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 چکیدٌ

رٕقیت ٚ ٕٞچٙیٗ افعایص تمبضبی آة، حزٓ ٔٙبثـ ٘طخ ضضس ٞبی اذیط زض وطٛض ایطاٖ ثب تٛرٝ ثٝ ضٚ٘س افعایطی زض سبَ

ٞبی رٌّٛیطی اظ تقسیُ ٔٙبثـ ٚ حفبؽت اظ وبٞص چطٍٕیطی ٔٛارٝ ثٛزٜ است. یىی اظ ضاٜسغحی ٚ ظیطظٔیٙی ثب  ٞبی آة

تفىط ثبضس. ایٗ ٔغبِقٝ ثب ٞسف وٙتطَ ٔػطف آة ضٟطی ثب استفبزٜ اظ ٞب، ٔسیطیت ٔػطف آة ثٝ ٚیژٜ زض ثرص ضٟطی ٔی آٖ

-92ٞبی عی سبَ ی ٔٛرٛز زض ٔٙغمٝطا٘ٝ. زض ایٗ ٔسَ اثتسا سٌطزیسزض ضٟط ثیطرٙس ا٘زبْ  Vensimافعاض ٘طْسیستٕی ٚ 

 ی حبغُ اظ تقطیفسطا٘ٝ پطزاذتٝ ضس. پس اظ آٖ 1420ی آة ضٟطی تب سبَ ثیٙی سطا٘ٝسبظی ٚ سپس ثٝ پیصضجیٝ 87

ی ٔػطف زض وٝ ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ پبضأتطٞبیی ٔب٘ٙس وبٞص ٘طت، افعایص استفبزٜ اظ لغقبت وبٞٙسٜ سیبست وٙتطَ ٔػطف

وبٞص ظٔبٖ استحٕبْ، افعایص لیٕت آة، وبٞص ضٚظٞبی تقغیُ ٚ ٕٞچٙیٗ ، ٚ فٕٛٔی زض سغح ضٟطزٚ ثرص ذبٍ٘ی 

ٔمبیسٝ زض ضٟط ثیطرٙس ی ٔٛرٛز ثب سطا٘ٝی آثطسب٘ی ضٟطی ثسست آٔس، ی آثطسب٘ی فضبی سجع اظ ضجىٝرساسبظی ضجىٝ

جت ثٝ زضغس ٘س 11/29ثٝ ٔیعاٖ بٍ٘یٗ ثٝ عٛض ٔیی آة ضٟطی ٌطزیس. ٘تبیذ حبوی اظ آٖ است وٝ ثب وٙتطَ ٔػطف، سطا٘ٝ

حزٓ آة ثطزاضت ضسٜ اظ ٔٙجـ آة ظیطظٔیٙی ثٝ فّت وبٞص  وبٞصیبثس وٝ ایٗ أط سجت  ضطایظ ٔقَٕٛ ٔٙغمٝ وبٞص ٔی

 .ٌطززٔیحزٓ آة ٚضٚزی ثٝ ثرص ضٟطی 

 Vensim.افعاض ٘طْ، ٔٙجـ آة ظیطظٔیٙیسبظی، سیبست، ضجیٝ، تمبضبی آة َای کلیدی:ياشٌ
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Abstract 
In recent years due to the increasing rate of population growth and increasing demand for water, surface water 

and groundwater reserves have been significantly reduced in Iran. One way to avoid modifying resources and 

their protection is the management of water use, especially in the urban sector. This study aimed at taking 

control of urban water systems in Birjand using systematic thinking and Vensim software. In this model, the 

current per capita in the region during 2008-2013was simulated, then per capita urban water was predicted 

until2041. The per capita resulting from the consumption control policy was obtained considering the 

consumption reducing components in both household and public sectors, bath time decrease, water cost 

increase, reducing holidays and separating green space supply water from the urban water supply system, and 

compared to the current per capita in Birjand. Results indicate that controlling consumption reduce the urban 

water per capita to 29/11 in average than the usual condition which in turn it will reduce the extracted water 

from the underground resources due to the input water reduction. 
Keywords: Water demand, politics, simulation, underground water source, Vensim software. 

 

 

 مقدمٍ-الف

ٞب ٚ ضضس رٛأـ زاضتٝ است، ثٝ  ای وٝ زض فقبِیت آة ثب تٛرٝ ثٝ احط وّیسی زض ضفبٜ ٚ سالٔت ربٔقٝ ٚ ٘مص تقییٗ وٙٙسٜ

ٞبی اذیط ٔطىُ وٕیبثی ٔٙبثـ آة ثٝ غٛضت افعایص ضلبثت  ضٛز. زض سبَ تطیٗ ٔٙبثـ عجیقی ضٙبذتٝ ٔی فٙٛاٖ یىی اظ ٟٔٓ

ضٛز، ٚرٛز زاضتٝ است. ثب افعایص ضٚظ افعٖٚ  ی استفبزٜ اظ آة ٔی زط ثٝ افعایص ٞعیٙٝثطای زستیبثی ثٝ ٔٙبثـ آة وٝ ٔٙ

ضٚیٝ اظ ٔٙبثـ ظیطظٔیٙی، وبٞص ثبضش ٚ ثطٚظ  وٙس. ثطزاضت ثی رٕقیت زض رٟبٖ، وٕجٛز آة ثیص اظ پیص ذٛزٕ٘بیی ٔی

ا٘س. ثٙبثطایٗ استفبزٜ  بثـ آة افعٚزٜضست وٕجٛز ٔٙ ٞبی سغحی ٚ ظیطظٔیٙی، ثط ذطىسبِی زض اوخط ٘مبط رٟبٖ ٚ آِٛزٌی آة

ٞبی ٔسیطیت تمبضبی آة اسبسبً ضبُٔ، ثٝ حسالُ  ثبضس. سیبست غحیح ٔیٔٙجـ حیبتی ٔستّعْ افٕبَ ٔسیطیت  اظ ایٗ

ی زٚثبضٜ اظ آة، وبٞص ٔػطف آة اظ عطیك ارتٙبة وطزٖ اظ  ٞبی ٍٟ٘ساضی ٚ ا٘تمبَ، استفبزٜ ضسب٘سٖ تّفبت زض سیستٓ

ضٟطٞب ثٝ فٙٛاٖ وبٖ٘ٛ اغّی تٕطوع  أطٚظٜ (.1390ثبضس )غبزلی ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔیی غحیح ٚ وبضا اظ آة  بزٜاسطاف آة ٚ استف

ٞبی غٙقتی، تزبضی ٚ ذسٔبتی، ثب تٛرٝ ثٝ ضضس رٕقیت، تٛسقٝ ضٚظافعٖٚ، ٔحسٚزیت ٔٙبثـ تأٔیٗ آة  رٕقیت ٚ فقبِیت

ثبضٙس.  ت ٘یبظٔٙس ٔسیطیت ربٔـ ٔٙبثـ آة ٔیضطة ٚ ٔالحؾبت التػبزی، سیبسی، ارتٕبفی ٚ ظیست ٔحیغی، ثٝ ضس

ضطایظ ٔٛرٛز زض ثسیبضی اظ ضٟطٞبی ایطاٖ اظ ٘ؾط ٔٙبثـ ٚ ٔػبضف آة زض حبَ ٚ آیٙسٜ، تٛرٝ ثٝ أط ٔسیطیت تمبضب ضا زض 

أٔیٗ سبظز. زض ثیطتط ضٟطٞبی وطٛض فٕٛٔبً ٔٙبثـ اضظاٖ ٚ ٔحّی ت ضیعی ٚ ٔسیطیت تأٔیٗ آة ارتٙبة ٘بپصیط ٔی وٙبض ثط٘بٔٝ

ثطزاضی لطاض ٌطفتٝ ٚ سبیط ٔٙبثـ تأٔیٗ آة، اظ ٔحُ ٔػطف زٚض ثٛزٜ ٚ ٘یبظٔٙس غطف ٞعیٙٝ ظیبز ثطای  آة لجالً ٔٛضز ثٟطٜ

ٞبی افعایص ؽطفیت  ٞبی ٔسیطیت تمبضب ثیطتط اظ عطح اغّت ٔٛاضز ثبظزٞی عطحثبضٙس، ثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ زض  ثطزاضی ٔی ثٟطٜ

تٛا٘س ٔٙبفـ  ٌصاضی زض ایٗ ثرص ٔی ثبضس، ترػیع افتجبض ٚ سطٔبیٝ ٔٙبثـ آة ٔی تأٔیٗ ذػٛغبً زض ضطایظ ٔحسٚزیت



 
ٔسیطیتٔتمبثُٚٔىُٕحّمٝفٙٛاٖثٝتمبضبٔسیطیت (.1389ثبضس )ّٔىی ٘ست ٚ ٕٞىبضاٖ،  ثسیبضی ضا ثٝ ٕٞطاٜ زاضتٝ 

ٚٔػطف٘بزضستٞبیضٚشٔػطف،ثطای وبٞصاٍ٘یعٜ٘جٛزٖرّٕٝاظٔقضالتیحُثٝوٕهٚتِٛیس ثطای سبٔب٘سٞی

آة ٔطىالتحُضاٜوٝضسس٘ؾط ٔیثٝٚاستضطٚضیظیطظٔیٙی،شذبیطٔٙبثـٚتزسیسضٛ٘سٜٔٙبثـ آةثٛزٖٔحسٚز

اٍِٛیوٝاستتمبضبثط ٔسیطیتٔجتٙیتساثیطیٚٞبسیبستاتربشضٚشثٟتطیٗثّىٝثیطتط ٘یست،آةفطضٝتٟٙبضٟطی

  (.1380اذالق ٚ ٕٞىبضاٖ، زٞس )ذٛش تغییطضاآةٔػطف

 ٞبی ظیط اضبضٜ ٕ٘ٛز:تٛاٖ ثٝ پژٚٞصی ٔغبِقبت ا٘زبْ ٌطفتٝ ثط ضٚی فٛأُ ٔؤحط ثط وٙتطَ ٔػطف ٔیزض ظٔیٙٝ

رٛیی زض ٔػطف ذبٍ٘ی زض ضٟط وبضبٖ ی ٔػطف ثط غطفٝ(، ثٝ ثطضسی ٘مص لغقبت وبٞٙس1386ّٜٔىی ٘ست ٚ ٕٞىبضاٖ )

زٞٙس. ّٔىی ٘ست ٚ ٕٞىبضاٖ زضغس ٔػطف آة ذبٍ٘ی ضا وبٞص ٔی 22لغقبت حسٚز  پطزاذتٙس. ٘تبیذ ٘طبٖ زاز وٝ ایٗ

ٔػطف ضا زض وبٞص ٔػطف آة ذبٍ٘ی ضٟط ضب٘سیع ثطآٚضز (، ثب ثطضسی ٔیسا٘ی احط ٘ػت تزٟیعات ٚ ضیطآالت و1389ٓ)

زضغس زض ایٗ  26یعاٖ ثبضس وٝ ٘ػت ایٗ لغقبت سجت وبٞص وُ ٔػطف آة ذبٍ٘ی ثٝ ٕٔ٘ٛز٘س. ٘تبیذ ثیبٍ٘ط ایٗ ٔغّت ٔی

ٞبی تبثّٛیی، فٛأُ ٔؤحط ثط ٔػطف آة ضطة ذب٘ٛاض ضا (، ثب استفبزٜ اظ ضٚش زاز1391ٜضٛز. فالحی ٚ ٕٞىبضاٖ ) ضٟط ٔی

زضغس وبٞص زض ٔػطف آة ذب٘ٛاض  15/0ٞب ٘طبٖ زاز٘س وٝ یه زضغس افعایص زض لیٕت آة ٔٛرت اضظیبثی ٕ٘ٛز٘س. آٖ

 ٌطزز. ٔی

ثطضسی سیستٕی احط وٙتطَ ٔػطف ثب استفبزٜ اظ فٛأُ ثٝ  Vensimافعاض تفبزٜ اظ ٍ٘طش سیستٕی ٚ ٘طْزض ایٗ ٔغبِقٝ ثب اس

ی ٔػطف، افعایص لیٕت آة، رساسبظی ٔب٘ٙس وبٞص تّفبت، افعایص استفبزٜ اظ لغقبت وبٞٙسٜ ی آة ضٟطیٔؤحط ثط سطا٘ٝ

حٕبْ ٚ وبٞص ضٚظٞبی تقغیُ ثٝ غٛضت ٕٞعٔبٖ، ی آثطسب٘ی ضٟطی، وبٞص ظٔبٖ استسیستٓ آثطسب٘ی فضبی سجع اظ ضجىٝ

پطزاذتٝ ذٛاٞس ضس وٝ تبوٖٙٛ  1420ثیٙی سطا٘ٝ  تب سبَ زض ضٟط ثیطرٙس ٚالـ زض استبٖ ذطاسبٖ رٙٛثی ٚ ٕٞچٙیٗ پیص

 ای زض ایٗ ظٔیٙٝ غٛضت ٍ٘طفتٝ است.ٔغبِقٝزض ایطاٖ 

َامًاد ي ريش-ب

رغطافیبیی زضٔٛلقیتِحبػاظٚاستویّٛٔتط ٔطثـ14265سبحتٔذطاسبٖ رٙٛثی ٚ زاضایاستبٖٔطوعضٟط ثیطرٙس،

ٞبی  آة ٚ ٞٛای ثیطرٙس، ٘یٕٝ ثیبثب٘ی ثٛزٜ ٚ زاضای ظٔستبٖزاضز. عَٛ ضطلی لطاض 59 125فطؼ ضٕبِی ٚ  32 535ٔرتػبت 

ب٘ی ثٛزٜ ٚ ثٍٙبٜ آثِّٛٝ ضٟط ثیطرٙس، اِٚیٗ ضٟط زض ایطاٖ است وٝ زاضای سبظٔبٖ آثطس ذطه ٚ ٌطْ است. ٞبی سطز ٚ تبثستبٖ



 
زض ایطاٖ است وٝ زض سبَ  ضٛز. ایٗ ضٟط ٕٞچٙیٗ اِٚیٗ ضٟط ثیطرٙس ثٝ فٙٛاٖ اِٚیٗ سبظٔبٖ آثطسب٘ی ایطاٖ ضٙبذتٝ ٔی

  تطیٗ ٔٙجـ تأٔیٗ آثرٛاٖ زضت ثیطرٙس ثٝ فٙٛاٖ اغّی وطی آة ضٟطی ثطذٛضزاض ٌطزیس ٚ پیص اظ تٟطاٖ، اظ ِِٛٝ 1302

 ٌطزز.حسٛة ٔیی آة ایٗ ضٟط ٔ وٙٙسٜ

ثٝ تػٛیط وطیسٖ  است وٝ اثعاضی تٛإ٘ٙس ثطای 1یىی اظ لسضتٕٙستطیٗ وبضثطزٞبی تفىط سیستٕی، پٛیبیی سیستٓ

ی پٛیبیی  سبظی ثط پبیٝ ثبضس. ضٚیىطز ضجیٝ ٞب ٔی ٌیطی ٚ ٔسیطیت ثط آٖ ٞب ٚ زض ٟ٘بیت تػٕیٓ ٞبی ٔرتّف سیستٓ پیچیسٌی

ضجیٝ افعاض٘طْ یه VENSIMافعاض  ٘طْ (.2000، 2ثبضس )استطٔٗ ٔیی ثبظذٛضز  پبیٝ سیستٓ یه ضٚیىطز ضجیٝ سبظ ضئ ٌطا ثط

 ٔقبزالت ظٚد اظ سطی یه ثب افعاض ٕ٘ٛزاضٞب ٘طْ ایٗ ثبضس. زضٔی ضیءٌطا ٌطافیىی سبظیٔحیظ ٔسَ یه ٚ سبظی

 زض سبظیٔسَ ضٛز. ضٚش ٔی سبذتٝ ضٛ٘س، حُ ٔی وٛتب ضاً٘ یب اِٚط ضٚش ثب غیطذغی( وٝ )اغّت ٔطتجٝ اَٚ زیفطا٘سیّی

ٚ  تٛاثـ تسضیزی غٛضت ثٝ وٝ عٛضی ثٝ ٌیطزٔی رعئیبت غٛضت ثٝ وّیبت اظ پیططفت وٝ است غٛضت ایٗ افعاض ثٝ ٘طْ ایٗ

 (.1383ٌطزز )ٔؤٔٙی،  آٔبزٜ ارطا ضسٜ ٚ ثطای وبُٔ ٔسَ یه تب ضٛزٔی ثیطتط ضسٜ ٔتػُ ارعای

ٞبی ٔسیطیت ٔٙبثـ آة، السأبت ٔسیطیتی ثطای  ی تسٚیٗ سیبست سٝ زستٝتٛاٖ ثٝ  ٞبی ٔسیطیت ٔٙبثـ آة ضا ٔی فقبِیت

ٞبی والٖ ٔسیطیت ٔٙبثـ آة، زض ٚالـ اضتجبط  ٞب، تمسیٓ ٕ٘ٛز. سیبست ٞب ٚ اضظیبثی احطات آٖ زستیبثی ثٝ اٞساف سیبست

ٞبی  ی تسٚیٗ سیبست ٔطحّٝ سبظ٘س. اِٚیٗ ی ّٔی ٔطرع ٔی ثطزاضی اظ ایٗ ٔٙبثـ ضا ثب اٞساف تٛسقٝ ی ثٟطٜ تٛسقٝ ٚ ٘حٜٛ

ی تٛسقٝ ٚ  ٞب ٚ اٞساف فطاٌیط ٚ ٕٞٝ رب٘جٝ ٞبی ٔرتّف ثب تٛرٝ ثٝ ٔحسٚزیت والٖ ٔسیطیت ٔٙبثـ آة، پیطٟٙبز ٌعیٙٝ

ا٘س، ٔٙبثـ آة ضا ثٝ فٙٛاٖ  ٔسیطیت ٔٙبثـ آة است. اغِٛی وٝ زض سبذتبض فقّی تطىیالت ٔسیطیت ٔٙبثـ آة ٔس٘ؾط لطاض ٌطفتٝ

آٚض٘س وٝ ٔسیطیت ایٗ ٔٙبثـ ثبیس تٛسظ تطىیالت  ی پبیساض آٖ حٛظٜ ثٝ ضٕبض ٔی ص سطظٔیٗ ٚ تٛسقٝفٙػط اغّی آٔبی

ٞبی ٔطبضوت ٚ ٕٞىبضی ٔطزْ ضبیس  وٝ ایزبز ظٔیٙٝ عٛضی ی آثطیع ا٘زبْ ضٛز، ثٝ ٚاحسی زض لّٕطٚ ٔطظٞبی عجیقی حٛضٝ

ٌصاضی  ی سطٔبیٝ تٛا٘س زض زٚ ظٔیٙٝ ضوت فٕستبً ٔیٔؤحطتطیٗ فبُٔ زض تحَٛ ٘ؾبْ ٔسیطیت ٔٙبثـ آة ٔحسٛة ٌطزز. ایٗ ٔطب

ٞب  سیبست زض ٚالـ(. 1376لطاضٌیطز )تزطیطی، ٞب ٔٛضز ثطضسی  ی ٔٙبثـ آة ٚ احطٌصاضی ثط سیبست ٞبی تٛسقٝ زض عطح

ٞب  بستٞب زض ضطایظ سیستٓ ٘یع تغییط ایزبز ٕ٘ٛز. زض ٚالـ سی تٛاٖ اظ عطیك تغییط زض آٖ ضطایظ تحت وٙتطَ ٔب ٞستٙس ٚ ٔی

                                                 
1
 System Dynamics 

2 
Sterman  

 
 



 
ٞبی ظٔب٘ی ٚ تٛاثـ ثىبضضفتٝ زض ٔسَ ایزبز  اظ عطیك تغییط زض پبضأتطٞبی ٔؤحط زض سیستٓ ثٝ غٛضت تغییط زض ضطایت، سطی

  ٌطز٘س. ٔی

ی حطاضت،  رٕقیت، زضرٝ ٔب٘ٙس زض ایٗ ٔغبِقٝ اثتسا ٔسَ سیستٕی آة ضٟطی ثب استفبزٜ اظ پبضأتطٞبی ٔؤحط ثط سطا٘ٝ

ی آة ضٟطی عی ایزبز ٚ سطا٘ٝی ٔػطف  ظٔبٖ استحٕبْ، لیٕت آة ٚ استفبزٜ اظ لغقبت وبٞٙسٜ ضٚظٞبی تقغیُ،، ثبض٘سٌی

پس اظ آٖ ٔطاحُ غحت سٙزی ٔسَ ثٝ غٛضت آظٖٔٛ اضظیبثی سبذتبض، آظٖٔٛ سبظٌبضی سبظی ضس.  ضجیٝ 87-92ٞبی سبَ

سپس تحت تقطیف سٙبضیٛیی  ٌطزیس.ٚاحسٞب، آظٖٔٛ ضطایظ حسی ٚ آظٖٔٛ تىطاض ضفتبض ٚ ٕٞچٙیٗ آ٘بِیع حسبسیت ا٘زبْ 

ی حطاضت ٚ ٘طخ ضضس ٔتطىُ اظ ضطایظ الّیٕی ٚ رٕقیتی ٔقَٕٛ ٔٙغمٝ )ضطایظ ٘طٔبَ آة ٚ ٞٛایی اظ ٘ؾط ثبض٘سٌی ٚ زضرٝ

سبظی ٚ ثب سیبست ضطایظ ضجیٝ 1420( ٚ ٕٞچٙیٗ تقطیف سیبست وٙتطَ ٔػطف، سطا٘ٝ تب سبَ 12428/2رٕقیتی ٔقبزَ 

 ٌطزیس. ٔقَٕٛ ٔٙغمٝ ٔمبیسٝ 

 پبضأتطٞبی لبثُ تغییط زض ٔسَ -1رسَٚ 

کىترل مصرفسیاست  پارامترَای قاتل تغییر  

تٛظیـ ضجىٝ اظ ٘طت عطیك اظ ٞسضضفت  وبٞص 

ا٘تمبَ ذغٛط اظ ٘طت عطیك اظ ٞسضضفت  وبٞص 

ذبٍ٘ی ثرص زض ٔػطف بٞٙسٜو لغقبت اظ استفبزٜ  افعایص 

استحٕبْ ظٔبٖ  وبٞص 

آة لیٕت  افعایص 

تقغیُ ضٚظٞبی  وبٞص 

ضٟطی آثطسب٘ی ی ضجىٝ اظ سجع فضبی آثطسب٘ی ی ضجىٝ رساسبظی  ارطای عطح 

فٕٛٔی ٔػطف ثرص زض ٔػطف وبٞٙسٜ لغقبت اظ استفبزٜ  افعایص 

 

 

 

 



 

آب شِری
حجن آب ّرّدی تَ

تخش شِری

جوعیت

درجَ حرارت

هصرف خاًگی

هصرف تجاری ّ

صٌعتی

تلفات

هصرف فضای

سثس
هصرف عوْهی

سراًَ آب شِری

تلفات ظاُری

تلفات ّاقعی

َ ی ًشت از شثک

تْزیع

ًشت از خطْط

اًتقال

سرریس از هخازى

ًشت از هخازى

ًشت از اًشعاتات

هشترکیي

هصارف غیرهجاز

خطای هذیریت دادٍ ُا

ّ سیستن

عذم دقت تجِیسات

اًذازٍ گیری

ًرخ رشذ جوعیت

اثر استفادٍ از قطعات کاٌُذٍ

ًرخ رشذ تقاضا ًسثتهصرف تر هصرف خاًگی

تَ درجَ حرارت

اثر تارًذگی تر

تقاضا

ًرخ رشذ تقاضا ًسثت

تَ تارًذگی

حذ آستاًَ درجَ

حرارت

ضریة تغییر تقاضا تَ

ازای درجَ حرارت

حذ آستاًَ تارًذگی

ضریة تغییر تقاضا تَ

ازای تارًذگی

ًرخ رشذ تقاضا ًسثت

تَ جوعیت شِر

حذ آستاًَ جوعیت

شِر

ضریة تغییر تقاضا تَ
ازای جوعیت شِر

ًرخ رشذ تقاضا ًسثت

تَ تعطیالت

ضریة تغییر تقاضا تَ

ازای تعطیالت

تعطیالت

حذ آستاًَ تعطیالت

<TIME STEP>

ًرخ رشذ تقاضا

تقاضای آب در تخش

خاًگی

تقاضای آب در تخش

تجاری ّ صٌعتی

هجوْع تقاضا

تقاضای آب در تخش

فضای سثس

تقاضای آب در تخش

عوْهی

آب درخْاستی

ضریة تغییر تقاضا تَ ازای

قیوت آب در تخش خاًگی

اثر قیوت آب تر تقاضای

آب در تخش خاًگی

اثر قیوت آب تر تقاضای

آب در تخش فضای سثس

اثر قیوت آب تر تقاضای آب

در تخش تجاری ّ صٌعتی

اثر قیوت آب تر تقاضای

آب در تخش عوْهی

ضریة تغییر تقاضا تَ ازای

قیوت آب در تخش فضای سثس

ضریة تغییر تقاضا تَ ازای

قیوت آب در تخش تجاری ّ

صٌعتی

ضریة تغییر تقاضا تَ ازای

قیوت آب در تخش عوْهی

حذ آستاًَ قیوت آب در

تخش خاًگی

قیوت آب در تخش

خاًگی

قیوت آب در تخش

فضای سثس

حذ آستاًَ قیوت آب در

تخش فضای سثس

حذ آستاًَ قیوت آب در

تخش تجاری ّ صٌعتی

قیوت آب در تخش

تجاری ّ صٌعتی

حذ آستاًَ قیوت آب در

تخش عوْهی

قیوت آب در تخش

عوْهی

صرفَ جْیی در

تخش خاًگی

اثر زهاى استحوام

تر تقاضا

ضریة کاُش تقاضا ًسثت

تَ کاُش زهاى استحوام

درصذافرادی کَ زهاى استحوام

خْد را 5 دقیقَ کاُش هی دٌُذ

<TIME STEP>

افسایش جوعیت

ضریة تعذیل

اثر استفادٍ از قطعات کاٌُذٍ

هصرف تر هصرف عوْهی

درصذ استفادٍ از قطعات

کاٌُذٍ هصرف در تخش

عوْهی

ضریة کاُشی استفادٍ از

قطعات کاٌُذٍ هصرف در تخش

عوْهی

درصذ استفادٍ از قطعات کاٌُذٍ

هصرف در تخش خاًگی

ضریة کاُشی استفادٍ از

قطعات کاٌُذٍ هصرف در تخش

خاًگی

 

 ی آة ضٟطیحط ثط وبٞص ٔػطف ثط سطا٘ٝٔسَ سیستٕی احط فٛأُ ٔؤ -1ضىُ 

 وطت ي تلفات آب :

زض ایٗ ٔیبٖ آ٘چٝ وٝ اظ إٞیت لبثُ تٛرٟی ثطذٛضزاض است، سٟٓ ٘سجتبً ثبالی پبضأتط ٘طت زض ٞسضضفت ٚالقی اظ 

آثطسب٘ی ٔٙزط ثٝ اتالف فیعیىی  تٛاٖ اشفبٖ ٕ٘ٛز آ٘چٝ وٝ زض تأسیسبت ثبضس. زض ٚالـ ٔی تأسیسبت آثطسب٘ی ٔی

ثبضس، وٝ ایٗ أط ِعْٚ  جىٝ ٚ ذغٛط ا٘تمبَ ٔیضٛز، ٘طت زض تزٟیعات ض ٞبی ظیبزی اظ آة تػفیٝ ضسٜ ٔیٓ حز

، 2006، 2ی وٙتطَ تّفبت آة ، وٕیت2008ٝ، 1سبظز )تٛض٘تٖٛ ٚ ٕٞىبضاٖ تٛرٝ ذبظ ثٝ ضذساز ٘طت ضا ضطٚضی ٔی

                                                 
1
 Thornton et al  

2 Water Loss Control Committee  



 
ٞبی آثطسب٘ی فطؼ ٌطزیس وٝ اظ عطیك  ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٘طت زض سیستٓ (. ثٙبثطای1387ٗرٕبِی ٚ غبِحی، 

ی تٛظیـ ٚ ذغٛط ا٘تمبَ وبستٝ ضٛز. ایٗ سیبست ثب استفبزٜ  زضغس اظ ٘طت اظ ضجىٝ 20 تٕٟیسات زِٚتی ثٝ ٔیعاٖ

 اظ سطی ظٔب٘ی ثٝ ٔسَ ٔقطفی ٌطزیس.

 ی مصرف : استفادٌ از قطعات کاَىدٌ

ی ٔٛضز استفبزٜ زض ضٟط ثیطرٙس، تقساز وٙٛ٘ی ایٗ لغقبت  ٘ؾط ثٝ ایٙىٝ ثٝ فّت ٘بچیع ثٛزٖ تقساز لغقبت وبٞٙسٜ

ٞبی فٕٛٔی( ٔقبزَ  ٞب، ازاضات زِٚتی ٚ ٔىبٖ رص ٔػطف ذبٍ٘ی ٚ ٔػطف فٕٛٔی )ٔساضس، زا٘طٍبٜزض ٞط زٚ ث

زضغس زض  30زضغس زض ثرص ذبٍ٘ی ٚ  30ٌطزز وٝ  است، زض سیبست یه ٚ زٚ فطؼ ٔی  ضسٜ  غفط زض ٘ؾطٌطفتٝ

 ٞبی فٕٛٔی )ٔػطف فٕٛٔی( اظ ایٗ لغقبت زض سغح ضٟط استفبزٜ ٌطزز.  ٔىبٖ

 

 م :زمان استحما

رٛیی ٔطتطوبٖ ضٟط ثیطرٙس اظ عطیك وبٞص ظٔبٖ  ی ٔسَ ٔجتٙی ثط غفط زض٘ؾطٌطفتٗ غطفٝ ثطاسبس فطؼ اِٚیٝ

زلیمٝ  5زضغس اظ ٔطتطوبٖ ظٔبٖ استحٕبْ ذٛز ضا ثٝ ٔیعاٖ  25ضس وٝ  زض ٘ؾطٌطفتٝ  1استحٕبْ، زض سیبست 

 وبٞص زٞٙس.

 قیمت آب :

( ٚ ایٗ ٘ىتٝ وٝ احط وبٞطی افعایص 1/11/1392زض وطٛض )ٔٛضخ  ی رسیس آة ی تقطفٝ ثب تٛرٝ ثٝ تبضید اثالغیٝ

ثبضس،  ٔطٟٛز ٔی 1393، زض سبَ 1392لیٕت آة ثط ٔیعاٖ ٔػطف، ثٝ فّت ارطای ایٗ تقطفٝ زض ا٘تٟبی سبَ 

ٞبی تحت  ی زِٚت ثٝ فٙٛاٖ لیٕت آة عی سبَ ٞبی ٔرتّف آة ضٟطی ٔقبزَ آذطیٗ تقطفٝ آة زض ثرص  لیٕت

 ثٝ ٔسَ ٔقطفی ٌطزیس. 1393-1420ثیٙی  پیص

 

 ريزَای تعطیل :

ضٚظ  60است، ثٝ  ضٚظ تقغیُ ثطآٚضز ٌطزیسٜ  73فطؼ ٌطزیس وٝ ایٗ پبضأتط اظ ٔیبٍ٘یٗ ضٚظٞبی تقغیُ وٝ ٔقبزَ 

 تقغیُ تمّیُ یبثس.

 ضُری : آترساوی ی ضثکٍ از سثس فضای آترساوی ی ضثکٍ جداسازی



 
ٞبی ٔػطفی ٔب٘ٙس آثی وٝ ثطای  آثی، رساسبظی آة ضطة اظ زیٍط آة وٓٞب ثطای ٔجبضظٜ ثب  تطیٗ ضٚش یىی اظ ٔٙغمی

ای اظ ٔمساض آة ضطة ٔػطفی  حبضط ثرص فٕسٜ ثبضس. زض حبَ ٌیطز، ٔی سجع ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٔی  آثیبضی فضبی

ی  ٌطزز. ایٗ ٔسئّٝ ٔػطف آة ٚ ٞعیٙٝ سجع ٔی فضبی  رّٕٝ آثیبضی ضٟطٞبی وطٛض غطف ٔػبضف غیطضطة اظ

است. ایٗ زض غٛضتی است وٝ ثطای ٔػبضف  ی آٖ ضا ثٝ ٚیژٜ زض ضٟطٞبی ثعضي ثٝ ضست افعایص زازٜ  تٟیٝ

ی فبضالة زض  ذب٘ٝ ٌصاضی ٌعافی ٘یست. اظ عطف زیٍط ثب تٛرٝ ثٝ احساث تػفیٝ غیطضطة ِعٚٔی ثطای چٙیٗ سطٔبیٝ

آٖ ثٝ اوخط ضٟطٞبی وطٛض، وطٛض ٚ ضٚ٘س ضٚ ثٝ ٌستطش آٖ ٚ سیبست زِٚت زض رٟت تقٕیٓ ثطذی اظ ضٟطٞبی 

سجع ضٟطٞبی وطٛض  رٟت آثیبضی فضبی  -پس اظ عی فطآیٙس تػفیٝ-تٛاٖ اظ آة حبغُ اظ ایٗ تأسیسبت  ٔی

ٔٙؾٛض وٙتطَ ٔػطف اظ  ثٝ  2ارطای ایٗ عطح زض سیبست  (. ثٙبثطای1390ٗپٛض ٚ ٕٞىبضاٖ،  استفبزٜ ٕ٘ٛز )حجیت

 ع ثٝ ٔسَ ٔقطفی ٌطزیس.  ٌطفتٗ ٔػطف فضبی سج عطیك زِٚت ثب غفط زض ٘ؾط

ضسٜ زض ٔسَ ٞبی تقطیف سیبست -2رسَٚ   

کىترل مصرفسیاست  پارامترَای قاتل تغییر  

تٛظیـ ضجىٝ اظ ٘طت عطیك اظ ٞسضضفت زضغس وبٞص 20   

ا٘تمبَ ذغٛط اظ ٘طت عطیك اظ ٞسضضفت زضغس وبٞص 20   

ذبٍ٘ی ثرص زض ٔػطف وبٞٙسٜ لغقبت اظ استفبزٜ زضغس افعایص 30   

استحٕبْ ظٔبٖ زلیمٝ ظٔبٖ استحٕبْ ذٛز ضا وبٞص زٞٙس 5وٙٙسٌبٖ  زضغس اظ ٔػطف 25   

آة لیٕت ارطا ٌطزز 92تقطفٝ سبَ    

تقغیُ ضٚظٞبی ضٚظ وبٞص یبثس 60ثٝ    

ضٟطی آثطسب٘ی ی ضجىٝ اظ سجع فضبی آثطسب٘ی ی ضجىٝ رساسبظی  ارطای عطح 

فٕٛٔی ٔػطف ثرص زض ٔػطف وبٞٙسٜ لغقبت اظ استفبزٜ غس افعایصزض 30   

 

 وتایج ي تحث-ج

 ذالغٝ ضسٜ است: 4ٚ  3٘تبیذ حبغُ اظ غحت سٙزی ٚ آ٘بِیع حسبسیت ٔسَ زض رساَٚ 

 

 

 

 



 
٘تبیذ آظٖٔٛ تىطاض ضفتبض -3رسَٚ   

 

R متغیر
2
 RMSEr 

 1 جمعیت
 

97/0 سراوٍ  03/0  

 

 

 
ای ی آة ضٟطی زض زٚ حبِت ٔحبسجبتی ٚ ٔطبٞسٜ ی سطا٘ٝ ٔمبیسٝ -2ضىُ   

R)ٔفْٟٛ وٝ ٞط چمسض ضطیت تجییٗ  ثسیٗثب تٛرٝ 
ثٝ غفط ٘عزیىتط ( RMSEr)ٚ رصض ٔیبٍ٘یٗ ٔطثقبت ذغبی ٘سجی  1ثٝ ( 2

تٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ ٔسَ ٌطزز، ثطاسبس ٘تبیذ ٔٙسضد زض رسَٚ فٛق ٔی ثٝ ضطایظ ٚالقی ٘عزیىتط ٔی ثبضٙس، ٘تبیذ ٔسَ

ی ٔٛضز ٔغبِقٝ ی ضطایظ ٚالقی ٔٛرٛز زض ٔٙغمٝتٛا٘س ٘طبٖ زٞٙسٜسیستٕی آة ضٟطی ثسست آٔسٜ زض ایٗ تحمیك ٔی

ای ٘یع ثٝ فّت ٚرٛز پبضأتطٞبیی ثب ٔمبزیط افطبضی زض ی آة ضٟطی زض زٚ حبِت ٔحبسجبتی ٚ ٔطبٞسٜاذتالف سطا٘ٝثبضس. 

 س.ثبضٔسَ ٚ ض٘س ضسٖ ایٗ افساز تٛسظ ٔسَ، ایزبز ضسٜ است وٝ ایٗ ٔیعاٖ تفبٚت ایزبز ضسٜ تٛسظ ٔسَ لبثُ اغٕبؼ ٔی

 

 

 



 
 

 

٘تبیذ آ٘بِیع حسبسیت -4رسَٚ   

(1میاوگیه ضریة االستیسیتٍ )اجرای  وام پارامتر تحت آوالیس (2میاوگیه ضریة االستیسیتٍ )اجرای    

 0 0 تارودگی

022/0 درجٍ حرارت  022/0  

-007/0 ريزَای تعطیل  007/0-  

312/0 جمعیت ضُر  312/0  

 

ٌطفت  تٛاٖ ٘تیزٝ ی ٔحبسجٝ ضسٜ ثٝ غفط ٔی ٘عزیه ثٛزٖ ضطیت االستیسیتٝ زٞس وٝ ثب تٛرٝ ثٝ ( ٘طبٖ ٔی4٘تبد رسَٚ )

ٞب اظ إٞیت ذبغی  وٝ ایٗ پبضأتطٞب ٘سجت ثٝ تغییط زض پبضأتط ٚضٚزی حسبس ٘یستٙس. ثٙبثطایٗ ٔجحج فسْ لغقیت زض آٖ

 ثبضس. ثطذٛضزاض ٕ٘ی

ثط ضٟط ثیطرٙس ٚ ٕٞچٙیٗ افعایص تمبضبی آة زض  ثٝ عٛض وّی ثٝ زِیُ افعایص رٕقیت ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ضطایظ الّیٕی حبوٓ

ی زضغس افعایص یبفتٝ ثٝ عٛضی وٝ زض ا٘تٟبی زٚضٜ 27/2ثٝ عٛض ٔتٛسظ ثٝ ٔیعاٖ  87-92ٞبی ی آة عی سبَآٖ، سطا٘ٝ

 (.3زضغس ضضس ٕ٘ٛزٜ است )ضىُ  11، حسٚز 87٘سجت ثٝ سبَ  92سبظی سطا٘ٝ زض سبَ  ضجیٝ

 

 



 
ضطایظ ٔٛرٛز ٔٙغمٝ ی آة ضٟطی زضسطا٘ٝ –3ضىُ    

 

زٞس وٝ سطا٘ٝ زض ٞط زٚ سیبست (( ٘طبٖ ٔی4)ضىُ ) 1393-1420ٞبی ی آة ضٟطی زض سبَثیٙی سطإ٘ٝٞچٙیٗ پیص

ثبضس ثب ایٗ تفبٚت وٝ ایٗ ضضس زض سیبست وٙتطَ ٔػطف ضطایظ ٔقَٕٛ ٔٙغمٝ ٚ وٙتطَ ٔػطف زاضای یه ضضس غقٛزی ٔی

ی ٔػطف ٚ رٛیی زض ظٔبٖ استحٕبْ ٚ افعایص استفبزٜ اظ لغقبت وبٞٙسٜطفٝثٝ سجت وبٞص زض ٔیعاٖ ٔػطف اظ عطیك غ

ی آثیبضی فضبی سجع اظ سیستٓ ٕٞچٙیٗ وبٞص تّفبت ٚ ضٚظٞبی تقغیُ زض عَٛ سبَ ٚ افعایص لیٕت ٚ رسإ٘ٛزٖ سبٔب٘ٝ

ی زٞٙسٜٗ أط ٘طبٖزضغس ٘سجت ثٝ ضطایظ ٔٛرٛز وبٞص یبفتٝ است وٝ ای 11/29آثطسب٘ی ضٟطی ثٝ عٛض ٔتٛسظ ثٝ ٔیعاٖ 

 ثبضس.ی آة ضٟطی ٔیاحط لبثُ تٛرٝ وبٞص ٔػطف ثط وبٞص سطا٘ٝ

 

 
ی آة ضٟطی زض زٚ سیبست وٙتطَ ٔػطف ٚ ضطایظ ٔقَٕٛ ٔٙغمٝی سطا٘ٝٔمبیسٝ –4ضىُ   

 گیریوتیجٍ-د

ٚ ظیطظٔیٙی، سجت ٞبی سغحی ضٚیٝ اظ ٔٙبثـ آةٞبی ثیٞبی اذیط ضضس ضٚظافعٖٚ رٕقیت ٚ تمبضبی آة ٚ ثطزاضتزض سبَ

آثی زض ایطاٖ ثٝ ٚیژٜ زض ٔٙبعك ذطه ٚ٘یٕٝ ذطه وطٛض ضسٜ است. ٘تبیذ ثٝ زست آٔسٜ حبوی اظ آٖ است ثطٚظ ٔطىُ وٓ

ی آة ضٟطی زض ٞط سبَ زض ضٟط ثیطرٙس اظ یه ضٚ٘س ضٚثٝ ضضس ثطذٛضزاض است ٚ ٕٞیٗ أط سجت وٝ ثٝ عٛض وّی سطا٘ٝ

زض زٚ سیبست ضطایظ ٔٛرٛز زض ٔٙغمٝ  1420ثیٙی سطا٘ٝ تب سبَ طزز. ٕٞچٙیٗ پیصٌافعایص ثطزاضت اظ ٔٙجـ آثی ضٟط ٔی

تٛا٘س ثٝ عٛض ٔیبٍ٘یٗ زٞس وٝ اتربش سیبست وٙتطَ ٔػطف ٔیاظ ٔٙؾط تمبضب ٚ ٔػطف آة ٚ سیبست وٙتطَ ٔػطف ٘طبٖ ٔی

فٛأُ ٔؤحط زض وبٞص ٚ یب زضغس سجت وبٞص سطا٘ٝ ٌطزز. ایٗ ٘تبیذ ٌٛاٜ ایٗ ٔسفبست وٝ ثب ضٙبذت  11/29ثٝ ٔیعاٖ 



 
ی آة ضٟطٚ٘ساٖ ضا وبٞص زازٜ ٚ سجت وبٞص ثطزاضت اظ ی آة وبستٝ ٚ سطا٘ٝضٚیٝتٛا٘یٓ اظ ٔػطف ثیافعایص ٔػطف ٔی

 ٞب ٌطزیٓ.ٔٙبثـ آة ٚ حفؼ ٚ غیب٘ت اظ آٖ
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