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 مديريت تقاضای منابع آب در كشور

 
 مسعود تجريشي و احمد ابريشم چي

 دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي شريف
 
 

 چكيده
كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در دهـه هـاي                  

از آب به شكل يك فرهنگ جايگـاه  متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب  . آينده به شمار مي رود    
خاص خود را پيدا نكرده است، به همين جهت دستيابي به تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصـرف آب                    
. يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مـديريت آب ميسـر نيسـت                     

رزي، شهري و صنعتي انجام شـده،       مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمين آب كشاو           
 .عمدتاً در زمينه مديريت توليد و عرضه آب بوده است و كمتر توجهي به مديريت مصرف گرديده است

         اجتماعي و به عنوان نيـاز اوليـه انسـان محسـوب            -در نگرش جديد جهاني، آب كااليي اقتصادي      
توجه  با. آن محدود است   مي رود، اما مقدار   چند آب يكي از منابع تجديد شونده به شمار           هر. مي شود 

به رشد جمعيت، گسترش صنعت، باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه منابع تجديد شـونده                  
  .رو به كاهش مي باشد

در اين مقاله ضمن طرح و بيان اهميت موضوع مديريت تقاضـا و صـرفه جـويي آب در بخشـهاي                  
صرف و تلفات آب شهري، عوامل مؤثر بـر كـاهش تقاضـاي آب              شهري، كشاورزي و صنعتي به الگوي م      

شهري و وضعيت مصرف آب در بخش كشـاورزي و صـنعت پرداختـه شـده و سـپس بـه گوشـه اي از                         
در انتهـا روشـهايي     . انجام شده در كاهش تلفات در اين بخشها اشـاره خواهـد شـد              مطالعات و اقدامات  

 .مي گرددبراي جلوگيري از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه 
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 مقدمه
     اجتماعي و به عنوان نيـاز اوليـه انسـان محسـوب            -در نگرش جديد جهاني، آب كااليي اقتصادي      

توجـه   بـا . هرچند آب يكي از منابع تجديد شونده به شمار مي رود، اما مقدارآن محدود است              . مي شود 
منابع تجديد شـونده    به رشد جمعيت، گسترش صنعت، باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه              

 .رو به كاهش مي باشد
 ميلي متر در سال از كشورهاي خشـك جهـان و داراي منـابع             260ايران با متوسط نزوالت جوي      

عواملي همچون رشد جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشـت و              . آب محدود است  
بـا  . ب را روز بـه روز بيشـتر مـي كنـد        رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستمها، تقاضاي آ        

 7000،  1335توجه به رشد جمعيت در ايران، سرانه منـابع آب تجديـد شـونده سـاالنه كـه در سـال                      
كاهش يافته و پيش بيني مـي شـود كـه تـا سـال      مترمكعب  2000 به 1375مترمكعب بوده، در سال   

ـ 800 به حدود   1400  بـا . اسـت )  مترمكعـب 1000(ي  مترمكعب كاهش يابد كه پايين تر از مرز كم آب
توجه به تقسيم بندي سازمان ملل متحد، در سال مزبور ايران نه تنها شـرايط تـنش و فشـار ناشـي از                       

در سالهاي خشـك،    . ]1[ ، بلكه وارد شرايط كميابي شديد آب مي گردد        خواهدكردكمبود آب را تجربه     
نها خسارات اقتصادي بلكه تنش هـاي       از هم اكنون شاهد كمبود و بحران آب هستيم كه مي تواند نه ت             

 . سياسي و مخاطرات بهداشتي به بار آورد-اجتماعي
 ميلي متر در سال مي باشد و اين مقـدار           260همانگونه كه ذكر شد، متوسط نزوالت جوي كشور         

 1000از مسـاحت ايـران بارشـي بـيش از           % 1كه فقط    طوريه  ب. بسيار ناهمگن دارد  مكاني  كم، توزيع   
 415از .  ميليمتـر را دارد 100 بـارش سـاليانه كمتـر از    ،از سطح كشور % 28كه   ، در حالي  ردداميليمتر  

بـا ورود سـاليانه دوازده      . آن تبخيـر مـي شـود      % 70ميليارد مترمكعب نزوالت ساالنه در ايران، حـدود         
رد  ميليـا  135بي تجديد پذير كشور     آميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزها به داخل كشور، كل منابع            

از اين مقـدار    .  ميليارد مترمكعب از اين آب استحصال شده است        95،  1379مترمكعب است كه تا سال      
 درصد در بخشهاي كشاورزي، شـهري و صـنعتي بـه مصـرف     2 و 5، 93آب استحصال شده، به ترتيب    

عالوه بر محدوديت مقدار منابع آب، هزينه هاي استحصال آب و محدوديت منـابع مـالي                . يده است رس
 . نيز طرحهاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است

بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و از دست دادن كيفيت آن، استفاده                 
ناكارآمد راندمان پايش مصرف در بخشهاي كشـاورزي، صـنعتي و كشـاورزي؛ شـوري و زهـدار شـدن                    
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يرات و نگهداري، محـدوديت جبـران هزينـه هـا و نبـود همـاهنگي بـين        اراضي، وضعيت نامطلوب تعم   
 .]2[  بعنوان چالشهاي پيش رو آب كشور نام برده است،سازمانهاي ذيربط

توزيع غيريكنواخت آب در طول مكان و زمان، وجود بيشترين تقاضاي آب در زمان وقوع كمترين          
فزايش تقاضـاي آب بـه داليـل ذكـر شـده و              عدم توازن بين عرضه و تقاضاي آب و خصوصاً ا          ،بارندگي

محدوديت منابع آبي و در بعضي مكانها كاهش آن با تنزل كيفيت آب سفره هاي زيرزمينـي بـه دليـل          
اضـالبهاي خـانگي و پسـاب هـاي         برداشت بيش از حد مجاز، پيشروي آبهاي شـور، دفـع غيرصـحيح ف             

ين گروههاي مصرف كننده آب به دليل       شديد ب  باالبودن هزينه هاي تأمين آب جديد با رقابت          صنعتي،
 استفاده ناكارآمد از آب، اتـالف زيـاد آب در بخـش كشـاورزي و بـاالبودن آب بـه                     ،كم بودن منابع آبي   

 و مكانيزم قيمت گذاري ناكارآمد از جمله ديگر مشـكالت آبـي كشـور               ،حساب نيامده در بخش شهري    
 .را پيچيده كرده استمنابع آب كشور مي باشد كه مديريت 

با اين مشكالت، يكي از اهداف بلندمدت مديريت راهبردي آب كشور تعـادل برقـرار كـردن بـين                   
بـراي پاسـخگويي بـه نيـاز روز         . ]3[ تقاضاي آب و منابع آب موجود با كمترين هزينه ممكن مي باشـد            

مانـده،  افزون تقاضاي آب در كشور، توسعه منابع آبي جديد شامل بهره برداري بهينه از منابع آبـي باقي                 
 در نظـر    ،استفاده مجدد از فاضالب، شيرين كردن آب هاي شور و افزايش ظرفيت توليد منابع موجـود               

 و توسعه روشهاي مـديريت كارآمـد         اقتصادي، گرفتن راهبردهاي صرفه جويي آب در بخشهاي مختلف       
 .جديد مي توان نام برد

آب بايد بيشـتر بـه مـديريت        بيش از دو دهه است كه جهان پي برده است كه در مديريت منابع               
. بدين منظور دانشمندان مديريت تلفيقي آب را مطـرح نمـوده انـد            . توجه كرد عرضه  تقاضا تا مديريت    

با ) 1: سياستهاي مديريت تلفيقي عبارتند از    . مديريت تلفيقي، دو سياست كلي و يك هدف اصلي دارد         
سياستها و گزينه   ) 2 برخورد شود و     آب بايد به عنوان يك كاالي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي          

ي مـديريت   لهدف اصـ  . هايي كه مديريت آب را هدايت مي كند بايد در چارچوبي يكپارچه تحليل شود             
تلفيقي اين است كه به واسطه مديريت تلفيقي آب، توسعه پايدار، كارآمد و عادالنه منـابع آب حاصـل                   

پذيري مديريت تأمين بـا مـديريت تقاضـا اسـتوار           بنابراين مباني مديريت تلفيقي بر پايه تركيب        . شود
 .]4[ كه جنبه هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي را درنظر مي گيردبوده 

ي به يك سيسـتم مصـرف مؤثرنـد،         به طور كلي تمامي اقداماتي كه بر كيفيت و كميت آب ورود           
ز آن مؤثر است مديريت     مي باشد و هرآنچه كه بر مصرف و يا اتالف آب پس ا            عرضه  از مديريت   بخشي  
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به عبارت ديگر مديريت تقاضاي آب به فعاليتهايي اطالق مي شود كه كمك مـي كنـد    . تقاضا مي باشد  
مصرف بهبود يافته و از آلوده شدن يا نابودشـدن منـابع جلـوگيري               راندمان   ،تا تقاضاي آب كاهش يابد    

 .]5[شود 
 هايصـرفه جـويي آب در بخشـ    اضـا و    تقمديريت  در اين مقاله ضمن طرح و بيان اهميت موضوع          

 به الگوي مصرف و تلفات آب شهري، عوامل مؤثر بـر كـاهش تقاضـاي آب                  و صنعتي  ، كشاورزي شهري
 پرداختـه شـده و سـپس بـه گوشـه اي از              شهري و وضعيت مصرف آب در بخش كشـاورزي و صـنعت           

روشـهايي   در انتهـا     .خواهـد شـد   اشـاره    هادر اين بخش  تلفات  مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش        
 .براي جلوگيري از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه مي گردد

 

 آب شهريو تلفات الگوي مصرف 
در مطالعاتي كه توسط سازمان ملل متحد در سنگاپور صـورت گرفـت، حـداقل آب مصـرفي هـر                    

نامـه  برطبـق بر . ]6[  ليتر در روز تعيين گرديده اسـت 99شهروند براي حفظ بهداشت و سالمت جامعه  
 مترمكعب در ماه تعيين شده كه در نتيجه هر نفر بطور            5/22سوم توسعه، الگوي مصرف آب هر خانوار        

   متأسفانه باتوجـه بـه رشـد      . ]7[ )1جدول  ( ليتر آب مصرف نمايد      150متوسط در شبانه روز مي تواند       
 تـا   250 متوسـط    ساله اخير نيز نشان از مصرف سـرانه بطـور          بي رويه شهرنشيني در كشور، آمار چند      

 ليتر  242سرانه آب شهري در كشور      تقاضاي   متوسط   1373در سال   .  ليتر در شبانه روز مي دهد      300
 درصـد مشـتركان كشـور     47، فقـط    1379به عنوان مثال در سـال       . ]9 و   8[ نفر روز بدست آمده است    

 را بـه كـار       درصد آب شرب توليدي در كشور      24كمتر از الگوي مصرف، آب مصرف كرده و در مجموع           
توجه بـه   با. ]10[ درصد آب شرب توليدي را مصرف كردند 24 درصد مشتركان، 11كه    در حالي . بردند

هزينه هاي باالي تأمين، انتقال و توزيع آب، افزايش بي رويه مصرف و منابع محدود آب قابل دسترس،                  
 .ي جديدي در آينده روبرو مي باشنددشهروندان با بحرانهاي ج

 و در   1370 ميليـون نفـر در سـال         31 بـه    1335 ميليون نفر در سال      6 كشور از    جمعيت شهري 
 نسبت بـه سـال      1372مصارف آب شهري در سال      .  ميليون نفر رسيده است    46حال حاضر به بيش از      

 ميزان رشد جمعيت، برداشت آب و سرانه مصرف آب شـهري            2در جدول   .  برابر شده است   5/1،  1362
 .]14 و 13، 12، 11[  براي شهر تهران به عنوان نمونه ارائه شده است1375 تا 1345در طي سالهاي 
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 ]۷[ )۱۳۹۰سال  تا(خانگي برحسب ليتر در روز سرانه  مصارف الگوي توصيه شده ‐۱جدول 
 )لیتر(حداکثر  )لیتر(حداقل  نوع مصرف

 5 3 آشاميدن
 10 5 پخت و پز

 50 25 حمام
 20 10 لباسشويي
 15 5 ظرفشويي

 30 20 ويي و توالتدستش
 10 3 شتشوي خانه

 5 2 كولر و تهويه مطبوع
 5 2 متفرقه
 150 75 جمع

 
 ]۱۴ و۱۳، ۱۱،۱۲[ ۱۳۷۰ تا ۱۳۴۵ جمعيت تهران و مصرف سرانه آب طي سالهاي ‐۲دول ج

 ۱۳۷۵ ۱۳۷۰ ۱۳۶۵ ۱۳۵۹ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ سال
 6759 6475 6042 5454 4530 2720 ) نفر1000(جمعيت 

 98 346 443 542 681 870 (MCM)ب مصرف ساالنه آ
 352 288 244 222 209 99 1)ليتر در روز(مصرف سرانه 

 

 برابـر و    3 سـال بـيش از       30، مصـرف سـرانه آب طـي         شودمشاهده مي    2همانطور كه از جدول     
 5/2نكته قابل توجه اين است كه برخالف رشـد حـدود            . استشده   برابر   4ميزان مصرف ساالنه تقريباً     

 درصد همراه بـوده     6 الي   5، مصرف آب با رشد ساالنه تقريباً        دورهمعيت شهر تهران در اين      درصدي ج 
 .ده استش ارائه 3 در جدول 1365جزئيات مصرف سرانه خانگي در شهر تهران در سال . است

 
 
 
 

                                                 
 غير از مصرف فضاي سبز عمومي -1
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 ]۱۵[ )۱۳۶۵( جزئيات مصرف سرانه خانگي در تهران ‐۳جدول 

 درصد ميليون مترمكعب روز/ نفر/ ليتر نوع مصرف
 43 9/264 120 خانگي

 8 1/44 120 مصارف عمومي
 11 2/66 30 تجاري و صنعتي

 11 2/66 30 فضاي سبز عمومي
 27 4/163 74 تلفات تأمين، انتقال و توزيع

 100 8/604 274 جمع كل استحصال
 

ز همانطور كه ا  . از شهرها و كشورهاي جهان را نشان مي دهد        بعضي   ميزان آب مصرفي     ،4جدول  
به مراتـب بيشـتر از مصـرف        و ديگر شهرهاي كشور     ، مصرف آب در تهران      شوداين جدول مشاهده مي     

سرانه آب در مكانهايي است كه از لحاظ آب و هوايي، زندگي اجتماعي و اقتصادي در رديف تهران قرار                   
 .دارند

 ]۱۷ و ۱۶[  مصرف سرانه آب در بعضي از كشورها‐۴جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كـاهش تقاضـا و مصـرف، كـاهش تلفـات آب،        (راي روشـهاي مـديريت تقاضـاي آب         طالعه و اج  م
نه تنها فشار بـر منـابع آب را         ...) استفاده مجدد از آب و فاضالب، شيوه هاي جديد توزيع آب در شهر،              

 كشور شهر
 مصرف سرانه

 )ليتر در روز(
 كشور شهر

 مصرف سرانه
 )ليتر در روز(

 87 عربستان ظهران 155 ايران شيراز
 87 اندونزي - 166 ايران قم

 90 زيمال - 178 ايران لرستان
 100 مكزيك - 234 ايران خوزستان
 108 بلژيك - 188 ايران اصفهان
 128 يونان آتن 200 ايران تنكابن
 131 عربستان رياض 50 يمن صنعا
 133 قبرس نيكوزيا 70 الجزاير الجزيره
 150 مجارستان - 80 عمان عمان
 177 سوئد آمستردام 80 تونس تونس

 242 آمريكا - 110 كازابالنكا كازابالنكا
 263 انگلستان لندن 184 كويت كويت
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انتقـال بـين حـوزه اي از راههـاي دور،           (كاهش داده، بلكه كم هزينه تر از پروژه هاي جديد تأمين آب             
 .بوده و هزينه مديريت فاضالب را نيز كاهش مي دهد...) ي جديد و احداث سدها

 اسـت   درصد گزارش شـده    60 تا   25ميزان آب به حساب نيامده در استانهاي مختلف كشور بين           
 در خصوص تلفات آب در شهرهاي بوشهر، تبريز و اهواز بعمـل             1374در مطالعه اي كه در سال       . ]17[

بيشـترين  . ]18[  درصد گزارش شده است    50 و   30،  34رها به ترتيب    آمد، ميزان تلفات آب در اين شه      
طبـق اسـتانداردهاي جهـاني    . شكستگي لوله ها گزارش شـده اسـت  اين شهرها،  سهم تلفات مربوط به     

آب به حسـاب نيامـده در يـك شـبكه توزيـع             حداكثر  براي كشورهاي خشك و نيمه خشك و كم آب،          
 بـراي شـرايط     ،طبق ايـن اسـتاندارد    . توصيه شده است  % 25و براي كشورهاي پرآب حدود      % 15حدود  

بازيافـت  تجاوز نمايد، ضرورت سرمايه گذاري بـراي        %  15ايران چنانچه آب به حساب نيامده از ميزان         
مي شود كه درصورت حساب فروش شركت هاي         آب به حساب نيامده به ميزان آبي گفته       . الزامي است 

 دليل قرائت غلط كنتورها، انشعابهاي غيرمجاز، كنتورهاي بـا          آب و فاضالب منظور نمي شود و اغلب به        
ميـزان آب بـه     . پلمپ باز و نشت در شبكه به دليل پوسيدگي و از كارافتادگي لوله ها صورت مي گيرد                

آب به حساب نيامده شبكه هاي شهري برخي       . ]17[ درصد مي باشد     60 تا   25حساب نيامده شهرها از     
 .ده استش ارائه 6 و 5 هايرها به ترتيب در جدولاز شهرهاي كشور و ديگر كشو

 
 ]۱۷[ آب به حساب نيامده شبكه هاي شهري برخي استانهاي كشور ‐۵جدول 
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 ميليـون مترمكعـب و   1371،682در سـال   آب تصفيه شده ورودي به شهر تهران       ،به عنوان مثال  
 45 ميليون مترمكعب يـا      306 ميليون مترمكعب و بالطبع آب به حساب نيامده          377وخته شده   آب فر 

 درصد مربوط به تلفات شبكه      24 ميليون مترمكعب آب، يعني      163از اين مقدار    . درصد بدست مي آيد   
 45حـدود   .  درصد مربوط بـه اسـتفاده غيرمجـاز مـي باشـد            5 ميليون مترمكعب آن يعني      37توزيع و   
سرمايه گذاري هاي كالن در زمينه هاي تأمين، انتقال، تصفيه و توزيع توليد مي شود                بي كه با  درصد آ 

 .نه تنها تلف مي شود كه ضايعاتي را نيز به وجود مي آورد
بنابراين سرمايه گذاري الزم براي رساندن مقدار آب به حساب نيامـده بـه حـدود اسـتانداردهاي                  

، كـاهش   1379ر مطالعات كاهش آب به حساب نيامـده در سـال            طبق برآورد دفت  . جهاني الزامي است  
 ميليارد تومان به توان مالي شـركت هـاي آب و       5/2يك درصد آب به حساب نيامده به معني بازگشت          

در شـركتهاي آب و     آب  تـأمين   جديـد    ميليون مترمكعب ظرفيـت      200فاضالب و برابر  است با ايجاد        
ايـن  . ]20[ اري جديد در ايجاد تأسيسات را كـاهش خواهـد داد          فاضالب كه بالطبع، نياز به سرمايه گذ      

 .افزايش درآمد به معناي ارتقاي توان اجرايي اين شركتها ست
صورت  دالئل اتالف آب در شبكه آب شهر بوشهر و تأثير آن در اقتصاد            در مطالعه اي كه در مورد       

 بـه حسـاب نيامـده بعـد از     پذيرفت نشان داد كه كاهش هزينه هاي اجراي طرحهاي جلـوگيري از آب       
پايان سال اول و از طرفي افزايش درآمد حاصل از آب به حساب نيامده جلوگيري شده، باعث گرديـده                   

در سال دوم از دوره چهارساله برنامه ريزي جهـت كـاهش آب بـه               )  هزينه -درآمد(كه نقطه سر به سر      
قابل توجه است كه اين نتيجه      . ]21[حساب نيامده قرار گيرد كه توجيه پذيري طرح را نشان مي دهد             

براساس هزينه توزيع آب شبكه در داخل شهر محاسبه شده كه اگر هزينه تأمين آب از محل برداشـت                   
توجيه پـذيري طـرح      شهر نيز به قيمت هر مترمكعب آب اضافه شود نقطه سربه سر زودتر و             تا ورودي   

 .بيشتر خواهد شد

 آب شهريعوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي 
طور كلي در مديريت تقاضا، كاهش آب به حساب نيامده، كاهش فشار در شبكه، نوع سيسـتم                 به  

توزيع آب در شهر، اصالح سيستم لوله كشي آب منازل، استفاده از قطعـات و وسـايل كاهنـده مصـرف      
آب، نرخ گذاري آب و آموزش صرفه جويي در مصارف آب شهري روشهاي مناسب براي كاهش تقاضـا                  

 باشند كه بايد از طريق ابزار قانوني، فني، مـالي و نيـز برنامـه آگـاه كـردن و آمـوزش       و مصرف آب مي   
 .همگاني به طور فعال و مستمر پيگيري گردد
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رفتارها يا نيات رفتاري مردم نسبت به صرفه جويي در مصرف آب به نگرش و ميزان آگاهي آنـان                  
اينكه فعاليتهاي مديريت تقاضاي آب به طور    از اينرو، براي    . نسبت به مسائل مربوط به آب بستگي دارد       

موفقيت آميز اجرا شوند، الزم است كه آگاهي ها و نگرشهاي مردم نسبت به صـرفه جـويي در مصـرف                     
 شهر كاشان يكي از شهرهايي است  .آب اصالح شود تا همكاري آنها در اجراي اين برنامه ها بيشتر شود            

زودي پروژه انتقال آب از رودخانه زاينده رود به ايـن شـهر             ست به    ا كه با كمبود آب مواجه بوده و قرار       
به منظور اطالع از ميـزان آگـاهي هـا و سـنجش نگـرش مـردم كاشـان نسـبت بـه                       . بهره برداري شود  

جويي آب، ارتقاي سطح آگاهي آنها از اهميت و وضعيت آب شهر، آموزش راههاي صرفه جـويي،                  صرفه
اال بردن قابليت پذيرش آنها براي اجـراي اقـدامات مـديريت    تغيير نگرش آنها به سمت صرفه جويي و ب  

نتايج اين تحقيـق نشـان داد كـه ميـزان آگـاهي             . ]22[ تقاضا تحقيقي پيمايشي در اين شهر انجام شد       
مردم نسبت به ضرورت صرفه جويي در مصرف آب و كارايي روشهاي مختلف صرفه جـويي بـر نگـرش                    

با تحليل روند تغييـرات     . ت صرفه جويي آب تأثير معني داري دارد       آنها به آب و نيز بر رفتار آنها در جه         
معلـوم شـد كـه عامـل اصـلي ايـن            ) كاهش و يا افزايش ناگهـاني     (مصرف ساالنه آب برخي از خانوارها       

 .تغييرات، اصالح سيستم لوله كشي منزل و يا برعكس پيدايش نشت در لوله كشي بوده است
كمبود اطالع از ميزان مصرف و الگوي بهينه مصرف آب، كمبود اطالعات كـافي در مـورد عوامـل                   
افزايش تقاضا، پايين بودن قيمت آب، تصور مردم از آب به عنوان يك كاالي اجتماعي و ارزان قيمـت،                    
راحت تر بودن اجراي برنامه هاي عرضه آب، كمبود درك مفـاهيم، قلمـرو و پتانسـيل هـاي مـديريت                     
تقاضا، پايين بودن قابليت پذيرش جامعه براي اجراي فعاليت هاي مديريت تقاضا، كمبـود همكـاري و                  
هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي آبي، مقاومت سازمانهاي آبي براي تغيير در سيستم سـنتي خـود، و                  

. ي باشـند  اشتغال زايي بيشتر اقدامات عرضه آب از جمله موانع اجراي فعاليت هاي مـديريت تقاضـا مـ                 
رنامه هاي آموزش و آگاهي عمـومي و ابـزار قـانوني برداشـته     ب بسياري از اين موانع به آساني به واسطه 

 .مي شوند
تعيين قيمـت  . ر الگوي مصرف و مديريت تقاضاي آب، نرخ آب مي باشد   بيكي از پارامترهاي موثر     

بهينـه آن در مصـارف      مناسب براي آب هم موجب صرفه جويي آن توسط مصرف كننـدگان و كـاربرد                
شـود تـا    مـي   تجاري و صنعتي شده و هم درآمدي از فروش آن براي شركتهاي آب و فاضالب حاصـل                  

از طرفي رعايت بهداشـت و  . بخش عمده اي از هزينه هاي خدمات آبرساني و تصفيه آن را تأمين نمايد    
 را با مشكل مواجه     سالمتي شهروندان به شدت به عرضه آب بستگي دارد و گراني آب بهداشت عمومي             
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در ايران وضعيت موجـود سيسـتم نـرخ گـذاري آب در درجـه اول تحـت تـأثير مالحظـات                      . مي سازد 
 اجتماعي مي باشد و بـه تبـع آن عملكردهـاي مـالي و اقتصـادي از درجـه اهميـت كمتـري                        -سياسي

 آب كمتـر    در همه استانهاي كشور به جز استان چهارمحال و بختياري، ميانگين فروش           . برخوردار است 
جهت مقايسه، متوسط فروش و قيمـت       . از قيمت تمام شده آن در شركت هاي آب و فاضالب مي باشد            

 . آورده شده است7 در جدول 1375تمام شده آب استان تهران و استان كردستان در سال 
 2 ۱۳۷۵ مقايسه ميانگين فروش آب شهري و قيمت تمام شده آن در سال ‐۷جدول 

 قیمت تمام شده یانگین فروشم شرکت آب و فاضالب
 204 164 تهران

 237 127 قم
 174 130 غرب استان تهران
 251 210 شرق استان تهران
 177 162 جنوب غربي تهران

 177 139 شركهاي غرب تهران
 138 161 ورامين

 214 119 كردستان
 
 درصدي شاخص 45و افزايش  درصدي درآمد خانوارها 25، با افزايش 1355-1365 سالهاي ي طدر

.  يافته استشيا درصد افز14بهاي كاالها و خدمات مصرفي، ميانگين قيمت يك مترمكعب آب تنها 
يعني عدم تأثيرپذيري » بي كشش بودن تقاضاي آب«در بعضي از نقاط كشور از جمله شهر تهران، 

ت گذاري  در اين شرايط، قيمبنابراين. كاهش مصرف آب با افزايش قيمت نشان داده شده است
مصرف كنندگان به صرفه جويي در ايجاد انگيزه در ثري براي ؤآب به تنهايي سياست متصاعدي 

 .مصرف آب نخواهد بود
 ميليارد ريال، 420ينه رود، كل هزينه طرح بدون تنزيل به حال، ردر طرح آبرساني تبريز از ز

د از زاينده رود، هر مترمكعب هزينه طرح آبرساني به يز. ]23[  ميليون دالر بوده است105بعالوه 
اگر مصرف كنندگان آب و تصميم گيرندگان اطالع كافي از .  ريال هزينه دربر داشته است1300تقريباً 

                                                 
 . ريال بوده است610، 1380  قيمت تمام شده آب در نقطه سربه سري كل صنعت آب و فاضالب كشور در سال -2
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غير از هزينه هاي احتمالي زيست ( اقتصادي اين طرح ها داشته باشند -هزينه هاي اجتماعي
 .د شد آنها به صرفه جويي بيشتر خواهمندي و رويكرد ه، عالق)محيطي

موضوع بسيار مهم در مديريت آب شهرهايي كه انتقال بين حوزه اي و يا از مسافتهاي طوالني به                  
آنها انجام مي شود اين است كه قبل از طراحي، اجرا و بهره برداري از اين پروژه هـا، مطالعـات جـامع                       

 آب در كوتـاه مـدت       با انتقال آب و افزايش منابع آب اين شهرها، مسئله كمبود          . آب شهري انجام شود   
حل خواهد شد؛ چراكه رسيدن آب به اين شهرها، مي تواند موجب افزايش جمعيت و تقاضاهاي آبي از                  

از . طريق مهاجرت و نيز تغيير الگوي مصرف شود و مجدداً اين شـهرها را بـا كمبـود آب مواجـه كنـد                      
ضـا همزمـان بـا عرضـه آب         اينرو، مطالعه نحوه مناسب توزيع آب در شهر و ديگر روشهاي مديريت تقا            

 .بيشتر امري ضروري براي پايداري سيستم آب شهري است
 

 آب كشاورزي
آن  ميليارد مترمكعب    87 ميلياردمترمكعب اب استحصالي ساالنه در ايران، بيش از          95از مجموع   

 ميليـون هكتـار     3/6 ميليون هكتار سطح زير كشـت آبـي شـامل            5/7در بخش كشاورزي براي آبياري      
معتقدنـد بـراي     (FAO)برنامه ريزان كشـاورزي     .  ميليون هكتار باغ مصرف مي شود      2/1اعي و   زمين زر 

 70بنـابراين بـراي     . تأمين مواد غذايي سه نفر در سال، يك هكتار زمـين كشـاورزي مـورد نيـاز اسـت                  
در حـال   . ميليون جمعيت فعلي كشور، سطح زير كشت آبي بايد به ميزان قابل تـوجهي افـزايش يابـد                 

 مي شـود   درصد تخمين زده40 الي 30راندمان آبياري كه عمدتاً بصورت غرقابي مي باشد، بين         حاضر  
 نشان مي دهد كه متوسط بازدهي       )1369-1361( سال   9ارزيابي شبكه آبياري سد دز در طول        . ]24[

در كشـور   . نيز كمتر بوده اسـت    )  درصد 35( درصد، از متوسط بازدهي در جهان سوم         21كل آبياري با    
آموزش كشاورزان و تحقيقات توانسته اند ميزان مصـرف آب در           و  مريكا با بكارگيري روشهاي ترويجي      ا

 .]25[  درصد كاهش دهند16 ميالدي 1995 تا 1980در طي سالهاي هر هكتار را 
رمهاي جهـاني بسـيار     نميزان مصرف آب براي آبياري محصوالت مهم كشاورزي نيز در مقايسه با             

مقدار متوسط مصرف آب اقالم مهم كشاورزي در كشـور را در مقايسـه بـا مصـرف                   8جدول  . باال است 
 .]26[ جهاني نشان مي دهد
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 محصوالتانواع  مقايسه مصرف آب كشاورزي در آبياري ‐۸ول جد
 )مترمکعب در هکتار(مصرف در ایران  )مترمکعب در هکتار(مصرف جهانی  

 6400 4500-6500 )شتوي(گندم 
 17900 7000-10500 صيفي جات
 10000-14000 5500-7500 چغندرقند

 8000-10000 4500-7000 برنج
 18000-20000 15000-25000 نيشكر
 10000-12000 5000-8000 ذرت

 

 لذا بايد ترتيبي اتخـاذ گـردد   ؛قيمت گذاري فعلي آب كشاورزي براساس حجم آب مصرفي نيست 
آبيـاري و   رانـدمان   افزايش  موجب  ورد گردد تا    تا در مصارف كشاورزي نيز قيمت براساس حجم آب برآ         

همچنين مشاهده بيالن مالي مجموعه شـركتهاي آب منطقـه          . مديريت مصرف آب در كشاورزي گردد     
 نشان مي دهد كه در طي اين سالها آب بهاي دريافتي از كشاورزان همـواره                1372-1348اي در دوره    

اي كه تقبـل     وده و در نتيجه شركتهاي آب منطقه      كمتر از هزينه هاي نگهداري، بهره برداري و جاري ب         
كننده هزينه هاي نگهداري و بهره برداري تأسيسات احداث شده بودند، بدون دريافت كمك از بودجـه                 

 مقايسه هزينه هاي جـاري و       9جدول  . تراز حسابهاي مالي خود نبودند    ايجاد موازنه در    عمومي قادر به    
 .]27[ موجود كشور را نشان مي دهدآبياري ي آب بهاي دريافتي در بعضي از شبكه ها

 
 )۱۳۷۵( كشور آبياري موجود هاي شبكه بعضي از در  بهاي دريافتي جاري و آب  هاي  مقايسه هزينه‐۹جدول 

مساحت اراضي  شبكه آبياري
 )هزار هكتار(

 هزينه 
 )هزار ريال(

آب بهاي دريافتي 
 )هزارريال) (درآمد(

‐تراز هزينه 
 درآمد

 درصد كمبود

 9،7 -173358 1602950 1776308 125 زاينده رود
 2،1 -90909 4050740 4141649 267 سفيدرود
 38،1 -856309 1390777 2247086 116 درودزن
 32،6 -718370 1482117 2200487 47 گتوند

 64،2 -246696 137522 384218 7 گلپايگان
 53،4 -2550981 2227240 4778221 80 قزوين

 29،9 -4636623 10891346 15527969 642 جمع كل
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 آب صنعت
در بخش صنعت نيز الگوهاي مصرف بدرستي تنظيم نشده و هيچ مطالعه گسترده اي از وضـعيت                 
مصرف آب صنايع بزرگ و پتانسيل صرفه جويي در آنها به چشم نمي خورد و بهـره بـرداري در حـدي        

 .بسيار پايين تر از استانداردهاي جهاني است
 ميليـون مترمكعـب     574 معادل   1366برداشتي كارگاههاي صنعتي كشور در سال       حجم كل آب    

  درصد از منـابع آب سـطحي تـأمين شـده اسـت             54 درصد آن از منابع زيرزميني كشور و         46بوده كه   
 600با يك ميليارد مترمكعب و صنايع غذايي بـا حـدود          ني و غيرفلزي    ، صنايع كا  1377در سال   . ]28[

 . آب ساالنه در مقام اول و دوم مصرف آب قرار مي گيرندميليون مترمكعب مصرف
مالحظات زيست محيطي از يك طرف و هزينه هـاي ناشـي از توليـد پسـابها از                  در جهان   امروزه  

در اين  . طرف ديگر، واحدهاي توليدي را مجبور به توجه خاص نسبت به كاهش مصرف آب كرده است               
و كاربرد حداقل مـواد اوليـه الزم، بـه          فرايند توليد   اسب  منراستا طراحان سعي مي كنند كه با انتخاب         

ايـن  . نحوي عمل كنند كه ميزان مصرف آب و در نتيجه توليد پساب بـه حـداقل ممكـن تقليـل يابـد                     
ديدگاه هزينه تصفيه پسابها و دفع آنها را كاهش مي دهد و از آلودگي و ويراني اكوسيستم طبيعي نيـز           

 .جلوگيري مي كند
ب در حفـظ منـابع آب، ايـن طـرح در            آجه به اهميت برنامه هاي كـاهش مصـرف          هم اكنون باتو  

 در كشـورهاي توسـعه يافتـه و         .بسياري از كشورهاي جهان به شكل يك حركـت ملـي درآمـده اسـت              
. ن و با مديريتي صحيح انجام مـي شـوند         وپيشرفته، برنامه هاي كاهش مصرف آب به شكل دقيق و در          

در حال توسعه حركتهاي موثري در اجراي طرحهاي كاهش مصـرف        در بسياري از كشورهاي     همچنين  
فعاليتهاي انجام شـده در جهـت انجـام ايـن برنامـه هـا در كشـورهايي ماننـد                . آب در حال انجام است    

 .هندوستان، چين، تايوان، و ديگر كشورهاي در حال توسعه گوياي اين مطلب است
هران انجام پذيرفت نشـان داده شـد كـه بـه             بر روي پااليشگاه ت    1375در مطالعه اي كه در سال       

سهولت مي توان آب مصرفي اين مجتمع كه به مصارف مختلفي از جمله توليد بخـار، تزريـق بـه بـرج                      
خنك كننده به عنوان آب جبراني، شستشوي واحـدها، مصـرف آتـش نشـاني، آشـاميدني و تعميـرات                    

 مترمكعب آب از شـبكه      20 000زانه  اين مجتمع رو  .  درصد كاهش داد   35تا حدود   را  اساسي مي رسد    
 .]29[ آب تهران دريافت مي كند
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 بر روي كارخانه قند اصفهان صورت گرفت، نشان داده شـد            1380در مطالعه ديگري كه در سال       
كه با اعمال روشهاي پيشنهادي كاهش مصرف آب در مرحله اول، ميزان مصـرف آب تـازه كارخانـه از                    

در ايـن   . مكعب به ازاي هر صد تـن چغندرقنـد كـاهش مـي يابـد               متر 150 مترمكعب به كمتر از      338
مطالعه ضمن ارائه برنامه كاهش مصرف آب در مراحل بعـدي نشـان داده شـده كـه مـي تـوان ميـزان             

 .]30[  مترمكعب به ازاي صد تن چغندر نيز كاهش داد50مصرف آب تازه كارخانه را تا ميزان 
ي مـ   صورت گرفته نشان داده شده كه به راحتـي         در مطالعات مشابهي كه در نقاط مختلف جهان       

قيمتهاي . ]31[  درصد در مصرف آب صنايع صرفه جويي نمود        40توان با مميزي آب در كارخانه ها، تا         
واقع بينانه و باالتر آب، مشاوره فني و آموزش مي تواند مصرف آب و صرفه جـويي آن را در واحـدهاي                      

 .صنعتي و كارگاهها تشويق نمايد
 

  گيري نتيجه
كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليتهاي اقتصادي در دهـه هـاي                  

متأسفانه در كشور ما هنوز استفاده مطلوب از آب به شكل يك فرهنگ جايگـاه   . آينده به شمار مي رود    
 مصـرف آب    وعرضه  خاص خود را پيدا نكرده است، به همين جهت دستيابي به تعادل نسبي در زمينه                

. ميسـر نيسـت   آب  يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مـديريت                  
مجموعه اقداماتي كه تاكنون در كشور در ارتباط با تأمين آب كشاورزي، شهري و صنعتي انجام شـده،                  

 .گرديده استبوده است و كمتر توجهي به مديريت مصرف و عرضه آب مديريت توليد عمدتاً در زمينه 
خصوصـاً در بخـش كشـاورزي و        آب  بهمين دليل تجديد نظر در الگوي مصـرف و صـرفه جـويي              

بهره وري و راندمان توليد كليه بخشهاي توليد و مصرف كننده آب و نيز بخش مصرف خانگي                  افزايش  
 .از اهميت و اولويت بااليي برخوردار است
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