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ووجَز ثبضش ٍ ثطزاضت ثی ضٍیِ اظ هٌبثغ آثی سجت گطزیسُ تب وطَض ایطاى ، ّبی پی زض پیذطىسبلی، وؼیتضضس ضٍظافعٍى خ

ضس وِ ثبایي ثحطاى هسیطیت هػطف ثِ ٍیژُ زض ثرص آة ضْطی هیّبی همبثلِ ثب ثب ثحطاى ون آثی هَاخِ گطزز. یىی اظ ضاُ

زض ایي هغبلؼِ ػَاهل اثطگصاض زض تغییط  گطزز.ایي اهط زض اثتسا ثب ضٌبذت ػَاهل هؤثط ثط وبّص ٍ یب افعایص هػطف هحمك هی

َضت سیستوی ثطضسی ٍ ثِ غ Vensimافعاض هیعاى هػطف آة ضْطی زض ضْط ثیطخٌس ٍالغ زض استبى ذطاسبى خٌَثی زض ًطم

)فطبض فطبض آةضٍظّبی تؼغیل،  ی حطاضت، خوؼیت، زضخٍِ هسل گطزیس. ًتبیح ًطبى زاز وِ افعایص پبضاهتطّبیی هبًٌس 

لیوت آة ٍ ّوچٌیي وبّص ثبضًسگی، زضآهس افطاز، ٍ ّوچٌیي وبّص پبضاهتطّبیی هبًٌس  ظهبى استحوبمٍ  ی تَظیغ( ضجىِ

ای وِ تغییطات گطزز. ثِ گًَِی آة ضْطی هیسجت افعایص هػطف آة ٍ افعایص سطاًِ ی هػطف استفبزُ اظ لغؼبت وبٌّسُ

ّب ٍ ضطایظ هَخَز زض هٌغمِ ثِ هیعاى یه ٍاحس افعایص زض خوؼیت، ی آىظهبى ایي پبضاهتطّب ًسجت ثِ حس آستبًِ ّن

ّبی ذبًگی ٍ ػوَهی ٍ آة زض ثرصی هػطف زضخِ حطاضت، فطبض آة، زضآهس افطاز، لیوت آة، استفبزُ اظ لغؼبت وبٌّسُ

ی آة ضْطی زض زضغسی سطاًِ 24ضٍظّبی تؼغیل ٍ یه ٍاحس وبّص زض هیعاى ثبضًسگی ٍ ظهبى استحوبم سجت افعایص 

ّبی غحیح هػطف هبًٌس استفبزُ اظ لغؼبت گطزیس. ثٌبثطایي ثبیس ثب استفبزُ اظ ضٍش 1392ًسجت ثِ سبل  1393سبل 

ی غحیح، هػطف آة ثِ استحوبم ٍ ّوچٌیي وبّص ًطت ٍ تلفبت آة ٍ اًتربة یه تؼطفِ ی هػطف ٍ وبّص ظهبىوبٌّسُ

 ضَز.ضا وٌتطل ٍیژُ زض سغح ضْطی ٍ زض هٌبعك ذطه ٍ ًیوِ ذطه وطَض 

 .Vensimافعاض ًطم هسیطیت هػطف، ی آة ضْطی،حس آستبًِ، سطاًِآثی،  ون ثحطاى های کلیذی:واشه
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Abstract 

Population growth, successive droughts, rain shortage and excessive harvesting of water resources have 

caused that Iran have faced water shortage crisis. One of the ways to deal with the crisis is management of 

consumption especially in urban water, this is obtained at first by identifying the influencing factors to reduce 

or increase in consumption. In this study, factors affecting on urban water consumption in the city of Birjand 

located in South Khorasan province is evaluated using Vensim software and in a systematic form. The results 
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showed that the increase of parameters such as population, temperature, holidays, water pressure (the pressure 

distribution networks) and bath time and also reduction parameters such as rainfall, income, price, and 

reducing use of the reducing consumption components will increase the water consumption and per capita 

urban water. So that simultaneous changes in these parameters relative to their thresholds and existing 

conditions in the region led to the same population growth, temperature, water pressure, income, water cost, 

using the water consumption reducing components in domestic and public sectors and holidays and one unit 

decrease in rainfall, and the bath time has caused to 24 percent increase in per capita urban water in 2014 

compared to 2013.. 
Keywords:Water shortage crisis, tthreshold, per capita urban water, consumption management, Vensim 

software.  

 مقذمه-الف

ثبضس. ثٌبثطایي ثِ هٌظَض خلَگیطی اظ  ی ًیوِ ذطه لطاض زاضز ٍ اظ آة ٍ َّای ًسجتبً هتٌَع ثطذَضزاض هی ایطاى زض هٌغمِ

ضیعی وبفی ثِ ػول آیس.  ّبی سغحی ٍ ظیطظهیٌی، الظم است زلت ٍ ثطًبهِ ی هٌبست اظ آةُ اتالف ًعٍالت آسوبًی ٍ استفبز

ثطزاضی ثْیٌِ اظ هٌبثغ آة ًیبظهٌس وست اعالػبتی است وِ ثطذی اظ ایي اعالػبت اظ عطیك  ضیعی زلیك ثِ هٌظَض ثْطُ ثطًبهِ

ایي اهىبى ضا ثطای هسئَلیي ٍ هتػسیبى فطاّن آیس. ترویي تبثغ تمبضبی آة  ثطآٍضز تبثغ تمبضبی آة ضْطی ثِ زست هی

ّبی آة هػطفی ضْطًٍساى، ثب استفبزُ اظ حسبسیت  سبظز تب ثب زاضتي شذبیط آة، ثتَاًٌس ثِ ثْتطیي ضىل، ثِ ًیبظهٌسی هی

 (.1387تمبضب ًسجت ثِ هتغیطّبی تأثیطگصاض ًظیط خوؼیت یب ّط هتغیط زیگطی پبسد زٌّس )ذَش اذالق ٍ ضْطوی، 

اًگیعًُجَزىخولِاظهؼضالتیحلثِووهٍتَلیس ثطای سبهبًسّیهسیطیتهتمبثلٍهىولحلمِػٌَاىثِتمبضبهسیطیت

ضطٍضیظیطظهیٌی،شذبیطهٌبثغٍتدسیسضًَسُهٌبثغ آةثَزىهحسٍزٍهػطفًبزضستّبیضٍشهػطف،ثطای وبّص

ٍّبسیبستاتربشضٍشثْتطیيثلىِثیطتط ًیست،آةػطضِتٌْبآة ضْطیهطىالتحلضاُوِضسس ًظط هیثٍِاست

(. هلىی ًست ٍ 1380زّس )ذَش اذالق ٍ ّوىبضاى، تغییطضاآةهػطفالگَیوِاستتمبضبثط هسیطیتهجتٌیتساثیطی

(، ثب ثطضسی هیساًی ذَز تأثیط ًػت تدْیعات ٍ ضیطآالت ون هػطف آة ذبًگی زض ضْط ضبًسیع ضا ثیبى 1398ّوىبضاى )

زضغس زض وبّص ول هػطف آة ذبًگی  26ًوَزًس. ثطاسبس ًتبیح ثِ زست آهسُ ًػت ضیطآالت خسیس ثِ عَض هتَسظ 

(، ثب زض ًظط گطفتي سِ هدتوغ آثطسبًی زض استبى ذطاسبى خٌَثی ٍ فبوتَضّبیی اظ 1390اثطگصاض است. اوجطپَض ٍ ّوىبضاى )

لتػبزی ٍ ثؼس هسبفت، ثِ ثطضسی ػَاهل هؤثط ثط الگَی هػطف فطٌّگی، اختوبػی، ا لجیل خوؼیت، ٍضؼیت اللیوی، اثؼبز

سطاًِ آة ذبًگی زض خَاهغ ضٍستبیی پطزاذتٌس. ًتبیح ًطبى زاز وِ ضطایظ فطٌّگی ٍ التػبزی ًسجت ثِ ثؼس ذبًَاض، ضطایظ 

ّبی  ستفبزُ اظ آستبًِ(، ثب ا1390ای ثطذَضزاض است. آلبحسیٌؼلی ضیطاظی ٍ اوجطپَض ) اللیوی ٍ ضٍظّبی تؼغیل اظ اّویت ٍیژُ

ی آة ضْطی ضا ثطای تؼییي هػطف پبیِ زض ضْط ثیطخٌس ثطآٍضز ًوَزًس. ًتبیح  ی حطاضت تمبضبی ضٍظاًِ ثبضًسگی ٍ زضخِ

وِ اظ ضٍظّبی ّفتِ ٍ ضٍظّبی تؼغیل ٍ غیط  ثبضس وِ هػطف پبیِ هستمل اظ اثطات اللیوی ثَزُ، زضحبلی ثیبًگط ایي هغلت هی



 
(، ثب ثِ وبضگیطی تىٌیه تست گبهب ثِ اضظیبثی پبضاهتطّبی هؤثط ثط هػطف 1391طز. اًػبضی ٍ غبلح ًیب )پصی تؼغیل تأثیط هی

ّب ًطبى زاز وِ هتغیطّبیی هبًٌس هتغیطّبی هطتجظ ثب ػطغِ ٍ  آة ضطة ضْطی زض ضْط ًیطبثَض پطزاذتٌس. ًتبیح ثطضسی

ی، ذػَغیبت سیستن تَظیغ ٍ هطرػبت هطتطوبى، اػیبى، ٍسبیل ٍ تدْیعات ون هػطف ٍ پطهػطف، پبضاهتطّبی اللیو

ّبی لجل، ثط هػطف زٍ هبِّ، سبالًِ ٍ هػطف ثلٌس هست هطتطوبى آة ضطة  پبضاهتطّبی التػبزی ٍ ضطایظ هػطف زض زٍضُ

ی آة ضْطی اًدبم ی ثطضسی سیستوی اضتجبط الگَی هػطف آة ٍ سطاًِای زض ظهیٌِتب وٌَى زض ایطاى هغبلؼِهؤثط است. 

ی آة ضْطی ٍ ػَاهل هؤثط ثط اضتجبط سطاًِ Vensimافعاض زض ایي هغبلؼِ ثب استفبزُ اظ ضٍش تفىط سیستوی ٍ ًطماست. ًطسُ 

 آى زض ضْط ثیطخٌس ثِ غَضت سیستوی هسل گطزیسُ است.

 هامواد و روش-ب

 منطقه مورد مطالعه

 خغطافیبیی زض هَلؼیت لحبػ اظ ٍ است غویلَهتط هطث 14265 هسبحت ذطاسبى خٌَثی ٍ زاضای استبى هطوع ضْط ثیطخٌس،

ّبی  آة ٍ َّای ثیطخٌس، ًیوِ ثیبثبًی ثَزُ ٍ زاضای ظهستبىزاضز.  عَل ضطلی لطاض 59 125ػطؼ ضوبلی ٍ  32 535هرتػبت 

ِ ضْط ثیطخٌس، اٍلیي ضْط زض ایطاى است وِ زاضای سبظهبى آثطسبًی ثَزُ ٍ ثٌگبُ آثلَل ذطه ٍ گطم است. ّبی سطز ٍ تبثستبى

زض ایطاى است وِ زض سبل  ضَز. ایي ضْط ّوچٌیي اٍلیي ضْط ثیطخٌس ثِ ػٌَاى اٍلیي سبظهبى آثطسبًی ایطاى ضٌبذتِ هی

  تطیي هٌجغ تأهیي آثرَاى زضت ثیطخٌس ثِ ػٌَاى اغلی .وطی آة ضْطی ثطذَضزاض گطزیس ٍ پیص اظ تْطاى، اظ لَلِ 1302

 گطزز.ی آة ایي ضْط هحسَة هی وٌٌسُ

 

 (1390)آلب حسیٌؼلی ضیطاظی ٍ اوجطپَض،  -هَلؼیت ضْط ثیطخٌس زض استبى ذطاسبى خٌَثی )ثسٍى همیبس( ـ1ضىل 



 
ّبی هٌبثغ آة زض حبل  سبظی سیستن ی هسل ثبضس، زض ظهیٌِجیِ سبظی ثبظذَض ضیءگطا هیپَیبیی سیستن وِ یه ضٍش ض

( 1961) 1زاضتِ وِ هٌطأ آى زض وبض فطستط ی عَالًی سبظی، تبضیرچِ پیططفت است. ایي ضٍش ثِ ػٌَاى یه ضٍش هسل

ّبی هجتٌی ثط  ّبی پَیبی پیچیسُ ایدبز ًوَز. هسل ضَز. ٍی ایي ضٍیىطز ضا خْت زضن هجبًی استطاتژیه زض سیستن هی زیسُ 

اّن ّب فط ّب ضا ثطای وبضثطاى ایي سیستن پَیبیی سیستن ثب ثیٌص فطآیٌسّبی ثبظذَض، زضن ثْتطی اظ ضفتبض زیٌبهیىی سیستن

افعاض  ًطم (.1998، 2ی هسبئل اختوبػی ٍ سیبسی زاضز )فلچط آٍضًس. ایي ضٍش وبضثطزّبی ٍسیؼی ثِ ٍیژُ زض ظهیٌِ هی

VENSIM یه ثب افعاض ًوَزاضّب ًطم ایي ثبضس. زضهی ضیءگطا گطافیىی سبظیهحیظ هسل یه ٍ سبظیضجیِ افعاضًطم یه 

ضَز.  هی سبذتِ ضًَس، حل هی وَتب ضاًگ یب اٍلط ضٍش ثب غیطذغی( وِ غلت)ا هطتجِ اٍل زیفطاًسیلی هؼبزالت ظٍج اظ سطی

 ثِ وِ عَضی ثِ گیطزهی خعئیبت غَضت ثِ ولیبت اظ پیططفت وِ است غَضت ایي افعاض ثِ ًطم ایي زض سبظیهسل ضٍش

 (. 1383ز )هؤهٌی، گطز آهبزُ اخطا ضسُ ٍ ثطای وبهل هسل یه تب ضَزهی ثیطتط ضسُ هتػل ٍ اخعای تَاثغ تسضیدی غَضت

 :(urban water) مذل آب ضهری

 ضَز، زض پٌح ثرص ذبًگی، تدبضی ٍ عَض ولی آثی وِ ثِ ػٌَاى آة هػطفی ثرص ضْطی اظ آثرَاى ثیطخٌس ذبضج هی  ثِ

ضسس. ثطای ًطبى زازى هیعاى آة ٍضٍزی ٍ ذطٍخی ثِ ثرص ضْطی اظ  غٌؼتی، فضبی سجع، ػوَهی ٍ تلفبت ثِ هػطف هی

 است:  غَضت ظیط تؼطیف ضسُ است. فطهَل هتغیط آة ضْطی ثِ  گطزیسُ   ت استفبزُهتغیط حبل

 (1)ضاثغِ 
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Entrance to the urban water، domestic consumption ،commercial and industrial 

consumption  ،green space consumption  ٍpublic consumption ٍضٍزی ثِ آة ضْطی یب حدن  ثِ تطتیت

اظ آة ظیطظهیٌی، هػطف ذبًگی، هػطف تدبضی ٍ غٌؼتی، هػطف فضبی سجع ٍ هػطف ػوَهی ضا ًطبى   آة ثطزاضت ضسُ

 زّس.هی

 (:growth rate in demand) نرخ رضذ تقاضا

ٍ فطبض آة هس افطاز زضآایي ًطخ ضضس ثطاسبس پبضاهتطّبیی هبًٌس خوؼیت ضْط، زضخِ حطاضت، ثبضًسگی، ضٍظّبی تؼغیل، 

 گطزز: گصاضًس، ثِ غَضت ظیط هحبسجِ هی ی تَظیغ( وِ ثط افعایص ٍ یب وبّص هیعاى تمبضب ٍ یب هػطف اثط هی )فطبض ضجىِ

 (2)ضاثغِ 

 

 (:Growth rate of demand in relation to population) نرخ رضذ تقاضا نسثت ته جمعیت ضهر

ی وطَض زض عَل ّطتبز سبل گصضتِ ثَزُ است.  ی آة تدسیس ضًَسُ سطاًِ تطیي ػبهل وبّص ضضس سطیغ خوؼیت، هْن

 70ثِ ثیص اظ  1300  هیلیَى ًفط زض سبل 10ثطاثط ضسُ ٍ اظ ووتط اظ  8/6خوؼیت ایطاى زض عی ایي ّطت زِّ، حسٍز 

طهىؼت زض سبل هت 13000ی آة تدسیس پصیط وطَض اظ هیعاى حسٍز  هیلیَى ًفط زض حبل حبضط ضسیسُ است. هیعاى سطاًِ

ی ایي ضًٍس، ٍضؼیت زض آیٌسُ ثِ هطاتت ثستط  تملیل یبفتِ ٍ زض غَضت ازاهِ 1380هتطهىؼت زض سبل  1900ثِ حسٍز  1300

 (. 1387ذَاّس ضس )ثجطاى ٍ ٌّطثرص، 

 (:Coefficient of change in Demand to the populationضریة تغییر تقاضا نسثت ته جمعیت )

 ثیي خوؼیت ٍ هػطف آة ثِ غَضت سبالًِ، ضطیت  ی ضگطسیًَی سبزُ  دبز یه ضاثغِای ثب

 ضس. ثِ ػٌَاى ضطیت افعایص تمبضب ثِ اظای افعایص ٍ یب وبّص خوؼیت زض هسل لطاض زازُ  

 (3)ضاثغِ 



 

 

 (:Growth rate of demand in relation to temperature) نرخ رضذ تقاضا نسثت ته درجه حرارت

زلیل   گصاضز هگط زض هٌبعك سطزسیط وِ گبّی ثِ ی حطاضت ثِ عَض هستمین ثط همساض هػطف آة تأثیط هی ثِ عَض ولی زضخِ

ضَز. هیعاى  ی هؼىَس زاضز. یؼٌی یرجٌساى ٍ وبّص زهب ثِ ظیط غفط هَخت تطویسگی ٍ ّسضضفت آة هی وبّص زهب ًتیدِ

ّبی  ّب، استحوبم، آثیبضی ظهیي چوي ػطف ذبًگی(، آثیبضی هػطف آة خْت هػبضفی ّوچَى ضطة ٍ ضستطَ )ه

پصیطًس )آلب حسیٌؼلی ضیطاظی ٍ  ط هیی حطاضت تأثی ی هغجَع ٍ زیگط هػبضف آة هستمیوبً اظ زضخِ وطبٍضظی، سطهب، تَْیِ

ی حطاضت  زضخِ ی (، آستب1390ًِ)ٍ اوجطپَضی اًدبم ضسُ تَسظ آلب حسیٌؼلی ضیطاظی  ثب تَخِ ثِ هغبلؼِ(. 1390 اوجطپَض،

حطاضت اظ ایي همساض آستبًِ، هػطف آة   ای وِ ثب افعایص زضخِ ثبضس. ثِ گًَِ زضخِ هی 527/14ثطای ضْط ثیطخٌس هؼبزل 

 یبثس، اهب وبّص زهب ثِ ظیط حس آستبًِ اثطی زض افعایص ٍ یب وبّص هػطف آة ًساضز. ی ضْط ثیطخٌس افعایص هی ضٍظاًِ

 :(Coefficient of change in Demand to the temperatureه حرارت )ضریة تغییر تقاضا نسثت ته درج

 ی هیبى زٍ هتغیط ػىس (، وِ اظ ضاثغ1390ِ)ٍ اوجطپَض ی آلب حسیٌؼلی ضیطاظی  ی ضگطسیًَی پیطٌْبز ضسُ ثطاسبس ضاثغِ

ه زضخِ افعایص زض است، همساض افعایص هػطف آة ثِ اظای ی  ی حطاضت ایدبز ضسُ ی زضخِ ی آة ٍ ثیطیٌِ هػطف ضٍظاًِ

 :هحبسجِ گطزیس 02309/0زل زهبی ضْط هؼب

(4)ضاثغِ   

 

 (:Growth rate of demand in relation to rinfall) نرخ رضذ تقاضا نسثت ته تارنذگی

ثبضًسگی ثیطتطیي تأثیط ضا ثط هػطف آة زاضز اهب تؼییي ایي تأثیطات ثسلیل پطاوٌسگی عجیؼی ثبضًسگی زضَاض است. ثب ایي 

تطیي تأثیط ثبضش وبّص هػطف هطثَط ثِ آثیبضی فضبی ضَز. هْن ل گبّی افعایص ثبضش هَخت وبّص هػطف آة هیحب

ّب، حیبط هٌبظل ٍ ..... وِ ًبضی اظ  زلیل افعایص ضستطَی هبضیي ثبضس. الجتِ گبّی ثِ  ّب هی سجع ٍ ضستطَی ذیبثبى

زّس )آلب  زض ضٍظّبی ثؼس اظ ثبضًسگی افعایص چطوگیطی هی ثبضس هیعاى هػطف ضا ثبضًسگی زض ضْطّبیی ثب آلَزگی َّا هی

یؼٌی هتط ثطآٍضز گطزیس. هیلی 305/3ی ثبضًسگی تَسظ ایي هحمك هؼبزل حس آستبًِ(. 1390 ٍ اوجطپَض حسیٌؼلی ضیطاظی

افعایص ثبضًسگی ثبیس تَخِ زاضت وِ  یبثس. الجتِ ی آة افعایص هی ی فَق، هػطف ضٍظاًِ ثب وبّص ثبضًسگی ثِ ظیط حس آستبًِ



 
ی آة  است وِ ایي حس آستبًِ ثط هػطف سبالًِ ًسجت ثِ حس آستبًِ اثطی زض وبّص هػطف ًساضز. زض ایي تحمیك فطؼ ضسُ 

 ثبضس. ًیع هؤثط هی

 :(Coefficient of change in Demand to the rainfallضریة تغییر تقاضا نسثت ته تارنذگی )

((، ضطیت 1390) ٍ اوجطپَض هتغیط ػىس هػطف ضٍظاًِ ٍ ثبضًسگی )آلب حسیٌؼلی ضیطاظی ی ضگطسیًَی زٍ ثب استفبزُ اظ ضاثغِ

 هحبسجِ ضس:282549/0افعایص تغییط ًسجت ثِ ثبضًسگی هؼبزل 

 (5)ضاثغِ 

 

 (:Growth rate of demand in relation to holidays) نرخ رضذ تقاضا نسثت ته روزهای تعطیل

یبثس، پبضاهتط ضٍظّبی تؼغیل ة زض ضٍظّبی تؼغیل ًسجت ثِ سبیط ضٍظّبی ّفتِ افعایص هیثب تَخِ ثِ ایي ًىتِ وِ هػطف آ

 ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل اثطگصاض ثط تغییط هیعاى تمبضب ثِ هسل آة ضْطی ٍاضز گطزیس. 

 (:Coefficient of change in Demand to the holidaysضریة تغییر تقاضا نسثت ته روزهای تعطیل )

زّس وِ زض ضْط ثیطخٌس زض ضٍظ خوؼِ ًسجت ثِ سبیط ضٍظّبی ّفتِ حدن  (، ًطبى هی1390آلب حسیٌؼلی ضیطاظی )تحمیمبت 

(، اثتسا ًسجت 1390ّبی آلبحسیٌؼلی ضیطاظی ) گطزز. زض ایي هغبلؼِ ثب استٌبز ثِ ًتبیح ٍ زازُ ثیطتطی اظ آة هػطف هی

ّب، هطرع گطزیس وِ  ی هیبًگیي ًسجت ، سپس ثب هحبسجِهػطف آة زض ّطیه اظ ضٍظّبی ّفتِ ثِ هػطف ول هحبسجِ ضس

ثبضس ٍ ایي ػسز ثسٍى ثؼس ثِ  )ثسٍى ثؼس(، افعایص هػطف ضا زاضا هی 0167/0ّب ثِ همساض  ضٍظ خوؼِ ًسجت ثِ هیبًگیي ًسجت

 ػٌَاى ضطیت افعایطی تمبضب ثِ اظای ضٍظّبی تؼغیل ثِ هسل اضبفِ گطزیس.

 (:Growth rate of demand in relation to income) نرخ رضذ تقاضا نسثت ته درآمذ افراد

ّبی ًبضی اظ هػطف آة زاضز، ثِ ػٌَاى یىی اظ ّب زض تأهیي ّعیٌِ زضآهس افطاز ثب تَخِ ثِ ایٌىِ اضتجبط هستمیوی ثب تَاًبیی آى

ّبی هطثَط ثِ زضآهس افطاز )زضآهس ذبًَاض(، ثؼس ذبًَاض ٍ ُ گطزز. اهب ثطضسی زاز پبضاهتطّبی اثطگصاض ثط هػطف آة هغطح هی

ّب زض ضْط ثیطخٌس ًطبى زاز وِ زضآهس ٍ هػطف ثب یىسیگط اضتجبط هستمیوی ًساضًس، ثِ ایي هفَْم وِ ثب افعایص  هػطف آى

َزى سبیط افطاز تَاى ثب پبضاهتط زیگطی هبًٌس ضبغل ث ی هؼىَس ضا هی یبثس. ػلت ایي ضاثغِ زضآهس، هػطف آة وبّص هی

ذبًَازُ ػالٍُ ثط  سطپطست ذبًَاض وِ ثط افعایص زضآهس ذبًَاض ٍ ّوچٌیي وبّص ظهبى حضَض افطاز ذبًَازُ زض هٌعل ٍ ثبلتجغ 

 زاًست. گصاضز، هطتجظ  ى وبّص هػطف اثط هیآ



 
 ( :Coefficient of change in Demand to the incomeضریة تغییر تقاضا نسثت ته درآمذ افراد )

ضطیت وبّص هػطف ثِ اظای یه ضیبل افعایص زض  هػطف آة،ی ضگطسیًَی هیبى زٍ هتغیط زضآهس ذبًَاض ٍ  ثط اسبس ضاثغِ

 است.  ثطآٍضز ضسُ زضآهس ذبًَاض هؼبزل 

  (6 )ضاثغِ

 

 (:Growth rate of demand in relation to water pressure) نرخ رضذ تقاضا نسثت ته فطار آب

گطزز، ثبیس زیسگبُ ولی ی تَظیغ هَخت اظزیبز هػطف ٍ ثِ ذػَظ تلفبت آة هیَخِ ثِ ایٌىِ اضبفِ ضسى فطبض زض ضجىِثب ت

ی تحت ّبی فٌی ٍ التػبزی، فطبض زض سغَح ػوسُّبی تَظیغ ثِ غَضتی ثبضس وِ ثب زض ًظط زاضتي خٌجِزض عطاحی ضجىِ

 (. 1371ّبی آثطسبًی ضْطی، )هجبًی ٍ ضَاثظ عطاحی عطحهوىي ثبضس  پَضص، ثب ضػبیت همبزیط حسالل الظم، ووتطیي همساض

 (:Coefficient of change in Demand to the water pressureضریة تغییر تقاضا نسثت ته فطار آب )

طت یبثس. ػلت ایي اهط ثرطی هطثَط ثِ افعایص آٌّگ ً ی تَظیغ، هیعاى هػطف آة افعایص هی ثب افعایص فطبض آة زض ضجىِ

ّب ٍ اتػبالت ثَزُ ٍ ثرص زیگط هطثَط ثِ ذطٍج حدن ثیطتط آة  آة زض ضیطآالت ٍ ًمبط ضىستگی ٍ تطن ذَضزگی زض لَلِ

هتط افعایص زض  14اظ ٍاحسّبی هػطف )ظطفطَیی، زستطَیی ٍ غیطُ( زض ٍاحس ظهبى است. ثِ عَض هثبل، هطبّسُ ضسُ وِ ثب 

(. ثب استٌبز ثِ ایي ضَاّس 1384افعایص یبفتِ است )تبئجی ٍ چوٌی،  زضغس 30ّس فطبض آة زض ضجىِ، هیعاى هػطف آى 

ثطآٍضز گطزیس. )الجتِ ثب  021429/0هتط زض فطبض ضجىِ، هؼبزل  1هیعاى ضطیت افعایص تمبضب ٍ یب هػطف ثِ اظای افعایص 

ایص زض هػطف ایدبز زضغس افع 30هتط ثِ آى،  14ضسى   ی فطبض )فطبضی وِ ثب اضبفِ تَخِ ثِ هطرع ًجَزى حس آستبًِ

 ی تَظیغ ثطلطاض است.( ی فطبض هؼبزل حسالل فطبض هَخَز زض ضجىِ گطزز( فطؼ گطزیس وِ ایي ضطایظ زض حس آستبًِ

 (:thrift in domestic consumption) جویی در تخص خانگی صرفه

 گطزیس:هسل هؼطفی  ثِی خَیی زض زٍ حبلت وبّص ظهبى استحوبم ٍ استفبزُ اظ لغؼبت وبٌّسُغطفِ

 (:Effect of Bath time) اثر  زمان استحمام

 20زلیمِ ظهبى استحوبم ضا وبّص زّین،  5زضغس هػبضف آة ذبًگی ثِ استحوبم تؼلك زاضز اگط  30ب تَخِ ثِ ایٌىِ حسٍز ث

 .(1393)ذجطگصاضی ایوٌب،  خَیی ذَاّین وطز زضغس زض هػطف آة غطفِ



 
 effect of use of  Reducing consumption) خانگی اثر استفاده از قطعات کاهنذه مصرف در تخص

components in domestic consumption:) 

وبضگیطی   اًس ٍ ثِ ثط وبّص هػطف آة ضطة، استفبزُ اظ تدْیعاتی است وِ ثسیي هٌظَض عطاحی ضسُؤّبی ه یىی اظ ضٍش

ثب استفبزُ اظ تدْیعات وبٌّسُ  .ضَز ّبی هرتلف هی زضغس هػطف آة زض ثرص 50تب  40ایي تدْیعات هَخت وبّص 

زضغس َّا ثب آة هرلَط  50هػطف آة، فطبض ذطٍخی ٍ لغط آة ّیچ تفبٍت ظبّطی ثب حبلت لجل ًساضز ٍ اظ آًدب وِ حسٍز 

زًجبل   ثط وبّص هػطف آة، وبّص ّعیٌِ ضا ًیع ثِ ضَز. ایي السام افعٍى ضَز، اظ ًظط ضٍاًی ووجَز فطبض آة احسبس ًوی هی

  .(1393، )فالح زاضز

 (:water price) قیمت آب

طسبًی ضْطی، ثِ هٌظَض هْبض وطزى هػطف آة ٍ حفبظت ٍ حطاست  اظ ایي هٌبثغ ّبی هؤثط زض هسیطیت آث اظ ضٍش  ییى

افعاضی اظ ایي  افعاضی است. هسیطیت ًطم افعاضی ٍ ًطم گطاًمسض هسیطیت تمبضبست. هسیطیت تمبضب زاضای زٍ ثرص هسیطیت سرت

گصاضی  ضَز. لیوت ّبی اخطایی ووتطی لبثل اخطاست، هؼوَالً تطخیح زازُ هی ایی ثیطتطی زاضز ٍ ثب ّعیٌِخْت وِ وبض

 (.1381ظازُ،  افعاضی هسیطیت تمبضبی آثطسبًی ضْطی است )خَازیبى ّبی ًطم غحیح آة اظ خولِ ضٍش

 coefficient of water price inضریة افسایطی و یا کاهطی اثر قیمت آب تر مصرف آب در تخص خانگی )

domestic demand:) 

ثطآٍضز   ی ضگطسیًَی ظیط هؼبزلضطیت تغییطات هػطف آة ثِ سجت تغییط زض لیوت آة ثطاسبس ضاثغِ

 گطزیس.

 (7)ضاثغِ 

 

 

 coefficient of water priceضریة افسایطی و یا کاهطی اثر قیمت آب تر مصرف آب در تخص تجاری و صنعتی )

in Commercial and industrial demand:) 



 
 ی ضگطسیًَی ظیط هؼبزل ضطیت افعایطی ٍ یب وبّطی اثط لیوت آة ثط هػطف تدبضی ٍ غٌؼتی ثطاسبس ضاثغِ

 ضس.  زض ًظط گطفتِ 

 (8 )ضاثغِ

 

 coefficient of water price inضریة افسایطی و یا کاهطی اثر قیمت آب تر مصرف آب در تخص فضای سثس)

green space demand:) 

ی ضگطسیًَی ظیط هؼبزل ضطیت افعایطی ٍ یب وبّطی اثط لیوت آة ثط هػطف آة زض ثرص فضبی سجع ثب استفبزُ اظ ضاثغِ

 ضس.  زض ًظط گطفتِ 

 (9 )ضاثغِ

 

 coefficient of water price in Publicضریة افسایطی و یا کاهطی اثر قیمت آب تر مصرف آب در تخص عمومی )

demand:) 

ی ضگطسیًَی ظیط هؼبزل هتغیط ضطیت افعایطی ٍ یب وبّطی اثط لیوت آة زض ثرص هػطف ػوَهی ثب استفبزُ اظ ضاثغِ

 ثطآٍضز گطزیس. 

                                                                                        (10 )ضاثغِ

                                                                     

 coefficient of reducing consumptionهای عمومی )ضریة کاهطی استفاده از قطعات کاهنذه مصرف در مکان

components in the public location :) 

زضغس زض ًظط گطفتِ ضسُ  50، هؼبزل هػطف غؼبت ونزض ایي لسوت ًیع ضطیت وبّطی هػطف آة ثِ زلیل استفبزُ اظ ل

 است.

 (:losses) تلفات

 ضًَس.  عَض ولی تلفبت آة ثِ زٍ ثرص تلفبت ظبّطی ٍ تلفبت ٍالؼی تمسین هی ثِ 



 
(11)ضاثغِ   

 

یب ّوبى تلفبت غیط فیعیىی ثِ هدوَع تلفبت ًبضی اظ هػبضف غیطهدبظ، ذغبی ( The apparent losses)تلفبت ظبّطی 

ی  هدوَع تلفبت ًبضی اظ ًطت اظ ضجىِّوچٌیي  ضَز. گیطی اعالق هی ّب ٍ سیستن ٍ ػسم زلت تدْیعات اًساظُ یطیت زازُهس

تَظیغ، ًطت اظ ذغَط اًتمبل، سطضیع اظ هربظى، ًطت اظ هربظى ٍ ًطت اظ اًطؼبثبت هطتطویي، تلفبت ٍالؼی یب تلفبت فیعیىی 

(Actual losses) ًوبیس. ضا ایدبز هی 

 ( :Total capita water) هسران

 هدوَع هػبضف ذبًگی، تدبضی ٍ غؼتی، فضبی سجع، ػوَهی ٍ تلفبت ثِ اظای ّط ًفط اظ خوؼیت ضْط.   است اظ سطاًِ ػجبضت 

(12)ضاثغِ   

 

 

 

 

 

 



 

آب شيری
حجن آب ًرًدی بو

بخش شيری

هصرف خانگی

هصرف تجاری ً

صنعتی

تلفات

هصرف فضای

سبس
هصرف عوٌهی

سرانو آب شيری

تلفات ظاىری
تلفات ًاقعی

آگاىی افراد جاهعو نسبت

بو هصرف صحیح آب

اثر استفاده از قطعات کاىنذه

هصرف بر هصرف خانگی

نرخ رشذ تقاضا نسبت

بو درجو حرارت

نرخ رشذ تقاضا نسبت

بو بارنذگی

نرخ رشذ تقاضا نسبت

بو درآهذ افراد

نرخ رشذ تقاضا نسبت

بو جوعیت شير

نرخ رشذ تقاضا نسبت

بو تعطیالت نرخ رشذ تقاضا

هجوٌع تقاضا

آب درخٌاستی

اثر قیوت آب بر تقاضای

آب در بخش خانگی

اثر قیوت آب بر تقاضای

آب در بخش فضای سبس

اثر قیوت آب بر تقاضای آب

در بخش تجاری ً صنعتی اثر قیوت آب بر تقاضای

آب در بخش عوٌهی

صرفو جٌیی در

بخش خانگی

اثر زهاى استحوام

بر تقاضا

نرخ رشذ تقاضا نسبت

بو فشار آب

اثر استفاده از قطعات کاىنذه

هصرف بر هصرف عوٌهی

جوعیت

 

 

 هسل آة ضْطیـ 2ضىل 

احسّب، آظهَى پس اظ سبذت هسل سیستوی هطاحل غحت سٌدی هسل ضبهل آظهَى اضظیبثی سبذتبض، آظهَى سبظگبضی ٍ

 آًبلیع حسبسیت اًدبم گطزیس.ّوچٌیي ضطایظ حسی ٍ آظهَى تىطاض ضفتبض ٍ 

  تحثو  نتایج-ج

حبغل ثِ غَضت ظیط  ،زّسسبظی هسل ثب ضطایظ ٍالؼی ضا هَضز ثطضسی لطاض هیًتیدِ آظهَى تىطاض ضفتبض وِ تغبثك ضجیِ

 گطزیس:



 

 

 ای جبتی ٍ هطبّسُی آة ضْطی زض زٍ حبلت هحبس ی سطاًِ ـ همبیس3ِضىل 

ی آة ضْطی ضا زاضا  سبظی سطاًِ زّس وِ هسل لبثلیت ضجیِ ی سطاًِ زض زٍ حبلت هحبسجبتی ٍ ٍالؼی ًطبى هی همبیسِ

ًوبیس. )اذتالف  ای وِ افعایص ٍ وبّص سطاًِ زض ّط زٍ حبلت تحت همبیسِ اظ یه ضًٍس هطبثْی پیطٍی هیگًَِ ثبضس، ثِ هی

ای ًیع ثِ ػلت ٍخَز پبضاهتطّبیی ثب همبزیط اػطبضی زض هسل ٍ ضًس ضسى هحبسجبتی ٍ هطبّسُ ی آة ضْطی زض زٍ حبلتسطاًِ

 ثبضس.(ایي اػساز تَسظ هسل، ایدبز ضسُ است وِ ایي هیعاى تفبٍت ایدبز ضسُ تَسظ هسل لبثل اغوبؼ هی

ی حطاضت، ضٍظّبی  ضًسگی، زضخِی آًبلیع حسبسیت ضطایت هؤثط ثط افعایص ٍ یب وبّص تمبضب هبًٌس ثب ّب زض ظهیٌِ ثطضسی

تَاى  ی هحبسجِ ضسُ ثِ غفط هی زّس وِ ثب تَخِ ثِ ًعزیه ثَزى ضطیت االستیسیتِ تؼغیل ٍ خوؼیت ضْط ًطبى هی

ّب اظ  گطفت وِ ایي پبضاهتطّب ًسجت ثِ تغییط زض پبضاهتط ٍضٍزی حسبس ًیستٌس. ثٌبثطایي هجحث ػسم لغؼیت زض آى ًتیدِ

 ثبضس. ویاّویت ذبغی ثطذَضزاض ً

ًتبیح آًبلیع حسبسیتـ 1خسٍل   

(1هیبًگیي ضطیت االستیسیتِ )اخطای  ًبم پبضاهتط تحت آًبلیع (2هیبًگیي ضطیت االستیسیتِ )اخطای    

 0 0 ثبضًسگی

022/0 زضخِ حطاضت  022/0  

-007/0 ضٍظّبی تؼغیل  007/0-  

312/0 خوؼیت ضْط  312/0  
ی آة ثبضس. ّوچٌیي سطاًِی آة ضْطی زض ضْط ثیطحٌس ضٍ ثِ افعایص هیاًِزّس وِ ثِ عَض ولی سطًتبیح هسل ًطبى هی

یبثس افعایص هی 93هتطهىؼت ثِ اظای ّط ًفط زض سبل  58/120ثِ  92هتطهىؼت ثِ اظای ّط ًفط زض سبل  62/96ضْطی اظ 

خِ حطاضت، فطبض آة، زضغسی سطاًِ ثِ اظای افعایص یه ٍاحس زض پبضاهتطّبی خوؼیت، زض 24( وِ ایي افعایص 4)ضىل 

ذبًگی ٍ ػوَهی ٍ ضٍظّبی تؼغیل ٍ یه ٍاحس  ّبیی هػطف آة زض ثرصآة، استفبزُ اظ لغؼبت وبٌّسُزضآهس افطاز، لیوت 



 
وبّص زض هیعاى ثبضًسگی ٍ ظهبى استحوبم ًسجت ثِ حس آستبًِ ٍ ضطایظ هؼوَل هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ایدبز گطزیسُ است. 

طی ثِ اظای یه ٍاحس تغییط زض الگَی هػطف ضْطًٍساى ضْط ثیطخٌس حىبیت اظ اثطپصیطی ی آة ضْایي تغییط زض سطاًِ

 ضسیس سطاًِ ًسجت ثِ ایي ػَاهل زاضز. 

 

ی آة ضْطی  ـ سطا4ًِضىل   

زض ایي هغبلؼِ ػَاهل هؤثط زض وبّص ٍ یب افعایص هػطف آة ضْطی زض ضْط ثیطخٌس ٍالغ زض استبى ذطاسبى خٌَثی زض 

ی آة ضْطی زّس وِ ثِ عَض ولی سطاًٍِ ثِ غَضت سیستوی ثطضسی ٍ هسل گطزیس. ًتبیح هسل ًطبى هی Vensimافعاض  ًطم

ثِ  92هتطهىؼت ثِ اظای ّط ًفط زض سبل  62/96ی آة ضْطی اظ ثبضس. ّوچٌیي سطاًِزض ضْط ثیطحٌس ضٍ ثِ افعایص هی

الظم است وِ ثب اتربش ثطای حفبظت اظ هٌبثغ آثی ایي ثٌبثطیبثس. افعایص هی 93هتطهىؼت ثِ اظای ّط ًفط زض سبل  58/120

ی وٌتطل هػطف هبًٌس ثبالثطزى آگبّی ضْطًٍساى ًسجت ثِ هػطف غحیح آة، استفبزُ اظ هٌبست زض ظهیٌِ ّبیسیبست

ی آثیبضی فضبی سجع اظ ی هػطف زض ثرص ٍسیؼی اظ ضْط، وبّص ًطت ٍ تلفبت آة، خساسبظی سبهبًِلغؼبت وبٌّسُ

 ی هػطف آة ضْطی پطزاذتِ ضَز.ی هٌبست ثِ هسیطیت ثْیٌِطسبًی ضْطی ٍ اًتربة تؼطفِسیستن آث

 مناتع-ه

. ثطضسی ػَاهل هؤثط ثط الگَی هػطف سطاًِ آة ذبًگی زض خَاهغ ضٍستبیی 1390اوجطپَض، ا.، ػعیعی، م.، ٍ ًػیطی ذطاسبًی، ى.، 
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