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 چکيده

ه نحو سازی را بتوانيم بذخيره باشد.ي که آب به اندازه کافي موجود ميزمانهنر آنست که بتوانيم در  1در مديريت مصرف

احسنت انجام دهيم . نه زماني که بحران بي آبي وجود دارد اين کار را انجام دهيم. زيرا در زمان کمبود آب و شرايط 

اين 3 بايست با آموزشدهد. پس ميميسازی را انجام جويي و ذخيرهواسته يا ناخواسته اقدام به صرفهانسان خود خ 2بحراني

 .فرهنگ درست مصرف کردن را در بين جامعه نمادينه نماييم

 آموزش ، مديريت مصرف،  شرايط بحراني کليد واژه ها:

 

 مقدمه

در این مقاله ضمن طرح بیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا و صرفه جویی آب در بخش شهری به الگوی مصرف و تلفات آب شهری 

 .ت و صرفه جویی ارائه گردیده استعوامل موثر در کاهش تقاضای آب شهری ، نحوه ی آموزش و ایجاد راهکار جهت مصرف درسو 

ود و رهای پیش رو به شمار میت های اقتصادی خرد و کالن در سالکمبود آب در ایران یکی از عوامل اصلی بازدارنده کلیه فعالی

مطلوب و درست از آب به عنوان یک فرهنگ ، جایگاه خاص خود را پیدا نکرده است و تا زمانی که  متاسفانه در کشور ما هنوز استفاده

ما اگر ونمایم و هر طوری که بخواهم استفاده می کنمماید که من بهای آب را پرداخت میمصرف کننده این چنین در ذهن خود تصور ن

م و تفکر درست مصرف کردن و صرفه جویی را جایگزین نمایم به صورت بتوانیم به این تفکر غلط ، اغلب مصرف کنندگان غالب شو

با تامین  ارتباطتوان مدیریت آب را انجام دهیم. مجموعه اقداماتی که  تاکنون در کشور در عادی و بدون کمترین هزینه در این زمینه می

ده و کمتر توجهی به آموزش مدیریت مصرف آب ، شهری و صنعتی انجام گرفته عمدتا در زمینه تولید و عرضه آب بوآب کشاورزی

 گردید. زیرا با درست مصرف کردن و صرفه جویی دیگر نیاز به تولید اضافه و صرف هزینه مازاد نخواهیم شد.

 

                                                           
1- Consumption management  
2- critical condition  
3- training 
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 بيان مسئله

جدید نابع تشود . هر چند آب یکی از ماجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می –در نگرش جهانی ، آب یک کاالی اقتصادی 

رود اما مقدار آن محدود است و با توجه به رشد جمعیت کشور و گسترش صنعت و باال رفتن سطح بهداشت و رفاه شونده به شمار می

خواهیم به خود بقبوالنیم که چرا ما نمی نچه که ذهن من را آزار میدهد است که،آ عمومی سرانه منابع تجدید شونده روبه کاهش است.

 ی در حال حاضر و بی آبی در آینده گریبان گیر مان خواهد شد .مشکل کم آب

 کنیم ؟ها و موجودات زنده را دارد به صورت سطحی به آن نگاه میچرا با این مساله که آّ ب حکم مایه حیاتی برای انسان

 ریم ؟جویی و درست مصرف کردن را نداای جامع و کامل برای آموزش دادن به مردم جهت صرفهچرا برنامه

 جویی باشیم ؟سازی و صرفهبایست فقط در زمان بحرانی و کمبود آب به فکر ذخیرهچرا می

 .شودچرا عملکردمان فقط منجر به یک سمینار ، کنفرانس و همایش و ... می

 انجام دهیم .باید برای جواب دادن به این چراها و دیگر چراها فکری اساسی برای نسل آینده که با خطر کم آبی روبروست 

 به فکر کودکانمان باشیم .

ای کره زمین هاین را باید بدانیم که ایران سرزمینی است خشک با نزوالت جوی بسیار کم بطوری که اگر میانگین بارندگی ه در سطح

یلی متر است مقایسه کنیم م 058شود با متوسط بارندگی ساالنه در ایران که تقریبا رقمی معادل میلی متر تخمین زده می 068را که حدود 

 (.6936)ساالری جزی،مالحظه خواهم شد که بارندگی در ایران حتی کمتر از یک سوم متوسط جهانی خواهد بود

 .بنابراین باید پذیرفت که خشکی در ایران یک واقعیت اقلیمی است و این ما هستیم که باید خود را با آن سازگاری دهیم 

 اهميت و ضرورت 

ر خشکی چاره کار شناخت اقلیم و سازگاری با آن است نه مقابله با آن . پس نتیجه اینکه توزیع آب در مناطق جغرافیای برای زیستن د

 باشدکشور نامناسب است و قسمت اعظم مناطق آن کویری و خشک و کم آب می

 –ید سعی شود تا حد ممکن از نزوالت جوی وری آب است . باهای سازگاری با کم آبی استفاده از منابع آب و افزایش بهرهیکی از راه

 های سطحی و منابع زیرزمینی و رطوبت خاک به نحو مطلوب تهیه و استفاده شود .جریان آب

های هیدرولوژیکی مرتبط با آنها . کمبود آب که مردم ایران از قدیم االیام با آن واهد بود مگر با شناخت پدیدهخاما این کار عملی ن

اجتماعی بوجود آورده است که حتی استفاده از این منابع را تحت الشعاع  –اقتصادی  –های فنی و فرهنگی ن پیچیدگیمواجه بودن چنا

ها مسائل بسیار مهم فنی و اجتماعی وجود دارد که بسادگی ها و چاهو یا حقابه رودخانه هاقرار داده است بعنوان مثال در سیستم قنات
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گیری باید ابعاد این گونه مسائل از نظر یل از هر تصمیمقهای آبی را در حوضه آبریز یک رودخانه اجرا کرد لذا توان طرحنمی

کند تا در کاربرد قوانین هیدرولوژیکی رعایت احتیاط به عمل آید بنابراین در هیدرولوژیکی شناخته شود. عالوه بر این مسائل ایجاب می

 (.6930ی،)حبیبمسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز توجه شود وضوعات هیدرولوژیک باید بهاستفاده مقید از آب عالوه بر م

با توجه به محدودیت منابع تأمین آب، کاهش نزوالت جوی، باالرفتن سرانه مصرف، هزینه گزاف بازیافت پساب فاضالب های خانگی، 

آب در هر یک از بخش های تأمین، توزیع و مصرف با اعمال  رشد روزافزون جمعیت و... ضرورت مدیریت و عقالئی نمودن مصرف

 .مدیریت در طول دوره پنج ساله سوم اقدامات گسترده ای انجام شده است

اها و ختی گیری قبایل و روستباید یاد داشته باشیم که در مناطق خشک، آب از قدیم االیام اساس شکلبا توجه به اهمیت این موضوع و 

 (.6936)ساالری جزی،ای نیست که بتوان بدون مطالعه با آن رفتار کردده و مقولههای محلی بوحکومت

 تعريف مديريت مصرف آب

های به هم پیوسته بین صنعت آب و مشترکین آن با هدف حفظ منابع آبی کشور و به منظور ای از فعالیتمدیریت مصرف شامل مجموعه

زینه کمتر به ای است تا بتوان با کارایی بیشتر و ههای منطقهمشترکین تحت پوشش شرکتتوزیع عادالنه آب با فشار و دبی متناسب به 

 (.6936مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت)وزارت نیرو،

 های اثرگذاری در مديريت مصرفزمينه

ائه الگوی صرف مشترکین از طریق ارمصرف، بهینه کردن م رویهیکی از راهبردهای مهم شرکت آب و فاضالب برای مقابله با افزایش بی

همیت ا باشد. از دیدگاه اجتماعی نقش مدیریت مصرف از این لحاظکارهای اساسی در این زمینه میمصرف مشترکین مختلف و یافتن راه

دهد و یرا مورد کنکاش و موشکافی قرار م های پنهان و غیرشفاف روابط شرکت آب و فاضالب با مشترکین و مسؤلیندارد که گوشه

  .نمایدمشترکین و مسؤلین را فراهم می  شرایط تبیین راهبردهای شرکت در روابط با 

 : های موجود، مدیریت مصرف آب ضرورتی انکار ناپذیر است، زیرابا توجه به یافته

 تصور عمومی بر این است که آب فراوان و تقریباً رایگان است. 

  منابع آب محدود و مصارف روزافزون است. 

 نمایندها به شدت منابع آب را تهدید میها و فاضالبپساب. 

  ودشدچــار اختالل می های آبرفتیها و فشرده شدن بافتچــرخه طبیعی آب به علت فعالیت انسان و تخلیه سفره. 

 کندرعایت الگوی مصرف امری کم اهمیت جلوه می. 

  این بخش شفاف نیستهای دولت در های انجام شده و یارانهگذاریسهم سرمایه. 

  گذاری طوالنی استقیمت آب ارزان و فرایند نرخ. 

  (.6936)شرکت آب و فاضالب تهران،کمبود آب به شدت بحران ساز است 
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 و پيشنهادهای ارائه شدهمديريت مصرف آب در زمان غيربحراني 

کاهش آب به حساب نیامده، کاهش فشار در شبکه، نوع  –از عوامل موثر بر کاهش تقاضای آب شهری ، بطورکلی در مدیریت تقاضا 

ناسب آب، گذاری مکشی آب منازل، استفاده از قطعات و وسایل کاهنده مصرف آب، نرخسیستم توزیع آب در شهر، اصالح سیستم لوله

 (.6908)منوچهری،درصد گزارش شد  68تا  05های مختلف بین میزان آب به حساب نیامده در استان

 65حداکثر آب بحساب نیامده در یک شبکه توزیع حدود  –انداردهای جهانی برای کشورهای خشک و نیمه خشک کم آب طبق است

 %65توسعه شده است . طبق این استاندارد برای شرایط ایران چنانچه آب بحساب نیامده از میزان  %05و برای کشورهای پرآب حدود  %

 زیافت الزامی است .گذاری برای باتجاوز نماید ضرورت سرمایه

به دلیل  شود و اغلبهای آب و فاضالب منظور نمیشود که درصورت حساب فروش شرکتآب به حساب نیامده به میزان آبی گفته می

 گیردا صورت میه، انشعابات غیر مجاز ، کنتورهای با پلمپ باز، نشت در شبکه به دلیل پوسیدگی و از کار افتادگی لولهرقرائت غلط کنتو

 (.6908)منوچهری،

، در شهرهای بوشهر، تبریز و اهواز بعمل آمده میزان تلفات آب در این تلفات آب شهریدر خصوص  6931در مطالعاتی که در سال 

 ها گزارشدرصد گزارش شده که بیشترین سهم تلفات مربوط به این شهرها شکستگی لوله %58و  %98و  % 91شهرها به ترتیب 

 (.6930)حبیبی،شد

بایست در آینده اول به فکر عرضه و تقاضای آب شهری جهت بقای نسل آینده باشیم و این کار میسر نخواهد در این شرایط ابتدا می پس

 ود .ششد مگر با آموزش و فرهنگ سازی ، درست مصرف کردن و صرفه جویی در الگوی مصرف که به صورت نسبی استفاده می

بطوری جدی به آن دقت نمود و آن را مدیریت نماییم آموزش درست مصرف کردن و صرفه بایست نکته مهمی که در این بحث می

جویی در زمان غیر بحرانی یعنی اینکه این فرهنگ را در خانواده و مراکز آموزشی ارائه دهیم که در فصلی که میزان آب به نسبت دیگر 

ه در زمان شود. چرا ک در زمان بحرانی وکمبود آب صرفه جویی بایست به همان میزان یا اینکه حتی بیشترباشد میفصول موجود می

سازی و درست مصرف کردن را دارد . اما در زمان فصول پر جویی و ذخیرهبحرانی آب خواسته یا ناخواسته انسان خود اقدام به صرفه

صرف آب نداشته و در این شرایط هدر ای به مدیریت مکنندگان و مجریان و متصدیان امور آب زیاد توجهآب و غیربحرانی هم مصرف

 گیرد .رفت آب زیاد صورت می

ریحی باشد بعضی از مراکز خدماتی و فرهنگی تفسازی نیز زیاد میبعنوان یک مثال در مناطقی که آب در شرایط بحرانی نیست و ذخیره

بایست یباشد. نکته دیگری که ممت پایین آبها  مینمایند که این بخاطر قیمثل کارواش و استخر ها و ... از آّب شرب شهری استفاده می

باری های دولتی و عمومی اجبه آن اشاره نمود استفاده کردن از شیرآالتی که برچسب الگوی مصرف را داشته باشند در منازل و ارگان

 گردید.
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ی به حدی خواهد رسید که آن را در جویی آب و یادآوری روزانه که آب یک روزها به طور جدی به آموزش و صرفهآیا ما در رسانه

گیرد و اگر حساسیت موضوع کمبود آب در آینده را برای مصرف کنندگان قرار های مشخصی در شبانه روز مورد استفاده قرار میزمان

 ایط بحرانی قرار دهد .رتواند خود را در شنگردد مصرف کننده نمی

جویی آب را در مقطع ابتدایی تا دانشگاه بعنوان یک موضوع مصرف کردن و صرفهدرست توان آموزش می پیشنهادو در آخر بعنوان یک 

 .مجویی ایمن نمایدرست مصرف کردن و صرفه مهم و حتی یک واحد درسی ارائه گردد تا نسل آینده خود را از بحرانی بی آبی ، با
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