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 چکیده

دسكذ اص  30تاؿذ ٍ دس ّش ػال تیؾ اص تا تَجِ تِ ایي ًىتِ وِ وـَس ایشاى ػاالًِ تا حجن تاالیی اص ّذسسفت آب هَاجِ هی

گشدد، ؿٌاػایی ٍ تشسػی َٓاهل هؤثش دس تلفات آب تِ ٍیظُ دس هٌاًمی اص ؿْشی تلف هیحجن آب تخلیق یافتِ تِ تخؾ 

ی حفاُت اص هٌاتْ آتی هحؼَب ِوـَس وِ تِ ػثة ؿشایي اللیوی تا ووثَد آب هَاجِ ّؼتٌذ، اهشی هْن دس صهیٌ

ی آب ؿْشی دس ؿْش تیشجٌذ ػشاًِثش تش تلفات ٍ اثش آى تش ِٔ تشسػی ػیؼتویه استثاى َٓاهل هؤّذف اص ایي هٌال گشدد. هی

ی آب تاؿذ. دس ایي هٌالِٔ، ػشاًِهی Vensimافضاس ٍالْ دس اػتاى خشاػاى جٌَتی تا اػتفادُ اص سٍؽ تفىش ػیؼتوی ٍ ًشم

ػاصی ٍ تا یىذیگش دسكذی تلفات، ؿثیِ 20تشاػاع تلفات ٍالٔی آب ٍ ّوچٌیي واّؾ  1387-1392ّای ؿْشی ًی ػال

دسكذ اص ول ػشاًِ سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت.  30حذٍد  هیاًگیيتایج ًـاى داد وِ تلفات آب تِ ًَس همایؼِ گشدیذ. ً

اص حجن  ػاللیتش تِ اصای ّش ًفش دس  81/5397دسكذ هٔادل  91/5دسكذ اص تلفات، حذٍد  20ای وِ تا واّؾ تِ گًَِ

واّؾ تشداؿت واّؾ تلفات دس واّؾ ػشاًِ ٍ تِ تثْ آى ؿَد وِ ایي ًتایج تیاًگش تأثیش صیاد  ی آب ؿْشی واػتِ هیػشاًِ

 .تاؿذاص هٌاتْ آتی هی

  .ّذسسفت آب ،.Vensimافضاس ًشمػاصی، ی آب ؿْشی، ؿثیِػشاًِتفىش ػیؼتوی،  های کلیدی:واشه
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Abstract 

Since Iran faces high volume of water loss every year and more than 30 percent of the allocated water to the 

urban sector is lost, identifying and studying the effective factors in water loss especially in those regions with 

water shortage due to the climatic conditions is an important fact in preserving water resources.  The purpose 

of this study is to evaluate the association of systemic factors affecting water loss and its impact on the per 
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capita urban water in Birjand, located in South Khorasan using systematic thinking and Vensim software. In 

this research, the per capita urban water during 2008-2013 based on the real water loss and 20 percent 

reduction of losses is simulated and compared. The results showed that, on average, about 30 percent of the 

total per capita are water losses. So that decreasing of 20 percent loss will reduce about 5/91 percent namely 

5397/81 liters per capita in a year of the per capita urban water. These results show the impact of losses in 

declining per capita and consequently to reduce the uptake of water. 
Keywords: Systematic thinking, per capita urban water, simulation, Vensim software, water loss. 

 
 

 مقدمه-الف

تْ آب هحذٍد اػت. ّوچٌیي تش هتش دس ػال اص وـَسّای خـه جْاى ٍ داسای هٌاهیلی 260ایشاى تا هتَػي تاسًذگی 

هیالدی،  2050الوللی التلاد وـاٍسصی آػیا ٌَٓاى گشدیذ وِ خغ اص ػالآهاس اسائِ ؿذُ دس خٌجویي وٌفشاًغ تیياػاع

كٌٔتی  یَٓاهلی ّوچَى سؿذ جؤیت، ًیاص تِ غزای تیـتش، تَػِٔ ؿذ.یىی اص وـَسّای تـٌِ دًیا هثذل خَاّذ ایشاى تِ

ؿًَذُ ی هٌاتْ آب تجذیذتا تَجِ تِ سؿذ جؤیت دس ایشاى ػشاًِوٌذ.آب سا سٍص تِ سٍص تیـتش هییٍ وـاٍسصی تماها

ؿَد وِ تیٌی هیهتشهىٔة واّؾ یافتِ ٍ خیؾ 2000تِ  1375دس ػال  هتشهىٔة تَدُ، 7000، 1335ػاالًِ وِ دس ػال

هىٔة( اػت. تش ًثك تشًاهِ ػَم هتش 1000آتی )نتش اص هشص ویاتذ وِ خاییيهىٔة واّؾ هتش 800حذٍدتِ 1400تا ػال

لیتش دس  300تا  250ّای اخیش دس ٓول ایي ؿاخق دس ػال  لیتش دس سٍص تَدُ اػت. 150تَػِٔ، الگَی هلشف آب ّش ایشاًی

لیتش  99سٍص اػت. ایي دس حالیؼت وِ ػاصهاى هلل حذالل آب هلشفی ّش ؿْشًٍذ سا تشای حفَ تْذاؿت ٍ ػالهت جاهِٔ 

تشیي ٍ اخیش واّؾ تلفات آب تِ ٌَٓاى یىی اص واسآهذ ّایدس ػال (.1388اػت )جفشُ ٍ ٓلیضادُ،   وشدُدس سٍص تٔییي 

ّای ػٌگیي ػاخت ٍ تَاًذ ّضیٌِآتی دس وـَس هٌشح ؿذُ اػت. اص دالیل ایي اهش هیّای هماتلِ تا ونتشیي ساُالتلادی

ػٌحی )هاًٌذ ػذّا ٍ تٌذّا( ٍ یا تأػیؼات الصم تشای اػتحلال آب اص هٌاتْ ّای ّای وٌتشل ٍ ًگْذاسی آبًگْذاسی ػاصُ

ػاصی آب ٍ خیلی اص هَاسد دیگش تاؿذ وِ هَجة ّای تلفیِ ٍ ػالنّا ٍ خٌَى اًتمال آب( ٍ یا ّضیٌِصیشصهیٌی )هاًٌذ خوح

ّای آتی هَسد تَجِ لیوت دس خشٍطُؿذُ اػت حفاُت ٍ ًگْذاسی اص آب هَجَد دس ؿثىِ تِ ٌَٓاى یىی اص ساّىاسّای اسصاى 

ی اػتشاتظیه تَدى آى اػت. تا تَجِ تِ واّؾ ٍصاست ًیشٍ لشاس گیشد. آب دس وـَس ها اسصؽ دیگشی ًیض داسد، آى ّن جٌثِ

تش ووثَد هٌاتْ ّای ػٌحی ٍ ػیش كَٔدی سؿذ جؤیت ٍ اص ّوِ هْنًضٍالت جَی ٍ هٌالـات هشصی تش ػش هالىیت آب

ی تْیٌِ ٍ واهل اص هٌاتْ هَجَد، وِ دس ایي ساػتا  ای ًخَاّین داؿت جض اػتفادُال هَجَد دس وـَس، چاسُآتی لاتل اػتحل

دس جلَگیشی اص تلفات آب تا اػتفادُ اص اتلاالت ٍ لٌٔات اػتاًذاسد ٍ هماٍم یه ساّىاس هٌاػة ٍ تٌیادیي تشای ًگْذاؿت آب 

 (.1390تاؿذ )اتذالی، وـَس هی



 
ّای واّؾ ًـت اًجام ؿذُ اػت وِ اص ایي هیاى ی تلفات ٍ تٔییي هحل ًـت ٍ سٍؽی هحاػثِصهیٌِهٌالٔات صیادی دس 

 ّای صیش اؿاسُ ًوَد:تَاى تِ خظٍّؾ هی

یاتی ػاصی دیٌاهیىی تِ هىاىاص هجوَِٓ ٓولیاتی هشوة اص فـاسػٌجی ٍ ؿثیِ (، تا اػتفاد1384ُرٍالشیاػتیي ٍ تشلٔی )

تَاًذ تِ ٌَٓاى یه سٍؽ واسآهذ تشای واّؾ ػاصی دیٌاهیىی هیاختٌذ. ًتایج ًـاى داد وِ ؿثیًِـت ٍ تٔییي همذاس آى خشد

هذیشیت فـاس  (، اثشات1388اػتفادُ لشاس گیشد. ػلٌاًی اكل ٍ فغفَس هغشتی )ی جؼتجَی هحل ًـت هَسد ٍلت ٍ ّضیٌِ

دسكذ اص  35هذیشیت فـاس هوي واّؾ حذٍداً  ًوَدًذ. ًتایج ًـاى داد وِّای آتشػاًی سا تشسػی دس واّؾ ًـت اص ؿثىِ

ّا ٍ صیشػاخت (، تِ تشسػی1390ًوایذ. تْشًگی ٍ ّوىاساى )تش هیهیضاى ًـت ؿثاًِ، تَصیْ فـاس سا دس ؿثىِ یىٌَاخت

(، تا 1387خشداختٌذ. ٓاسفخاًی ٍ ّوىاساى )ّای آب ٍ فاهالب ّای جذیذ تشای واّؾ ّذسسفت آب دس ؿثىِتىٌَلَطی

ّای آتشػاًی سا هذل ًوَدًذ. فاهل ٍلی خَس ٍ اص سٍؽ تحلیل هثتٌی تش فـاس ٍ الگَسیتن گشادیاى، ًـت دس ؿثىِ اػتفادُ

ؿْشی دس ؿْشن  ّای آتشػاًییاتی ؿثىِای تِ ًـتگیشی هیذاًی فـاسّای گشُ(، تا اػتفادُ اص اًذاص1388ُفغفَس هغشتی )

تلفات آب تش واّؾ ی تشسػی ًمؾ ای دس صهیٌِهٌالِٔدس ایشاى ها تاوٌَى اگلثْاس ٍالْ دس اػتاى خشاػاى سهَی خشداختٌذ. 

دس ایي هٌالِٔ تِ تشسػی ػیؼتوی ایي اثش خشداختِ  ی آب ؿْشی تا اػتفادُ اص ًگشؽ ػیؼتوی كَست ًگشفتِ اػت.ػشاًِ

 خَاّذ ؿذ.

 هامواد و روش-ب

 منطقه مورد مطالعه-1

جغشافیایی دسهَلٔیتلحاٍاصٍاػتویلَهتش هشت14265ْهؼاحتداسایخشاػاى جٌَتی ٍ اػتاىهشوضؿْش تیشجٌذ،

ّای  آب ٍ َّای تیشجٌذ، ًیوِ تیاتاًی تَدُ ٍ داسای صهؼتاىداسد. ًَل ؿشلی لشاس 59 125ٓشم ؿوالی ٍ  32 535هختلات 

اى آتشػاًی تَدُ ٍ تٌگاُ آتلَلِ ؿْش تیشجٌذ، اٍلیي ؿْش دس ایشاى اػت وِ داسای ػاصه خـه ٍ گشم اػت. ّای ػشد ٍ تاتؼتاى

دس ایشاى اػت وِ دس ػال  ؿَد. ایي ؿْش ّوچٌیي اٍلیي ؿْش تیشجٌذ تِ ٌَٓاى اٍلیي ػاصهاى آتشػاًی ایشاى ؿٌاختِ هی

  تشیي هٌثْ تأهیي آتخَاى دؿت تیشجٌذ تِ ٌَٓاى اكلی وـی آب ؿْشی تشخَسداس گشدیذ ٍ خیؾ اص تْشاى، اص لَلِ 1302

 گشدد.ي ؿْش هحؼَب هیی آب ای وٌٌذُ



 
تفىش ػیؼتوی، فشآیٌذ ؿٌاخت هثتٌی تش تجضیِ ٍ تحلیل ٍ تشویة آى دس جْت دػتیاتی تِ دسن واهل ٍ جاهْ یه 

هَهَّ، دس هحیي خیشاهَى خَیؾ اػت. ایي ًَّ تفىش دسكذد فْن ول ػیؼتن ٍ اجضای آى، سٍاتي تیي اجضاء ٍ ول ٍ سٍاتي 

ّا سا دس خی داسد، تِ دًثال تـخیق ٌٓاكش  وی وِ تشخَسد ػیؼتوی تا هَهَّتیي ول تا هحیي آى اػت. تفىش ػیؼت

هَهَّ ّای  ای اص ٍیظگی هَهَّ ٍ خیًَذّای هَجَد هیاى ایي ٌٓاكش اػت، ًِ دس جؼتجَی هجوَِٓتـىیل دٌّذُ 

 اسی تَاًوٌذ تشایاػت وِ اتض 1(. یىی اص لذستوٌذتشیي واستشدّای تفىش ػیؼتوی، خَیایی ػیؼتن1388)هشٓـی ٍ ّوىاساى، 

ػاصی  تاؿذ. سٍیىشد ؿثیِ ّا هی گیشی ٍ هذیشیت تش آى ّا ٍ دس ًْایت تلوین ّای هختلف ػیؼتن تِ تلَیش وـیذى خیچیذگی

اص  Vensim افضاس (. ًشم2000، 2تاؿذ )اػتشهي هیی تاصخَسد  ی خَیایی ػیؼتن یه سٍیىشد ؿثیِ ػاص ؿئ گشا تش خایِ تش خایِ

ػاصی یه یا چٌذ وویت وِ دس  اػت ٍ تشای هذل ّا ًشاحی ؿذُ اػة تشای اسصیاتی دیٌاهیىی ػیؼتنافضاسّای هٌ ػشی ًشم

افضاس تا حل تىشاسی هٔادالت دیفشاًؼیل هَجَد دس ػیؼتن تِ  گیشد. ایي ًشم یاتٌذ هَسد اػتفادُ لشاس هی ًَل صهاى تغییش هی

 دّذ.  تِ ًَسی وِ تٔذ اص اجشای هذل،  سفتاس ته ته  هی  ػاصی ًـاى ی ؿثیِ سٍؽ تفاهل هحذٍد سفتاس ػیؼتن سا دس دٍسُ

ی هتغیشّا ٍ سٍاتٌـاى  افضاس ؿاهل ّوِ هتغیشّای هَجَد ًی ًوَداسّا ٍ جذاٍلی لاتل هالحِِ خَاّذ تَد. هحیي ًشم

 (.1392؛ هحوذی ٍ ّوىاساى، 1387ؿًَذ )دسیجاًی،  هیّایی هـخق  تاؿذ وِ ایي سٍاتي تِ كَست خیىاى هی

ی تلفات آب تِ كَست ی آب ؿْشی ٍ اجضای تـىیل دٌّذُهٌالِٔ تا اػتفادُ اص سٍؽ تفىش ػیؼتوی استثاى ػشاًِ دس ایي

 صیش هذل گشدیذ:

 (:losses) تلفات-1-1

وِ اص ًشیك  )خاًگی، ٓوَهی، تجاسی ٍ كٌٔتی ٍ فوای ػثض(ی هلاسف اختالف تیي هیضاى آب تَلیذ ؿذُ ٍ ولیِ

وٌذ، ّای فشٓی ٍ اتلاالت، تِ كَست غیشلاتل اػتفادُ تِ خاسج ًـت خیذا هیّای اكلی، لَلِلِّا، هخاصى، لَخاًِ تلوثِ

ای اص ؿْش(، ی تلفات آب دس ًَل یه ػال تشای ّش ًفش اص جؤیت ؿْش )یا هٌٌمِؿَد. هیاًگیي سٍصاًِتلفات آب ًاهیذُ هی

ًَس ولی تلفات   . تِ(1371ّای آتشػاًی ؿْشی، ًشح)هثاًی ٍ هَاتي ًشاحی ؿَد آب ًاهیذُ هیی هتَػي تلفات ػشاًِ

 ؿًَذ.  آب تِ دٍ تخؾ تلفات ُاّشی ٍ تلفات ٍالٔی تمؼین هی

                                                 
1 System Dynamics 
2 Sterman  

 
 



 
 (1)ساتٌِ  

 

 دّذ.تِ تشتیة تلفات ُاّشی ٍ تلفات ٍالٔی سا ًـاى هی The apparent losses  ٍActual lossesی فَق دس ساتٌِ

 (:The apparent losses) تلفات ظاهری-1-2

ّا ٍ ػیؼتن ٍ  تلفات ُاّشی یا ّواى تلفات غیش فیضیىی تِ هجوَّ تلفات ًاؿی اص هلاسف غیشهجاص، خٌای هذیشیت دادُ

 ؿَد. گیشی اًالق هی ٓذم دلت تجْیضات اًذاصُ

 (2)ساتٌِ 

 

ٍ  Data management and system error ،Lack of precision measuring equipmentی فَق دس ساتٌِ

Unauthorized use ُگیشی ٍ هلاسف غیش  ّا ٍ ػیؼتن، ٓذم دلت تجْیضات اًذاصُ تِ تشتیة خاساهتشّای خٌای هذیشیت داد

 تاؿذ.هجاص هی

 (:Actual losses) تلفات واقعی-1-3

ی تَصیْ، ًـت اص خٌَى اًتمال، ػشسیض اص هخاصى، ًـت اص هخاصى ٍ ًـت اص اًـٔاتات  هجوَّ تلفات ًاؿی اص ًـت اص ؿثىِ

 ًوایذ. شویي، تلفات ٍالٔی یا تلفات فیضیىی سا ایجاد هیهـت

  

 (3)ساتٌِ 

 

 Leakage from distribution networks ،Leaking from customer ramifications ،Leakingی فَق ًیض دس ساتٌِ

from reservoirs ،Leaking from transmission lines  ٍOverflow of the reservoirs ساهتشّای ًـت تِ تشتیة خا

 دّذ.ی تَصیْ، ًـت اص اًـٔاتات هـتشویي، ًـت اص هخاصى، ًـت اص خٌَى اًتمال ٍ ػشسیض اص هخاصى سا ًـاى هی اص ؿثىِ

 (:capita) سرانه1-4



 
اػت اص : هجوَّ هلاسف خاًگی، تجاسی ٍ كٌٔتی، فوای ػثض، ٓوَهی ٍ تلفات تِ اصای ّش ًفش اص جؤیت  ػشاًِ ٓثاست 

 ؿْش.  

 (4تٌِ )سا

 

( اًَاّ هلاسف تجاسی ٍ كٌٔتی، خاًگی، فوای ػثض ٍ ٓوَهی ٍ ّوچٌیي جؤیت ؿْش تا اػتفادُ اص 4ی )دس ساتٌِ

، commercial and industrial consumption ،domestic consumption ،green space consumptionخاساهتشّای 

public consumption  ٍpopulation .ًـاى دادُ ؿذُ اػت 
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سری زهاًی عذم دقت
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ًرخ رشذ جوعیت

افسایش جوعیت

 

 هذل ػیؼتوی اًذسوٌؾ تلفات ٍ ػشاًِ آب ؿْشی -1ؿىل  

ؿاهل آصهَى اسصیاتی ػاختاس، آصهَى ػاصگاسی ٍاحذّا، آصهَى تىشاس سفتاس ٍ آصهَى هذل خغ اص ػاخت هذل، كحت ػٌجی 

ًَسولی آًالیض  تِ ؿشایي حذی تشسػی گشدیذ ٍ خغ اص آى تِ تٔییي آًالیض حؼاػیت خاساهتشّای هذل خشداختِ ؿذ. 

دّذ. ایي آصهَى تش  حؼاػیت تأثیشخزیشی هتغیشّای خشٍجی اص هتغیشّای ٍسٍدی سا دس یه هذل آهاسی هَسد تشسػی لشاس هی

تاؿٌذ، اًجام  اًذ ٍ داسای ٓذم لٌٔیت هی سٍی خاساهتشّایی وِ تِ كَست حذػی ٍ تمشیثی دس هذل هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ



 
اػت. تشای اًجام ایي  ش سٍی تشخی اص  هشایة تىاس سفتِ دس هذل، اًجام گشفتِ گیشد. دس ایي هذل ًیض آًالیض حؼاػیت ت هی

ؿذُ تشای هذل، یه همذاس ثاتت اهافِ ٍ ون وشدُ ٍ خغ اص اجشای هذل هشیة  آصهَى تِ خاساهتشّای تمشیثی تٔشیف 

ػتیؼیتِ تِ كفش ًضدیىتش آیذ. ّش چمذس هشیة اال ی صیش تذػت هی االػتیؼیتِ تشای تشسػی حؼاػیت ّش خاساهتش اص ساتٌِ

تاؿذ ٍ ّوچٌیي اگش همذاس ایي  تاؿذ، تذیي هفَْم اػت وِ خشٍجی هذل ًؼثت تِ تغییش دس خاساهتشّای ٍسٍدی حؼاع ًوی

 خزیشد ٍ تایذ دس آى تِ ٓذم لٌٔیت تَجِ گشدد. هشیة تِ یه ًضدیىتش تاؿذ، خشٍجی اص ٍسٍدی تأثیش هی

 (5)ساتٌِ 

 

 

دسكذ اص ول تلفات آب واػتِ ٍ   20ی آب ؿْشی ٍ استثاى ػیؼتوی آى تا تلفات آب تِ هیضاى ػاصی ػشاًِخغ اص ؿثیِ

 ػاصی ٍ تا ؿشایي ٍالٔی همایؼِ گشدیذ. هجذداً ػشاًِ دس ؿشایي جذیذ ؿثیِ

 

 نتایج و بحث-ج

 هذل تِ كَست صیش خالكِ گشدیذ:ٍ آًالیض حؼاػیت ًتایج حاكل اص كحت ػٌجی 

 آزمون تکرار رفتار:-1

ی آب ؿْشی سا داسا  ػاصی ػشاًِ دّذ وِ هذل لاتلیت ؿثیِ ی ػشاًِ دس دٍ حالت هحاػثاتی ٍ ٍالٔی ًـاى هی ایؼِهم

ًوایذ. )اختالف  ای وِ افضایؾ ٍ واّؾ ػشاًِ دس ّش دٍ حالت تحت همایؼِ اص یه سًٍذ هـاتْی خیشٍی هیگًَِ تاؿذ، تِ هی

ای ًیض تِ ٓلت ٍجَد خاساهتشّایی تا همادیش آـاسی دس هذل ٍ سًذ ؿذى ی آب ؿْشی دس دٍ حالت هحاػثاتی ٍ هـاّذُػشاًِ

 تاؿذ.(ایي آذاد تَػي هذل، ایجاد ؿذُ اػت وِ ایي هیضاى تفاٍت ایجاد ؿذُ تَػي هذل لاتل اغوام هی

 

 

 

 



 
 

 

 ای ی آب ؿْشی دس دٍ حالت هحاػثاتی ٍ هـاّذُ ی ػشاًِ ـ همایؼ2ِؿىل 

 

 آزمون ضرایط حدی:-2

 :ی تَصیْ حذی تلفات تؼیاس صیاد اص ؿثىِ ؿشى

دّذ وِ  صیش ًـاى هی  ی تَصیْ تِ هذل هٔشفی گشدیذ. ؿىل ّای ٍالٔی ًـت اص ؿثىِ تشاتش وشدى دادُ 100ایي ؿشى تا 

 گشدد.ی آب ؿْشی هیت تلَست هؼتمین ػثة افضایؾ ػشاًِافضایؾ تلفا

 

 ی آب ؿْشی تِ اصای تلفات تؼیاسصیاد ػشاًِ -3 ؿىل



 
 آنالیس حساسیت:-3

تا تَجِ تِ ًضدیه تَدى هشیة . تشآٍسد گشدیذ 312/0تِ ٌَٓاى ًوًَِ هشیة االػتیؼیتِ خاساهتش جؤیت ؿْش هٔادل 

تاؿذ گشفت وِ ایي خاساهتش ًؼثت تِ تغییش دس خاساهتش ٍسٍدی حؼاع ًوی  تَاى ًتیجِ ی هحاػثِ ؿذُ تِ كفش هی االػتیؼیتِ

 .تاؿذتشخَسداس ًویخاكی  اّویت اص  ٍ ٓذم لٌٔیت دس آى

هـخق گشدیذ وِ تلفات تِ ًَس  87-92ّای تا تشسػی اًالٓات تذػت آهذُ اص اًَاّ هلاسف ٍ هیضاى تلفات آب ًی ػال

دسكذ اص ول هجوَّ هلاسف ٍ تلفات آب سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت. تٌاتشایي تا تَجِ تِ استثاى هلاسف ٍ  30هیاًگیي 

ی دسكذ اص ػشاًِ 30تَاى ًتیجِ گشفت وِ تلفات آب ( هی4ی ی آب ؿْشی داسد )ساتٌِوی تا ػشاًِتلفات وِ استثاى هؼتمی

دّذ وِ ػشاًِ تِ ًَس هتَػي تِ (( ًـاى هی4ػاصی ػشاًِ دس ؿشایي ٍالٔی )ؿىل )دّذ. اص ًشفی ؿثیِآب سا تـىیل هی

دسكذ اص ول تلفات آب تِ  20اػت. ّوچٌیي تا واّؾ  ػاصی اص سًٍذ سٍ تِ سؿذی تشخَسداسّای اًتْایی ؿثیٍِیظُ دس ػال

یاتذ )جذٍل ی آب ؿْشی واّؾ هیػال  ػشاًِلیتش تِ اصای ّش ًفش دس  81/5397 دسكذ تشاتش تا 91/5ًَس هتَػي حذٍد 

(1 .)) 

)لیتر به ازای هر نفر در روز( سرانه آب ضهری-1جدول   

ػال 

 آهاسی

ایػشاًِ آب ؿْشی هـاّذُ هحاػثاتی ػشاًِ آب ؿْشی   

 لثل اص واّؾ تلفات

 ػشاًِ آب ؿْشی هحاػثاتی 

دسكذی تلفات 20خغ اص واّؾ  

1387 237 33/237  86/222  

1388 248 40/242  71/228  

1389 258 26/254  05/240  

1390 249 33/243  52/229  

1391 266 86/256  87/240  

1392 282 73/264  17/248  

 



 

 

ثل ٍ تٔذ اص واّؾ تلفاتآب ؿْشی ل یهمایؼِ ػشاًِ -4ؿىل   

 

 گیرینتیجه-د

ی دّذ وِ تلفات آب دس ؿْش تیشجٌذ ٍالْ دس اػتاى خشاػاى جٌَتی حجن لاتل تَجْی اص ػشاًِتِ ًَس ولی ًتایج ًـاى هی

دسكذی تلفات ًیض   20تاؿذ. واّؾ ػاصی داسای سؿذ كَٔدی هیدّذ ٍ ایي هیضاى دس اًتْای ؿثیِآب ؿْشی سا تـىیل هی

ی گشدد وِ ایي اهش حىایت اص اثش ٍیظُػال هیلیتش تِ اصای ّش ًفش دس  81/5397ی آب ؿْشی تِ هیضاى اّؾ ػشاًِػثة و

ّای هختلفی هاًٌذ تاصدیذ ٍ ًگْذاسی هؼتوش اص تأػیؼات ٍ تلفات دس تغییشات ػشاًِ داسد. تٌاتشایي تایذ تا اػتفادُ اص سٍؽ

ّای فشػَدُ، ًلة وٌتَسّای هٌاػة ٍ دلیك ْ آب، تٔویش ٍ تَٔین ػیؼتنّای اًتمال ٍ تَصیػیؼتن آتشػاًی ٍ ػیؼتن

هلاسف غیشهجاص تایذ اص هیضاى  گیشی كحیح آب هلشفی دس ؿثاًِ سٍص ٍ ّوچٌیي جلَگیشی اص ایجاد اًـٔاتات ٍ تشای اًذاصُ

 ّای آتی هَجَد واػتِ ؿَد.آبی آب ؿْشی ٍ تِ تثْ آى هیضاى تشداؿت اص هٌاتْ تلفات آب تىاّین تا ػاالًِ اص حجن ػشاًِ
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