيـاطي    شرايط احتياطي مشكل دارد، زيرا طراحيو در نتيجه ناهمساني  دلخواهانهانتخاب 

 توانند احتماالت شكست متفاوتي داشته باشند. آورند، مي يكساني تاب مي

                                                      
 

1- Failure Modes 
2- Performance Failure  
3- Component (Mechanical) Failure  
4- Reliability Indices 
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كه سيستم در حالتي باشد كـه تقاضـا از منـابع موجـود يـا ظرفيـت        اين به عنوان احتمال 1پذيري دسترس اي يگآماد
 شود. برداري، غيرمطلوب (مثل فشار كم آب) نباشد، تعريف مي رهتر نباشد يا شرايط به بيش

پذير باشـد. احتمـال شكسـت     ، احتمال متوسط در طول دوره زماني است كه سيستم دسترسمتوسط پذيري دسترس
 شود. پذيري تعريف مي منهاي دسترس 1سيستم برخي اوقات به صورت 

مطالعات تامين آب، اعتمادپذيري به عنوان نسبت تامين آب به كنند. در  اندازه شكست را بيان مي 2شدت يها انديس
  شود. تقاضاي ساالنه تعريف مي

دهد و چقدر طول  دهند كه هر چند وقت يك بار شكست با شدت معين رخ مي نشان مي 3فراواني و تداوم يها انديس
  شوند. فاده ميريزي خدمات الكتريكي زياد است ها در مطالعات برنامه كشند. اين قبيل انديس مي

هم گفتـه   5يپذير آسيبها  پردازند و به آن اند كه به پيامدهاي اقتصادي كمبود مي هايي ، انديس4ياقتصاد يها انديس
  شود.  مي

توان به صورت زيـر   ها را مي ، مقدار تقاضا بر حسب مترمكعب بر ساعت باشد، اين انديسQ، مقدار تامين آب و Suاگر 
  نوشت:

 P(Su _ Q _ contingency) _ 0سيستم، در صورتي اعتمادپذير است كه  ي:اطياحتمعادالت  –

 است. P(Su _ 0)در دسترس بودن سيستم  :پذيري دسترس –

نشـان   sدر يك دوره زماني خاص تعريـف شـود كـه     زير احتمال شكست به صورت :شكست احتمال و شدت –
 دهنده سطح شدت شكست است.

P(Su_Q_s) 
يك پديده شكست با سطح شدت و تداوم انتظـاري بـه    E(F)فراواني انتظاري  رابطه فراواني و تداوم شكست: –

  E(D) _ P(Su _ Q _ s)(F)  .صورت مقابل است
 ي با فراواني، تداوم و شدت پديده شكست رابطه غيرخطي دارد. اقتصاد پيامدهاي –

  

                                                      
 

1- Availability 
2- Severity Indices 
3- Frequency and Duration Indices 
4- Economic Indices 
5- Vulnerability 
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 تامين آب سكير تيريمد -نهم  فصل

كند  ساله) ايجاب مي 50ريزي درازمدت (تا  ريزي است. طبيعت ذاتي برنامه ريسك و عدم قطعيت، جزو الينفك برنامه
فنـي و نيـز سـناريوهاي اقليمـي،      -اقتصـادي  -ها از نظر سناريوهاي محتمل آتي توسعه اجتماعي ها و استراتژي كه برنامه

هـاي   ريـزي  ها) موجب عدم قطعيت در برنامه سالي يمي (مثل خشكمنعطف باشند. از طرف ديگر عواملي مثل نوسانات اقل
ريزي منـابع آب و اقـدامات الزم بـراي     هاي اصلي برنامه شود. اين بخش، برخي از عدم قطعيت مدت مي مدت و ميان كوتاه

  كند. ها را بيان مي مديريت آن

  تقاضا در ريسك و قطعيت عدم -1- 9

  روز، انجام و هر سال بازنگري شود. اي و محلي به منطقهبيني تقاضاي آب بايد براساس اطالعات  پيش –
بندي مصرف به سه بخش مصرف مسكوني، غيرمسكوني و مشتريان ممتاز  تر تقاضاي آب با تقسيم بيني دقيق پيش –

  شود. بيني كل تقاضا لحاظ مي حساب نيامده در پيش جويي آب و آب به گيرد. سپس، ميزان صرفه صورت مي
  كند، لكن قطعيت ندارد.  ريم كه تقاضا خود را با مقدار قابل تامين آب، تنظيم ميپندا گرچه مسلم مي –
  مطابق نشود. تقاضا، اساسا يك متغير است و ممكن است كه با وجود افزايش قيمت با مقدار قابل تامين آب –
آب و سـطح   كننده، درآمد خانوار، نرخ تقاضاي آينده تصادفي است، چون به آب و هوا، سليقه و ترجيح مصرف –

شوند كـه توزيـع احتمـال تقاضـا چـولگي       طور طبيعي سبب مي پيشرفت اقتصادي بستگي دارد. اين عوامل به
شود (مثل توزيع گاما براي تقاضاي آب  مثبت داشته باشد. توزيع هاي احتمال متفاوتي براي تقاضا استفاده مي

  شهر سياتل آمريكا). 

  اقليم تغيير اثرات - 2- 9

رو، بايد تغييرات اقليم را  ت اثراتي بر الزامات سيستم تامين آب شهري داشته باشد. از اينتغيير اقليم ممكن اس –
هاي ملي، براي مواجهه و سازگاري با آن  در مقياس محلي پايش و براساس بهترين اطالعات علمي و راهنمايي

  ريزي كرد. برنامه
گار با بدترين سناريوي تغيير اقليم است. ويژگي پذير و ساز هاي انعطاف ريزي، داشتن برنامه شيوه مناسب برنامه –

بار  سال يك 5ريزي، پايش مداوم توازن بين تامين و تقاضا و بازنگري آن ترجيحا هر  اصلي اين استراتژي برنامه
  .]33[است 

  سالي خشك مديريت -3- 9

  يت منابع آب است. مدت متغيرهاي آب و هوايي، ريسكي ذاتي در مدير سالي ناشي از تغييرپذيري كوتاه اثرات خشك –
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سالي از طريق پذيرش استاندارد خدمات براي سيستم تامين  ريزي درازمدت منابع آب با مديريت خشك برنامه –
  درصد استاندارد خدمات).  90آب شهري، مرتبط است (مثال 

، برنامـه  DRPگيرد.  صورت مي DRPيا  1سالي سالي در برنامه واكنش خشك مدت شرايط خشك مديريت كوتاه –
 هاي موثري است كه در شرايط خشك، اجراي تدابير كنترلي را تسهيل كند. اي واكنش زنجيره

  )1992 -  1932ها در آمريكا ( سالي درسهايي از مطالعه خشك -9-3-1
 -هاي محيط فيزيكي بـر سـاختار اجتمـاعي    سالي بزرگ، وضعيت فراگيري است كه عالوه بر اكثر بخش خشك –

  گذارد. اقتصادي نيز تاثير مي
 بيني از آب و هواي همه مناطق است.  سالي، بخش بزرگي، لكن غير قابل پيش خشك –

سـالي و كـاهش آثـار آن كـم      افتد، توجه به آمادگي براي مواجهه با خشك سالي، چون گه گاه اتفاق مي خشك –
  شود. مي

  شود: سالي و سازگاري با آن به دو دسته تقسيم مي واكنش به مسايل خشك
  مدت ترميم كوتاه -الف
  سازي يا بهبود شرايط بلندمدت به -ب

سال اخير اجراء شده اسـت،   60هاي بزرگ در  سالي هاي سازگاري درازمدت بسياري بر اثر خشك گر چه برنامه –
  پذيرتر از گذشته باشد. سالي آسيب شوند كه جامعه امروزي نسبت به خشك لكن عوامل بسياري سبب مي

اده شود و شرايط آبياري هم بهبود يابد، كال گريـزي از خسـارات   در كشاورزي حتي اگر از نژادهاي سالم استف –
  سالي نيست.  خشك

تـر   سـالي، كـم   توان منابع ملـي آب را نسـبت بـه خشـك     هاي بهبود مديريت منابع آب وجود دارد و مي فرصت –
  تاثيرپذير كرد.

تجربي تا تجربي مختلفـي   نيمهها، بحراني بوده است و در نتيجه تدابير  سالي كمبود تامين آب خانگي در برخي خشك
  هاي تامين آب پيشنهاد شده است، شامل: سالي توسط شركت هاي كاهش تقاضاي آب در طول خشك براي تعيين روش

  گيري آب (نصب كنتور)،  اندازه –
  تشخيص و تعمير نشت آب،  –
  ساختار مناسب تعرفه آب،  –
  مقررات مصرف،  –

                                                      
 

1- Drought Response Plan (DRP) 
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  هاي آموزشي،  برنامه –
  سالي،  ريزي احتياطي خشك برنامه –
  و  بازچرخش و بازيافت آب –
  كاهش فشار.  –

 شود، اگر چه اين تعريف واحدي توسط تمام نويسندگان نيست. ناميده مي» 1حفاظت آب«طور كلي  ها به اين فعاليت

سـالي توسـعه دهنـد.     تري بـراي حفاظـت آب در دوران خشـك    هاي علمي اند روش از طرف ديگر، محققان سعي كرده
  كننده است. ها از طريق افزايش قيمت تامين آب براي مصرف ين روشگيري حفاظتي ا جهت

 3باشد يك كاالي مصرفي 2كه يك منبع عمومي تر از اين كند كه آب بيش نتايج اين تحقيقات اين حقيقت را روشن مي
  است.

ق حساسـيت  اند كه كاهش تقاضاي آب را بـه افـزايش قيمـت آن از طريـ     هاي بسياري توسعه يافته با اين وجود، مدل
كنند. ايـن   كننده تا شرايط هيدرولوژيكي استفاده مي كند و از پارمترهاي متفاوتي از جمله درآمد مصرف قيمت مربوط مي

شود تا تقاضـاي   اند. تنوع و تغييرپذيري متغيرهاي در نظر گرفته شده موجب مي روابط از تحليل رگرسيون به دست آمده
  رو، بهتر است كه تقاضا با مقدار براورد شده و توزيع احتمال آن بيان شود.براورد شده عدم قطعي باشد؛ از اين 

  سالي خشك مديريت تدابير -9-3-2
تواند تاثير زيادي بر خسارات مـادي و   هاي گذشته نشان داده كه اقدامات مديريتي منابع آب مي سالي تجربيات خشك

تـوان   بيني كمبود آب، وجود دارد كه مـي  جه به پيشسالي، با تو سالي بگذارد. انواع تدابير مديريت خشك غيرمادي خشك
  را به سه دسته زير تقسيم كرد: ها آن

  تدابير كاهش تقاضا  –
  و و توزيع آب بهبود كارايي سيستم تامين –
  منابع تامين اضطراري آب  –

وجـه  هـا نيـز ت   هـاي اقتصـادي آن   سالي ضروري است، بلكه بايد به مزيت هاي خشك نه تنها حفاظت آب در طول دوره
 شود. هاي پيشنهادي تامين آب ديده مي هاي حفاظت آب در ارزيابي اقتصادي پروژه شود. در آمريكا، فرصت

  شود: ها نمي ها شامل موارد زير ولي محدود به آن هاي مختلفي حاصل شود. اين فعاليت حفاظت آب از فعاليت

                                                      
 

1- Water Consevation 
2- Public Resource 
3- Commodity 
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تشخيص و تعمير نشت، تغييرات ساختار آب گيري،  كاهش ميزان و يا تغيير الگوي زماني تقاضا از طريق اندازه –
  سالي ريزي احتياطي خشك هاي آموزشي، برنامه كشي)، برنامه بها، مقررات مصرف (مثل كدهاي لوله

  آب، و كاهش فشار 2و بازيافت 1اصالح مديريت منابع موجود آب موجود از طريق باز چرخش –
  ب زيرزميني و سطحيبهبود مديريت حوضه باالدست و ترويج استفاده تلفيقي از آ –

   سالي خشك مديريت تدابير توپولوژي -9-3-3

 آب يكاهش تقاضا ريتداب -الف

  جويي داوطلبانه هاي آموزشي به صورت توامان با افزايش جاذبه صرفه تشكيل تشكل -1
  جويي آب توزيع و يا نصب رايگان وسايل صرفه -2
  هاي كاهنده جريان سردوش –
  هاي جريان حمام محدود كننده –
  فشارشيرهاي كاهنده  –
  هاي غيرضروري محدوديت براي استفاده -3
  پر كردن استخر شنا –
  وشوي اتومبيل شست –
  دهي به چمن آب –
  پاشي سنگفرش آب –
  مصرف آب در كولر آبي بدون بازچرخش –
  وشوي خيابان شست –
  هاي عمومي فواره –
  ها آبياري پارك –
  هاي گلف آبياري زمين –
  هاي موسسات و تجاري ممنوعيت برخي كاربري -4
   شويي ماشين –
  ش در مدارسدو –

                                                      
 

1- Recycling 
2- Reuse 
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  سالي گذاري شرايط اضطراري خشك قيمت -5
  سالي هاي آب در هنگام خشك اضافه كردن مبلغي به قبض –
  سالي  نرخ ويژه خشك –
  بندي هاي جيره برنامه -6
  تخصيص آب به نسبت جمعيت براي استفاده خانگي –
  تخصيص آب به نسبت خانوار براي استفاده خانگي –
  اده خانگيتخصيص آب به نسبت مصرف گذشته براي استف –
  كاهش درصدي از مصارف موسسات يا تجاري –
  كاهش درصدي از مصارف صنعتي –
  هاي تجاري پر مصرف  بستن واحدهاي صنعتي يا بخش –

  بهبود كارايي سيستم تامين و توزيع آب -ب
  منابع آب خام -7
  خانه آب تصفيه -8
  سيستم توزيع آب -9
  كاهش فشار سيستم به حداقل ممكن –
  ير نشتاستفاده از سيستم تشخيص و تعم –
  هاي اصلي وشوي لوله نشاني و شست جدا سازي شيرهاي آتش –

  منابع تامين اضطراري آب  -ج
  انتقال آب بين نواحي -10
  اتصاالت اضطراري بين نواحي –
  انتقال آب با كاميون و قطار –

  افزايش تخصيص به آب شهري از طريق: -11
  كاهش تخليه آب از سد براي توليد برق –
  سيل كاهش تخليه آب از سد براي كنترل –
  هاي آبي تفريحي برداشت آب از توده –
  زيستي   كم كردن تامين حداقل جريان محيط –

  منابع اضطراري كمكي -12
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  هاي دست نخورده استفاده از جويبارها و تاالب –
  استفاده از حجم مرده مخزن –
  ساخت خط لوله موقتي براي برداشت از منبع پر آب (رودخانه اصلي) –
  هاي نيمه كاره فعال كردن چاه –
  هاي جديد چاهحفر  –
  باروري ابر –

  برداري بهره تيريمد - 4- 9
  هاي تامين آب است.  سالي پايدار، نيازمند آمادگي دستگاه هاي خشك مديريت تامين آب شهري در دوره

هـاي   آوري داده هاي خوب است. بـيش از همـه، جمـع    هاي صحيح آمادگي، مستلزم استفاده از استراتژي روش –
هاي تامين براي تسكين اثرات  كند تا دستگاه در دوره زماني نزديك كمك ميكافي از عوامل موثر بر تامين آب 

  تري پيدا كنند.  بيني شده آمادگي بيش سالي پيش خشك
مـدت (مـثال مـاه     بيني كوتاه توان براساس پيش هاي پايدار را مي سالي هاي تامين آب شهري در خشك سيستم –

  برداري كرد.  بهتر بهره آينده) شرايط آب و هوايي و هيدرولوژيكي و تقاضا
كند تا با تمهيداتي، تقاضاهاي انتظاري را از پـيش بـا    بيني يك ماهه آب قابل تامين به مديران كمك مي پيش –

  بيني شده تنظيم كنند.  آب قابل تامين پيش
شـود.   تواند براي تنظيم تقاضا با آب قابل تامين اسـتفاده  با تاثير محتمل قيمت بر تقاضاي كاربران، قيمت مي –

  گيري، مقدار خسارتي است كه در صورت عدم تنظيم رخ خواهد داد.  عامل اصلي در تصميم

   1متيق كششو  كشش تقاضا - 9-4-1
شود كه به صورت درصد تغيير در مصرف بـر اثـر يـك درصـد      تر با كشش قيمت بيان مي مفهوم كشش، بيش –

  شود.  تغيير قيمت تعريف مي
دارد؛ يـا   كننده از مصرف آب دست بر مـي  فتن قيمت، چقدر مصرفدهد كه با باال ر كشش قيمت آب نشان مي –

  تر دارد.  بر اثر كاهش قيمت، چقدر تمايل به مصرف بيش

                                                      
 

1- Price Elasticity 
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و  1شـود: براسـاس قيمـت متوسـط     دو روش متفاوت براي فرموله كردن كشش قيمت تقاضاي آب استفاده مي –
متوسـط نتـايج را دسـت بـاال بـراورد      دهد كه استفاده از قيمت  . تحقيقات نشان مي2اي براساس قيمت حاشيه

  شود كه از قيمت حاشيه اي استفاده شود.  كند. بنابر اين توصيه مي مي

  ريسك و سالي خشك شدت -9-4-2
بينـي شـدت    دهـد. متاسـفانه پـيش    هر پديده طبيعي زيان بار بايد بررسي شود كه چگونه و چه زماني رخ مي –

  . سالي، دشوار است ها از جمله خشك برخي از اين پديده
سالي وجود ندارد و با وجود روابط تجربي مسـتند، اصـولي كـه     استدالل و توضيح قاطعي براي مكانيزم خشك –

سالي را اعالم كنند، شناخته نيست. از اين رو، بهتر است كه ميزان  توانند خشك چرا و چه زماني اين روابط مي
  هايي بررسي شود.  سالي، براساس شاخص ريسك خشك

تـر شـدن بارگـذاري از مقاومـت اسـت. بـا ايـن تعريـف، ريسـك در           يسك، احتمـال بـيش  طبق يك تعريف، ر –
  تر شدن تقاضا از تامين است.  هاي توزيع آب، احتمال بيش سيستم

هاي شديد، سبب كمبود نسـبي تـامين آب    سالي سالي منعكس كننده ميزان ريسك است. خشك شدت خشك –
سـالي، ميـزان    شود. بنابراين شدت خشـك  ن نشود، بيان ميشوند كه با ميزان ريسك معيني كه تقاضا تامي مي

 كند. ريسك را غيرمستقيم تعيين مي

ريـزي   سالي با ريسك مشخص چه زماني رخ خواهد داد. از اين رو، براي برنامه معلوم و قطعي نيست كه خشك –
  هاي تامين آب شهري، تابع توزيع احتمال تقاضا و تامين بايد براورد شود.  پروژه

كه بتوان وضعيت تامين آب و شرايط آب و هوايي در پريود زماني آينده (مثال يك ماه) را از پيش براورد  زماني –
  برداري و مديريت كرد. توان با شيوه تحليل ريسك بهتر بهره هاي توزيع آب را مي كرد، سيستم

يد با ضريب اطمينان يا حائل هاي جد بندي اجراي پروژه شود كه تعادل بخشي بين تامين و تقاضا و زمان توصيه مي –
كند كه در شرايط  ). اين روش تضمين مي1- 9كه معادل هفت سال رشد تدريجي است، اعمال شود (شكل  3ايمني

  دهد. رشد غيرمنتظره، تغيير اقليم شديد يا ديگر حاالتي كه اثر منفي بر آبدهي حوضه دارند، كسري رخ نمي

  آينده در بديل هاي گزينه -9-4-3
  اند.  هاي بالقوه براي افزايش آبدهي حوضه در آينده، صرفا فرصت هاي بديل گزينه –

                                                      
 

1- Average Price  
2- Marginal Price 
3- Safety Buffer 
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هـاي دولـت بسـتگي دارد و     هـا و تغييـر سياسـت    ها به پيشرفت تكنولوژي، تغييـر نگـرش   برد اين گزينه پيش –
  پذير باشد. ها بايد انعطاف ريزي مفهومي آن برنامه

  د.هاي دولت سازگار باشن هاي آينده بايد با سياست تمامي گزينه –

  
  نمايش رابطه ريسك و ضريب اطمينان - 1- 9شكل 

   مطالعه موردي شهر ملبورن استراليا -ريسك و قطعيت عدم مديريت - 5- 9

  بيني شده باشد تر از مقدار پيش كه تقاضا بيش احتمال اين -
تواننـد بـه عـادات     نان شهر ملبورن نميدهد كه ساك كميابي فزاينده آب ناشي از تغيير اقليم و رشد جمعيت نشان مي

هاي فعلـي، بـا    جويي گذشته اتالف آب برگردند. در نتيجه، اداره خدمات آب شهري ملبورن مصمم است كه با حفظ صرفه
جويي كم شده است، بايد اقداماتي كـرد.   ها افزايش يابد. اگر مشاهدات نشان دهد كه صرفه جويي اقدامات جديد اين صرفه

جويي وضع شود، مقررات استفاده از وسايل كـم مصـرف روي كـار آيـد و      تري براي صرفه تدابير دائمي سخت براي مثال،
  قيمت آب افزايش يابد تا در مورد كمبود آب و افزايش هزينه تامين آب از ديگر منابع، فكري شده باشد.

  باشد دسترس در يتر كم آب كه اين احتمال -
هـاي موجـود در شـدت     هاي آب، مخصوصا به دليل عدم قطعيت كننده يگر مصرفاين تهديدي جدي براي ملبورن و د

ميليـارد ليتـر آب    100تغيير اقليم است. تحت بدترين سناريوهاي تغيير اقليم، ملبورن ممكن است در درازمدت حـداقل  
طـع  ها يا ق سوزي جنگل بيني شده داشته باشد. اين امر ممكن است به داليل ديگري نيز از جمله آتش تر از مقدار پيش كم

  درختان در حوضه آبريز رخ دهد.
  

ضريب 
اطمينان

ريسك

نمايش كلي رابطه ريسك و ضريب اطمينان
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  باشد دسترس در يتر بيش آب كه اين احتمال -
تواند به تاخير افتد  بيني شده به اين معني است كه توسعه منابع آب در درازمدت مي تر از مقدار پيش داشتن آب بيش

ميليـارد ليتـر آب    75ر كم اقليم يا ساير عوامل، ملبـورن  يا كال متوقف شود. براي مثال، اگر به دليل وقوع سناريوي تغيي
بود. پايش مداوم توليـد و   سال آينده نياز نمي 50هاي تامين آب در  داشت، استفاده از ديگر گزينه تر در دسترس مي بيش

تر  تر يا كم بيشگذاري  تقاضاي آب براي اطمينان از كافي بودن منابع براي شهر ملبورن در آينده و در نتيجه عدم سرمايه
  از حد مطلوب در حفاظت آب و توسعه منابع آب، الزم است.

  
  





 

  10فصل 10

بحراني  و ياضطرار تيوضع تيريمد
  آب
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 بحراني آب و ياضطرار تيوضع تيريمد -دهم  فصل

يـا اضـطراري تعريـف     3ترجيحا بايد با توجه به تغيير درجه وضعيت هشـدار  2، واژه اضطراري1در تدوين برنامه واكنش
  توان تعريف كرد: شود. در اين رابطه، چهار سطح شدت را مي

رود و واكـنش اضـطراري را    هاي ضروري از سازمان آب باالتر نمـي  واكنش :4يجزئ اضطرار/ يعاد برداري بهره -1
  كند. حكم نمي

كند. وضعيت  ميدر شرايطي كه در شرف اضطرار باشيم، مدير سيستم اعالم وضعيت هشدار  :5هشدار تيوضع -2
 برداري موقعيت را ارزيابي و پايش كنند. گيران اصلي و پرسنل بهره شود كه تصميم هشدار سبب مي

: در وضعيتي كه آلودگي يا شكست (قطع شبكه) قريب الوقوع باشد يا رخ داده باشـد و در  6ياضطرار تيوضع -3
نشـاني و بهداشـت    مثـال پلـيس، آتـش   عالوه منابع خـارجي (بـراي    زماني كه تمامي منابع انساني سيستم به

اضـطراري كنـد. در ايـن     عمومي) براي واكنش مناسب مورد نياز باشند، مدير سيسـتم بايـد اعـالم وضـعيت    
  شود. وضعيت، برنامه واكنش كاملي اجراء مي

 دهـد، اعـالم حالـت    طور وسيعي تحـت تـاثير قـرار مـي     : در جدي ترين سطح كه جامعه را به7اضطرار حالت -4
تواند اعالم چنين حالتي كند و در اين حالـت   طور معمول تنها شخص استاندار مي ضروري است. بهاضطراري 

 كار خواهد رفت. ترين منابع موجود براي حل مساله به بيش

  اضطراري واكنش برنامه تدوين -10-1

فتـه شـود،   در اين بخش، نه مرحله كلي كه براي تدوين برنامه واكنش براي سيستم آب شرب عمومي بايد در نظر گر
ها بـه دقـت    شود، بايد هر يك از اين گام شود. زماني كه برنامه واكنش براي تاسيسات آبي مشخصي تدوين مي تشريح مي

 ها با تاسيسات مورد نظر بررسي شود و اطالعات مفيد ديگر هم تهيه شود. ارزيابي شوند، ارتباط بين هر يك از اين گام

  اعالم شدهآوري گروه فرمان در محل  : جمع1گام 
  : ارزيابي اوليه براي تعيين طبيعت، وسعت و شدت اختالل2گام 
  هاي متخصص : جمع كردن گروه3گام 
  : هشدار دادن به ساير مقامات رسمي4گام 

                                                      
 

1- Response Plan  
2- Emergency  
3- Alert Status 
4- Normal Operations/Minor Emergencies  
5- Alert Condition 
6- Emergency Condition  
7- State of Emergency  
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  ها : ارتباطات با رسانه5گام 
  : رسيدگي به سالمت جامعه6گام 
  : تعيين منابع جايگزين براي تامين اضطراري آب7گام 
  هاي آب و نهادهاي پشتيبان نزديك ارتباط با سازمان : برقراري8گام 
  ريزي و اجراي اقدامات مقابله و تدابير ترميم  : برنامه9گام 

  بحران حين ارتباطات -10-1-1
  كنند.  تر اعتماد پيدا مي ) مردم به دولت ها بيش2001سپتامبر  11در زمان بحران هاي شديد (مانند حادثه  –
كنند، به ويژه تلويزيون، تا بتوانند اطالعات حياتي براي چگونه رفتار كـردن   هاي گروهي نگاه مي ها به رسانه آن –

هاي خدمات آبي برنامـه كـارا و مـوثري     و حفاظت از خود، را به دست آورند. بنابراين ضروري است كه سازمان
  . ها و در نتيجه با عموم مردم در وقايع بحران آماده داشته باشند براي هدايت ارتباطات با رسانه

هـاي محلـي،    هاي خدمات آبي نبايد به سياسيون براي ارتباط بحران تكيـه كننـد، بلكـه بايـد شـركت      سازمان –
 طور مداوم در جريان وضعيت بحران قرار دهند. اي و استاني را به  منطقه

  اي ارتباط برقرار كند كه ايجاد اطمينان و اعتماد كند.  سازمان خدمات آبي بايد به گونه –
كـه آب آشـاميدني چگونـه در بحـران      ت آبي بايد اولين مرجعي باشد كه اطالعات مربوط به اينسازمان خدما –

  دهد.  تحت تاثير قرار گرفته است را بيرون مي
تواند منجر به از دست رفتن جان انسان، اتهام مخفي كردن حقيقت و از دست دادن  رساني مي تاخير در اطالع –

  اعتماد عمومي شود. 
مـد  » دهد بد را مي يخبرها كه ديباش نياول«هاي خدمات آبي بايد اين اصل را كه  سازمان در وضعيت بحران، –

  نظر داشته باشند. 
و شخصي و خياالت نيست، بلكه تنها نجات جان افـراد   ذهنى اتتصوردر ارتباطات موثر در زمان بحران، جاي  –

 و حفاظت از سالمت جامعه مطرح است.

ر زمان بحران، محتوا و جهت آن بايد توسط عموم مردم بررسي و بازبيني شود هنگام تدوين برنامه ارتباطات د –
هاي عمومي و غيره) تا  هاي اجتماعي، كتابخانه هاي كانون هاي عمومي، بحث هاي گروهي، همايش (در همايش

ات و كند. هر بخش از جامعه نيـاز بـه اطالعـ    بتوان مطمئن شد كه اطالعات مورد نياز عموم مردم را تامين مي
  رساني مخصوص به خود دارد و بايد حداكثر سعي به عمل آيد كه اين نيازها تامين شود. براي مثال:  اطالع

  هاي خاص خود را از بحران دارند،  سالمندان نگراني –
  زنان باردار به نوعي ديگر و كودكان و نوزادان باز هم نوعي ديگر.  –
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هـا را از نتـايج مطالعـات اجتمـاعي      ره تلفن و آدرس آنسازمان خدمات آبي بايد ليست ذينفعان حساس، شما –
  روز شود. تهيه كند و اين ليست بايد مرتب به

  بحران براي آمادگي - 10-1-2
  هاي زير بايد برداشته شود: سازي براي بحران، قدم جهت آماده

  تدوين سياست ارتباطات و طرح عمليات براي استفاده در بحران -1
ووليت اعضـا. تـيم بايـد شـامل نماينـدگاني از مـديران رده بـاال،        تشكيل تيم بحران و تعريف وظـايف و مسـ   -2

  ها تشكيل شود. برداري، روابط عمومي، روابط دولتي، حقوقي، بيمه، منابع انساني، مالي و ديگر بخش بهره
آوري ليست تماس هر يك از اعضاي تيم و همه مديران رده باال (امكانات ايميل ممكن است در بحـران   جمع -3

  باشد).در دسترس ن
  تكبر و غرور باشد. تعيين سخنگوي اصلي و جانشين براي سازمان. سخنگو بايد مقتدر ولي بي -4
  ها صحبت كند. به تمام پرسنل سازمان گوشزد شود كه تنها شخص سخنگو بايد با رسانه -5
  كند، بايد نقش و وظايفشان تعريف شود.  هاي روابط عمومي خارج از سازمان استفاده مي اگر از بنگاه -6
رو، اين كاركنان بايد از قبل  زمان رخداد بحران، كاركنان روابط عمومي در سازمان بسيار درگير خواهند بود. از اين - 7

هاي رسانه اي و معلومات قبلي  ابزار اساسي مثل متن سناريوهاي مختلف بحران، ليستي از سواالت متداول، بسته
 ي بيولوژيكي) آماده و در دسترس داشته باشند.در مورد انواع تهديدات ممكن بحران (مثل انواع اجزا

ها (تلويزيون، راديو و روزنامـه)، جامعـه و دولـت (فـاكس، تلفـن و نـام افـراد         تدوين اطالعات تماس با رسانه -8
  ها روزكردن آن كليدي) و به

  ها دفتر رسانه -9
  ها و محلي پشتيبان و جايگزين براي آن در نظر بگيريد.  محلي براي دفتر رسانه –
يل مورد نياز دفتر براي ارتباط مناسب با جامعه از جمله وسايل ارتباط الكترونيكي، فاكس، تلفـن و پسـت   وسا –

  روزي تامين كنيد.   شبانه
  اي و ضبط آن بايد تهيه شود.  همچنين تلويزيون، راديو و ويدئو براي مشاهده و پوشش رسانه –
  اضطراري بايد تعيين شود.  ي و غيرتدابير امنيتي و حق ورود و خروج افراد در حاالت اضطرار –
  براي برپايي تريبون با پشت صحنه مناسب آمادگي داشته باشيد.  –
  مكاني با تلفن براي كار خبرنگاران در نظر بگيريد. –

هايي كه نياز به اطالعات مستقيم دارند درگير كرد، تا برنامه بتواند بهترين  توان براي تعيين گروه جامعه را مي -10
  كنندگان ارائه كند. بحران به نيازهاي بهداشتي و ايمني مصرفخدمات را در 
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  بحران حين اقدامات -10-1-3
  اين اقدامات بايد در حين بحران انجام شود:

  ها. برقراري ارتباط با حراست و اجراي مقررات مناسب دسترسي سازي دفتر رسانه فعال -1
رشـي بـراي مطالعـه تـيم بحـران و      در گزا ها آنآوري تمامي معلومات در مورد وضعيت بحران و نوشتن  جمع -2

  روز رساني مرتب گزارش به
  هاي خارجي روابط عمومي  تماس با بنگاه -3
اي تهيه و توزيع شود. به  ساعت پس از حادثه)، اولين بيانيه رسانه 1بالفاصله پس از بازبيني گزارش (حداكثر  -4

هـا   ز شـود. بـه تمـامي رسـانه    رو سرعت صفحه اينترنتي سازمان با اين مطالب و مطالب مطبوعاتي جديـد بـه  
 اطالعات تماس و نام سخنگو براي جلوگيري از پخش شايعات و اطالعات غيردقيق داده شود.

  هاي خاصي از ذينفعان سازمان، مثل: برقراري ارتباط جداگانه با گروه -5
 )اني(مشتر نفعانيذ –

اميدني در چند گـروه قـرار   بر حسب مقدار مصرف آب و ميزان وابستگي كاركردشان به تامين آب آش انيمشتر
هـا، مـدارس و    هايي از مشتريان پـر مصـرف بـا وابسـتگي حيـاتي بـه تـامين آب، بيمارسـتان         گيرند. مثال مي

 نشاني هستند. هاي آتش سازمان

 مشاور يها گروه –

 شده انتخاب يرسم مقاماتموسسات دولتي و  –

 شهر يشورا –

 يپزشك جامعه –

  اند. شده شناساييكردن عموم  ريدرگكار كه در  يافراد گريد –
  داري شود. اي و ويدئويي ارتباطات در طول بحران نگه هاي كاغذي، الكترونيكي، رسانه تمامي پرونده -6
  ها و آدرس تماس داده شود. كاركنان دفتر واكنش بحران ليست شماره تلفن به -7
هـاي   سازمان و گزارشهاي  اي از حادثه بحران، واكنش روز شده هاي به كاركنان سازمان نسخه طور مرتب به به -8

ها براي اطالع اعضاي تيم بحران در تـابلو اعالنـات نصـب     ها داده شود. ليست شماره تلفن داده شده به رسانه
  شود.

  ها را به سخنگو ارجاع دهند. هاي رسانه از تمام كاركنان خواسته شود كه درخواست -9
هـا و   روز شود و پاسخ به رسـانه  طالعات بههاي اعضاي تيم بحران (صبح و بعدازظهر) تا ا تعيين برنامه نشست -10

  كاركنان صادر شود.
  ها قرار گيرد. سوابق اطالعاتي از جمله نحوه حفاظت سازمان از سالمت و ايمني جامعه در اختيار رسانه -11
  اي و محلي هاي ذيربط كشوري، منطقه در خواست حمايت از سازمان -12
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هـا و   اي صدور بيانيه مشـترك و گزارشـات بـه رسـانه    كار با شركاي از پيش تعيين شده در جامعه پزشكي بر -13
 حضور با هم در تلويزيون

   ها رسانه با تعامل براي كلي هاي توصيه برخي - 10-1-4
بر احساسات خود مسلط باشد، آرامش خود را حفظ كند، مقتدر و نه مغـرور ظـاهر شـود و     بتواند بايد سخنگو –

 .باشدمودب  بسيار

و نه با حـدس و   يقحقا ارائهبا  ها با هراسشود.  درك جامعه و ترس ادراكبيني شود.  محتمل پيش هاي سوال –
اصـطالحات   يـا  يپاسـخ داده نشـود. از عبـارات عـاطف     »1چه خواهد شـد اگـر  «هاي  سوال. برخورد شودگمان 
 استفاده نشود. يتخصص

هـا   ولويـت ا ،بود يدشود. متواضع با صحبت مردم با تمام حقايق پيش از روشن شدنكه  الزم باشداست  ممكن –
 زمانداد كه كاركنـان سـا   ينان) و به مخاطب اطميتوضع در آوردنطور مثال تحت كنترل  شوند (به يانب يدبا

 دهند. هر چه در توان دارند، انجام مي

 .نيست محرمانه چيزي هيچ كه شود فرض –

و  زمانسا ي برايشرمندگ يعات،به شا دتوان ها مي آن يكرد. هر دو يزپره يدبا تعيين مقصرحدس و گمان و  از –
 منجر شود. سازمان يهعل يندهدر آ يقضائ يبتعق

 پيام اصلي را مغشوش يا كمرنگ نسازد.باشد تا  يدبه صورت مختصر و مف محاوره –

 اعتماد عمومي، يك سرمايه حياتي براي سازمان است، به آن توجه كنيد. –

  2متقابل اقدامات -10-1-5
  هاي عمدي محافظت كند. برخي از اين اقدامات عبارت اند از: گيتواند سيستم را در مقابل آلود اقدامات متعددي مي

  اقدامات متقابل فيزيكي –
  اقدامات متقابل شيميايي –

   تسكين عمليات -10-1-6
پذير سيستم تامين  شوند تا اجزاي آسيب عمليات تسكين يا عمليات حذف يا كاهش خسارات فاجعه موجب مي –

  تر در معرض خسارت قرار گيرند.  آب، كم
                                                      

 
1- What If 
2- Countermeasures 
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خانه فاضالب،  تواند به پيچيدگي بازسازي تصفيه شود؛ مي ها را شامل مي ين، انواع زيادي از فعاليتعمليات تسك –
  يا به سادگي نصب پرچين يا تعويض قفل و كلمه عبور پس از خاتمه كار يك كارمند باشد.

 كنند.  پذيري، نوع عمليات مناسب تسكين را تعيين مي تحليل مخاطره و تحليل آسيب –

  واكنش  مهبرنا تدوين -10-2

پذيري سازمان خدماتي آب، برنامه واكنش بايد تـدابيري تعريـف كنـد كـه بتواننـد       خصوصيات آسيب بسته به –
  احتمال يك رويداد نامطلوب را كمينه كنند يا اثرات آن را كاهش دهند. 

  ستگي دارد. برداري سيستم به طبيعت تهديد ب تغيير در سيستم حفاظتي و اقدامات پايش تاسيسات فيزيكي و بهره –
هـا و منـابع داخـل     هاي واكنش، برنامه واكنش اضطراري است كـه مسـووليت   يكي از اجزاي اصلي تمام برنامه –

  كند. سازمان و بيرون سازمان را توصيف مي
ها و امكانـات   هاي واكنش اضطراري، شركت نشاني، تيم منابع خارج از سازمان ممكن است محلي (پليس، آتش –

هاي تنظيمي، ادارات بهداشت، دفاتر آمـادگي   اي با استاني (سازمان مي و غيره)، منطقهپزشكي و بهداشت عمو
 زيست، سازمان مديريت بحران) باشند.   اضطراري) يا ملي (سازمان حفاظت محيط

  ه طراخم يابيارز - 10-2-1
  كنندگان آب حائز اهميت است:  سه مشخصه براي مصرف

  بايد مقدار آب كافي بر حسب تقاضا موجود باشد. -1
 بايد آب سالم باشد. -2

  بايد با فشار مناسب آب تحويل داده شود. -3
  تواند تاسيسات زيربنايي را ضعيف كند.  هايي كه هر يك از اين سه مشخصه را تحت تاثير قرار دهد، مي فعاليت –
  اند.  هاي فيزيكي دو مشخصه اول و دوم مستقيما تاثيرپذير از آسيب –
ها، مواد سمي، شـيميايي يـا مـواد     اي فيزيكي، ميكرواورگانيسمه حساس به پديده -كيفيت آب -مشخصه سوم –

  راديواكتيو است.

  تهديدها انواع -10-2-2
  كند. اين بخش به دو نوع تهديد تاسيسات آبي اشاره مي
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  يكيزيف ديتهد -1
 شـود،  هاي فيزيكي كه موجب تخريب يا اختالل اجزاي يك سيستم آب مـي  بسياري از ناظران بر اين باوراند كه پديده

هاي آلودگي است. براي مثال، مواد منفجره به سهولت در دسترس قـرار دارنـد و نيـاز بـه      سناريوي محتمل تري از پديده
  اند از: كارگيري آالينده هستند. انواع بالقوه اين تهديدهاي فيزيكي عبارت تري نسبت به به سطح دانش پايين

 هوايي حمالت –

 سايبري تروريسم –

 انفجار –

 سوزي آتش –

  ها ندهآالي -2
ها شامل مواد سمي بيوشيميايي، عوامل ميكروبي، مواد شيميايي صنعتي، عوامل اعصاب، خون و تـاول،   آالينده –

  توانند آب آشاميدني را آلوده كنند.  و مواد راديواكتيو اند كه مي
نثـي  هـا بـا كلـر خ    هر ماده سمي، عامل شيميايي و عامل ميكروبي، ويژگي شيميايي خاصي دارد. برخي از آن –

هـا آسـتانه    رونـد و تمـام آن   طور موثر از بين مـي  هايي در فرايند تصفيه آب شرب به شوند، برخي با فعاليت مي
 متفاوتي براي پيدايش عالئم بيماري، عفونت و كشندگي دارند.

  1پذيري آسيب ارزيابي -10-2-3
پـذيري تمـامي عناصـر     كرد. آسيب توان تعريف ها براي اقدامات واكنشي را مي پذيري و ايمني، اولويت با ارزيابي آسيب

طـور كلـي بـه     ضروري براي توليد آب سالم و كافي در برابر اختالل بايد ارزيابي شود. اين عناصر سيسـتم تـامين آب بـه   
  شوند: هاي زير تقسيم مي دسته

 خام آب تامين تاسيسات –

 آب يهتصف تاسيسات –

 يعتوز تاسيسات –

  برداري و كنترل هاي بهره تاسيسات و سيستم –

 نيروي انساني هاي يستمس –

  ارتباطات و انرژي شيميايي، هاي سيستم شامل پشتيبان هاي سيستم –

                                                      
 

1- Vulnerability Assessment 
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هـا   هايي است كه بـا ايـن آلـودگي    هاي بيولوژيكي يا شيميايي آب و شركت پذيري از نظر آلودگي تاكيد ويژه بر آسيب
ات به تاسيسات، كاركنان يا خسارت به اند. سازمان بايد پيامدهاي آلودگي عمدي شيميايي يا بيولوژيكي آب، صدم مرتبط

 سيستم را در نظر گيرد. 

  كند: پذيري اضافه مي تر براي عمليات تروريستي، چهار گام اصلي زير را به ارزيابي آسيب مالحظات بيش
  تشخيص و توصيف تك تك اجزاي كل سيستم تامين آب -1
  سيستمتخمين اثرات بالقوه مخاطرات يك فاجعه محتمل بر هر يك از اجزاي  -2
  رساني سيستم تعيين اهداف عملكردي و سطوح قابل قبول خدمت -3
اگر سيستم نتواند تحت شرايط بالقوه فاجعه در سطح قابل قبولي كار كند، اجزاي اصـلي و كليـدي سيسـتم     -4

  .مسوول اين وضعيت را مشخض كنيد
  



 

  11فصل 11

 مديريت براي نياز مورد هاي داده
  شهري آب يكپارچه
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  شهري آب يكپارچه مديريت براي نياز مورد هاي داده -صل يازدهم ف

 زيادي بر تاكيد و نگرد مي »1كل سيستم« يك صورت به شهري آب چرخه به  (IUWM)شهري آب يكپارچه مديريت
 در تـوجهي  قابـل  تغييـرات  مستلزم شهري، آب مديريت در جديد نگرش نسبتا اين. دارد آب چرخه هاي مولفه كنش اندر
خاص  سيستم يك و مساله يك فقط از فراتر بايد ها داده مثال، براي. است شهري آب هاي داده استفاده و آوري جمع شرو

 به مجموعه رو، اين از. شوند در سيستم فراهم بازخوردي هاي چرخه و ها اندركنش با رابطه در اطالعات تامين منظور و به
  . است نياز تري پيچيده و تر بيش هاي داده

  IUWMهاي مورد نياز  زاي راهنماي دادهاج - 11-1

 موارد ، شاملIUWM نياز مورد هاي براي داده راهنما تدوين براي كارگروهي ،2يونسكو هيدرولوژيكي المللي بين برنامه
  :داد تشكيل زير،

 IUWM از يبانيپشت يبرا شيپا يها برنامه يكاربردها و اهداف فيتعر –

  گيري دازهطراحي پايش و انتخاب متغيرها براي ان –
  مقياس مناسب مكاني و زماني  –
  انتخاب تجهيزات پايش –
  ها داده سازي اعتبارسنجي، داده گرداني و ذخيره –
  ها درك و براورد عدم قطعيت –
  ها و تبديل به اطالعات و دانش كارگيري داده به –
  ها هاي آن هاي چرخه آب شهري و اندركنش مالحظات خاص براي مولفه –

 نيـاز  مـورد  هاي كند. تدوين راهنماي اختصاصي براي داده ل كلي راهنماي مزبور اشاره مياين بخش، به برخي از اصو
IUWM .ضروري است  

  شيپا - 11-2

  :پايش اهداف يفتعر
  . است شيپا برنامه يطراح مرحله نيتر مهم ،مشخص و به صورت روشن اهداف فيتعر –
  . شود برنامه كم مي تيموفق زانيم براورد ييتوانا يحت و است كم پروژه تيموفق احتمال ،روشن اهداف بدون –

                                                      
 

1- Whole System 
2- IHP UNESCO 
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هاي  آب شهري بسيار مهم است، به تخصص چرخه يها مولفه پايش تعامالت و اندركنش بينكه  توجه به اين با –
  بندي اهداف پايش نياز است. متنوعي در فرمول

  متغيرها انتخاب - 11-2-1
  . دارد يبستگ شيپا برنامه اهداف به كامال شيپا يرهايمتغ انتخاب –
 مربـوط  شـده  آوري جمع يها داده استفاده نحوه زين و شود شيپا است قرار كه يستميس يها همولف مشخصات –

  . موثراند رهايمتغ نيا انتخاب بر IUWM ستميس يها مولفه گريد ليتحل يبرا مولفه كي به
 آب غيريكپارچـه  تيريمـد  يهـا  سيسـتم  شيپا در معموال كه است ييها روش با ياساس تفاوت آخر، مورد نيا –

  .شوند مي فادهاست

 يمكان و يزمان مالحظات -11-2-2

  . رهاستيمتغ نيا شيپا يزمان و يمكان اسيمق نييتع ش،يپاي رهايمتغ تعيين و شيپا برنامه اهداف فيتعر از بعدگام 
 1000 ايـ  مترمربـع  1 مـثال، ( شـود  شيپـا  ديـ با كـه  يا هيـ ناح انـدازه  يكي: است بعد دو شامل يمكان اسيمق –

  ). شيپا يها سايت تراكم بودن درشت اي زيريعني ( است شيپايا وضوح  لوشنرزو يگريد و )لومترمربعيك
ـ  و) سـال  20 اي ساعت 6 مثال يبرا( شيپا مدت: دارد مولفه دو زين يزمان اسيمق –  بـازه ( گيـري  نمونـه  يفراوان

 كـامال  شيپـا  الزامـات  ابعـاد،  نيـ ا از متفـاوت  يهـا  تركيب). ماه چند تا هيثان چند از ها گيري نمونه نيب يزمان
  .دهد مي جهينت را يمتفاوت

  تيقطع عدم تيريمد و شناخت -11-2-3
 عـدم  كـه  ييجا آن از. كند مي ارائه تيقطع عدم يحسابرس و لحاظ كردن يبرا يچارچوب ،UNESCO يها دستورالعمل

  .شود مي تر پيچيده ها سيستم نيا ليتحل ،نيز وجود دارد IUWM يها سيستم يها مولفه تعامل در تيقطع

  شيپا زاتيجهت انتخاب -11-2-4
 ،يكـ يزيفاصول و فرايندهاي  ليقب از ييها زمينه در يآگاه امر مستلزم نيا. ستين يآسان كار ،شيپا زاتيتجه انتخاب

  . است يگر مختلف حس يها تكنيك نيزشناخت و يكيولوژيب و ياييميش

  ها اعتبارسنجي داده -11-2-5
  ، دنك برآوردهاطمينان  اب را است انتظار كه آنچه تواند نمي اغلب ،باشداي كه  دهيچيپ ابزار هربا  ها گيري اندازه جينتا –
 نيـز  وداده  دادن دسـت  از ،)زينـو ( اختالل جمله از يا دهيعد مشكالت معرض در گيري اندازه يابزارهاچرا كه  –

  . دارند قرار پرت داده برداشت
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  . شوند اعتبارسنجي و گرفته قرار شيآزما مورد ديبا كار اي استفاده نوع هر از قبل ابزارها نيا نتيجتا –
 هـا  داده و شـده  گيـري  انـدازه  ريدامقـ  پنداشـت كـه   نيچنـ بايـد   ،ها داده اعتبارسازي به عنوان حكم اصلي در –

هـا ارائـه شـود. بنـابراين تمـام مقـادير        عينـي بـراي قابـل اعتمـاد بـودن آن      يكاف يليدال نكهآ مگر ،ندا اشتباه
  نجي را طي كنند.ها بايد روند اعتبارس گيري شده و داده اندازه

  ها داده رهيذخ و يگردان داده  - 11-2-6
  . استضروري  شيپا برنامه هر مدت يطوالن استفاده يبرا ها داده رهيذخ و يگردان داده

  گيري نتيجه - 11-3

 IUWM اهـداف  كننـده  تـامين  است قرار كه يا برنامه و يشهر يها داده شيپامتداول  برنامه نيب ياساس يها تفاوت
 در مولفه هر كه شوند شيپا يقيطر به ديبا) رهايمتغ اي( ها مولفه تمام مولفه، هر درست شيپا بر هعالو كه ستا نيا ،باشد
 چـارچوب  در سازگار صورت به كه اين اي دنريگ قرار استفاده مورد گريد يها مولفه رايب اتاطالعپديد آوردن انتقال  جهت
  قرار گيرند. يتر بزرگ
  
  





 

  12فصل 12

  زي جامع منابعري برنامه
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  ريزي جامع منابع برنامه -فصل دوازدهم 

 خورنـد.  ه همديگر پيوند مـي منابع ب ريزي فرايندي است كه در آن، همه اجزاي برنامه IRP(1ريزي جامع منابع ( برنامه
عيارهـايي  هـا و م  را بيان كـرده و روش  IRPريزي، طرز كار  و شيوه مرسوم برنامه IRPاين بخش با نشان دادن تفاوت بين 

  كند.  ها و انتخاب يك برنامه ارائه مي براي مقايسه گزينه
  ريزي جامع  ريزي منابع آب در عرف و برنامه هاي عمده برنامه تفاوت - 12-1

  توجه برابر به مديريت تقاضا و توسعه منابع جديد،  –
  پذيري به همراه مديريت كسري آب به عنوان يك گزينه،  در نظر گرفتن ريسك و اطمينان –
  ركت عمومي، ومشا –
زيستي،  تامين اعتبار و مقبوليت عمـومي   پذيري منبع، اثرات محيط ، اطمينان2مد نظر قرار دادن كارايي هزينه –

   در انتخاب يك برنامه جامع 
 IRPشـود، لكـن    تر كارهاي آبي استفاده مـي  هاي زيادي است كه در بيش ريزي جامع منابع سال اجزاي برنامه –

  .مفهوم نسبتا جديدي است

  منابع جامع ريزي برنامه تعريف - 12-2

  است. AWWAطور كامل پذيرفته نشده، لكن تعريف آن در اين راهنما مطابق گزارش  به IRPدر واقع هيچ تعريفي از 
– IRP هاي مختلف از هر دو جنبـه مـديريت    ريزي است كه در تحليل كارايي هزينه، گزينه ، فرم جامعي از برنامه

  شود.  اظ ميتقاضا و مديريت تامين آب لح
طوري كه كيفيـت زنـدگي بـه همـراه      سازي است به ها و تصميم فرايندي مشاركتي و شفاف براي توسعه گزينه –

شـود و در آن نهادهـاي    هـا در نظـر گرفتـه مـي     زيستي متاثر از تصميمات نهـايي در آن گزينـه   مسايل محيط
  شود.  گنجانده مي  رنامهها شناسايي و در ب چندگانه مرتبط با منابع آب و اهداف رقابتي آن

ها و منافع مستقيم و غيرمستقيم مديريت تقاضا و تامين و  برنامه جامع منابع آب، با در نظر گرفتن كليه هزينه –
ريـزي،   هـاي بـديل و بـا مشـاركت جامعـه در فراينـد برنامـه        اي سـناريو  توسعه منابع آب، با تحليل چند رشته

  شود.  و اجرا تهيه مي گيري تصميم

                                                      
 

1- Integrated Resource Management 
2- Cost-Effectiveness  
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– IRP، هاي  هاي رسيدن به اهداف، ضمن در نظر گرفتن هزينه ريزي براي تعيين كارآمدترين راه هاي برنامه روش
ريـزي   هاي برنامـه  است. اين روش زيستي  هاي مديريت محيط اثرات اجراي پروژه بر ديگر اهدف جامعه و آرمان

  است.  2هاي چرخه عمر ينهو هز 1هاي اجتنابي ها شامل هزينه مستلزم ارزيابي كليه منافع و هزينه

  ]56[آمريكا  آب خدماتي هاي بخش تجربه - 12-3

، 3ها شـامل برنامـه حفاظـت    آغاز كردند. اجزاي معمول برنامه 1990را از دهه  IRPهاي خدمات آبي،  شماري از بخش
  ريـزي  امـه اسـت. جالـب توجـه، افـق برن     5و در برخي موارد توسعه منبع جديد آب با معيار كارايي هزينه 4احياي فاضالب

  ها ست. ساله آن 50تا  25درازمدت 

 IRP فرايند -12-4

هاي يكتايي دارد كه آن  ويژگي IRPمنظور شود. هر فرايند  IRPبايد در تدوين  ، فاكتورهاي بسياري AWWAطبق تعريف 
 شود.  داده مي ها نشان سازد. در اين بخش يك فرايند نمونه ارائه شده و برخي تفاوت مي» 6فرايند نمونه«را متفاوت از يك 

   IRPوار  نمونه فرايند -12-4-1
  آيد.  است. توضيح اين اجزاي در پي مي IRP)، يك فرايند نمونه حاوي كليه اجزاي معمول يك 1-12شكل (

                                                      
 

1- Avoided Costs 
2- Life Cycle Costs 
3- Conservation Program 
4- Wastewater Reclamation 
5- Cost-Effective 
6- Model Process 
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برنامه هاي موجود و 
برنامه ريزي شده حفاظت 

برنامه يكپارچه منابع آب

تعيين استراتژي هاي برنامه

موجود آب منابع

طرح 
تعرفه آب

درونداد عمومي 
)مردمي(

ارزيابي برنامه

ارزيابي استراتژي هاي برنامه

گزينه هاي بيشتر 
حفاظت

گزينه هاي بيشتر 
تأمين

  
  ]56[نمونه   IRPفرايند  - 1-12شكل 

بيني تقاضـاي آب   هاي هواشناختي براي پيش هاي اقتصادي و داده روند گذشته جمعيت و مصرف آب، شاخص –
  زم است. ال

كشـي، مقـررات فضـاي سـبز، و      هـاي لولـه   ريزي شده حفاظت، ماننـد دسـتورالعمل   هاي موجود و برنامه برنامه –
  ها مورد توجه قرار گيرد.  بيني بايد در پيش ، 1استرداد وجههاي  برنامه

آينده  هاي هاي پر آب در سال هاي خشك بحراني و سال هاي خشك و سال بيني براي شرايط نرمال، سال پيش –
  نياز است. 

هاي آينـده،   شود و در صورت عدم كفايت براي سال ريزي بخش تامين از بده ايمن منابع موجود آغاز مي برنامه –
  شود. هاي ديگري از منابع زيرزميني يا سطحي براي تامين همه يا بخشي از نيازهاي آينده بررسي مي گزينه

                                                      
 

1- Rebate Programs 
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هاي احياي فاضالب را براي كاهش تقاضا معرفـي كـرده و    ههاي حفاظتي و پروژ روش بخش تقاضا: ريزي برنامه –
هاي خشـك   كند. امكان كاهش تقاضا در كوتاه مدت براي سال ها را تعيين مي جويي آن ها و صرفه مقدار هزينه

  شود.  سازي مي بحراني بررسي و كمي
توانـد بـراي    مدت كه مي احتمال كمبود تامين و كاهش تقاضاها در كوتاه :پذيري بخش تامين ارزيابي اطمينان –

زند. نتيجه آن تنظيم جدول ميزان  ها اجرا شود را با هم گره مي سالي ايجاد تعادل بين تامين و تقاضا در خشك
  هاي اجباري است.  كاهش تقاضا و تناوب اعمال برنامه

دف ساختن تعدادي هاي منابع جديد و كاهش تقاضا با ه ها گزينه اند كه در آن هايي گزينه :هاي منبع استراتژي –
  شوند.  ، با يكديگر تركيب ميدست يافتنى  گزينه

  زيستي است.  هاي منبع شامل تحليل اقتصادي با لحاظ كردن كيفيت آب و ديگر اثرات محيط ارزيابي استراتژي –
كن معموال طرح تعرفه آب، مم :IRPهاي  گذاري در پروژه به منظور اطمينان از قابليت سرمايهريزي مالي  برنامه –

  است آنقدر تند باشد كه موجب كاهش تقاضاي آب شود و الزم باشد در اينجا لحاظ شود. 
بايـد بـه صـورت پيوسـته در      درونداد عمومي (مردمي) در تعدادي از نقاط كليدي نشان داده شده است، لكـن   –

  سراسر فرايند وارد شود. 
 برنامه است. روز نگه داشتن ارزيابي نتايج، در واقع حلقه بازخوردي براي به –

 IRP اصلي ها و اجزاي ويژگي -12-4-2

  ها و اهداف سياستي شفاف پذيرفته شده توسط مديريت خدمات آبرساني آرمان –
 ريزي معين افق برنامه –

  اي از اهداف سياستي كليدي اي، با در نظر گرفتن نه تنها جزييات مهندسي بلكه گستره يك فرايند چند رشته –
  مين و بخش تقاضا هاي بخش تا برخورد مساوي با گزينه –
  پذيري تامين در نظر گرفتن اطمينان –
  ها لحاظ كردن صريح عدم قطعيت –
 يك فرايند باز با مشاركت گسترده مردمي  –

  ها تركيب كردن گزينه -12-4-3
  هاي زيادي براي برآورده كردن نيازهاي آينده دارند. براي مثال:  ريزان آب معموال گزينه برنامه
  ، جويي آب كاهش تقاضاي آب با صرفه –
  تهاتر برخي مصارف خاص آب شرب با فاضالب احيا شده،  –
  هاي جديد و ساخت مخزن جديد، و  حفر چاه –
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 خريد حقابه.   –

هاي دست يافتني يا تركيبي  ها امري زمان بر و خسته كننده است. از اين رو، بايد تعدادي از گزينه ارزيابي همه گزينه
  كه به نوعي جوابگوي تقاضاهاي آتي باشند، تعيين شود.  از منابع براي رسيدن به اهداف و معيارهاي مشخص

 دهد. ها را در تركيب منابع نشان مي اين بخش چگونه جمع كردن گزينه

  تقاضا بخش مديريت -12-4-3-1
است. در  هاي نرمال شامل حفاظت بلندمدت آب و بازيافت فاضالب  هاي در دسترس براي كاهش تقاضا در سال گزينه

  تواند در تعادل بخشي تامين و تقاضا كمك كند.  مدت حفاظت آب مي  كوتاههاي  ها، برنامه سالي خشك

 حفاظت بلندمدت  -

هاي تامين قابل تركيب بوده و جوابگـوي   شوند به نحوي كه با گزينه تدابير حفاظتي بايد در سه، چهار برنامه يكپارچه 
هـا در زيـر    هاي پيشنهادي اين برنامـه  ) است. گروه15يا  10تقاضاي آينده باشند. هر برنامه متشكل از تعدادي تدبير (تا 

 آمده است:

 و قوانين فضاي سبز در اياالت متحده. اثرات  1براي مثال، قانون سياست انرژي - هاي موجود مقررات و دستورالعمل
را » 3لصتقاضاي خا«هايي كه  توان در توليد برنامه نبايد لحاظ شود. بلكه مي 2اين مقررات جديد در تقاضاي پايه آب

  هاي حفاظتي اجرا شده. كنند، استفاده كرد. تقاضاي خالص يعني تقاضاي پايه منهاي تاثير برنامه بيني مي پيش
 ريزي  هاي فايده مند حفاظت آب است كه در حال حاضر براي ده سال آينده برنامه شامل برنامه - برنامه حداقل

  شود. مي
 كند. اظت آب است كه آبي بيش از برنامه حداقل ذخيره ميهاي فايده مند حف شامل برنامه - برنامه متوسط  
 گر حفاظتي است كه برنامه متوسط را پشت سر گذاشته و متشكل  شامل برنامه بسيار شديد و غالب - برنامه حداكثر

  كنند.  جويي مي تر صرفه از تدابيري است كه بيش
 هاي متعدد  تواند با گزينه هاي آب دارند كه مي ييجو ها و صرفه براي هزينه 4ها، جريان زماني هريك از اين برنامه

 تامين آب تجميع شوند.

  

                                                      
 

1- U.S. Energy Policy Act 
2- Base Water Demand 
3- Net Demand 
4- Time Stream 
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  مدت كوتاه حفاظت -

 توان بررسي كرد.  هاي كوتاه مدت را مي ها، ميزان كارآيي برنامه سالي با مرور تاريخچه خشك  
 آب تدوين كرد. بايد براي مواجهه با كمبودهاي احتمالي  هاي مختلف از سطح داوطلبانه تا اجباري  برنامه  
  توان برخورد كرد، چرا كه كمبودهاي مديريت شده يك راه برآورده  مي» منبع آب«با كمبودها نيز به شكل يك

  كردن تقاضا هستند. 
 35تـا   5هـا بـراي كـاهش كمبـود      ي مديريت كوتاه مدت كمبود اسـت. ايـن برنامـه    ها اي از برنامه نمونه، )1-12جدول (

  اند.  سالي،  موقعيت و الگوهاي مصرف در سيستم به كار رفته ن ساله بسته به شدت خشكدرصدي چند ماهه تا چندي

  ]56[سالي  مدل برنامه مديريت تقاضا در خشك -1-12جدول 
 سالي فاز خشك ذخيره آب اقدامات حدود مورد انتظار كاهش مصرف(%)

 1 متوسط داوطلبانه/آموزش عمومي 10 - 5

 2 يدشد محدوديت استفاده 20 - 10

 3 بحراني بنديتخصيص/جيره 35 - 20

  تامين بخش منابع -12-4-3-2
ي قيتلف است كه طيف وسيعي از منابع آب زيرزميني تا سطحي تا استفاده 4ها در فصل  منابع تامين آب شامل گزينه

  گيرد.  را در بر مي

   سطحي آب ذخيره افزيش -

 سالي  ي يا ذخيره اضطراري براي شرايط خشكي سطحها آبسازي و افزايش بده  احداث مخازن جديد براي ذخيره  
  افزايش ارتفاع سدي موجود يا ساخت مخزن فراساحلي رودخانه  

   زيرزميني آب -

 هاي مجاور احداث ميدان چاه جديد در محدوده خدماتي سازمان يا دشت  
 هاي موجود با افزايش عمق يا بازسازي افزايش بده چاه  
  استفاده از يك آبخوان پاكسازي شده  

 توسعه آب زيرزميني در مناطق ساحلي به علت پيشروي آب شور در آب شيرين، محدود است. 

 ي قيتلف استفاده -

  تركيب منابع آب سطحي و زيرزميني را استفاده تلفيقي گويند. 
 شود. هاي خشك ذخيره مي آب سطحي منبع اصلي بوده و آب زيرزميني براي مصرف در دوره  
 سطحي اضافي و استخراج در مواقع نياززيرزميني با آب   تغذيه آب  
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  استفاده تلفيقي مانند داشتن دو منبع تامين آب است، يكي بسيار وابسته به شرايط آب و هوايي (آب سطحي) و
 تر (آب زيرزميني) ديگري كم

 يتكميل منبع -

  خريد حقابه، به ويژه از كشاورزان  
 ر جبران كمبود آب براي چند سال كافي باشند. توانند د اند، لكن مي منابع محلي آب. گرچه اغلب كوچك 

 1يآب تبادالت و ها انتقال -

 اي انتقال آب وجود داشته باشد، انتقال آب از سازماني با آب اضافي به سازماني با  هاي منطقه در مناطقي كه شبكه
 كمبود آب قابل بررسي است.

 ند.خشك هست  هاي گاهي كشاورزان مايل به فروش حقابه خود در سال 

 ها مستلزم ايجاد راهي فيزيكي براي انتقال آب است. اين انتقال 

 .اين تبادالت معموال مراحل و كارهاي قانوني زيادي دارد، لكن حداقل ساخت و ساز را دارد 

 هيتصف ظرفيت افزايش -

 شود  تري فراهم مي گاهي فقط با افزايش ظرفيت تصفيه، آب بيش  
  اي بهينه ظرفيت   مرحلهتوسعه 

 آب يحياا -

  هاي گلف با  فاضالب تصفيه شده به عنوان منبع آب براي تهاتر تقاضاي آب شرب. مثال، آبياري كشاورزي يا زمين
 آب بازيافتي 

 هاي جديد  هاي دوگانه آب در ساخت و سازها و توسعه تاسيس سيستم 

  هاي موفق استفاده مجدد  خصوصيات پروژه -
  مناطق پر مصرف، نزديك باشد.محل خروجي فاضالب تصفيه شده بايد به  
 توانند خود را با كيفيت آب احيا شده وفق دهند (اين آب  استفاده براي تقاضاهاي زياد در آبياري يا صنايعي كه مي

  است). و ديگر مواد معدني و آلي  TDSمعموال داراي غلظت زياد 

                                                      
 

1- Water Transfers and Exchanges 
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 سهولت احداث خط لوله  
 جديد باشد.  منابع 1اي تر از هزينه حاشيه بع جديد، يعني برابر يا كمهزينه آب بازيافتي بايد قابل رقابت با هزينه منا  

  هاي بازيافت آب  هاي پروژه مزيت -
  در روز،  ليترجايگزين آب آشاميدني در حد  
 برداري.  بهره  تر اجرا و كم  تر آب توليدي. هزينه هزينه كم  

 شوند. ربري نهايي يكسان تلفيق هاي حفاظت آب با كا ها بايد با پروژه در برخي موارد اين پروژه

  اوليه غربالگري -12-4-4
پذيري فني و عوامل نهادي (سازماني و قانوني) اسـت. معيارهـا شـامل     تر براساس امكان ي در اين مرحله، بيشغربالگر

  موارد زيراست:
داري و بـر  هـاي بهـره   در جـايي ديگـر بـا داده     پذيري فني. آيا تكنولوژي آن وجود دارد؟ آيا اين گزينه اطمينان –

  است؟ كاركردي اثبات شده 
  ها مشكل باشد، وجود دارد؟ اي كه كاهش آن اثرات محيطي زيستي. آيا اثرات شناخته شده –
هـا   پذيري نهادي. آيا اين سازمان حقابه براي اجراي اين پروژه را دارد يا نياز به هماهنگي با ديگر سازمان امكان –

  دارد؟
  غييرات بزرگ نهادي يا مديريتي است؟مستلزم ت  سازي اين گزينه آيا پياده –

هـا   بايد گزينـه  هاي اساسي دارند. تا حد امكان در اين مرحله  هايي است كه عيب هدف از غربالگري اوليه، حذف گزينه
  بر است.  زيستي مخزن جديد)، هزينه  حذف شوند، زيرا فاز بعد كه ارزيابي تفصيلي است (مانند تهيه گزارش اثرات محيط

  آيد. اند در پي مي هايي كه از مرحله غربالگري اوليه عبور كرده رزيابي تفصيلي گزينهفرايند ا

  ها) منابع (گزينه تركيب ارزيابي -12-4-5
پذيري منبع آب را  هايي است كه اطمينان تركيب منابع، شامل سناريوهاي تامين آب و كاهش تقاضا و يا گزينه –

  زيستي يا اثرات ديگري نيز در پي داشته باشند.   حيطبرند و ممكن است اثرات م با مقداري هزينه باال مي
كنـد كـه تعامـل بـين بـرآورده كـردن تقاضـاها و بهبـود          فرايند ارزيـابي، بـه تصـميم گيرنـدگان كمـك مـي       –

 ها را درك كنند.  هاي آن پذيري و هزينه اطمينان

                                                      
 

1- Marginal Cost 
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موم مردم، اعضاي كميته بايد سخت و منصفانه باشد و همه مسايل منطقي مطرح شده توسط ع فرايند ارزيابي  –
  مشاوران فني و ديگر ذينفعان را در نظر گيرد. 

ها با توجـه بـه اهـداف و معيارهـا آغـاز       اين فرايند با انتخاب اهداف و معيارهاي ارزيابي و سپس تحليل گزينه –
  شود.  مي

مـردم مـورد بررسـي و    طرفانه ارائه شود، چرا كه توسـط عمـوم    طور واضح و بي بايد به در نهايت، نتايج ارزيابي  –
 ها را تغيير دهد.  بندي گزينه تحقيق دقيق قرار خواهند گرفت و ممكن است درونداد مردمي درجه

  يهاي ارزياب معيار يا اهداف انتخاب -12-4-5-1

  اولين مرحله، تعيين معيارهاي مناسب كارآمدي است.  –
نوعي تعادل مناسـب بايـد بـين     ها يا حداكثر شدن كارآيي نيست، بلكه ارزيابي، به معناي حداقل سازي هزينه –

  شود.  ها به وجود آيد. اين تعادل در عرصه عمومي و از طريق مذاكره با ذينفعان ايجاد مي آن
زيسـتي و همچنـين    هاي گوناگون عملكـردي يـا كـارآيي، اثـرات محـيط      معيارهاي ارزيابي بايد شامل سنجش –

  باشد.  پذيرش عمومي
  اند از: توان وفق داد عبارت هاي خاص مي ژهبرخي از معيارهاي پيشنهادي كه به پرو –

 هزينه  
 پذيري ريسك و اطمينان  
 زيستي  اثرات محيط  
 مقبوليت عمومي 

  هاي كلي در استفاده از معيارها: راهنمايي

  ياقتصاد تحليل -12-4-5-2

هايي است كه  گيرد. ارزش حال، روشي براي برابرسازي گزينه صورت مي 1تحليل اقتصادي براساس ارزش حال –
  ها و منافعشان متفاوت است.  ني هزينهجريان زما

  برداري و نگهداري است.  بهره  اي (طراحي و اجرا) و مخارج ها شامل سرمايه انواع هزينه –
ريـزي و نـرخ تنزيـل اسـت. معمـوال در تحليـل        مسايل اصلي در تحليل ارزش حال، شامل طـول افـق برنامـه    –

د، زيرا عمر مفيد طوالني دارند. نرخ تنزيل، هزينه يـا  شو سال در نظر گرفته مي 50تا  20هاي منابع آب  پروژه

                                                      
 

1- Present Value  
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ارزش واقعي پول است. معموال هزينه قرض گرفتن پول (توسط سازمان خدماتي عمومي) منهـاي نـرخ تـورم،    
  شود.  براي انعكاس هزينه واقعي پول اعمال مي

سـازي   توان سودها را كمـي هاست. اگر ب هزينه روش مناسبي براي مقايسه گزينه -در برخي موارد، تحليل سود –
  ها قابل محاسبه است.  كرد، ارزش حال جريان زماني آن

گذاري منافعي مثل  اند. اين مستلزم ارزش هزينه توجيه شده -بسياري از سدها در اياالت متحده با تحليل سود –
هـاي تفريحـي، تـامين منـابع آب و همچنـين اثـرات منفـي ماننـد صـدمات           حفاظت در برابر سـيل، فرصـت  

  زيستي است.   محيط
هـاي   هـا، ويژگـي   هزينه استفاده نشده است، بلكه به جاي آن نمايش هزينه -ها از تحليل سود IRPتر  در بيش –

هاي كيفي يا عددي ارائه شده است كه به مـردم در رابطـه بـا ارزش نسـبي      پروژه و اثرات آن به صورت عبارت
  دهد.  پذيري ديد مي ايش سطح اطمينانپروژه و قضاوت در باره ارزش و تبعات آن مانند افز

توان از  هاي بلندتر مي هزينه انجام شود، انتخاب نرخ تنزيل و دوره ارزيابي مهم است. در دوره -اگر تحليل سود –
تـر،   هاي كوتـاه  هاي معوقه يا سودهاي افزايشي طي زمان بهره گرفت. دوره اي و با هزينه  مرحلههاي چند  گزينه
  كند. فع اوليه زياد را توجيه ميهايي با منا گزينه

  تامين پذيري اطمينان -12-4-5-3
اي اسـت كـه    پـذيري، درجـه   پذيري تامين آب براي مشتريان آب است. اطمينـان  ، بهبود اطمينانIRPيكي از اهداف 

كننـد. اعتمادپـذيري تـامين آب را     مشتريان، آب دلخواه خود را با كيفيت و استانداردهاي خدماتي قابل قبول دريافت مي
  توان به سه راه زير تعريف كرد: مي

اعتمادپذيري براي مواجهه با شرايط اضطراري كوتاه مدت محلي. اين اضطرارها شامل بالياي ناگهاني مانند شكست  –
  روز است.  10تا  1سوزي بزرگ است. عموما در اين مواقع هدف، ذخيره محلي آب براي  لوله اصلي يا آتش

هـا ذخيـره محلـي     مدت در سيستم تحويل. برخي سازمان ايط اضطراري مياناعتمادپذيري براي مواجهه با شر –
بينند. اختالل در سيستم تحويل ممكن است بر اثر زلزلـه،   تري را تدارك مي براي تامين تقاضا در دوره طوالني

ا فرض ماه ذخيره محلي ب 7تا  2و يا قطع تامين آب وارداتي باشد. در اين شرايط،  1واقعه نشت و سرريز بزرگ
  شود.  درصدي مصرف آب در نظر گرفته مي 25كاهش مثال 

                                                      
 

1- Major Spill 
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اعتمادپذيري تامين تقاضاها در بلندمدت. در اين مورد بايد هدف را بر تعادل بخشي بين تامين و تقاضـا طـي    –
هاي خشك  درصد كمبود در دوره 25تا  15هاي زير حد نرمال تامين قرار داد. اهداف كمي شامل حداكثر  سال

  است.  سالي  درصد كمبود در بدترين شرايط خشك 30تا  25و حداكثر 
 شود.  مورد ارزيابي داراي ذخيره محلي كافي باشد، اولين هدف برآورده مي  اگر گزينه  
 هـاي محتمـل سيسـتم و تـداوم قطـع جريـان بـراي تـامين          رسيدن به هدف دوم مستلزم تحليل شكست

  تقاضاهاي حال و آينده است. 
 هاي اجباري براي رسيدن به سومين هدف ممكن است كـافي باشـد، در غيـر     حدوديتمنابع جايگزين يا م

سـازي   تـوان بـا شـبيه    بايد پايين آورده شـود. بـرآورده شـدن هـدف سـوم را مـي        اين صورت امتياز گزينه
تـر)   هاي تاريخي تامين آب را به صورت ماهانه (يا بـازه كوتـاه   هيدرولوژيكي ارزيابي كرد. چنين مدلي داده

هـاي   كنـد. كمبـود آب در دوره   سازي كرده و تامين آب را با تقاضاي ماهانه آب در آينده مقايسه مـي  بيهش
هـا براسـاس    شـود. گزينـه   خشك را ثبت كرده و احتمال كسري آب با مقدار و تداوم مشخص محاسبه مـي 

تـر از حـد    بودهاي بـيش شوند و بسته به فراواني و اندازه كم دهي مي امتياز  قابليتشان در رسيدن به اهداف
  گيرند.  تري قرار مي ريزي، در رتبه پايين برنامه

 هـاي تـاريخي يـا     است كـه از داده » 1سالي طراحي خشك«تر، ارزيابي عملكرد سيستم طي يك  روش ساده
  شود. بازسازي شده انتخاب مي

  دهد. ي در اين زمينه را در كاليفرنيا توضيح ميمثال )،1-12( كادر

  سالي طراحي در كاليفرنيا خشك المث - 1-12كادر 
-1934هـاي   سالي تاريخي كه دوره خشـك سـال   ساخته شده براي تقاضا در بدترين شرايط خشك1950-1970در كاليفرنيا، سدهاي متعددي كه در دوره

 ياريبسـ  بده كه شد آن نتيجه. است فتادها اتفاق قبالاست كه  سالي، همان خشك بدترين كه رسد مي نظر به طور اين هميشهبود، طراحي شده بودند.  1928
يك راه براي ارزيابي بده مخازن موجود و جديد، در نظر  جدي وجود داشت. يهانياز نبوده و كمبود يجوابگو 1987-1992 دوره يسال مخازن در دوره خشك

سـالي طراحـي بـا     مقايسـه بـده طـي خشـك     ه باشـد. يافت ادامه تر شيبسال  دو مثالتا  كهاست  1987-1992سالي طراحي فرضي شامل دوره  گرفتن خشك
هـا طـي دوره    كند. مقايسـه نحـوه عملكـرد گزينـه     ريزي مي پذيري سيستم را تحت بدترين سناريو پايه كند كه اطمينان تقاضاهاي آينده، كمبودي را توليد مي

  پذيري است. سازي و مقايسه اطمينان سالي طراحي، راه ديگري براي كمي خشك

  يزيست محيط اتثرا -12-4-5-4
تلقي شوند.  2»زيستي پيامدهاي خارجي محيط«تواند مثبت و يا منفي بوده و گاهي به صورت  زيستي مي اثرات محيط

انـد، لكـن بيـرون از     شوند كه به ارائه خدمات آبرساني مـرتبط  ها (يا سودها) يي تعريف مي اثرات خارجي به صورت هزينه

                                                      
 

1- Design Drought 
2- Environmental Externalities 
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شوند؛ ماننـد اسـتفاده از منبعـي مثـل رودخانـه كـه بـراي آن         منظور نميهاي خدماتي سازمان  سازمان بوده و در هزينه
ها و  پردازند. هزينه ها و حيات وحش) هزينه آن را مي شود، بلكه افراد يا چيزهاي ديگر (مانند ماهي اي پرداخت نمي هزينه

يا تاثير بر منابع تامين، زيبـايي  توان شناسايي كرد، مانند تاثير بر كيفيت خور يا رودخانه و  سودهاي خارجي زيادي را مي
زيستي   جويي انرژي. روند تهيه گزارش اثرات محيط شناختي، كيفيت هوا، تفريح، حيات وحش، مشاغل، و مصرف يا صرفه

سازي كـرد   زيستي را كمي  توان براي امتيازدهي يك گزينه استفاده كرد. اگر نتوان اثرات محيط شامل عواملي است كه مي
هـا را در يـك مـاتريس و براسـاس اطالعـات كيفـي        ورت پيامدهاي خارجي در نظر گرفت، حـداقل بايـد آن  و نتوان به ص

  امتيازدهي كرد. 

  عمومي مقبوليت -12-4-5-5
ها كار سختي اسـت. بـراي دريافـت بـازخورد مـردم در مـورد        سنجش مقبوليت عمومي هر گزينه بدون پرسش از آن

تـوان بـه صـورت     هاي عمـومي اسـتفاده كـرد. ايـن بـازخورد را مـي       ييهاي مشورتي و گردهما توان از كميته ها مي گزينه
  هايي كه مسايل جدي نهادي و يا اثرات غيرقابل قبول عمومي دارند، تفسير كرد.  معيارهاي غربالگري براي حذف گزينه

  بندي سناريوها رتبه -12-4-5-6
ر فرم ماتريسي مقايسـه كـرد. از   توان در مقابل يك معيار يا هدف امتيازدهي كرد و سپس د عملكرد يك سناريو را مي

، امتيازدهي كـرد،  3تا  1ماتريس ارزيابي وقتي كه سناريوهاي تركيب منابع را بتوان با يك معيار در مقياس ترتيبي، مثل 
  شوند.  تر ترجيح داده مي هاي كوچك توان استفاده كرد. شماره مي

ست. اين كار بااختصاص عملكرد باال، متوسط و پـايين  ا  IRPراه ديگر آن، امتيازدهي تركيب منابع در مقابل هر هدف 
  ها منعكس كرد.  بندي توان در رتبه شود. نظرات ذينفعان را مي و با مثبت و منفي دادن در هر سطح انجام مي

ي دهي شده و مجموع وزن ها رسم كرد. در اين حالت، معيارها بايد وزن ها را در برابر رتبه توان هزينه در برخي موارد مي
  شود.  همه امتيازها در برابر هزينه رسم 

   برنامه اجراي و انتخاب -12-4-6
شود. ممكن است به نظر رسد  هاي بررسي شده انجام مي معموال با تعيين استراتژي ارحج، انتخاب برنامه از بين گزينه

شـود كـه    اي طراحي مـي  به گونه  IRPاست، لكن اين در حقيقت شروع فاز اجرا است.  IRPكه اين انتخاب، انتهاي فرايند 
  روز رساني شود.  اي به طوري كه نسبت به تغييرات زماني واكنش نشان داده و به صورت دوره يك سند پويا باشد، به

  كارايي -هزينه به توجه -12-4-6-1
پـذيري و   اي كه هدف يا قيد اطمينان ريزي به شيوه هزينه كارا، انتخاب برنامه ارجح نسبتا ساده است. برنامه در برنامه

هاي  شود. هزينه كل شامل مجموع هزينه منابع جديد و هزينه سازد، انتخاب مي ترين هزينه برآورده مي ديگر قيود را با كم
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پذيري  هاي مشتري به خاطر نداشتن اطمينان ، معكوس هزينه»تمايل به پرداخت«است.   1»تمايل به پرداخت«مشتري يا 
هاي وارده، هزينه پرداخت كننـد.   بايد براي تسكين كمبودها و زيان يان پذيري، مشتر كافي است. با كاهش سطح اطمينان

 طيشـرا گـذاري   تـوان از طريـق درونـداد مردمـي و يـا مطالعـه ارزش       هاي مربوط به تمايل مشتري به پرداخت را مي داده
  به دست آورد.  نشده بيني پيش

زيستي   وان از آن گزينه ارجح را پيدا كرد. اثرات محيطكارا آنقدر خبره نيست تا بت-ريزي هزينه در دنياي واقعي، برنامه
هـاي تـامين    زيستي به هزينه  هاي كاهش صدمات محيط كند. هزينه هاي تسكين آن، فرايند انتخاب را پيچيده مي و هزينه

 شود.  ج ميپذيري جديد منت تر با سطح اطمينان دهد و احتماال به هزينه بيش آب اضافه شده و تركيب بهينه را تغيير مي

  نزديك آيندهبراي  برنامه عمل تعيين -12-4-6-2
روز شود.  بايد هر سه تا پنج سال با تغيير شرايط به انداز بلندمدت تنظيم بماند، برنامه  كه گزينه ارجح در يك چشم براي اين

  م شود، شامل:آنچه هم اكنون حائز اهميت است، تعيين برنامه عمل يا همان كارهايي است كه بايد در آينده نزديك انجا
  هاي مرجع اطمينان از معتبر ماندن فرض –
  سازي اجزاي استراتژي ترجيحي بندي براي پياده زمان  وضع بودجه و برنامه –
  بيني نشده  تدوين برنامه شرايط پيش –
  سازي استراتژي ارجح زيستي براي پياده  مستندسازي محيط –
  پايش تقاضاهاي آب –
  تامين آب پذيري و كيفيت منابع جديد  پايش دسترس –
 هاي بعدي مورد نياز ادامه تماس با جامعه و مشاركت عمومي براي مصوبه –

  2بيني نشده پيش طايشربراي  برنامه عمل -12-4-6-3
بايـد در نظـر    بيني نشده پيش طيشرا يبرا عمل  دهي به شرايط متغير، برنامه پذيري برنامه و پاسخ براي حفظ انعطاف

كه تاثيرات چشمگيري بر شرايط فرضي مرجع يا بر قابليت سـازمان   3محرك گرفته شود. اين عمليات با وقوع رويدادهاي
يـا تعـديل اسـتراتژي     IRPشوند. ايـن رويـدادها، مسـتلزم ارزيـابي مجـدد       سازي استراتژي ارجح دارند، فعال مي در پياده

  اند از: هاي بالقوه عبارت هايي از اين محرك اند. نمونه ارجح
  اي يا استاني  قهحل يا تغيير مناقشات آبي منط  –

                                                      
 

1- Willingness to Pay 
2- Contingency Actions 
3- Trigger Events 
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  اي از برنامه شكست در عملكرد مورد انتظار مولفه  –
  تر از انتظار) تغييرات غيرمنتظرانه در تقاضاي آب (افزايش يا كاهش سريع  –
  افت كيفيت آب منبع  –
  اي فراتر از انتظارات عملكرد مولفه –
  ها مشاركت با ديگر سازمان –
  شكست در اخذ مجوزي مهم –
 هاي نوظهور تكنولوژي –

  اعتبار ينتام -12-4-6-4
IRP اند از: ها عبارت هاي مالي براي هزينه داراي يك بخش مالي است. گزينه  

  شود. هاي با سرمايه بزرگ استفاده مي اوراق قرضه كه معموال براي پروژه –
  شود. تر استفاده مي هاي با سرمايه كم گرفتن وام كه اغلب براي پروژه –
  لـب بـه عنـوان سـرمايه ذخيـره بـراي پرداخـت هزينـه        هاي جديد كـه اغ  عوارض وصل انشعاب و ديگر درآمد –

  شود.  اي سيستم آب استفاده مي  مرحلههاي  توسعه
داري و بازپرداخـت وام   بـرداري، نگـه   هاي جاري مديريتي، بهـره  تعرفه آب كه معموال به منظور پرداخت هزينه –

 شود. استفاده مي

  موفق فرايند يك سمت به راهنمايي -12-4-7
  اند از:  ، برخي رئوس كلي براي تضمين موفقيت عبارتIRPصادقانه براي فاز مشاركت عمومي در عالوه بر حفظ جو باز و 

اي بر سر ميز مذاكره بياورند. ايـن   گرايانه بايد اهداف واقع كنندگان  ها و شركت گرايانه. سازمان گذاري واقع هدف –
افق عامه را ميطلبد تكيـه كـرده و ديگـر    رو، بر مسايل كليدي كه تو كند. از اين فرايند، مسايل همه را حل نمي

  مسايل را رها كنيد.
نفـره يـا    25هـاي   سازي مشاركت. تنها ذينفعاني كه ضرورت به درگير شدن دارند، بايد وارد شوند. گروه بهينه –

  گيري موثرتراند.  تر در تصميم كم
ريـزي   ي از فراينـد برنامـه  هاي ذينفع خاص از دستور جلسات پنهان و مخرب جلوگيري كنيد. گاهي اوقات گروه –

  كند.  دار مي كنند كه اين امر فرايند را خدشه برد مقاصدشان استفاده مي براي پيش
اند، انتظار دارند فرايند باز باشـد.   فضاي باز و امكان دسترسي ايجاد كنيد. بسياري از افرادي كه مايل به شركت –

ر دسترس باشد. همچنين اطالعات مربوط به فرايند ها د نيروهايي مثل كارمندان اصلي، در حين و بين همايش
  اند.  كنندگان نبايد احساس كنند كه در گزارش مذاكرات ناديده گرفته شده نبايد سري باشد. شركت



  239  08/10/95  منابع جامع ريزي برنامه - دوازدهم فصل

 

  ها شنيده شود.  هاي تاثيرپذير حق دارند كه صحبت كنند و حرف آن اجازه دادرسي بدهيد. همه گروه –
شود، بايد تعطيل كنيد. اگر الزم شد با  ها كم مي يد هر وقتي كه واكنشوقت خاتمه مذاكرت را حس كنيد. بدان –

اجماع نظر روي تعداد محدودي از مسايل بحث كرده و بقيه را به جلسه عادي موكول كنيد. در برخـي مـوارد   
هاي رقابتي در دست است، اجماع عمومي مطلوب نيست. عدم توافق نسبت به برخي مسايل قابل  حل وقتي راه

گيران نهايي بتوانند نقطه نظرهاي متفـاوت را بـراي متعـادل     ل است. مواضع را روشن بيان كنيد تا تصميمقبو
  درك كنند. IRPكردن مسايل 

  بندي جمع -12-5

سـازي مـديريت منـابع آب در     ريزي و مديريت منابع آب كشور با تاكيد بر يكپارچـه  ضرورت بازنگري در برنامه –
 ، محيط زيست و كشاورزي.هاي شرب، بهداشت، خدمات، صنعت بخش

  است.  IRPهاي كليدي  يكي از ويژگي نظر اجماععمومي و به ويژه  مشاركت –
  . كرد مطرح براي تاييد آخر لحظه در و ايجاد صحنه پشت در مهندسان توسط تنها پساز اين  توان نمي را ها برنامه –
  شود.  بهتر مي هاي خوبي هم دارند كه منجر به برنامه حق دارند بدانند و ايده مردم –
  خواهند بود.  برانگيز بحثپس  نيا ازهاي منابع آب  پروژه تر بيش –
  مجوز است.اخذ  هاي بعديفرايند در ها آن ليتحماز  بهتر مشاركت،فرايند  در اختالفات سر بر گو و گفت –
توانند  اند مي دهكر ها وجود دارد كه فكر مي در سازمان معوقههاي شكست خورده يا  بسياري از برنامههاي  نمونه –

  ريزي كنند.  برنامه ها آنبراي مشتريان خود و نه به همراه 
مردمي براي تعيين تـوازن   درونداداز  ها آنزيرا  ،ستا تر بوده اخير موفق هاي در سال ها  IRPهاي  اجراي برنامه –

  .اند استفاده كردهزيست  مناسب بين توسعه منابع آب، مديريت تقاضا و محيط





 

 1پيوست 13

  مطالعات موردي از تجربيات جهاني
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  مطالعات موردي از تجربيات جهاني - 1پيوست 

  هدف -
مطالعات موردي از تجربيات جهاني براي تاكيد وضعيت و سيماي مختلف مـديريت آب شـهري در منـاطق خشـك و     

هـا   بسـياري از آن  ها ممكن است منحصر به فرد باشند، لكن نيمه خشك در نقاط مختلف جهان است. گر چه برخي از آن
تواند  هاي پيشنهاد شده يا اجراء شده مي حل ها و هم راه اند. از اين رو، هم شناخت وضعيت و مسايل آن در ايران نيز صادق

  براي ايران آموزنده باشد.

  مديريت جامع آب شهري -1-1پ.

  ]24[ ها براي مديريت جامع ها و گزينه ، چالش1مديريت آب و فاضالب در مكزيك -1-1-1.پ

هـاي   ميليون نفر جمعيت، به علـت فعاليـت   21شهر در اين كشور با  ترين كالن مكزيكوسيتي، پايتخت مكزيك و مهم
بسـته و بـاالتر از سـطح      كند. اين شهر واقع در يك حوضـه  ملي را توليد مي GDP2درصد  21تجاري، صنعتي و سياسي، 

اسـت (مصـارف    m3/s 7/85 د. ميزان مصـرف آب در ايـن شـهر    دريا، مسايل تامين آب و دفع فاضالب پيچيده خاصي دار
  ها) و بقيه آن آب بازيافتي است. ها و آبخوان آن آب تازه (از رودخانه m3/s 78 شهري، كشاورزي و صنعتي) كه 

 همتاي مديريت آب شهري مشكالت بي -

  هاي دهنده شده است. اي باعث ايجاد مشكل در حوضه انتقال آب بين حوضه  
 رداري بيش از حد از آب زيرزميني آبخوان دره مكزيكوسيتي (ب بهرهm3/s 30   برداشت بيش از حد) باعث نشست

هاي  ها و فاضالبروها، نشت در سيستم توزيع آب و شبكه كالن زمين و در نتيجه باعث كاهش ظرفيت زهكش
ها و  اي در ساختمان آوري فاضالب، افت كيفيت آب زيرزميني و مشكالت ديگري مثل مسايل جدي سازه جمع

 شده است. ضرورت تراز كردن مجدد خطوط مترو

 درصد آب انتقالي  37- 40شود. اين مقدار در حدود  حجم عظيمي از آب در سيستم توزيع به علت نشت تلف مي
 ) است.m3/s23 (حدود 

 ) از كل فاضالب توليديm3/s 7/67 درصد ( 11) تنها حدودm3/s 7/7صفيه نشده به دره شود. فاضالب ت ) تصفيه مي
Tula  شود كه مشكالت جدي در سالمت افراد آفريده است. كيلومتري شمال مكزيك براي آبياري منتقل مي 100در 

                                                      
 

1- Mexico City 
2- Gross Domestic Product 
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 ) برابر تغذيه طبيعي) در دره  13به علت تغذيه حجم زياد فاضالب تصفيه نشدهTula تراز آب زيرزميني باال آمده و ،
افته است. بي خطر بودن كيفيت فاضالب تغذيه شده در حدي منطقي به شدت افزايش ي Tula حجم آب رودخانه 

 است، گر چه كلرزني بهترين گزينه گندزدايي كردن نيست.

  تخليه فاضالب باعث ايجاد يك نهر جديد و تغيير كامل اكولوژي درهTula اي با  از نيمه خشك بياباني به منطقه
 ها شده است. ها و تاالب چشمه

 امع آبمديريت ج :راه حل -

كـه در   شود، درحـالي  هم به صورت دولتي و هم به صورت خصوصي مديريت مي آب در ناحيه مركزي (مكزيكوسيتي)
آب به صورت دولتي و مستقل از هم مـديريت   تر از ناحيه مركزي، درصد بيش 15شهر در ايالت مكزيك، با جمعيتي  37
  ساز است. مساله» مديريت جامع آب«شود كه براي  مي

 با مشاركت مناطق  1»مرجع جديد ذيصالح آب پايتخت«ت پيچيدگي مسايل آبي در مكزيكوسيتي، يك به عل
» مديريت جامع آب شهري«اي و محلي) براي  هاي مختلف دولتي (مركزي، منطقه مختلف سياسي، سطوح و بخش

كافي   آب و نيز بودجه هاي مربوط به مديريت گيري پيشنهاد شده است. اين مرجع، بايد ظرفيت براي تمامي تصميم
  براي اين عمليات داشته باشد. 

 است، كه نه تنها » مديريت جامع منابع آب«مدت و درازمدت  اصلي اين مرجع تدوين دقيق برنامه كوتاه  وظيفه
 هاي اقتصادي و اجتماعي را نيز در نظر بگيرد.  جنبه فني بلكه جنبه

  هاي اين برنامه  برخي از فعاليت -
دوبـاره از    زمين، حفاظت كيفيت آب زيرزميني، كـاهش نشـت زيـاد در سيسـتم توزيـع آب، اسـتفاده      كنترل نشست 

هـاي حرفـه اي    هاي نوين و جامع آموزشي، بهبود ابزارهاي اقتصادي، استحصال آب بـاران، اجـراي برنامـه    فاضالب، برنامه
  مشاركت مردمي.

  يالت آريزونامديريت جامع آب شهري در شهر توسان، ناحيه مركز ا -2-1.پ

  هاي آبي و عرصه مديريت آب منحصر به فرد شهري با رشد بسيار سريع با زيرساخت -
  شد. به علت كيفيت   طور كامل از آب زيرزميني تامين مي ، نياز آب شرب در شهر توسان به2001تا پيش از سال

  عالي آن، تنها نياز به گندزدايي داشت. 

                                                      
 

1- Metropolitan Water Authority  
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 متر در سال  2/1طوري كه تا حدود  فت قابل توجه سطح آب زيرزميني شد، بهكامل بر آب زيرزميني باعث ا  تكيه
  هاي توسان گزارش شده است.  ترين چاه در مهم

 ) بعد از تصويب قانون مديريت آب زيرزميني در آريزوناGMA1) 2)، بخش منابع آب آريزوناADWRپنج منطقه (  
ايالت داير كرد. اهداف مديريتيِ آب زيرزمينيِ  ) شامل مناطق پرجمعيت و پرتنش در3AMAsمديريتي فعال (

  مشخصي براي هر كدام از اين مناطق منطبق بر شرايط محليشان، در نظر گرفته شد. 
 را در آريزونا الزامي كرده است، كه منظور از آن ايجاد  4»بده مطمئن«يابي به  قانون مديريت آب زيرزميني، دست

اراضي بايد همراه با تضمين منابع   عالوه، توسعه است. به 2025ني تا سال تعادل بين برداشت و تغذيه آب زيرزمي
  آب باشد.

 تر شده، دريافت آب از رودخانه  كه تقاضاي آب از ميزان منابع آب زيرزميني تجديد شونده بيش با توجه به اين
ترين اولويت را  آريزونا كم است. لكن،» رشد پايدار«تنها امكان براي  CAP 5»پروژه آريزوناي مركزي«كلرادو توسط 

  پذير است. ها آسيب سالي دارد؛ از اين رو از نظر كمبود آب در خشك CAPدر استفاده از آب 
  آبCAP  ،مخزن زيرزميني آب   شود. مي» 6تغذيه و بازيافت«قبل از استفاده توسط مردمCAP شامل پروژه ،

هاي بازيافت، يك  هاي تغذيه، چاه روژه شامل حوضچهاين پ مركزي است. Avraدر دره » SAR7ذخيره و بازيافت، «
 كشي آن است. ايستگاه پمپاژ و يك مخزن و شبكه لوله

  ها درس -
  ضرورت تدوين قانون مديريت منابع آب زيرزميني  
  ترويج استفاده از شيوهSAR در شرايط مناسب كشور 

  ، اتيوپي عليا Awashاي  سيستم رودخانه -3-1.پ

 اندازهاي مديريت جامع منابع آب  عليا، و چشم Awashاي  انهارزيابي سيستم رودخ –

 مدت قرار دارد كـه   هاي شديد كوتاه هاي خشك طوالني مدت و باران منابع آب اين منطقه تحت تاثير دوره
  باشند.  برداري كاراي مخازن (سدها) براي تخصيص آب شهري و كشاورزي مي عوامل مهمي در بهره

                                                      
 

1- Groundwater Management Act  
2- Arizona Department of Water Resources 
3- Active Management Areas 
4- Safe Yield 
5- Central Arizona Project 
6- Recharge and Recovery 
7- Storage And Recovery 
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 هاي محدود براي ذخيـره آب و   اسثنايي مكاني و زماني بارش همراه با زيرساخت تغييرات فصلي و نوسانات
  سالي قرار داده است.  ها انسان را در معرض تهديد سيل و خشك هاي آبريز، ميليون ضعيف حوضه  حفاظت

  مطالعات كافي پيرامون منابع آب زيرزميني در اين منطقه به عمل نيامده است؛ با اين حال، رسوبات غنـي 
  سازد. هاي فعال اين منابع را براي منظورهاي شهري و كشاورزي نامناسب مي از نمك و آتش فشان

 اند از عبارتاين منطقه  شهرهاي Adama، Wanji وMatahara     كه همـه آب خـود را از رودخانـهAwash  
   كند. دريافت مي  Koko اتيوپي، آب خود را از سدهاي ترين شهر ، يكي از بزرگAdama گيرند.  مي

  يافتـه اسـت.  قابل تـوجهي افـزايش   طور  به، تقاضاي آب شهري از روستا به شهر مهاجرت جمعيتبه علت 

 منـابع آب سـطحي  امور همـاهنگي، اداره، تخصـيص و نظـارت     ،Awash  منابع آب حوضه شركت مديريت
  را عهده دارد.  حوضه

 اي،  اي ناشي از خصوصيات خاك رودخانـه  هنقط اي و غير منابع آب شيرين اين منطقه از منابع آلودگي نقطه
است. همچنين به علت   فشاني آلوده شده هاي آتش  استقرار نامناسب صنايع كشور در اين حوضه و فعاليت

  است.  هاي آب زيرزميني روي سطح خاك انباشته شده تر از بارش، نمك ميزان تبخير و تعرق بيش
 اين منطقه در وضع بحرانـي قـرار دارد. سيسـتم تصـفيه      آوري، تصفيه و دفع فاضالب در هاي جمع سيستم

شـود. سيسـتم    فاضالب تقريبا وجود ندارد كه اين مساله باعث شـيوع امراضـي ماننـد امـراض انگلـي مـي      
شود.  ها استفاده مي خانه آوري رواناب سطحي به غير از جويچه وجود ندارد و آنهم براي تخليه فاضالب جمع

  شود. بگرفتگي زياد معابر مياز اين رو بارندگي موجب آ
 آغاز شده است. تغيير اقليم، مديريت منابع آب را در » مديريت جامع منابع آب«سازي نهادي براي  ظرفيت

 تر خواهد كرد.  اين منطقه مشكل

  رشد سريع شهرنشيني و مشكالت مديريت آب شهري در چين  -4-1.پ

 تصفيه آب  ي عمول و يا پيشرفتههاي م كمبود آب در چين به علت آلودگي و روش  مساله –

 80درصد از منابع آب چين، بيش از نيمي از جمعيت چين را دارد. بيش از  20هاي شمالي چين با  قسمت 
 گرايي است.  تغذيه  درصد منابع آب چين كه در جنوب شرقي كشور است، آلوده بوده و دچار پديده

 زيست در معرض تخريب سريع است و مسـاله    هاي چين بسيار جدي است، كيفيت محيط آلودگي رودخانه  
كمبود آب در اين كشور به علت آلودگي مشهود است. كمبود منابع آب، عاملي محدود كننده براي توسعه 

تصـفيه آب،    هاي معمول و يا پيشـرفته  تر در چين شده است. از اين رو. براي رفع اين مشكل، از روش بيش
  . شود بسته به كيفيت آب استفاده مي
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 تر شدن اين مشكالت شده و كميابي آب، اختالف فاحشي بين تامين  رشد سريع شهرنشيني باعث پيچيده
كه تـامين آب يـك عامـل محـدود كننـده بـراي        و تقاضا و در نتيجه مناقشات آبي به وجود آورده تا جايي

  اجتماعي شده است. -شهرنشيني و نيز توسعه اقتصادي  فرايند
 فاضالب شود.   تري به تصفيه شهري باعث شده است تا توجه بيش  بتوليد حجم عظيم فاضال  

  ]57[تجارب جهاني بازيافت آب  -5-1.پ

  استراليا -1-5-1.پ

  جنوب استراليا –
 ترين طرح بازيافت آب در نيم كره جنوبي است (با مشاركت  طرح آبياري ويرجينيا در جنوب استراليا بزرگ

  خصوصي).  -دولتي
 هـاي شـمالي    كيلومتري در دشت 100خانه شهر آداليد فيلتر شده و توسط شبكه  پساب خروجي از تصفيه

  شود.  آداليد توزيع مي
 6000 ميليون ليتر در روز آب بازيافتي با كيفيتـي در سـطح    110هاي كشاورزي با بيش از  هكتار از زمين

 شوند. آبياري مي Aكالس 

 ها ( تغذيه و بازيافت در آبخوانSARهاي اصلي اين پروژه است. ت شوري، مولفه) همراه با مديري 

  كوينزلند –
 طـي فراينـد دوگانـه ميكروفيلتراسـيون، در مصـارف      »بريسـبين «خانه فاضالب صـنعتي در   پساب تصفيه ،

 شود. صنعتي استفاده مي

  كند. نفري استفاده مي 60000از سيستم شبكه دوگانه براي جمعيت » اسپرينگ فيلد«منطقه مسكوني در  

 معـروف  » پـروژه آب آينـده  «بتكاري در زمينه توسعه منابع آب و بازيافت آب وجود دارد كـه بـه   اي ا پروژه
دهـد، از شـبكه تلفيقـي دوگانـه و شـبكه       هزار نفري شهر را پوشش مي 150است. اين پروژه كه جمعيت 
 هد.د درصد كاهش مي 85طوري كه نياز به واردات آب شرب را تا  كند، به فاضالب هوشمند استفاده مي

  غرب استراليا –
 6هاي دوگانـه جهـت بازيافـت سـاالنه      در منطقه صنعتي جنوب پرس در غرب استراليا، تكنولوژي ممبرين 

خانه كه در  شود. اين تصفيه خانه فاضالب براي صنايع پر مصرف منطقه، استفاده مي گيگا ليتر پساب تصفيه
الب صنعتي را نيز تصفيه كرده و پساب اضـافي  خانه بازيافت استراليا است، فاض ترين تصفيه نوع خود بزرگ

 كند. را به نقطه مناسبي در دريا تخليه مي
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  شـود، راهكـار    جايگزيني آب آشاميدني با آب بازيافتي كه در حال حاضر در بسياري از صنايع استفاده مـي
 بسيار مناسبي براي حفاظت منابع آب شرب پرس است.

 شوند. هاي گلف آبياري مي ا و زمينه ر پرس، پاركخانه فاضالب سابياكو شه با پساب تصفيه  

  خاورميانه -2-5-1.پ

طوري كه كيفيـت آب   خاورميانه از جمله مناطقي است كه با مشكالت زيادي در زمينه منابع آب روبروست، به –
 در اين منطقه روز به روز در حال بدتر شدن و منابع آب در حال زوال و كم شدن است. 

گذاري زيادي جهت افزايش بازيافـت و   ي باال در اين منطقه مثل فلسطين اشغالي، سرمايهكشورهاي با تكنولوژ –
 درصد رسيده است. 70كند و بازچرخش آب به بيش از  بازچرخش آب به ويژه در بخش كشاورزي مي

  آفريقا -3-5-1.پ

  را براي شرب تجربه كردند. ، ساكنان پايتخت ناميبيا اولين كساني بودند كه استفاده از آب بازيافتي1969در سال  –
طور چشمگيري در اين منطقه كم آب آفريقا پيشرفت كرده است و آب بازيـافتي   فرايندهاي تصفيه فاضالب به –

  نقش مكمل منابع محدود سطحي و زيرزميني را براي شرب در اين منطقه كم باران دارد.

  سنگاپور -4-5-1.پ

 المللي مورد توجه قرار گرفته است. در سنگاپور در سطح بين NEWaterاخيرا پروژه  –

شود و آب بازيافتي به عنوان مكمـل ديگـر    خانه فاضالب در حد كيفيت آب شرب تصفيه مي پساب پنج تصفيه –
 آيد. منابع تامين آب اين كشور به شمار مي

در  رسد، عمده آب بازيـافتي  درصد) به مصرف شرب مي 5/2تا  1كه بخش بسيار كمي از آب بازيافتي ( درحالي –
 شود. فرايندهاي با كيفيت باالي صنعتي مصرف مي

هـاي جـامع    المللي و مقبوليت در بين مردم سنگاپور به خاطر اجـراي برنامـه   ويژگي مهم اين پروژه، توجه بين –
 مشورت با مردم و ارزيابي پروژه است.

  كاليفرنيا-5-5-1.پ

 بازيافت آب در آمريكا است.كاليفرنيا با داشتن آب و هوايي مشابه استراليا، جلودار صنعت  –
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به عنوان يكي » 21كارخانه آب «اي به نام  ، مسوول پروژه1976در سال » 1اورنج كانتي«بخش آب و بهداشت  –
 هاي بازيافت آب شد. خانه از اولين تصفيه

سيستم تجديد ذخاير «، 2ها از پيشروي آب شور با توجه به كاهش منابع آب سطحي و ضرورت حفاظت آبخوان –
شده است. ايـن پـروژه تـا    » 21كارخانه آب «تري جايگزين پروژه اوليه  با ظرفيت تصفيه بيش 3»يرزمينيآب ز

 اي در حال توسعه است.  مرحلهميليون ليتر در روز به صورت  265ظرفيت نهايي 

هـاي   شود. آب تصفيه شده به حوضـچه  ترين فرايندهاي تصفيه فاضالب استفاده مي در اين سيستم از پيشرفته –
 شود.  هاي تزريق براي ممانعت از آب شور دريا پمپاژ مي ها و نيز به چاه پخش براي تغذيه آبخوان

  اروپا -6-5-1.پ

ها در مناطق سـاحلي   ترين آن پروژه بازيافت آب در اروپا در حال اجراست كه مهم 200در حال حاضر بيش از  –
  و جزاير نيمه خشك جنوب اروپا هستند.

شود. ايـن در حـالي اسـت كـه در شـمال اروپـا،        تر در كشاورزي مصرف مي زيافتي بيشدر جنوب اروپا، آب با –
 .]57[شود  زيستي استفاده مي تر براي مصارف شهري، صنعتي و محيط بيش

   CII5هاي تجاري، صنعتي و نهادي  در بخش 4كارايي مصرف آب -6-1.پ

  كاليفرنيا مصرف آب و تدابير كاهش مصرف آب. تجربيات -هاي كارا تكنولوژي -

 و جوامع مجاور، خيلي مهم است.  6ها دسترسي كافي و مطمئن به آب براي بنگاه  
  .در سراسر اياالت متحده، كمبود آب باعث توجه و تالش روزافزون براي افزايش كارايي مصرف آب شده است

تجاري،  دگانكنن مصرفو تدابير كاهش مصرف آب، فرصت خوبي براي  7مصرف آب - هاي كارا توسعه تكنولوژي
  ) آب است. CIIصنعتي و نهادي (

 ها، كاهش مصرف انرژي، بهبود كيفيت آب و  جويي مالي براي بنگاه چنين تدابيري به بسط منابع محدود آب، صرفه
 كند.  ها كمك مي حفاظت اكوسيستم

                                                      
 

1- Orange County 
2- Sea Water Intrusion 
3- Groundwater Replenishment System 
4- Water-Use Efficiency 
5- Commercial, Industrial, and Institutional (CII) 
6- Business 
7- Water-Efficient Technologies  
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عـالوه،   كنـد. بـه   ي مـي جويي آب در صـنايع كاليفرنيـا را بررسـ    هاي بالقوه صرفه اي از تدابير و روش اين بخش، گستره
هـا و مخـارج و    كند تا از چگونگي اجراي ايـن برنامـه   ها در كاليفرنيا را بيان مي هاي آب و بنگاه مطالعات موردي از شركت

هـاي   ها آگاه شويم. در انتها پيشنهادهايي در خصوص كارهـايي كـه شـركت    هاي آن ها و برخي از موانع و چالش منافع آن
مصـرف آب را توسـعه داده و آب را در    -هـاي هوشـمند كـارا    توانند انجام دهند تا روش در ايران ميها و دولت  آب، بنگاه

  شود. جويي كنند، ارائه مي كشور صرفه CIIهاي  بخش

  است 1كارا-، هزينهCIIافزايش كارايي (بازدهي) آب در  -
 تري  دادن عملكرد، آب كمكند كه بدون از دست  هايي اشاره مي ها، محصوالت و سيستم كارا به روش- مصرف

  كنند.  استفاده مي
 هاي  جويي قابل توجه در بخش كاراي زيادي براي صرفه- هاي هزينه استراتژيCII .وجود 

 هاي  تر مصرف در بخش حفاظت آب از طريق كارايي بيشCII گيري بر مصرف آب دارد و منافع  تاثير چشم
  زيستي به همراه دارد.   اقتصادي و محيط

 جويي مالي كنند. اين  كاراي آب، صرفه - و تدابير مصرف گذاري در تكنولوژي توانند با سرمايه يها م بنگاه
  شود: ها شامل موارد زير مي جويي صرفه

o كاهش صورت حساب آب 

o كاهش شارژ فاضالب 

o كاهش هزينه انرژي 

o سازي آب كاهش هزينه براي مواد شيميايي و خالص 

  بسط ذخاير محدود آب -
  كند. سالي اهميت زيادي دارد، كمك مي ه بسط منابع محدود آب، كه در شرايط خشككارايي مصرف آب ب

  جويي انرژي صرفه -
 تري نياز است.  برداشت، تصفيه، تحويل و مصرف آب، انرژي زيادي نياز دارد و براي مديريت فاضالب، انرژي بيش  
 هاي  كارايي مصرف آب در بخشCII شود و  گير انرژي مي جويي چشم رفهو استفاده از آب بازچرخش شده باعث ص

  يابد.  در نتيجه فشار بر شبكه انرژي كاهش مي

                                                      
 

1- Cost-Effective 
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 ) طبق براورد كميسيون انرژي كاليفرنياCEC1 درصد مصرف  30درصد برق مصرفي كاليفرنيا و بيش از  20)، حدود
 ها) مربوط به مصرف آب است. گاز (به غير از نيروگاه

  كاهش آلودگي گرماي جهاني  
 كنند.  اي توليد مي ع توليد انرژي، گازهاي گلخانهاكثر مناب  
 دهد و درنتيجه باعث كاهش آلودگي گرمايي  خصوص آب داغ، نياز به انرژي را كاهش مي كاهش مصرف آب و به

  شود.  جهاني مي
 ) بخش آب دشت سانتاكالراSCVWD تنها با جايگزيني شيرهاي افشانك پيش 2003) نشان داد كه از سال - 

 تن (متريك) دي اكسيدكربن شده است. 14000ر فرايندهاي صنايع غذايي، باعث كاهش بيش از وشو د شست

  سازگاري با اثرات گرماي جهاني -
 هاي  افزايش كارايي مصرف آب در بخشCII سالي و اثرات تغييرات  كند كه در مقابل خشك ها كمك مي به بنگاه

  آب و هوا تاب آورند. 
 هاي آب و  ها در مقابل اين عدم قطعيت تري براي بنگاه پذيري بيش رايي آب، انعطافگذاري در خفاظت و كا سرمايه

 كند. هوايي فراهم مي

  ها بازسازي شيالت و ساير اكوسيستم -
 هاي  كاهش مصرف آب در بخشCII برداري  شود كه بيش از حد بهره هايي مي باعث كاهش فشار بر رودخانه

  . اند شده
 سن واكين  - تواند به ترميم اكوسيستم دلتاي ساكرامنتو ها مي ز سيستم رودخانهتر آب آشاميدني ا مصرف كم

 كمك كند.

  بهبود كيفيت آب -
  بهبود كارايي مصرف آب فضاي سبز در بخشCII تواند باعث كاهش رواناب شهري و جاري شدن مواد  مي

  ها و انهار شود.  ها، رودخانه زارها به خليج ها و چمن شيميايي و كود پارك
 شود كه  هاي تحت نظارت و ساير مواد، مي بازچرخش آب در محل باعث كاهش حجم تخليه فاضالب، شامل آالينده

 در غير اين صورت بايد به تاسيسات تصفيه فاضالب فرستاده شوند.

  
 

                                                      
 

1- California Energy Commission 
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    CIIهايي براي بهبود كارايي آب در  توصيه -
 هاي  ف آب در بخشهايي كه در دهه اخير براي بهبود كارايي مصر با وجود پيشرفتCIIها و  ، ازمدارس تا هتل

  هاي زيادي براي بهبود وجود دارد.  سازندگان ريزتراشه، صورت گرفته است، هنوز هم پتانسيل
 هاي آب و مشتريان از بخش  تحقق بخشيدن به اين پتانسيل، نيازمند تطابق و تناسب بين سطح جديت شركتCII 

  هاي اجرايي است.  د نياز براي تحقيق و كمكبراي افزايش كارايي آب، با بودجه مور
  استفاده كنندگان آب در بخشCIIگذاري كاليفرنيا بايد با هم همكاري كنند تا از طريق  ، نمايندگان اجرايي و قانون

 جويي آب دست يابند. هاي وسيع صرفه كارايي مصرف آب به پتانسيل

  CIIهاي  براي بهبود كارايي مصرف آب در بخش NRDCپيشنهادهاي  -
 كنند مي استفاده آب از كه محصوالتي مصرف آب براي كارايي استانداردهاي تدوين . 

 آب هاي پذيري براي شركت انعطاف كردن فراهم براي جويي آب تنظيم اهداف عملكرد محور صرفه  

 تامين (توليد) افزايش به نسبت آب جويي صرفه دادن قرار اولويت در 

 يها آب، شامل كمك كارايي يها برنامه يبرا يمنبع بودجه اختصاص يك امينت يآب برا فروش گرفتن عوارض 
 يو مال فنيگسترده 

o انرژي خدمات و هاي فاضالب شركت نمايندگان مالي حمايت و شراكت تشويق 

o چرخشياستفاده از آب باز يبرامناسب  ي فراينديسازمانده 

o فاضالب خدمات براي حجمي گذاري قيمت 

o ها درآمد آن از آب هاي شركت فروش قطع ارتباط 

o آب مصرف هاي داده و مديريت آوري جمع بهبود 

    CIIتكنولوژيي موجود براي افزايش كارايي آب  -
زيستي سالم ضروري است. در سرتاسر اياالت متحـده،     اي پيشرو و محيط تامين آب كافي براي اقتصادي ستبر، جامعه

  افزايش كارايي مصرف آب شده است.ها براي  گيري تالش كمبود آب موجب توجه و شتاب

  ديآن را سبز نگاه دار مصرف، - سبز كارا يفضا با -
 هاي  فوت آب در سال، بيش از يك سوم آبي كه در بخش - در كاليفرنيا، نزديك يك ميليون ايكرCII  استفاده

  شود.  ده ميها استفا ها و وسط خيابان ها مانند دفاتر، مدارس، پارك شود، براي فضاي سبز ساختمان مي
 گذاري در طراحي، نصب و نگهداري از فضاي سبز  توانند مقدار قابل توجهي آب و پول، با سرمايه ها و نهادها مي بنگاه

 .جويي كنند كارا مصرف، صرفه
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  تقريبا همه مشتريانCII گذاري در  توانند با جايگزيني چمن هايشان با پوشش گياهي كم مصرف يا با سرمايه مي
  جويي كنند.  هاي هوشمند و حسگرهاي رطوبت، آب را صرفه ي مانند كنترل كنندهوسايل بديع

 50تواند مصرف آب را تا  تري دارد و مي شود كه نياز به آبياري تكميلي كم به فضاي سبزي اطالق مي 1زروسكيپ 
  تر كاهش دهد. درصد يا بيش

  كننده آبي پر مصرف  هاي خنك افزايش كارايي سيستم -
 هاي بزرگ و براي خنك كردن،  كننده مركزي ساختمان كننده به عنوان بخشي از سيستم خنك هاي خنك برج

  روند.  كار مي شويي، تجهيزات طبي، صنعت و ساير وسايل صنعتي به سردخانه، خشك
 كننده ديگر، كارايي انرژي باالتري دارند، ولي همچنين جزء  هاي خنك كه نسبت به خيلي سيستم با وجود اين

درصد از آب مصرفي  50تا  20كننده  هاي خنك هستند. برج CIIهاي  كنندگان آب در بخش رين مصرفت بزرگ
فوت) از - ايكر375000درصد ( 15ها تقريبا  كاليفرنيا، خنك كننده CIIهاي  دهند. در بخش تاسيسات را تشكيل مي

  دهند.  مصرف ساالنه آب را به خود اختصاص مي
 نام دارد.  2فرايندي كه رانش - شود اند، زيرا در چرخه خنك كردن، آب تبخير مي كننده پرمصرف آب هاي خنك برج

شوند. براي  كننده جمع مي شود، جامدات محلول طبيعي در آب در سيستم خنك هنگامي كه آب تبخير مي
و آب نام دارد  3فرايندي كه زيرآب - شود ريزي اين مواد از سيستم رها مي جلوگيري از اين تجمع، آب براي دور

  شود.  كننده اضافه مي جديد براي تامين آب مورد نياز به سيستم خنك
 هاي  ها را كاهش داده و بنابراين مقدار كل آبي كه در برج كننده نيروگاه هاي خنك جويي انرژي، بار برق برج صرفه

 دهد.  شود را كاهش مي كننده مصرف مي خنك

 سازي، بهبود بخشيد.  سازي تلفات آب در چرخه خنك كمينه توان با كننده را مي هاي خنك كارايي آب در برج  
 ها  كننده، نصب سنجشگر رسانايي الكتريكي و نصب كنترل كننده هاي خنك بهترين راه براي كارا ساختن برج

گيري رسانايي الكتريكي در  كننده است. اين وسايل مقدار كل جامدات محلول آب را با اندازه هاي خنك در برج
، به PHكند و نصب كنترل كننده  گيري و به صورت مداوم پايش مي كننده تبخيري اندازه سيستم خنك

جويي آب، به  عالوه بر صرفه PHهاي رسانايي و  كند. كنترل كننده جلوگيري از تجمع جامدات كمك مي
 كنند.  جويي انرژي نيز كمك مي صرفه

                                                      
 

1- Xeriscape 
2- Drift 
3- Blow Down 
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 جويي آب با شيرهاي كم مصرف آّب صرفه -

 كشي فعلي اياالت  هاي بهداشتي هستند. استانداردها و كدهاي لوله ر آشپزخانه و سرويسشيرهاي آب اغلب د
هاي عمومي،  گالن در دقيقه تعيين كرده است. در سرويس 2/2متحده، باالترين نرخ جريان در شيرآالت تجاري را 

  گالن در دقيقه محدود شده است.  5/0باالترين نرخ جريان در شير آالت به 
 دهد.  نده شير آالت، مصرف آب را با مخلوط كردن هوا و آب هنگام خروج آب از شير، كاهش مينصب هواده

گالن بر دقيقه است. بسته به استفاده از شير آالت و  2/2و  0/1 ،5/0ها  هاي معمول جريان در هوا دهنده نرخ
درصد  50تا  30وجي از شير را تواند جريان آب خر ها، نصب هوادهنده شيرآالت تجاري با جريان كم، مي هوادهنده

  كه بر فشار آب يا عملكرد تاثير داشته باشد.  كاهش دهد، بدون اين
 دهند. درصد كاهش مي 50هاي جريان كم، همچنين هزينه انرژي شيرهاي آب گرم را تا  هوادهنده 

  كاهش مصرف آب در دوش  -

  دوش در تاسيساتCII هاي دانشجويي وجود دارد.  مانند هتل، بيمارستان، باشگاه، و خوابگاه  
  گالن بر  5/2 ها را تصويب شد و باالترين نرخ جريان در دوش 1992با وجود استانداردهاي جديد كه در سال

الن بر دقيقه، هنوز مورد استفاده گ 5 هاي غيركارا با نرخ جريان باالي دقيقه تعيين كرده بود، بسياري از دوش
  گيرند.  قرار مي

  ،هاي غيركار جايگزين كردن دوشدر برخي تاسيسات 

  هاي بهداشتي كاهش اتالف آب در سرويس -
 دهد يا در كجا قرار دارد،  كند، به چه كسي سرويس مي كه چه محصولي توليد مي نظر از اين تقريبا هر بنگاهي، صرف

  يي كنند. جو هاي بهداشتي كه از نظر مصرف آب كارا هستند، در مصرف آب صرفه تواند از طريق نصب سرويس مي
 كنند. استانداردهاي فدرال براي  گالن به ازاي هر سيفون آب مصرف مي 5هاي قديمي پر مصرف، بيش از  توالت

 3/1به  2014)، اين مقدار تا سال 2008گذاري كاليفرنيا (سال  گالون است و براساس قانون 6/1هاي جديد  توالت
 يابد. گالون كاهش مي

  .تر تميز كنيد آبكشي، با آب كم -هاي پيش شويي با كارايي باال و افشانك فهاي ظر با استفاده از ماشين -
 دهد.  شود را به خود اختصاص مي ها مصرف مي معموال، شستن ظروف بيش از دو سوم كل آبي كه در رستوران  
 هـا و   شـويي  ها، بهبود كـارايي ظـرف   ترين راه براي كاهش مصرف آب رستوران صرفه ترين و مقرون به راحت

 آبكشي است. -هاي پيش افشانك
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  ها شوي بهبود كارايي آب و انرژي در لباس -
 هاست.  شويي برداري لباس هاي بهره هزينه آب، فاضالب و انرژي باالترين هزينه  
 شود و نه بازچرخش، بلكه درست وارد  شويي نه تصفيه مي هاي لباس تر آب مصرف شده در ماشين متاسفانه، بيش

  د. شو زهكش فاضالب مي
 گذاري در  هاي خوبي براي سرمايه پتانسيل كارايي آب در اين عرصه نسبتا دست نخورده مانده است و فرصت

 ها وجود دارد.  شويي هاي كارا مصرف در لباس كارگيري روش به

  سازگار كردن فرايندهاي صنعتي براي كاهش مصرف آب -
 ها، آب براي انواع  هيزات اشعه ايكس در بيمارستانخوريم گرفته تا استرليزه كردن تج از فراوري غذايي كه مي

  مختلفي از فرايندها ضروري است. 
  شامل همه مصارف آب منحصر به يك صنعت خاص براي فراهم كردن سرويس يا محصول » آب فرايندي«واژه

رمايشي، هاي س هاي گرمايشي، سيستم هاي بخار صنعتي، سيستم تواند شامل آبي باشد كه براي ديگ است. اين مي
  شود. هاي اسمز معكوس، رقيق كردن شيميايي و استرليزه يا تميز كردن كردن محصوالت مصرف مي سيستم

 شوند بايد مخصوص هر سايت و فرايند مشخص  تدابير كارايي آب كه براي كاهش آب فرايندي اتخاذ مي
خصوص، انجام  سايت بههاي بالقوه بهبود كارايي آب در يك  باشند. بهترين راه براي مشخص كردن روش

 مميزي در محل است. 

 چند تدبير كارايي آب فرايندي -

 جويي در آب شود.  تواند موجب صرفه وشو در صنايع فراوري مواد غذايي. اين كار مي هاي شست تنظيم چرخه
وشو در محل،  وشو، نرخ جريان آب و استفاده دوباره آب شست هاي شست وشو، تعداد چرخه كاهش زمان شست

 وشواند. سازي كارايي فرايندهاي شست كنولوژيي معمول براي بهينهت

 هاي انتشار  استفاده از فاضالب براي اسكرابرها. صنايع مختلفي از اسكرابرهاي هوا براي از بين بردن آلودگي از جريان
از فاضالب فرايندهاي  توانند ها مي كنند. به جاي استفاده از آب آشاميدني براي اسكرابرها، كارخانه گاز استفاده مي

 توليد، هر زمان كه وجود داشته باشد، استفاده كنند. 

  .با توجه به قدرت  اوزنضد عفوني كردن محصوالت در طول فراوري مواد غذايي و نوشابه با اوزن، به جاي آب
نياز به مواد  زناوعالوه، پاك كردن با  هاي تميز كردن است. به ترين راه اكسيد كنندگي بااليش، يكي از پربازده

كند. هر دوي اين عمليات به آب نياز  دهد يا حذف مي شيميايي يا فرايندهاي ضدعفوني با دماي باال را كاهش مي
 يابد. دارند، بنابراين هزينه مواد شيميايي و آب كاهش مي
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 داوم در طول طور م استفاده از شيرهايي قطع و وصل خودكار براي كاهش مصرف آب. برخي تجهيزات فرايندها به
 كند. شود، قطع مي ها، جريان آب را هنگامي كه توليد متوقف مي كنند. نصب اين شيرها روي آن شبانه روز كار مي

  1بازيافت و بازچرخش آب در محل -
 تواند دو باره استفاده شود. براي مثال، آب  در برخي از موارد، آب از يك فرايند در فرايند ديگري در همان محل مي

وشوي اوليه محموله بعدي استفاده شود.  تواند در شست وشوي نهايي ميوه و سبزيجات مي شده در شستمصرف 
  تواند در محل تصفيه شده و براي آبياري فضاي سبز استفاده شود.  آب فرايندي مي

 فيه كه قدري تصفيه براي كاهش كل جامدات محلول و محتواي آلي يا شيميايي الزم است و اين تص با وجود اين
تواند هزينه انرژي را افزايش دهد، لكن اين مخارج  استفاده دوباره ازآب نسبت به مخارج تامين آب جديد و  مي

  تر است.  تصفيه فاضالب به مراتب كم
 خصوص در فرايندهايي كه چندين  تواند تصفيه و بازيافت شود، به هاي تجاري، آب مي در بسياري از صنايع و بنگاه

 3، يك سازنده كوچك صفحه مدار در اورنج كانتي2المللي مارسل ارند. شركت الكترونيكي بينوشو د مرحله شست
با استفاده از كمك دولتي از بخش آب شهرداري  MEIكنند.  كاليفرنيا است كه از آب فرايندي دوباره استفاده مي

ها يك سيستم  اسايي كند. آناورنج كانتي، توانسته است كه تمام مسيرهاي فاضالب را در كارگاه كاليفرنيا شن
برد  هايي در سايت مي اند كه جريان فاضالب خروجي از هر قسمت را به مكان بازچرخش بسته فاضالب داير كرده

درصد كاهش مصرف آب را  40بيش از  MEIكه پروژه اجرا شد،  2007كه بتواند مجددا استفاده شود. از سال 
 مشاهده كرده است.

  ت پزشكي براي بهبود كارايي آبروز رساني تجهيزا به -
 15تا  4كنند. بين  گالن در روز آب مصرف مي 140000طور متوسط حدود  ها به در اياالت متحده، بيمارستان 

 هايآسپيراتورها و  گر اشعه ايكس، ضدعفوني كننده درصد از اين آب براي تجهيزات پزشكي نظير پردازش
ها  اند. بسياري از اين ماشين ها براي  عملكرد خوب مراكز بهداشتي حياتي شود كه همه اين ها استفاده مي آزمايشگاه

  كنند.  در تمام مدت روز و شب در حال كاراند و مقدار زيادي آب مصرف مي
 توانند باعث  كنند وجود دارد كه مي هاي زيادي براي كاهش مقدار آبي كه تجهيزات پزشكي مصرف مي راه

جويي آب، تمام تجهيزاتي كه از  يابي به باالترين صرفه ژي شوند. براي دستهاي آب و انر جويي در قبض صرفه
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كننده دارند  كنند بايد با تجهيزاتي كه يك چرخه بسته براي سيستم خنك گذري استفاده مي كننده آب تك خنك
صرف گالن آب در سال م 800000طور متوسط  گرهاي فيلم اشعه ايكس به جايگزين گردند. براي مثال، پردازش

 98تواند مصرف آب ساالنه را تا  گر فيلم اشعه ايكس مي كند. استقرار تجهيزات بازچرخش آب براي پردازش مي
جويي كند. شايان توجه است كه صنعت  دالر در قبض آب بيمارستان صرفه 600درصد كاهش دهد و ساالنه 

گرهاي  زرگ بهداشتي، جايگزين پردازشسال آينده تصويربرداري ديجيتال در مراكز ب 10پزشكي انتظار دارد تا 
طور بالقوه محدود  هاي بازچرخش آب اشعه ايكس را به فيلم اشعه ايكس شوند. گرچه اين تحول، عمر سيستم

  شود. هاي آب مقرون به صرفه پنداشته مي كند، ولي اين تكنولوژي هنوز توسط شركت مي
 ها را دارند نيز براي ارتقاي كارايي  رفي در بيمارستاندرصد آب مص 10هاي بخاري كه سهم تقريبا  ضدعفوني كننده

كنند تا  طور مداوم استفاده مي گالن بر دقيقه آب سرد به 5تا  1هاي قديمي بين  جاي كار دارند. ضدعفوني كننده
 ها خنك كند. ماده چگال داغ توليد شده در فرايند ضدعفوني را قبل از فرستادن به زهكش

  توسعه منابع بديل آب -
 تواند به  مي 1برخورد عالوه بر تدابير سنتي كارايي آب، استفاده از تكنولوژيي بازچرخش و احياي آب و توسعه كم

  كمك كنند.  CIIهاي  تامين تقاضاي كنوني و آينده آب بخش
 ده و توانند آلودگي آّب را كاهش دا هاي مقرون به صرفه اي اند كه مي و بازچرخش آب، هر دو راه برخورد توسعه كم

برداري  هايي كه در حال حاضر بيش از حد مورد بهره اي واقعي فشار وارد بر منابع آبي و اكوسيستم بسان رودخانه
 قرار گرفته اند را تخفيف دهند. 

  زيست از بازچرخش (بازيافت)   ها و محيط انتفاع بنگاه -
 صفيه شده است كه براي منظورهايي شود، فاضالب ت آب احيا شده شهري كه آب بازيافتي (بازچرخشي) گفته مي

شود. پتانسيل  ي زيرزميني استفاده ميها آبمانند آبياري، فرايندهاي صنعتي، سيفون دستشويي، و تغذيه 
  شود. هاي آب بازچرخشي تحقيق مي استفاده

 يك منبع كه از تصفيه  سالي است، عمدتا به دليل اين مقابله با خشك خدشه آب بازيافتي (بازچرخشي) يك منبع بي
آيد. در برخي شهرها نرخ مصرف آب  تر از آب آشاميدني و تازه به دست مي پايدار يعني فاضالب و اغلب ارزان

شود و بالقوه هزاران دالر براي يك بنگاهه  درصد آب شرب است و هزينه اتصال هم شارژ نمي 50بازيافتي 
  شود. جويي مي صرفه
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 تواند در مقايسه با  سبت به استفاده از آّب بازيافتي، اين منبع ميضمن توجه به چالش غلبه بر احساس عمومي ن
هاي  تر سدسازي، گزينه جالبي باشد. بخش آب اورنج كانتي، پتانسيل آب بازيافتي را در سيستم هاي گران پروژه

استانداردهاي ها، ثابت كرده است. اين سيستم، فاضالب تصفيه پيشرفته شده را گرفته و فراتر از  آبخوان 1بازپرسازي
كند و به عنوان موانع گسترده پيشروي آب شور دريا در طول ساحل  ايالتي و فدرال براي آب آشاميدني تصفيه مي

هاي عميق  هاي آب زيرزميني جدا نگه دارد. آب تصفيه شده به آبخوان كند تا آب اقيانوس را از حوزه تزريق مي
شوند. اين سيستم به اندازه كافي آب خالص  آّب آشاميدني مي كند و در نهايت جزيي از ذخاير طبيعي تراوش مي
هاي آب، استفاده از آب بازيافتي را در  نفر باشد. شركت 500000گوي نياز  تواند پاسخ كند كه مي توليد مي

هاي  خصوص در آبياري فضاي سبز و نيز براي فرايندهاي صنعتي و براي سيفون سرويس و به CIIهاي  بخش
 كنند.  يق ميبهداشتي تشو

 دالر به ازاي هر ايكرفوت استفاده از آب  500گيري (بيش از  هاي چشم مديريت اين منطقه بزرگ شهري، انگيزه
هاي دولتي مانند شهر، كانتي، ايالت يا اماكن فدرال كه از بودجه عمومي  بازيافتي) براي مشتركان تجاري و سازمان

 كند.  كنند، عرضه مي استفاده مي

 برخورد كموسعه ت گسترش -

  شود مي يانرژ جويي صرفهبخشد و باعث  آب را بهبود مي تيفيآب را كاهش داده، ك مصرف
 ها و  برخورد از حس عام و تكنولوژيي ساده، مثل بسترسازي با گياهان بومي، سطوح متخلخل پاركينگ توسعه كم

  كند.  به داخل زمين استفاده ميها و ساير ابزارها، براي نگهداري بارش در محل و اجازه رسوخ آن  جاده
 برخورد، پتانسيل زيادي براي تقويت منابع آب، حفظ كيفيت آب و كاهش انتشار گازهاي  هاي توسعه كم شيوه

 اي دارند. گلخانه

  ايفرنيكال آن: ليو پتانس CIIآب  افزايش كاراييدر  ها موفقيت بررسي -

توجهي در اجراي تكنولوژي و فرايندهاي مقـرون بـه صـرفه بـراي     برخي از صنايع و نهادها در كاليفرنيا موفقيت قابل 
هـاي نوشـيدني گرفتـه تـا      هـا از توليـد كننـده    اند در سراسر ايالت، موسسات آموزشـي و بنگـاه   افزايش كارايي آب داشته

  كنند. جويي آب استفاده مي هاي ابتكاري براي صرفه ها تا خمير كاغذ، از راه سازندگان ريزتراشه
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  سازي نوشابه يواحدها در آب كارايي كردن نهيشيب -
 هاي بهداشتي و در فازهاي مختلف  سازي، فضاي سبز و سرويس تاسيسات فراوري نوشابه در اموري مثل خنك

ها و در خود نوشابه، از آب استفاده  كاري نوار نقاله عمليات توليد نوشابه، شامل ضدعفوني كردن ظروف، روغن
  كنند.  مي

 توليد نوشابه در  يك واحد صنعتيSan Leandro  در كاليفرنيا با موفقيت از تكنولوژيي نوين براي كاهش مصرف آب
هاي آبي كه براي شستن ظروف نوشابه استفاده  وشو دهنده كند. اين واحد، شست هاي انرژي استفاده مي و هزينه

في در محل كه بعد از يك بار اند. آب مصر هاي هواي يون زدوده جايگزين كرده وشو كننده شد را با شست مي
با  شود. ظروف نوشابه شد، اكنون تصفيه شده و براي خنك كردن و فضاي سبز استفاده مي استفاده دور ريخته مي

كنند، جا به جا  هاي قديمي آب و صابون استفاده مي كاري جاي روغن كاري خشك به هايي كه از روغن تسمه نقاله
  كند. جويي مي ها گالن آب در سال در اين كارخانه صرفه يليونها، م روز سازي شوند. اين به مي

  نفت  يها پااليشگاه درآب  چرخشباز شيافزا -
  گالن آب براي تصفيه يك بشكه نفت خام  1851طور متوسط  پااليشگاه نفت وجود دارد. به 20در كاليفرنيا بيش از

فوت آب - ميليون ايكر 8/3نفت در سال پااليش كرده و ميليون بشكه  674هاي كاليفرنيا  شود. پااليشگاه استفاده مي
  كنند.  در اين فرايند استفاده مي

 هاي نفت در  جويي آب را دارد. براورد شده است كه پااليشگاه پااليش نفت، صنعتي است كه باالترين پتانسيل صرفه
فوت در سال - ايكر 78000تا  39000هاي كارا، مصرف آب را  توانند با استفاده از تكنولوژي و روش كاليفرنيا مي
  كاهش دهند.

  باال تيفيآب با ك يبرا تكنولوژيي پيشرفته تقاضاي تامين -
ساخت نيمه رساناها كه براي صنايع كامپيوتر، تلفن همراه، و ساير مصارف الكترونيكي الزم است، فرايندي اسـت كـه   

تـر آب الزم بـراي تميـز     لن آب شرب نيـاز دارد بـيش  گا 2400كند. توليد يك نيمه رسانا  تا  مقدار زيادي آب مصرف مي
  كردن و فراوري نيمه رساناها بايد بدون يون و يا آب فوق خالص باشد. 

 كنند. توليد آب فوق خالص توسط  ميليون گالن در روز آب فوق خالص مصرف مي 3هاي بزرگ تا  كارخانه
درصد آب فوق  70تا  60گران است. خوشبختانه  هاي خصوصي و يا عمومي آب به دليل نياز به تصفيه زياد، شركت

  تواند در محل بازچرخش شود.  خالص استفاده شده در توليد مي
 دهد.  براي مثال، سيستم بازچرخش اسمز معكوس، مقدار آب مصرفي در فرايند توليد تراشه را كاهش مي  
 هاي  هاي فاضالب و برج رها، زهكشتواند به ساير تجهيزات مانند اسكراب پسمانده آب فرايند توليد تراشه مي

  كننده فرستاده شود.   خنك
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  آبمصرف پر يها مصرف آب در ورزش كاهش -
  كنند.  هاي غربي اياالت متحده، مقدار عظيمي آب مصرف مي خصوص در بخش هاي گلف به ميدان

  ميليارد دالر سودآوري دارند.  7ميدان دارد كه در سال حدود  900كاليفرنيا بيش از  
  هاي پيش رو مناقشه تامين آب  هايي قرار دارند كه در سال درصد ميدان هاي گلف در مكان 80كاليفرنيا در

  خواهند داشت. 
ها از نظر مثال يكنـواختي پخـش آب و نيـز     هاي موجود مانند سرآبپاش پتانسيل مصرف آب بازيافتي و كارايي دستگاه

  توان با مميزي آب ميدان گلف ارزيابي كرد.  كنند را مي ميهايي كه براساس آب و هوا كار  كارايي كنترل كننده

    تكنولوژيي پيشرفتهدر بخش  آب جويي صرفه -
آغاز كرد، به دنبال ايـن   1968كاليفرنيا در سال  Mountain View ، شركت اينتل را در Gordon Mooreهنگامي كه 

كند. با ساختن واحدهاي صنعتي در سراسر جهـان  تاسيس  1»زيستي   ردپاي محيط«ترين  بود كه يك شركت خالق با كم
  مجبور بود در زمينه مصرف آب هوشمندانه عمل كند.  Intelها در مناطق خشك بودند،  كه بسياري از آن

  1995از سال  ،Intel 100 90000گذاري كرده و در مقابل بيش از  ميليون دالر براي استفاده بهينه از آب سرمايه 
  جويي كرده است.  صرفه - خانوار در سال 180000معادل مقدار آب الزم براي  - ايكر فوت آب در سال 

 ايكري در آريزونا اخيرا توسط   1000كه از اينتل با فضاي طوري ها پاسخ داده شد، به تالش آنUSEEA  به عنوان
  پيشتاز در مصرف بهينه آب تقدير شد. 

 تري استفاده كند. به جاي  درصد آب كم 75ط صنايع، اينتل تجهيزات اينتل طوري طراحي شده كه نسبت به متوس
  كند.  ميليون گالن آب در روز مصرف مي 5/2ميليون گالن، واحد صنعتي آريزونا فقط  8

 كند. از آغاز آن در سال  عالوه، با تصفيه آب استفاده شده در واحدهاي صنعتي، آن را به آبخوان محلي تزريق مي به
  ميليارد گالن آب با كيفيت شرب تصفيه و به آبخوان تزريق كرده است.  5/3، اين سيستم بيش از 2000

 كند. هاي محلي آب استفاده مي هاي كارايي آب، عالوه بر مهندسان خود از كمك شركت اينتل در برنامه  

  اينتل چگونه كارايي مصرف آب را ارتقا داد؟ -
 ترين استفاده كنندگان آب  كننده بزرگ هاي خنك رجاولين كار، مميزي كامل بود كه نشان داد اسكرابرهاي هوا و ب

  در تاسيسات بودند. 
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  سپس اينتل يك سيستم بازچرخش و بازيافت داير كرد تا پساب فرايند توليد آب فوق خالص را گرفته و براي
  خنك كردن و نيز فضاي سبز سايت استفاده مجدد كند. 

 زهابه جاي آب در اسكرابرهاي هوا براي حذف ذرات و گا -

سـازي،   كند. براي اين فراينـدهاي بـه   اينتل روشي طراحي كرد كه از ماده سوزآور براي كاهش انتشار گاز استفاده مي
 و شهر سن حوزه وام بلندمدت گرفت.  SCVWDدالر از  175000اينتل 

   سازيكاغذ يها كارخانه در چرخشيباز آب استفاده -
 كنند. براي توليد يك تن كاغذ از خمير  ا گالن در روز آب مصرف ميه صنايع خمير كاغذ و كاغذ در آمريكا ميليون

  گالن آب مورد نياز است.  17000كاغذ، بيش از 
 كند.  ايكر فوت آب مصرف مي 22000كند. در كاليفرنيا هر سال  اين فرآيند، آب و انرژي زيادي مصرف مي  
 بازچرخش آب است.  جويي آب و پول در صنعت كاغذ، ها براي صرفه يكي از بهترين راه  
 شود.  جويي مي دهد كه از طريق بازچرخش، بيش از نيمي از آب صرفه برآوردها نشان مي  
 اي است. پساب خروجي از اولين مرحله آبگيري در فرايند خميرسازي، در مراحل  بازچرخش، فرايند نسبتا ساده

  شود.  بعدي آبگيري استفاده مجدد مي

  ها دانشگاه و مدارس در آب حفاظت يها استراتژي ياجرا و زشآمو -
  ها، كافه تريا و  هاي بهداشتي، خوابگاه ايكر فوت آب در سرويس 250000مدارس كاليفرنيا ساالنه بيش از

  كنند. ها و آبياري فضاي سبز مصرف مي ها، آزمايشگاه ها، ورزشگاه آشپزخانه
 درصد كاهش  44ها را تا  مدارس و دانشگاهتواند آب مصرفي  سازي كارايي مي نصب ابزارهاي حفاظت آب و بهينه

  ايكر فوت در سال است. 124000تا  92000جويي آب  دهد كه معادل پتانسيل صرفه
 توانند با تغيير روش، بهبود تاسيسات زيربنايي، و  ريزي مي هاي برنامه گير، كميته جويي چشم براي صرفه

  ادان و كارمندان ارتقا دهند. آموزان، است رساني، كارايي مصرف را در بين دانش آگاهي
 هاي با  كاراي آب، استفاده از دوش - هاي مصرف ها و استفاده از توالت ها و خوابگاه بهبود سرويس بهداشتي ساختمان

  جريان كم، و شيرهاي با كارايي باال بسيار مقرون به صرفه است. 
 ها  ه افشانكي در آشپزخانهجاي سيستم قديمي سرلول شويي به نصب شيرهاي اسپري پيش آبكشي و ظرف 

 50ها را تا  تواند مقدار كل آب مصرفي آبياري فضاي سبز وسيع مدارس و دانشگاه هاي آبياري مي بهبود سيستم 
 درصد كاهش دهد. 

 ها كاراي آب در مدارس و دانشگاه - ها براي تشويق اجراي تدابير مصرف تخفيف هزينه 
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    گيري نتيجه -
 هاي  شرغم پيشرفت مهم در بخ عليCII هاي بسياري هنوز وجود دارد.  براي بهبود كارايي آب، پتانسيل  
 NRDC  بسياري از موانع كليدي براي افزايش كاراييCII هاي آب و  را شناسايي كرده و پيشنهاداتي براي شركت

توان منابع  ت، ميها و سطوح محلي تهيه كرده تا بر آن موانع غلبه كنند. با اجراي اين پيشنهادا دولت فدرال، ايالت
جويي كرد، مصرف انرژي را كاهش داد، كيفيت آب را افزايش  هاي تجاري صرفه محدود آب را بسط داد، در هزينه

 داد و اكوسيستم محلي را حفظ كرد.

  موانع -
  كند. كمبود بودجه و اطالعات و قيمت نسبتا كم آب، هزينه واقعي آب و ارزش افزايش كارايي را ناپيدا مي

 يمال يها كمك از يآگاهنا اي ها مشتري هيسرما كمبود  
o سازي ندارند،  برخي از كسب وكارها واقعا سرمايه كافي براي به  
o هاي سيليكون امكان دهد آب را بازيافت  زدايي يا اسمز معكوس كه به توليد كننده هاي يون نصب سيستم

  ها دالر هزينه دارد، و كنند، ميليون
o ها هزار دالر هزينه دارد.  مصرف آب، ده -هاي كارا ينهتغيير فضاي سبز موجود به گز  
o مشتريان دارند، لكن مشتريان  1هايي براي پرداخت بخشي از بدهي هاي آب برنامه در برخي موارد، شركت

  مانند. اطالع مي هاي مقرون به صرفه بهبود سيستم تجهيزات پر مصرف بي خبر ندارند و لذا از هزينه
 كارآزموده كاركنان مبودك و فني يها كمك كمبود  

مصـرف   -هـاي كـارا   هاي آب با تخصص فني الزم براي نصب و نگهداري فنـاوري  كمبود كاركنان كارآزموده در شركت
هـاي كوچـك آب، پتانسـيل     آب، به صورت يك مانع مهمي پابرجاست. تعداد كم كاركنان مسـوول نگهـداري در شـركت   

  كند. محدود مي CIIهاي آب را براي همكاري با مشتريان  شركت
 اطالعات  كمبود  

هـاي   ريزي و مديريت منابع است.  براي رسيدن به اهـداف حفاظـت آب در بخـش    اطالعات خوب، پايه و اساس برنامه
CII هاي الكترونيكي مصرف آب در كل ايالت را تهيه و همه اين اظالعات را در يك  ها، كاليفرنيا بايد گزارش و ساير بخش

  قابل اشتراك تجميع كند.پايگاه داده مركزي 
 گيزيانگبي  و مستاجر ثالث  
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اي بـراي بهبـود    برداري تجهيزات اجاره اي نيست و اغلب اوقـات انگيـزه   هاي بهره مستاجر ثالث معموال مسوول هزينه
  كارايي تجهيزات ندارند. ايجاد انگيزه براي پذيرفتن تكنولوژيي كاراي آب و انرژي ضروري است.

 كم آب نسبتا نهيهز  
ها از منافع بسـيار افـزايش كـارايي     هزينه نسبتا كم آب و دفع فاضالب در كاليفرنيا باعث شده است كه خيلي از بنگاه

هـا انگيـزه بـراي     برداري آب، اكثـر بنگـاه   هاي بهره پوشي كنند. با توجه به پرداخت تنها بخش كوچكي از هزينه آب چشم
  ه صرفه و با دوره برگشت سرمايه كوتاه باشند.بهبود كارايي ندارند، حتي اگر تدابير، مقرون ب

 هيسرما برگشت يبرا مناسبنا انتظارات  
 هاي بر پايه  كه برگشت سرمايه براي برنامه مدت سرمايه را دارند، درحالي برگشت كوتاه ها معموال انتظار بنگاه

  گيرد. ها صورت مي تسهيالت، معموال طي سال

    CIIبهبود كارايي آب  يبرا شنهاداتيپ -
 يبدر ترغ ياتينقش ح ي،قو ي. استانداردهاكنند مصرف ميكه آّب  يمحصوالت يبرا يكاراي ياستانداردها تدوين 

 دارد. CII يها شدن در بخش يرفتهپذ يعبه بازار و تسرو معرفي آب  مصرف - كاراابتكاري  يتكنولوژي توسعه

 منابع آب توسعه به نسبت حفاظت دادن قرار اولويت در  

 هـاي آب  شـركت  تا در نتيجـه  جديد باشد، توسعه منابع مصرف آب مقدم بر كارايي بهبود كه شود بايد وضعالزاماتي 
 بازچرخش آب روي آورند. و مصرف آب كارايي در گذاري سرمايه به نباشند و آب سنتي منابع توسعه منتظر

 يها برنامهاجراي  يبرامطمئني  يمنبع بودجه اختصاص تامين يفروش آب برا شارژ عوارض خدمات عمومي بر 
 كارايي آب

 ها آن از يكمك مال و جلب فاضالب يها و شركت يانرژبا بخش خدمات ركت اشم تشويق  

و آب  يجـامع انـرژ   ، مميـزي عـالوه  كنند. به هدايتكارايي  يها برنامه را به تري بيشمنابع  توانند ميها  مشاركت ينا
   . را مشخص كند كارايي تدابير تواند مي

  بازچرخشياستفاده از آب  فرايند و موثر كردنساده 

  فاضالب  خدمات يبرا يحجمبه صورت  ينههزشارژ  
 .دهد گيري كاهش طور چشم به را دفع فاضالب و آب تقاضاي تواند ميفاضالب خدمات  يبرا ينرخ حجم

 ها درآمد شركتفروش از  قطع ارتباط   
 ها آنكه به  برگزينندرا  يساختار يددر عوض با .باشند يتكمخود به فروش آب  يثبات مال يبرا يدآب نبا هاي شركت

 يافـت باز يانمشترتري از  بيشپول  شد، بيني پيشتر از مقدار  پايين يگير كه فروش به صورت چشم دهد درصورتي مكانا
ارزش گنال سـي و  تكـاپو كـرده  كـارايي  براي افزايش كه  سازد ميآب را قادر  هاي شركت يزم تنظيم درآمد،مكان ينا ند.نك

 .كند يشينهب يانمشتر نزدرا  حفاظت آب
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 آب مصرف مديريت اطالعات بهبود   
 مسـتعد بهبـود،   هاي گيري بخش و هدف تشخيص و كارايي ارزيابي به تا شوند آوري جمع كافي جزئيات با بايد ها داده
 .كند كمك

  هاي اونز و مونو مسايل پيش آمده در درياچه -7-1.پ

  لس آنجلس اكوسيستم طبيعي صحراي نوادا را به هم زده است شهر طي صد سال اخير -
  شود: با بررسي تاريخچه برداشت آب از اين دو درياچه اونز و مونو براي شهر لس آنجلس چند مساله روشن مي

 رويه و تغيير كاربري آب برداشت شده  برداشت بي  
  تخريب اكوسيستم درياچه و شور شدن آب  
  ها و تبديل ساحل خشك به  از بين رفتن منظره سياحت پذير ساحل اين درياچهتخريب فيزيولوژي منطقه و

  ها و ديگر جانداران  ترين آلوده كننده هوا و تهديد كننده سالمت انسان بزرگ
گـالن صـرف نيازهـاي     4الـي   2گالن در روز است كه از اين مقدار تنها  75الي  50ميانگين آب مصرفي مردم امريكا 

درصـد از آب مصـرفي در خـارج از خانـه      70الي  50شود. تحقيقات نشان داده كه  ون شرب و غذا ميحياتي انسان همچ
  شود.  صرف آبياري چمن و باغچه مي

 4000مايلي و در ارتفاع  234در فاصله  1با توجه به نياز به منبع جديد براي آب اين شهر، گزينه مناسب درياچه اونز
آب به شهر از هد كافي برخوردار است.  اين درياچه بعـد از چنـد سـال بـه خشـكي       فوتي سطح دريا بود كه براي انتقال

گراييد و نياز اين شهر را نتوانست به تنهايي تامين كند. اين امر باعث شد كه سازمان تامين آب شهر لس آنجلس به فكر 
ها با اغفال دامداران  اونز كردند. آن هاي عميق دشت ها شروع به استخراج آب از آبخوان تامين آب از منبعي ديگر باشد. آن

باشد، اقدام بـه   هاي تصرف شده براي حاصلخيز كردن همان دشت مي كه اين آب و زمين و كشاورزان منطقه مبني بر اين
شـد.   دست قرار داشت انتقـال داده مـي   مايل در پايين 235كردند ولي در عمل تمام آن آب به شهري كه  برداشت آب مي

ها شروع به خشك شدن كردند و بسياري  ت بسيار بدي بر اقتصاد و تجارت آن منطقه داشت، چرا كه آبخواناين كار تبعا
  از تجارتهاي محلي را نابود كرد.

بود. ايـن درياچـه كـه از     3هاي نوادا كوه در رشته 2اين شهر همچنان با كمبود آب مواجه بود. گزينه بعدي درياچه مونو
طور كامل خالي شد. با كاهش سريع  رويه لس آنجلس به با برداشت بي 1941بود، در سال لحاظ اكوسيستمي بسيار مهم 
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سطح آب درياچه مونو، طبيعت منفعل شده و پاسخ تلخي داد. هزاران پرنده به علت پيدا نكردن غذا مردند و آب به شدت 
زيسـتي شـديد در مـورد       يططوفان گرد وخاك سهمگيني تشكيل شد. با وجود اخطارهـاي محـ   1941شور شد. در سال 

درياچه اونز و خصوصأ درياچه مونو، شهر لس آنجلس ضمن تالش براي پيدا كردن منبعي جديد، همچنان بـه پمپـاژ آب   
  ادامه داد.

گيـرد. ايـن    هاي گرد و غبار بوده كه دره اونز و حوضه مونـو را در بـر مـي    هاي وارده تا كنون از طوفان بدترين خسارت
هاي گرد و غبار در دشـت اونـز    باشند كه ماده شيميايي سمي است. طوفان مقدار زيادي آرسنيك نيز ميها حاوي  طوفان

  هاي شديدي تشكيل شود.  در گذشته نادر بود، لكن خشكي درياچه اونز موجب شد كه طوفان
اطراف خـود   سال است كه در مناطق 80مشكالت گرد و غبار تنها محدود به خود دشت نيست و اين درياچه بيش از 

هاي بسياري شده است. خشك شدن اين درياچه و همچنين درياچه  كند كه منجر به ايجاد بيماري گرد و غبار منتشر مي
مونو عالوه بر تخريب اكوسيستم و زيبايي منطقه باعث شده است كه زندگي مردم اين مناطق نيز تخريب شود. اين رونـد  

هاي مختلف، لس آنجلس مجبور به توقف پمپاژ  شارهاي ناشي از فعاالن حوضهطي ف 1989كه در سال  ادامه داشت تا اين
هاي خاصي از بستر اين درياچه كه حاوي مواد خطرناك بود،  آب از درياچه اونز شد. همچنين ملزم به غرقاب كردن بخش

  ميليون دالر در حال انجام است. 400اي بالغ بر  شد. فرايند احياي اين درياچه با هزينه
گونه خروجي نداشته و آب آن شور است. با اين حال ميزان شوري  بود. اين درياچه هيچ 1ينه بعدي درياچه سالتونگز

توانـد وضـعي    شد. در حقيقت درياچه سـالتون مـي   تر شده و باعث تشكيل طوفان گرد و غبار مي با كاهش سطح آب بيش
تواند تمامي لس آنجلس، سن ديگو، پالم اسپرينگز و برخي  ن ميبدتر از دو درياچه ديگر داشته باشد، زيرا گرد و غبار از آ

  شماري را در معرض خطر قرار دهد. شهرهاي آريزونا و مكزيك را تحت تاثير قرار دهد و سالمتي افراد بي
هاي جديدي در مصرف آب و  اي ضخيم و تاريكي از گرد و غبار پوشيده شده بود. بايد سياست شهر لس آنجلس با اليه

هـا را   شد. لس آنجلس شهري صحرايي است، لذا با تمهيداتي مثـل افـزايش هزينـه مشـتركان آب، آن     ه آن اعمال ميتهي
هـاي   مجبور به اصالح الگوي مصرف و حذف بخش زيادي از فضاي سبز غيرضروري منازل كرد. همچنين با اصالح تعرفـه 

  ا كنترل كرد.شد ر برق مصرفي، رشد شديد تقاضاي آن كه منجر به تقاضاي آب مي
  
  

                                                      
 

1- Salton Sea 
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  و برنامه جامع مديريت تقاضاي آب آب تامين بهتر تيريمد - 2 وستيپ

  آب تامين بهتر تيريمد -1-2پ.

شـهرها،   ي. در برخـ اسـت  ديـ توسـعه منـابع آب جد   يبـرا  يجد ينيگزيجا ،استفاده از منابع موجود آب سازي بهينه
 يهـا  هـا و سيسـتم   گـردد. مـدل   مختلف تامين آب شهر، منجر به اتالف آب مـي  يها ناهماهنگ منابع و سيستم تيريمد

 ينـ يرزميمنـابع آب ز  يالخصوص وقت ي؛ علاست ديشود، مف گونه مواقع كه از منابع چندگانه استفاده مي در اين اري ميتصم
  . را هم شامل شود

خطـوط انتقـال آب و    ره،يـ ) در مخازن ذخيدرصد از آب مصرف 10از  شيمواقع ب يبرخ از آب (در يقابل توجه سهم
 يتلفـات  نيجهـت كـاهش چنـ    ياست. اقـدامات  يدر مخازن و خطوط انتقال، عامل مهم ريرود. تبخ ها هدر مي خانه تصفيه

  باشد:  ريتواند شامل موارد ز مي
  داخل از مخازن كردن دار پوشش –

 شده بندي قسمت مخازن از استفاده يا مخازن براي شپوش و اندود از استفاده –

 )آبخوان تغذيه( كننده ذخيره عنوان به ها آبخوان از استفاده –

 انتقال هاي كانال تعويض يا و تعمير كردن، دار پوشش –

 تصفيه فرايندهاي تغيير –

  تصفيه در فرايندي آب بازچرخش –

را  و ديگـر تلفـات   ريـ تبخ تلفـات  ،هـا  خانه و تصفيه خطوط انتقالخازن، شامل متامين آب  ستميماهنگ سه تيريمد
شـدن و اتـالف آب    زياز سـرر  ،كنـد  كانال تجاوز نمـي  تيآب از ظرف انيكه جر از اين نانيمثال اطم ي(برا دهد كاهش مي
آب  تواند مصـرف  مي زيگوناگون ن يها استفاده ي) آب براي(محل رمتمركزيغ اي هياستفاده از منابع ثانو .شود) مي جلوگيري
  را كاهش دهد.  يمنابع اصل

منبع واحد تصفيه
شبكه

مصرف كننده ها
كانال آب

 مديريت تامين
بهبود يافته

كنترل تلفات 
توزيع

صرفه جويي 
مصرف كننده 

  نهايي
  ]58[جويي در زنجيره تامين آب  صرفه - 1- 2شكل پ.

مثال موردي استفاده بهتر از منبع آب: يك سيستم تصميم يار بـراي مـديريت آب در شـهر آتـن، يونـان (كـاليس و       
  ) 2003كوكوسيس، 

 ليـ بـه دل  يعيطب اچهيدر از). آب سدمخزن  كيو  يعيطب اچهيدر كيشود ( تامين مي يدو منبع اصل ازشهر آتن  آب
 50(حـدود  سـد   اچـه يدره ريـ از ذخ يبخش قابـل تـوجه   گر،ياز طرف د. شود تر تمام مي گران يليخپمپاژ  يمصرف انرژ

و در  1989تـا   1980 يشـود. در بـازه زمـان    مي ديتر پر شدن سد تشد با بيشكه رود  كف از دست مي نشت از) از درصد
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 نيـ ا ازمترمكعـب آب   ونيـ ليم 800. حدود برداشت كرد سدآب از ي، اول آب رسان ستميس ،يانرژ نهيهز هشكا يراستا
  . بود ميقابل اجتناب  1992و  1990 ديشد يها سالي ، خشكنبود تلفات نيا اگرق از دست رفت. يطر

 سكيو ر شياب را افزآمنابع خود را بهبود بخشد تا بده  تامين  تيريگرفت كه مد ميخدمات آب شهر آتن تصم اداره
 يملـ  يفن دانشگاه. بود ستميو تلفات آب از س يانرژ نهيهز نيب ي،بستان اصل -بده دهد. كاهشرا  ندهيآ يها سالي خشك

)NTU(، آب مخـزن، بـه    تعيين تـراز كرد. مدل به محض  هيته يكيدرولوژيه يخياطالعات تار يساز بر مبنا هيشب يمدل
 نـه يطـور به  كنـد و بـه   نيـي را تع يها از دو منبع اصل برداشت زانيچگونه م رديبگ ميدهد تصم مي امكان يآب شهر اداره

  ها را متعادل سازد.  و هزينه ،تقاضاها تامين نيتلفات، تضم

  برنامه جامع مديريت تقاضاي آب  -2-2پ.

هـا بـا    يكـارگيري تركيبـي از انـواع فنـاور     استفاده از تمهيدات مديريت تقاضاي آب به تنهايي، اثري محدود دارد. بـه 
هـاي مقرراتـي و اقتصـادي در يـك برنامـه جـامع مـديريت         ها و تبليغات و اطالعات آگاهي بخش، همراه با مشوق فعاليت

  شود.  تقاضاي آب شهري توصيه مي

  اطالعات، آموزش و مشاركت اجتماعي -

كاهش مصرف آب هاي  يك قبض آب قابل فهم و آگاهي بخش، هوشياري در مورد هزينه آب، تغييرات قيمت و فرصت
ها) فراتر رفته تا اطالعاتي كه  ها و هزينه دهد. قبض آب بايد از حد ارائه اطالعات حداقلي (حجم مصرف، نرخ را افزايش مي

  :]59[كند كه آگاهانه انتخاب كنند را در برداشته باشد. اطالعاتي مانند  كنندگان كمك مي به مصرف
 هاي قبلي اي با قبض مقايسه  
 اي مصرف آبمالحظات الگوه  
 جويي در مصرف آب راهنمايي صرفه 

  اي نيز موثر است، مثل: هاي حرفه هاي تخصصي كارآموزي براي مجموعه برنامه
  كارگران و مهندسان  
 ها كش لوله  
 كنندگان و فروشندگان لوازم بهداشتي تهيه  
 سازندگان و مديران در صنعت ساختمان  
 منظرسازي شهريها، فضاهاي باز و  مستخدمان عمومي متصدي پارك  
 كنندگان سرويس آبياري و منظرسازي تامين 
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  مقررات -
. ]59و  28[توان استفاده كرد  ، از تنظيم مقررات مصرف آب ميUWDM)در راستاي اهداف مديريت تقاضاي آب شهري (

  از جمله: 
 ها ها و رستوران ها، هتل هاي تجاري، پرورشگاه هايي براي كارواش محدوديت  
 وشوي ماشين، تميز كردن  ها) براي كاربردهاي غيرضروري نظير آبياري چمن، شست ا محدوديتها (ي ممنوعيت

هاي صنعتي، استخرهاي شناي بدون  بار مصرف آب در كاربري سازي يك خيابان يا آبياري زمين گلف، خنك
  هاي زينتي. ها و فواره شويي بازچرخش، لباس

 آب  كننده استانداردهايي براي لوازم و ابزار مصرف  
 كشي هاي نماسازي، زهكشي، آبياري يا لوله الزاماتي براي توسعه جديد شهري در رابطه با روش 

  گذاري قيمت -

 كنندگان در جهت كاهش مصرف آب هاي اقتصادي براي مصرف ايجاد مشوق  
 الزم را براي  نحوي با دقت طراحي شوند تا انگيزه ها بايد به كند. تعرفه افزايش عمومي قيمت به تنهايي كفايت نمي

  هاي تشويقي).  كنندگان فراهم آورند (تعرفه جويي آب توسط مصرف صرفه
 كنندگان مختلف، الگوهاي مصرف آب متفاوتي دارند. مطالعه تفصيلي الگوهاي مختلف مصرف آب بايد  مصرف

داقل هاي ثابت و متغير، ح گذاري (بلوك هاي مصرف و نقاط انفصال، هزينه پيش از طراحي ساختار قيمت
 قبض) صورت گيرد.

  )EPA,1998مفاد يك برنامه جامع مديريت تقاضاي آب ( -
 جويي آب ريزي صرفه مشخص كردن اهداف برنامه -1

 ريزي تقاضا جويي آب و ارتباطشان با برنامه ريزي صرفه ليست اهداف برنامه  
 تعريف مشاركت جمعي در فرآيند توسعه اهداف  

 تدوين طرح كلي سيستم آبي -2

 ات موجود، مشخصات توليد و مصرف آبفهرست امكان 

 ريزي مديريت تقاضا موثر باشد. تواند بر سيستم آب و برنامه بازنگري شرايطي كه مي 

  بيني تقاضا پيش -3
 بيني تقاضاي مورد انتظار آب  پيش 

 ها و اطالعات صحيح مصرف گذشته آب باشد. بايد مبتني بر داده آب يتقاضا بيني پيش و ليتحل 

 گيري ساس فاكتورهاي معلوم و قابل اندازهتعديل تقاضا برا  
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 (تحليل حساسيت)» شود اگر چه مي«ها و تحليل سناريوهاي  بررسي عدم قطعيت  
  شناسايي تمهيدات مديريت تقاضاي آب -4

  بررسي تمهيدات مديريت تقاضاي آب 

 بررسي موانع قانوني يا ديگر مسايل براي اجراي اقدامات توصيه شده  
 آيندههاي تحليل  شناسايي روش  

  ها ها و فايده تحليل هزينه -5
 جويي انتظاري  هاي اجرايي و صرفه برآورد هزينه  
  ارزيابي سودمندي اقدامات توصيه شده  
 جويي شده در بخش تامين هاي صرفه هاي اجرايي با هزينه مقايسه هزينه  

  انتخاب اقدامات مناسب -6
  انتخاب معيارهاي گزينش اقدامات مناسب  
 تعيين اقدامات منتخب  
 ح علت استفاده نكردن از ساير اقدامات توصيه شدهشر  
 استراتژي و جدول زماني اجراي اقدامات  

 ها بيني سازي منابع و اصالح پيش يكپارچه -7

 جويي بر مصرف  هاي ظرفيت تامين و تقاضاي آب جهت اعمال اثرات انتظاري صرفه بيني تصحيح پيش  
 ريزي شده آب  ش برنامهسازي و افزاي جويي در خريداري، به بررسي اثرات صرفه  
 ريزي شده مديريت تقاضاي آب بر درآمدهاي مصرف آب بررسي آثار تمهيدات برنامه  

  ارائه استراتژي اجرا و ارزيابي -8
 راهكارهاي اجرا و ارزيابي برنامه مديريت تقاضاي آب  
 تاييد برنامه مديريت تقاضاي آب توسط مديران  

هـاي قابـل اسـتفاده در     منتهـي شـود. گزينـه    UWDMادي جهت برنامه اين برنامه بايد به ليستي از تمهيدات پيشنه
  ) به اختصار آمده است.1-2جدول (پ.



  273  08/10/95   آب يتقاضا تيريمد جامع برنامه و آب تامين بهتر تيريمد -  2 وستيپ

 

  )USEPA،1998( ]59[تمهيدات مديريت تقاضاي آب  -1-2جدول پ.
  اقدامات پيشرفته  اقدامات متوسط اياقدامات پايه  اقدامات

كنتورهاي 
  يونيورسال

 آب-سنجش منبع -

  انشعاب-سنجش و خواندن سرويس -
  سنجش مصرف آب عمومي -

  خواندن كنتور در فواصل زماني ثابت-
  ها تحليل دقت سنجش -

تعـويض   تست، كاليبره كـردن، تعميـر و   -
  كنتورها

محاسبه آب و 
  كنترل تلفات

 محاسبه آب تلف شده -
  هاي شناسايي شده تعمير نشت -

  حساب نيامدهتحليل آب به-
  بازرسي سيستم آب -
  استراتژي تعمير يابي و نشت -
  سنسورهاي اتوماتيك/ دورسنجي -

ــه    - ــالف و برنامـــ ــگيري از اتـــ پيشـــ
  نوسازي/تعويض پيشگيرانه

يابي و  هزينه
  گذاري قيمت

 محاسبه هزينه سرويس -
  كننده هزينه مصرف -
  هزينه محاسباتي -

 تحليل بهاي آب-
  هاي تشويقي تعرفه -

  گذاري  هاي پيشرفته قيمت روش -
  شمندكنتورهاي هو -

آموزش و 
  رساني اطالع

 قبض آب قابل فهم -
فــــراهم آوردن اطالعــــات دربــــاره    -

  ها مشتريجويي در مصرف آب براي  صرفه

  قبض آب آگاهي دهنده-
  درج اطالعات در قبض آب -
  دستور كار مدارس -
  آموزش همگاني -

جـويي در مصـرف آب    ي صـرفه ها كارگاه -
  همگاني/افراد ذينفع

  جويي آب فهكميته مشورتي صر -

هاي مصرف بازرسي
  آب

  كنندگان پرمصرفبازرسي مصرف-  
  بازرسي در مقياس وسيع -

  بازرسي كاربر نهايي انتخابي -

روز رساني به
  سيستم

هاي به روزرسـاني  فراهم آوردن كيت-  
  كنندگان براي مصرف

  هاي به روزرساني توزيع كيت -
هــاي  هــاي هدفمنــد بــراي گــروه برنامــه -

  تخبمصرفي من
  استفاده انتخابي از شيرهاي فشارشكن -  مديريت فشار در كل سيستم-    مديريت فشار

  ارتقاي كارايي منظرسازي-    كارايي منظرسازي
  گيري انتخابي آبياري اندازه -

  طرح و نوسازي منظرسازي -
  مديريت آبياري -

هــاي  هــا (كــاربري هــا و مشــوق تخفيــف -     ارتقاي تكنولوژي
  غيرمسكوني)

هــاي  هــا (كــاربري هــا و مشــوق تخفيــف -
  مسكوني)

  تكنولوژيي نوين -
استفاده مجدد و 

  بازچرخش
  كاربردهاي صنعتي -   

  آبياري در مقياس گسترده -
  كاربردهاي مسكوني منتخب -

تنظيم مقررات 
  مصرف آب

  استانداردها و قوانين مصرف آب -   
  هاي جديد الزامات توسعه -

مديريت پيشرفته 
  تامين

بندي/ تخصـيص   بهبود زمان -سازي مدل -   
  برداشت آب

  ها و غيره. كاهش تلفات درمخازن، كانال -
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  نامه واژه - 3پيوست 

Adaptive management  انطباقي مديريت  
 حـين  در يادگيري بلكه نيست خطا و آزمون فرايند يك انطباقي مديريت

  .است عمل
Agroforestry practices (e.g. alley 

cropping, Agrosilvopastoral systems) 
  جنگل چرا، كشت، توامان سيستم

Approach رويكرد  
Artificial Recharge  تغذيه مصنوعي  

 بـه ) ورودي جريـان ( ورودي آب افـزايش  جهـت  در كـه  عمليـاتي  مجموعه به
 بـيالن  در. گوينـد  مـي  تغذيـه  شـود،  مـي  انجـام ) زيرزميني آب سطح( آبخوان

)Artificial Recharge (صـورت  بـه  تغذيـه  عمـل  زيرزميني يها آب مصنوعي 
 باشد مي آبخوان تر بيش تغذيه به نياز شرايطي در ليكن شود، مي انجام طبيعي

  پذيرد. مي صورت خاص طرق از تر بيش تغذيه در كمك با عمل اين و
Augmentation تقويت  

شـوند ماننـد:    هايي كـه سـبب ازديـاد منـابع آب در دسـترس مـي       روش
  اي حوضه بين آب سپس انتقال و سد احداث مثل مهندسي هاي حل راه

Clean Water Act پاك آب قانون  
قانون ايالتي است كه در آمريكا پيرامون جلوگيري از آلودگي آب در سال 

  تصويب شده است. 1972
Climate Change اقليم تغييرات  

 و آب ميـانگين  وضـعيت  ايبر انتظار مورد الگوهاي در مشخص تغيير هر
 جهاني، اقليم كل براي يا خاص منطقه يك در مدت طوالني در كه هوايي،

  .بدهد رخ
Cloud Seeding  ابر باروري  

 آب بخـار  بـه  ابرها آن در كه است طبيعي روند يك واقع در ابرها باروري
  .شوند مي مبدل باران به سپس و شده تبديل

Collector pump كننده جمعچاه  
 آب يـا  كننـد  مـي  قطع را تراوا تشكيالت در زيرسطحي چاهي كه جريان

 كـف  زيـر  هـا  آن كـف  كه هايي گودال به ها تخليه و كننده تراوش سطحي
  .كنند مي جمع را است گالري جدار لوله و توري
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Conjunctive use of surface water and 
groundwater 

 زيرزمينيو سطحي آب تلفيقياستفاده
كه به هيچ  زمان از آب زيرزميني و آب سطحي به نحوي بهينه هماستفاده 

  يك از اين منابع آسيب وارد نشود.
Conventional source  منابع متداول آب  

 منـابع  ... و سـطحي  مخـازن  انهـار،  و  رودخانـه  درياچـه، : سـطحي  منابع
  قنات ، چاه نفوذ، هاي چاه نفوذ، هاي گالري ، چشمه: زيرسطحي

Cost recovery هزينهبرگشت  
ريـزي اقتصـادي كـه در آن فـرض بـر ايـن اسـت كـه تمـامي           مدل برنامه

  گذار برگشت داده شود. برداري به سرمايه هاي انجام شده پس از بهره هزينه
Detention pond نگهداشت  هايحوضچه  

برداري شده در اطراف رودخانه يا درياچـه كـه بـه     اي است خاك محدوده
  شود. كار گرفته مي بهجهت كاهش شدت سيل 

Demand Management مديريت تقاضا  
كننـدگان و   مديريت كليه منابع با در نظر گرفتن نياز و تقاضاهاي مصرف

  ريزي براساس اين تقاضا برنامه
Desalination  دريا آب از زدايينمك  

 مقـداري  كـه  است فرآيندهايي  به كردن آب، اشاره شيرين يا زدايي نمك
  كند. مي جدا شور آب از را معدني مواد ساير و نمك

Enabling Environment محيط توانمندساز  
Environmental Flow زيستي   محيط جريان  

حداقل مقدار مشخصي از جريان كه بايد در رودخانه جريان داشته باشـد  
  زيست بتواند به فعاليت حداقلي خود ادامه دهد.   تا محيط

Excess Water Management اضافي آب مديريت  
ريزي براي مقدار آبي در حوضه كـه مـورد مصـرف قـرار      مديريت و برنامه

هاي ديگر انتقال يابد يا توسط  تواند به حوضه گيرد. اين مقدار آب مي نمي
بـرداري قـرار    هاي ديگر مـورد بهـره   بندها و سدها ذخيره شود تا در زمان

  گيرد.
Floodplain  سيالبدشت  

  .رود كه زير سيالب مي رودخانه فاطرا در اي منطقه
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Footprints ردپا 
Fragmented چندپاره  
Full Cost Recovery هزينه كامل برگشت  

هـاي   كه تمامي هزينه نحوي روش تعيين قيمت براي اجناس يا خدمات به
  آن تامين گردد. برداري و نگهداري بهره

Geopolitical سياسي جغرافياي  
 و سياسـت  تاثيرگـذاري    و تاثيرپـذيري  كـه  تجغرافياسـ  علم از اي شاخه
  بـر  سياسـي  تصميمات تاثير ديگر، بيان به  و جغرافيايي محيط در قدرت

  دهد. مي قرار بررسي و كاوش مورد را جغرافيايي محيط 
Global Water Partnership آب جهاني مشاركت  

اي كه متشكل از كشورهاي مختلف جهان است تا با كلـي ديـدن    اتحاديه
  تمامي منابع آب موجود در جهان با كمبود آب در جهان مبارزه كنند.

Goals ها آرمان  
Grey water خاكستريآب  

 بـه ) توالـت  فاضـالب ( سـياه  آب خـالف  بر كه اي است شده استفاده آب
  .است مجدد استفاده و بازيافت قابل راحتي

Holistic نگركل  
Illegal squatter communities غيرقانونيل) گزين در زمين غير معمو  اقامتقيم (اجتماعات م  

جمعيتي كه در اطراف شهرهاي بزرگ سـكني مـي گزيننـد و بـه دليـل      
هايي ساكن شوند كه  شوند كه در زمين نبودن مجوزهاي قانوني ناگزير مي

  از امكانات مناسبي برخوردار نيستند.
Infiltration gallories نفوذ هايگالري  

 را قطـع  زيرزمينـي  آب لكـن  انـد،  سـطح  معرض در غلبهايي كه ا گالري
  .كنند مي

Integrated Water resources 
Management 

 آب منابع جامع مديريت
 و فعـل  و سيسـتم  عناصـر  بـين  كه يكپارچگي نحوي مديريت منابع آب به

  گردد. حفظ آن ساختاري و فيزيكي انفعاالت
Integrity جامعيت  

  دهد. بع آب را ميهمان معناي مديريت جامع منا
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Laminar flow جريان آرام  
 خطـوط  صـورت  به ماده آن اجزا كه طوري به است، سيال اي ماده جريان
  .باشند حركت حال در هم به نسبت موازي

Landfill زبالهمدفن  
هايي در اطراف شهرها كـه بـراي دفـن زبالـه مـورد اسـتفاده قـرار         محلي

  گيرند. مي
Leachate شيرابه 

 كند مي نشت جامد زايدات بيرون به و كرده عبور زباله داخل از هك مايعي
 اجـزاي  از مخلـوطي  ذرات يـا  معلـق  ،)Soluble( حـل  قابل مواد شامل و

  باشد. زباله همان
Managed Aquifer Recharge  آبخوان شده مديريتتغذيه 

نحوي كه در كليه فصول سـال   ها به صورت مديريت شده به تغذيه آبخوان
  برداري باشد. زمان طوالني قابل بهرهو طي 

Mulching or cover crops پوشش با مالچ يا گياه  
Narrative Criteria توصيفي معيارهاي  

معيارهايي كه كيفيت مطلوب آب را به صورت يك عبارت توصيفي بيـان  
  كنند. مي

Nested watershed area تو در تو آبريز حوضه  
Numeric Criteria  عدديمعيارهاي  

معيارهايي كه كيفيت مطلوب آب را به صورت يك كميـت عـددي بيـان    
  پذيرد. صورت مي ها آنناي ببندي كيفيت آب بر م كنند و طبقه مي

Objective هدف  
On-Stream Reservoirs رودخانه رويمخزن  

  شود. مخازني كه مستقيما در مسير رودخانه قرار داده مي
Participatory مشاركتي 

  ز مديريت كه مشاركت كليه ذينفعان در حوضه را در بر گيرد.مدلي ا
Performance and progress indicators هاي عملكردي و پيشرفت شاخص  

ها  هايي كه عملكرد و پيشرفت يك سيستم را به كمك مقايسه آن شاخص
  ها و حاالت مختلف مي سنجند. در زمان
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Peri-urban حاشيه شهر  
  تا روستاها كه تحت تاثير شهرها هستند. محدوده پيرامون شهرها

Plan طرح يا برنامه  
Protection Zone محدوده حفاظت  
Pumped-Storage Resevoirs ذخيره -پمپاژمخازن  

  مخزن و طبيعي آبريز حوضه بيرون از آب انحراف توسط مخزن تغذيه
Quality protection area آبمنابع كيفي حريم محدوده 

 كه است زيرزمين يا سطح در اي محدوده آب، منابع يفيك حريم محدوده
 سـمت  بـه  آن مسـير  از آلودگي انتقال يا و آن در آلودگي رخداد احتمال
  .دارد وجود آب منبع

Rainfall Harvsting  باران استحصال آب  
 برداري بهره مديريت هاي تكنيك ترين شاخص از يكي باران آب استحصال

 كمبـود  با مواجه مناطق در كه باشد مي آبي كم با مقابله براي باران آب از
  باشد. مي توسعه حال در بسرعت آب

Recharge and Recovery بازيافت وتغذيه  
هايي كه به دليل برداشت  تغذيه آب زيرزميني براي باال آمدن آب در چاه

  و نياز به بازيابي دارند. اند شدهزياد آب دچار پايين رفتن سطح آب 
Recharge Area چاه تغذيهناحيه  

 يا چاه وارد حركت و تراوش طريق از آن درون آب كه زمين از قسمت آن
  شود. مي چشمه

Reclaimed municipal wastewater شدهتصفيه شهري هاي فاضالب 
هايي كه براي منظورهاي متعدد اعم از آبيـاري فضـاي سـبز و ...     فاضالب

  .شوند هاي شهري تصفيه مي خانه توسط تصفيه
Recycling بازچرخش  

كه آب پس از مصرف تصفيه شود و  نحوي چرخش آب در داخل حوضه به
  مجددا مورد استفاده قرار گيرد.

Retention ponds كننده كندمخازن  
  رود. كار مي مخازني مصنوعي كه جهت كاستن از شدت سيل به
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River Basin ايحوضه 
  در يك حوضه ريزي براي منابع آب موجود مديريت و برنامه

Safe yield مطمئنبده  
 تغذيـه  و برداشـت  حداكثر مقدار دبي كه بايد از چاه كشيده شود تا بـين 

  زيرزميني تعادل ايجاد گردد. آب
Sea Water Intrusion شور آبپيشروي  

پيشروي آب دريا در آب زيرزميني به دليل ارتباط هيـدروليكي بـين آب   
  دريا با آب زيرزميني

Sectoral نگريخشيب  
Septic tank تانكسپتيك  

 فيزيكـي  تصـفيه  كـه  اسـت  واحـدي  تك خانه تصفيه نوعي تانك سپتيك
 هـاي  بـاكتري  كمـك  بـا  آن در) بيولـوژيكي ( زيستي تصفيه و) نشيني ته(

  .گردد مي انجام زمان به طور هم هوازي بي
Setback/buffer zones ميانگير/حائلناحيه  
Soil-Aquifer Treatment (SAT) آبخوان-خاكتصفيه  

  شود. زيرسطحي آب تصفيه مي محيط از آب عبور در
Strip cropping كشت نواري  
Structurally-induced water abundance اي سازه القاييآبوفور  
Sustainability پايداري 

نحـوي   در مديريت منابع آب به اين معناست كه بتوان از كليه منـابع بـه  
  برداري باشد. مواره قابل بهرهاستفاده كرد كه ه

Sustainable Development توسعه پايدار  
ــعه ــدار توس ــد پاي ــري فراين ــتفاده در اســت تغيي ــابع، از اس ــدايت من  ه
 كه است نهادي تغييري و تكنولوژي توسعه گيري سمت ها، گذاري سرمايه

  باشد. سازگار آينده و حال نيازهاي با
Terraces (bench, broad based) ترازخطوط روي بر شيار ونهريجادا 
Total Dissolved Solids (TDS) TDSتركيـبغيرآلـييـاآلـيموادتمامياندازهيا مقدار از است عبارت

 يـونيزه  مولكولي، شكل به توانند مي مواد اين كه مايع، يك درون در شده
 مـايع  آن در معلـق  شكل به و ميكرون مقياس در ريز بسيار هاي دانه يا و

  .باشند داشته وجود
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Urban Water Cycle Management مديريت چرخه آب شهري 
مديريت منابع آب موجود در يك شهر با در نظر گـرفتن سـيكل گـردش    

  ها، خانه آب در تصفيه
Urbanization گرايي سازي يا شهريشهري 

رشد فيزيكي شهرها به دليل مهاجرت مردم از روستاها به شهرها در پـي  
  دن جوامعصنعتي ش

Vegetation to stabilize structur پوشش گياهي جهت پايداري سازه 
Vulnerability Zone پذيري آسيب محدوده  

اي در اطراف چاه كه ممكن است وجود آلودگي در آن به كيفيت  محدوده
  آب چاه آسيب برساند.

Water abundance وفور آب  
Water is everybody’s business است. مربوط همه به آب  
Water Quality Criteria آب كيفيت معيارهاي  

تـوان كيفيـت آب را سـنجيد و رده هـاي      معيارهايي كه به كمك آن مي
  مختلف كيفي آب را تعيين كرد

Water quality monitoring آب كيفيت پايش سيستم 
رف صاــ م اـمتناسب بآب كيفيت از شناخت مجموعه عمليات الزم جهت 

  فـمختل
Water Reclamation and Reuse  تصفيه و استفاده مجدد از آب 

استفاده از فاضالب براي منظورهاي متعدد اعم از آبياري فضاي سبز و ... كه 
  شوند. هاي شهري تصفيه مي خانه وسيله تصفيه به

Water scarcity كمبود آب  
Water Sensitive Urban design, WSUD آب به حساس شهري طراحي  

 فاضـالب  و سـطحي  و زيرزميني آب منابع شهري، رواناب جامع تمديري
به اهداف مختلف اعم از اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    يابي دست براي

  زيباسازي
Water tinkering (water trucking) توزيع آب تانكري  

  تانكر توسط آب توزيع و انتقال
Water transfers  انتقال آب  
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Water Value ارزش آب 
هاي مختلف در زندگي انسان قابل بحث است از جملـه   زش آب از جنبهار

 اقتصادي، سياسي و ....

Watershed Management  آبريز حوضهمديريت  
مديريت و برنامه ريز آب موجود در حوضه آبريز بـا در نظـر گـرفتن نيـاز     

  تمامي ذينفعان
Well field چاهميدان  
Well Head Protection Area (WHPA) چاه منبع حفاظتي ناحيه  

 دارد بـر  در را چـاه  اطراف زيرسطحي و سطحي نواحي تمامي ناحيه، اين
) چشمه يا چاه( آب منبع به و كند مي حركت آن در آلودگي كه طوري به
  .رسد مي

Zone of Influence تاثيرمحدوده  
 محدوده« چاه اطراف در آب سطح افت شود، پمپاژ آب در داخل چاه اگر

  .شود مي گفته »تاثير
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  چهـل  از بـيش  گذشـت  بـا  امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجـه كشـور،  
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فني، -نشريه تخصصي  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي

 ياد موارد راستاي در حاضر است. ضابطه كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني صاتمشخ
شـود.   بـرده  كـار  بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده

  باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير هاي سال در شده منتشر فهرست نشريات
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Abstract 

Adequate water supply for urban and rural areas is a global challenge, but it is more serious in 
developing countries. Despite huge investments in the urban and rural water sector, the country still has 
challenges which will be exacerbated in the future. The main challenges in Iran are rooted in practices of 
urban planning and water management intensified by cultural and climatologic factors. Due to the 
inadequacy of traditional approaches of urban water management, reforms focusing on “Integrated Water 

Management” are essential. 
Urban and rural water management consists of programs and action plans with the aim of securing a 

just need of human beings to water, reduce demand, improve the efficiency and productivity of water and 
prevent the degradation of water resources and ecosystems to ensure their sustainability.  

This guideline aims to clarify and explain concepts, strategies, and requirements of implementation of 
successful management of “urban and rural water supply, demand, distribution and consumption" 
programs with an “integrated management” approach. Since credible national and international guidelines 
in some specialized fields of urban water management are available, this guideline retains its focus on 
concepts and strategies for water supply, demand and consumption management. 
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  اين ضابطه

راهنماي مديريت تامين، عرضـه،  «با عنوان 
بــه  »تقاضــا و مصــرف آب شــهري و روســتايي

منظور تبيـين مفـاهيم و راهكارهـاي مـديريت     
تــامين، عرضــه، تقاضــا و مصــرف آب شــهري و 

ها، و  روستايي با رويكرد مديريت جامع، ضرورت
يت آميز آن تدوين شده است. نحوه اجراي موفق

ــان    ــديران و كارشناس ــلي آن، م ــان اص مخاطب
هـاي آب و فاضـالب    وزارت نيرو به ويژه شركت

شــــهري و روســــتايي، ســــازمان حفاظــــت 
هـا، وزارت بهداشـت،    زيسـت، شـهرداري   محيط

درمان و آموزش پزشـكي، مهندسـان مشـاور و    
  باشند. محققان مي

 

  


