
 
 

  
 

 

 میزگرد

 1398 تابستان، 2، شماره چهارمال س                                              79                                         نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب       

 میزگرد تخصصی مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی

 (1397آبان  22 ،دانشگاه صنعتی اصفهان)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران، 

 

 اعضای میزگرد:

 )استاد دانشگاه تهران و مدیر جلسه( دکتر تابش

 (مهندسین مشاور تمدن کاریزیمدیرعامل شرکت دکتر سمسار یزدی )

 )استادیار دانشگاه شهید بهشتی( زادهدکتر جلیلی قاضی 

 )مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان( خانم مهندس مالباشی

 )عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان( طاهریمهندس 

 تهران( 2وری شرکت آب و فاضالب منطقه )مدیر دفتر پژوهش و بهره فردکتر سجادی

 

 
 دکتر تابش:

و دانید با توجه به شرایطی که درکشور ما میکه طور همان

های مختلف حاکم شده و کمبود منابع و عدم بسیاری از کشور

ها و است، ما دچار تنش مدیریت مصارفی که اتفاق افتاده

از جمله هستیم که  دنیانقاط  صیهای آبی متعددی در اقبحران

همین خاطر برد. بهکشور عزیزمان هم از این موضوع بسیار رنج می

آبی جزو مباحثی است که بحث مدیریت مصرف و سازگاری با کم

عنوان یک چنین بهد و همدر دستور کار وزارت نیرو قرار دار

مصرف و  برای کاهش مجبور هستیم که تمام توانمان راضرورت 

که بحث با توجه به این .بریمکارمدیریت مصرف در حقیقت به

ما حقیقت تواند ابعاد مختلفی داشته باشد درمیمدیریت مصرف 

های گوناگون و از دوستان عزیزی که با تخصص سعی کردیم از

 دن به این بحث پرداختندر طول دوران کارشاهای مختلف جنبه

و  استعیت موضوع بسیار بیشتر از این ، گرچه جاماستفاده کنیم

، اصال حد چند دقیقه یا مدت زمانی که در خدمت شما هستیمدر 

به ضوع به تمامی اشاره کرد و فقط به کلیت مو ودشنمی

 ت. هایی از موضوع خواهیم پرداخقسمت

هایی که ضرورت دارد مورد در رابطه با مدیریت مصرف آیتم

د بحث کاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب است گیربحث قرار

ب است ولی در های مهندسی آب و فاضالکه جزو وظایف شرکت

مباحثی  ز ابراز کاهنده وقت استفاده ادر حقیملک  قسمت داخل

ازای تقاضایی که هب آب کمتری راکه صبح هم مطرح شد که ما 

باید تجربیات  ن قسمت هم، در آکنیموجود دارد بتوانیم مصرف 

که این دو چنین برای اینهم .داشته باشیم و دانش فنی الزم را

بحث  ،گذاریشوند بحث قانونجور وانند با هم جفتمسئله بتو

سازی هم نقش بسیار مهم و و بحث آموزش و فرهنگ تبلیغات

 از آقای دکتر سمساری یزدی شااهللان ند کرد.ایفا خواه اموثری ر

ها در شهر یزد و پیشکسوتان این حوزه هستند و مدت وکه جز

 هایی رادر این زمینه کار کردند و پروژه جاهای مختلف کشور

 ،در شهر یزدداشتند و مدتی هم مسئول بخش یونسکو بودند 

از آقای دکتر  ند و سپسکنکنیم که بحث را شروع می تقاضا

خصوص در رابطه با کنیم که بهمی درخواستزاده قاضیجلیلی 

و محدودیت اعمال کردن برای بندی عنوان جیرههایی که بهبحث

  دهند.ادامه  د بحث را، وجود دارمصارف

خانم مهندس مالباشی مسئول بخش مدیریت مصرف و 

درآمد استان اصفهان هستند که با توجه به بدون کاهش آب 

های اخیر خصوص در سالنی که شهر اصفهان بهشرایط حاد و بحرا

در تابستان گذشته داشته تجربیات خوبی در این زمینه حاصل و 

 %92شد  که صبح هم گفته طورهماننوعی به انندکردند که بتو

که در سطح الگوی  دمشترکین اصفهان مدیریتی داشته باشن

از توفیقاتی بوده که این هم  د مصرف کنند.نهبخوا امصرف آب ر

م مهندس شااهلل تجربیات را خانان و در این بخش حاصل شده

گذاری فر در رابطه با بحث قیمتفرمایند. آقای دکتر سجادیمی

تواند در های اقتصادی میانگیزهو نقشی که کنترل قیمت و 

جناب آقای  .ن هستیمکاهش مصرف ایجاد کند در خدمتشا

م از نظام مهندسی استان اصفهان تشریف مهندس طاهری که ه

با توجه به بحثی هم که صبح آقای دکتر فاضلی فرمودند اند آورده

ظام مهندسی و بحث ساختمان ن 16در رابطه با مبحث 

 نظام مهندسی در این زمینه شده را در سطح هایی کهریزیبرنامه

 هلل توضیح خواهند داد. اشاان
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 : دکتر سمساری یزدی

آن چیزی را که ، ویم خدمت عزیزانگخیر مینام خدا. عصر بهبه

های هم راجع به بررسی روشدتوضیح  نقرار است من خدمتتا

نوعی در که بهمختلف جداسازی آب شرب از سایر مصارف است 

ر دسترسی مدیریت کیفی قرار د بندی مدیریت مصرفرده

یل مختلف بیشتر دالهای گذشته بنا بهما در طول سال .گیردمی

که به مدیریت متعارف که مدیریت عرضه آب بوده پرداختیم تا این

دانیم این که میبرای این ،تقاضابپردازیم به مدیریت مصارف و 

ت منابع آب و عرضه آب و ریمدی .ها بسیار سخت هستندمدیریت

 انشای بوده و معموال با پول مشکلای کار سادههای سازهمدیریت

 است.شده حل می

در بخش مصارف خانگی در  ید کهفرمایمالحظه می جادر این

آب  لیتر 15حداکثر  ،مجموع طبق استاندارد صنعت آب کشور

 لیتر آب 170که باید در حالی ،باید صرف شرب و پخت و پز کنیم

کنیم. هدف ما این بوده که در لیتر تامین  15خوب را برای این 

ر کنیم و ه بندیآب را به طبقات مختلف کیفیت دستهحقیقت 

ترتیب ما انتظار دهیم. به اینخودش تخصیص  کیفیت را به رده

ود کیفیت آب شرب که شکار انجام که اینتیم بعد از اینداش

یع سیستم تامین و توز ارتقا پیدا کند، شود،بندی مینوعی دستهبه

وری نسبی آب آب هم ارتقای پایدار داشته باشد و افزایش بهره

هم داشته باشیم. پس بدین ترتیب جداسازی تفکیک آب یعنی 

های ای که ابتدا مصارف آب به ردهگونهبهمدیریت کیفی آب 

بندی شده و سپس آب مورد نیاز هر رده مختلف کیفی دسته

یش کاری که کماب .دشوسب با کیفیت مورد نیاز آن تامین متنا

حسب شرایط و مقتضیات و شرایط هم در نقاط مختلف کشور بر

نیم آب شرب را از مصارف اکه ما بتوایناست. محلی انجام شده 

 بهداشتی جدا کنیم و از فضای سبز عمومی هم جدا کنیم. 

لی هستند های اصروش را که روش 4کاری که ما انجام دادیم 

تصفیه آب  (1 .ها را با هم مقایسه کردیمسی کردیم و اینبرر

برای جداسازی آب شبکه دوگانه توزیع آب تعریف  (2؛ خانگی

. در واقع بندی( آب بسته4آب و جایگاه عمومی برداشت  (3؛ کنیم

 ،بسنجیم از انجام این پروژه این بوده که این چهار روش را هدف ما

هیم اجرا خوامی نیم که برای یزد کهیو بب ه کنیمبا هم مقایس

 .تر استها مناسبیک از این روشکنیم کدام

در  .ها بودنیم سرانهاین پروژه بدا در اولین چیزی که الزم بود

مبحث است و مصرفی که معموال  نیاز انسان یک ،سرانه شرب

ما ر و استاندارد هم یک مبحث است. یک مبحث دیگ شودمی

المللی چه در چه در زمینه بررسی سوابق بین کارهای زیادی

آن جا بهفرصت نیست اینن که خیلی ر خودمازمینه سوابق کشو

ا عرض ن این رانم خدمتتاتودر مجموع می انجام دادیم. ودشاشاره 

که ما در شهر اردکان انجام دادیم در  ایکنم که با آماربرداری

 2/3در روز تقریبا  برای یک نفرکه این نتیجه رسیدیم مجموع به

لیتر  4 ان این رقم رمامورد نیاز است که در پروژهلیتر آب شرب 

مهندسی آب و علوم و ش هم در مجله اه. مقالتیمدرنظر گرف

 . است فاضالب چاپ شده

هیم باید د مورد بررسی قرار که این چهار روش رابرای این

من فقط  .کردیمبررسی می ها راهای آنمزایا، محاسن و پتانسیل

طور خالصه بهرا  ها داشتیمیی که در مورد هریک از روشهانگرانی

که  ایبندی نگرانیکنم. در مورد آب بستهن عرض میاخدمتت

داخل بطری است ر بهضرت ترکیبات مجاست نگرانی مها

  60-50و به باالی  شودکه آب داخل بطری خیلی گرم صورتیدر

، داتفاق بیفت است خورشید ممکن خاطر تابشکه به ددرجه برس

که  ظروفیکه و اینست او پسماندش اش محیطیمسائل زیست

و  ندنداربازچرخانی  خیلی ظرفیت شوددر داخل کشور تولید می

  .الی آخر

ترین مشکلی که وجود داشت در مورد تصفیه آب خانگی مهم

که یک این .عدم آگاهی استفاده کنندگان از این دستگاه بود

که مردم اطالع  شودمقداری آب مرتبا وارد شبکه آب فاضالب می

زیست واقعا ش در محیطیهایش و دفع فیلترفیلیترها د.ندارن

های زمانی که باید یش و گامهااست و اصال تعویض فیلتر مشکل

کس در کشور مسئولیتی در قبال که هیچ، اینشودها عوض فیلتر

 ایراداتش بود.ها جزو کند، اینها قبول نمیاین

ا داریم، در مورد جایگاه عمومی برداشت آب که همه رقمیش ر

د، کننها برداشت میمجانی مثل سقاخانه، عمومی که مردم کارتی

توانی سیستم د ناوجود دار آن که در مورد ایشاید باالترین نگرانی

مسن، که افراد برای این .در خصوص برقراری عدالت و برابری است

انند بقیه استفاده کنند م ماز این سیست دنناتوکودکان نمی، معلول

ایراداتش از ها و غیره هبها و تجمع آب در لولو مسائلی مثل آب

 هستند.

گذاری خیلی هزینه سرمایه ،در مورد شبکه دوگانه توزیع آب

یعنی شبکه آب شرب  ،احتمال اختالط آب بین دو تا شبکه ،باال

فرمایید موضوعاتی که مالحظه می و شبکه آب بهداشتی و سایر

 های این موضوع هستند.نگرانی

م نیکها را مقایسه واهیم این مدلکه ما بخدر مجموع برای این

ها دریافت کرده هایی که از اینه مزایا و محاسن و نگرانیبا توجه ب

فکری با  این نتیجه رسیدیم که یک جلسه طوفانبودیم به

 .مآوریهای مقایسه را دریارمتخصصین داشته باشیم و مع

ه این چهار روش را باهم مقایسه کتوجهی برای اینهای قابلمعیار

معیار اقتصادی، اجتماعی، شامل ، هاند. معیارکنیم استخراج شد



 

 
 1398 تابستان، 2، شماره چهارمال س                                              81                                         نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب       

پذیری، پایداری و بهداشتی است. در واقع زیست محیطی، امکان

چهار روش یعنی جایگاه  نآ ،ها و با استفاده از مدلبا این معیار

بندی و تصفیه آب ، آب بستهدو گانه، شبکه توزیع برداشت آب

ن روش بهینه خارج آو در نهایت  شوندمحک زده می انگیخ

نهایت در مورد شهر اجرا شد درکه این مدل بعد از این .ودشمی

این نتیجه رسیدیم که روشی که باالترین امتیاز را کسب یزد به

بندی است آن، آب بستهه برداشت آب است و بعد از کند جایگامی

گانه است و درنهایت تصفیه آب خانگی در ه دوشبک ،و بعد از آن

 گیرد.مرتبه آخر قرار می

ها مهم چه که برای ما در این روشآنن عرض کنم خدمتتا

ها یک از این روشمبود این بود که ببینیم در این منطقه خاص کدا

انستیم از شاید در یزد بهترین جواب را تو دهد.بهتر جواب می

اما شاید در جای دیگر واقعا ، بگیریمجایگاه عمومی برداشت آب 

ی بهترین امتیاز و بهترین روش دیگراین ترتیب نباشد و یکبه

 . دنمره را بگیر

 

 
 دکتر جلیلی زاده قاضی زاده:  

 .م صحبت کنمهخوابندی آب میمن در واقع راجع به بحث جیره

ای را اشاره کنم ی عزیز یک نکتهیزد ضمن تشکر از دکتر سمسار

اجع به جداسازی آب شرب از آب رکه بحث ایشان کامل شود. 

که ما آب را جدا زمانیکه  غیرشرب، دوستان توجه داشته باشند

یا با هر  بندیداشت آب، یا با آب بستهمثال با ایستگاه بر ،کنیممی

ن شبکه دومی که آ روش دیگری، آب شرب تکلیفش روشن است.

 ، این خیلی مهمنام غیرشربود یا بهشنام بهداشتی گفته میبه

د. ن آب باید در حد آب شرب باشآکیفیت انند که دوستان بد است

و شست ا برای استحمام وتر از آب شرب رشما حق ندارید آب کم

که بعضی از مدیران یا  است اینکته این یک د.شو استفاده کنی

، تصفیه یم فاضالب را تصفیه کنیمما بیای د کهکنندوستان فکر می

د، یا بعضی از دوش بگیرن در شبکه با آنبفرستیم  اش راهشد

کار انجام جای دنیا هم ایندر هیچ .پذیر نیستمصارف، این امکان

نیم کیفیت اتوآوری کنم. ما مینشده، این نکته را خواستم یاد

از  غیر دناتواما نمی ،اریمگذشبکه دوم را کف کیفیت آب شرب ب

 د.باش آن

های آب و در شهرها و شرکت 1396طبق آمار مصارف سال 

یعنی یک نفر  ،ستا 238تا  140از عدد  فاضالب، مصرف سرانه

 کاهش اریم اینهخواما مید. کنچند لیتر در روز آب مصرف می

های بسیار متنوعی است، دهیم یعنی مدیریت مصرف کنیم، روش

نی و ، محورهای فدهای مختلف مدیریت مصرف دارمحور

د، بحث جداسازی، هایی که دوستان اشاره کردنمهندسی، روش

های مصرف، استفاده از آب خاکستری، بحث استفاده از کاهنده

د. در ارکه وجود د ندهایی هستها همه روشکاهش تلفات، این

های در واقع با دیدگاه ها روشرسانی، اینبحث آموزش، آگاهی

های اقتصادی که آقای و همچنین روش اجتماعی و آموزش است

گذاری، نظام های قانونفر اشاره خواهند کرد. بحثسجادی دکتر

یک  بندهاما  .داریم اها رمهندسی که اشاره خواهد شد، ما این

هم این است که آن ،بینمرف میمشکلی در بحث مدیریت مص

کنیم، بین این  م برای یک شهری انتخابهیخوامیوقتی که 

 ا انتخاب کنیم.طور روش برتر رهیم که چدانهای مختلف نمیروش

ا استفاده کرده باشد، این نیست که اگر یک شهری یک روشی ر

لذا این یک نکته  د.هم قابل استفاده باش رهای دیگاین برای شهر

د که توجه کنن ی آننظر من باید روازکه دوستان  است کلیدی

ان خودم حل را برای پروژهحل، بهترین راهها راهدهبین طور ماچه

  انتخاب کنیم.

بندی مطرح جیره ثشنیدم که در اصفهان بح بندهامسال 

شود. های مختلف کشور انجام میبندی آب در شهرشده بود. جیره

بندی نگاه روش مدیریت مصرف، دوستان به جیرهعنوان یکبه

ع به کارهایی که ما نباید م در این جلسه راجهخوامی بنده کنند.

البته  بندیصحبت کنم. جیرهیم هدانجام در بحث مدیریت مصرف 

 شود، با اهداف توزیع آب، کاهش تلفات.با اهداف مختلف انجام می

بندی متداول آن این است که ما جیرهظاهر، به هدافااما یکی از 

مثال  کنیم.کنترل می بندی مصرف آب راتوسط جیره، کنیممی

، هر چقدر کنمبندی مییرهجآیم شهری آب کم دارم، میمن در 

شود. این دیدگاه کنم، پس مشکل حل میآب دارم تقسیم می

  صحیح نیست.

کل اول، هیم چه مشکالتی دارد؟ مشدبندی انجام اگر ما جیره

مان این است که ه، یعنی ما وظیفنارضایتی مشترکین است

 ک جورهاییی کنیم.پاک می اصورت مسئله ر ،آبرسانی انجام دهیم

 دهیم.م خواستیم نمیوقت ههر  ،مدهیهر وقت خواستیم آب می

پرداخت  ابعد پول آب ر ،کنندخب مشترکین شکایت می

کاهش رفاه است.  ،آن است که اولین مسئله مشخص کنند.نمی

 بیند.شدت آسیب میها و شبکه بهبندی زیرساختدر جیره

و استهالک قوچ  دلیل جریانات ناماندگار که داریم و ضربههب

این  افتدبندی میزیاد، اتفاقی که در جیره علت کارشیرآالت به

کند. اگر االن مقداری است که مقدار دبی نشت افزایش پیدا می

، در روز چندین کنیدبندی میله دارید، وقتی جیرهنشت در لو

مقدار نشت افزایش پیدا  .کنیدباز می و بندیددفعه شیر را می

، این نشتی داریدمثال شما یک  شود.یابی مشکل میکند، نشتمی

بندی آید. وقتی جیرهروی سطح زمین می د وکنب نشت میآ

مثال  .کنیدقطع می اد شما آب رید روی سطح بیاهخوااست تا می
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که به قطع کردیم و آب برای این اساعت ما آب ر 12فرض کنید 

سطح به د هخواتا می .ساعت زمان نیاز دارد 18سطح زمین برسد 

های نامرئی نشت شود.و دیده نمی شودآب قطع می برسدزمین 

. شوندترکیدگی لوله و حوادث زیاد می .شونددر واقع زیاد می

کند، به کاهش پیدا می های برگشتیدلیل جریانهکیفیت آب ب

های زنگاب در شبکه، افزایش هزینه، علت جریانات برگشتی

  است.این از مشکالت  ،بردارینگهداری و بهره

دانند که وقتی دوستان ما در شرکت آب و فاضالب می

های شود. کنتورن سخت میاکارشقدرد چهکننبندی میجیره

علت وجود ند، بهدهها خطا میشود، کنتورمشترکین خراب می

که ، یا اینگذارندپمپ در منزل ب هستند مشترکین مجبور هوا

رفت آب داریم. یعنی مثال در  سری هدرو یک دمخزن تهیه کنن

که آب قطع برای وقتی دکنآب می اها ربندی فرد ظرفجیره

ای بچه د.رریز داافتد و دورهر دلیلی این اتفاق نمیبعد به ود.شمی

بندد و شیر را نمی بعد است، آب قطع د،کنمثال شیر آب را باز می

ریز مخازن در منازل شود. سرد و آب تلف میآیشب آب مینصف

ای اما یک نکته فقط اشاره کردم. زمانه به د. بنده با توجوجود دار

مایید این موضوع خیلی تکنیکی که دقت بفر استکه هست این 

ای دارید که کنید یک شبکهشود؟ فرضها زیاد میاست. چرا نشت

علت قطع و وصل و این کنید، بهبندی مینشت دارد، شما جیره

 هانشت دبیکنیم، دائمی که به این تحمیل میهای غیرجریان

. چون حجم نشت برابر با دبی ضرب در زمان است شود،زیاد می

ه راجع به این بحثی که بند ببینیم شود. حالاینجا دبی زیاد می

 گذارند.بندی میا گرداب جیرهراسم این چیست. دارمبندی جیره

آگاه در شوند ناخودیعنی مدیرانی که در این گرداب گرفتار می

که بدانند چه اتفاقی خواهد ینبدون ا شوند،یک مشکلی درگیر می

 افتاد. 

رض فیقه برایتان یک مثال بزنم، کنم در چند دقسعی میبنده 

که ما یک تولید آب داریم. معموال تولید آب دو قسمت است،  کنید

 شود، یک قسمتش هم تلفات است.یک قسمتش مصرف می

واحد  30، کنیمواحد مصرف می 70کنید در یک مثالی  ما فرض

شود، در واقع دیگر می 100، حاال مجموعش نشت داریم هم

 مدیر این کار است. حاالاالن شبکه در حال  اریم.بندی هم ندجیره

دهند که شما شود. به او خبر میمشکلی مواجه می پروژه با یک

کار هچ دبینمی واحد آب داری. 80واحد آب نداری و  100 دیگر

گوید من اگر می بندی کند.افتد که جیرهبه این فکر می کند.

شود. ، مشکلم حل میدکننبندی کنم مردم کمتر مصرف میجیره

ساعت هم  20، دکنساعت آب را قطع می 4 مثال فرض بفرمایید

د؟ دقت کنید فتادهد. خب اینجا چه اتفاقی میبه مردم آب می

ساعت آب  24 در طول که از آنتصور کنید  اای رشما یک لوله

قطع  امدید یک ساعت هایی آب رآحاال شما  کند.نشت می ددار

، پس کنداز لوله آب نشت نمی است دیگر وقتی آب قطع کردید.

ساعت  4 ،ساعت 24 در اگر ما مثال در این مثال شود.نشت کم می

شم کم ا قطع کنیم یعنی یک ششم، یعنی نشت یک شآب ر

دفعه کی ود. سپس وقتیشمیواحد  25 ،واحد 30، مثال شودمی

، فرض کنید ندکنکمتر آب مصرف میبندی شده مردم آب جیره

، د شدهواح 25 کنند، نشت همواحد آب مصرف می 55مردم 

االن این مدیر  ود. پس مشکل حل شد.شواحد می 80 جمع آن

 ا حل کرد. که مشکل کمبود آب ر بسیار خوشحال است

علت این قطع و وصل د؟ بهفتاحاال ببینیم چه اتفاقی می

ساعت آب  20دقت کنید  کند.، دبی نشت افزایش پیدا میشبکه

، مقدار شودمی چون دبی زیاد شود.اما دبی زیاد می کند،نشت می

 گیرندطرف مردم یاد مینشود. از آمی واحد 28نشت فرض کنید 

که شود، نه اینپس مصرف دوباره زیاد می بخرند.پمپ  ومخزن که 

 88، پس در مجموع شودواحد می 60مثال  از روز اول زیادتر شود،

 گویدمی آورد.واحد آب کم می 8یر ما دوباره مد شود.واحد می

کردم مشکل حل شد، االن  بندیکنم؟ دفعه قبل که جیرهکار هچ

کند می ساعت 10 راساعت قطع آب  4 باراین کار را ادامه دهم.این

زیاد  بندی را)این فقط یک مثال عددی است(، یعنی زمان جیره

آن بحثی  ، طبقشودبندی زیاد میکه زمان جیرهکند. هنگامیمی

، پس نشتش هم افتدازکار میهایی که قبال داشتیم، شبکه ساعت

طرف هم مصرف، آناز  شود.واحد می 19، نشت تقریبا شودکم می

و تعادل برقرار ، دوباره مشکل حل ماندهبیش همان مقدار باقیوکم

، دبی شوددبی نشت دوباره زیاد می گذرد،دوباره زمان می شود.می

مردم شود. میواحد  27، فرض کنید مثال شودنشت که زیاد می

قبال فشار  زنند.هایشان پمپ میروند در خانهمی هم یاد گرفتند

پس  ،بیشتر شده مقدار متعادلی بود، اما االن فشار منزل شما یک

شود، بلکه کم نمیرف پس مص گیرید.دوش میاالن با فشار بیشتر 

ما  بعد ،واحد شد 90نتیجه مثال تولید آب ما در  شود.تر میزیاد

کنیم و زیاد می بندی راساعت جیرهدوباره  .آوریمآب کم می

و این داستان  کنندها در محموع کاهش پیدا میدرنتیجه نشت

علت افزایش دبی نشت آب کم به مرتب کند.ادامه پیدا می

 آوریم. می

فرض کنید مصرف کم و بیش ثابت مانده باشد، حتی مصرف 

فرض کنید  کند. نهایتامیاگر کم شده باشد، نشت آن را جبران 

د نشت واح 20و ما  دگذرو زمان می رسیممیچنین شکلی به

ساعت به شبکه آب  8االن ما  واحد هم مصرف داریم. 65داریم، 

 2داریم که هایی ساعت آب ندارد. االن شهر16هیم، درواقع دمی

 4روز اول  د.نهددو ساعت آب نمی ،روز اول دهندساعت آب می

حاال ببینید  دهند.ساعت آب می 2 د، االنساعت قطع آب داشتن

آن کمبود که  دنویگمی رسد. به اوبه این مدیر یک خبر خوب می

آب واحد  100روز اول  آبی که داشتیم برطرف شد، یادتان هست

کن آوردیم، شیرینآب ،نه دنویگمی واحد. 80تا  کم شدو داشتیم 

، من آب تامین شد دیگرخب  ویدگمی حاال مدیر آب تامین شد.
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ببینیم  دد به روز اول برگردهخواحاال که می برگردم.به روز اول 

 20ساعت آبرسانی داریم، نشتمان  8االن ما  افتد.چه اتفاقی می

 60شود نشت می ،ساعت 24کردیم  ساعت را 8واحد است. اگر 

کل تولید  است. برای واحد 65عنوان مثال ن هم بها، مصرفمواحد

انیم از تونمی ردیگ .احتیاج داریم واحد 125االن به  ،آب

 واحد آب تامین کنیم. 125که مگر اینبندی بیرون بیایم جیره

 واحد.  65واحد آوردم روی  70ا از د من مصرف رنیتازه دقت ک

کنیم مصرف کم ما فکر می است. بندیلذا این داستان جیره

قع ما در وا شود.، ولی مشکل ما حل نمیشد، مشکل حل شد

با این  اها رهیم نشتدمی ا، این رکنندمردم آب مصرف می هرقدر

لیدی و مصرف و عبارتی اگر حجم توبه کنیم.یسیستم اضافه م

 ،کنیدکم می اساعت آبرسانی ر ه، شما هرچحجم نشت ثابت باشد

گرداب  ،به اینلذا  افتد.و این اتفاق می شوددبی نشت زیاد می

م شویگرفتار می که ما در آنوییم. گردابی است گبندی مییرهج

دنبال که جای این، بهکردهو یک شبکه سالمی که داشته کار می

واقع هیم، در انجام د را بهتر مدیریت مصرفویم که برهایی روش

 هیمدتر انجام میهیم. هر چه بیشدانجام می بندی رااین جیره

شود، احتیاج به ساعت ، تلفات بیشتر میشودمصرف بیشتر می

د. کنبندی بیشتر داریم و این چرخه باطل ادامه پیدا میجیره

 بخشید که اگر بیشتر وقت گرفتم.ب

 

 دکتر تابش: 

با توجه به اقداماتی که انجام نم مهندس مالباشی بفرمایید خا

 ؟کردیداین گرداب شدید یا از گرداب عبور اصفهان دچار  در دادید

 

 
 خانم مهندس مالباشی:

 اصفهانر د عمال ولی ،شده بندیجیره اصفهان که اندگفته خیلی

 قرار اگر که کردیم آماده را خودمان مااست.  نشده بندیجیره

 اصفهان شهر در شبکه بندیزون بحث ،بیفتد اتفاق زمانیکی است

 کهاین .شد انجام کامال ،آبرسانی پوشش تحت شهرهای حتی و

 ،یموبر خوب بندیزون طرفهب باید که رسیدیم مرحله اینبه

 آب بحران بگوییم را اسم آن و) 1396 سال اواخر از که بود اتفاقی

 فاضالب و آب تحویل و (آبی کم بگوییم محترم وزیر قولهب یا

 شاید رسید و تحویل %70 به اوقات بعضی عنیی ،شد کمتر خیلی

 5/7 اصفهان استفاده مورد آب نیاز که است زمانی .کمتر هم

 مترمکعب 5 آب کهاین به برسد اوقات بعضی حاال ،است مترمکعب

 مدیریت را باید این جوریهچ ببینید ،شود داده اصفهان تحویل

 .برسد هماین از کمتر به که بود هم این هایزمزمه حتی و کرد

 ،مختلف هایحوزه از فاضالب و آب شرکت در اکیپی کی بنابراین

 آمادگی این و شد تشکیل برداریبهره محترم حوزه الخصوصعلی

 رسیدیم مرحله آن به راگ که جاد شد،ای مدیرعامل خود دستوربه

  .شد انجام مراحل تمام عنیی .باشیم آماده

 آنبه اگرچه .شد تقسیم زون عدد 22 به اصفهان شهر شبکه

 را اشآمادگی ولی ،کنیم قطع را آب جایی که نرسیدیم مرحله

 مشخص هازون مرز، شدند تقسیم ترتیبیبه هازون .کردیم پیدا

 این آب که شد قرار اگر که ،شدانجام  شیرآالت مانور حتی و شد

 آمادگی ،دیگر زون کی به شود انجام آبرسانی و شود قطع هازون

 دبی اگر کهاین عنیی .شد نوشته هم سناریو حتی .باشیم داشته

 جوریهچ ما ،کمتر حتی برسد و %70 به اصفهان شهر یلیوتح

 برنامه هااین تمامی برای ؟دهیم انجامرا  بندیجیره برنامه باید

 مرحله اینبه شکر را خدا ولی ،شد نوشته حتی بندیجیره

 نبود جوری ولی آمد پایین شبکه فشار که بود حدی تا .نرسیدیم

. شد بندیجیره و کردیم قطع را شهر از قسمتی کی بگوییم ما که

 سیستم در که اکیپی و برداریبهره مدیریت توانمند مدیریت با

 کمبود فقط .شد انجام مدیریت این خوب خیلی، داشت وجود

 ،شد انجام خطا کمی اب اول بندیزون این حتی .داشتیم را فشار

افزار نرم در هیدرولیکی صورتبه بعدا بندیزون این ولی

WaterGEMS آماده االن و شد چک هازون این تمامی و ایجاد

 انجام رسیدیم دوباره مرحله آن به دوباره نکرده خدایی اگر که ایم

 . دهیم

 خواهممی فنی بحث در ،شد انجام که بندیزون براین عالوه

 آقای که طورهمان ،اقدامات تمام در اصفهان ایفآبدر  که بگویم

 هایبحث هم ،هست فرهنگی هایبحث هم ،فرمودند تابش دکتر

 شرکت ،اقدامات این تمامی در واقعا عنیی .قانونی هایبحثو  فنی

 با مختلف طرق به ما آموزش ایرب. کرد فعالیت فاضالب و آب

 حتی .نبود آموزش صرف حتی .داشتیم نامهتفاهم پروشوآموزش

 که کنند کمک ما به هم فنی حالت در که بودی طوری نامهتفاهم

 از بتوانیم ما شود حفر اصفهان شهر در جدیدی چاه شد قرار اگر

 ،شدبا بندیجیره بحث شد الزم اگر ،کنیم استفاده مدارس محوطه

 که مستقرکنیم مدارس در را آب تانکرهای سریکی بتوانیم ما

 نهادمردم سازمان با. کنند استفاده هاتانکر آن از بتوانند مردم

 و پزشک سریکی از متشکل واقع در که داشتیم تفاهم

آموزش سریکی هااین که بوده مشاور و روانشناسی متخصصین

 شدندپخش مختلف جاهای و ادارات در و کردنددریافت فابآ از را ها

 از نفر 3000 حدود گفت توانمی .شدمی داده هاآموزش این و

 هااین از غیر شدند.داده آموزش طریق اینبه دولت کارمندان

می پیدا حضور فابآ نمایندگان خود که کارشناسانی و بود اداراتی
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 . کردند

 شدانجام  اصفهان فایبآ در که جدید کارکی فنی لحاظ از

 شرب مصرفبرای  آب توسعه قانون در. بود مصرف کاهنده لوازم

 فاضالب و آب شرکت که آمده صراحتا این روستایی و شهری

 محترم مشترکین اختیار در را مصرف کاهنده لوازم تواندمی

 واقعا .دکن دریافت را اشهزینه اقساط صورتبه و قراردهد متقاضی

در  1396 اردیبهشت 22 در شروعش ولی نشد اجرا جاییهیچ

 و سازیفرهنگ نآ کنار که طریق اینبه بود. اصفهان فایبآ داخل

 رسانیاطالع مشترکین همه به شدمی انجام که تبلیغات واقع در

 غیرحضوری رسانیخدمات سیستم 1522 شماره که شد انجام

 نیاز درواقع و گیرندمی تماسها آن با فاضالب و آب شرکت

 مراجعه محلبه شرکت طریق از . سپسکنندمی ثبت را ناخودش

 . گیردمی قرار اختیارشان در مصرف کاهنده لوازم و شودمی

 هم موازات به نااقداماتم و کارها تمام ما افتاد که اتفاقی کی

 تشویق مخزن و پمپ سیستم به را مشترکین ما بله .شدمی انجام

 نظر از مخزن و پمپ سیستم دانیممی هم خودمان .کردیم

 مصارف دانیممی .بود خواهد تاثیرگذار ما شبکه روی هیدرولیکی

 .کردیم هم ناتشویقش مشترکین رفاه خاطرهب ولی ،بردباال می را

 کاهنده لوازم فرهنگی،مثل  دیگر هایفعالیت کنارش در چون ولی

 کاهش االن ما که گفت توانمی ،شدمی انجام غیره و مصرف

 متوسط طوربه 1396 به نسبت 1397 سال ماه 6 در نمصرفما

 و پمپ سیستم اگر .بود %9 تا خانگیخش بدر  حتی که % بود6

 هماین از کمتر نامصارفم واقعا شاید ،کردندنمی نصب را مخزن

 . دیدیم عینهبه را مصرف کاهش ما ،شکرا ر خدا ولی ،شدمی

 

 تابش:تر دک

 توانیممی ما گویندمی دوستان از بعضی ،آیدمی پیش که صحبتی

 صورتهب و گذاریمب تاثیر کنندهمصرف روی قیمت افزایش با

 کاهش را مصرف توانیممی ،گذاردمی تاثیر قیمت که ایانگیزه

 در که شرایطی به توجه با که معتقدند دوستان از بعضی .دهیم

 مصرف میزان در دهیم قیمت افزایش هرچه ما دارد وجود ایران

 تجربه به باتوجه .کرد نخواهیم مشاهده را ملموسی قابل تغییر

که این و بدانیم را ایشان نظر خواستیممی فرسجادی دکتر آقای

  ؟کنیم کار مصرف مدیریت روی قیمت افزایش با توانیممی چگونه

 

 
 فر:دکتر سجادی

مدیر تامین مالی  جاب آقای مشغول ترجمه کتاب اینجانب

آقای  هستم. اقتصاد آب زیرزمینی به نام سیستم آب شرب آمریکا

 را کتاب این تا کشیده طول سال پنج که جاب اظهار داشته است

 150نامبرده برای نوشتن کتاب مذکور از نظرات  نوشته است.

نکته  دارد. مرجع نیز 500 بر مشاور استفاده کرده که بالغ

که موضوع آب یک علم چند  آموختم این است ای که بندهآموزنده

 آب اقتصاد خواهید به بحثمی شما اگر عنییوجهی است، 

، جامعه بپردازید، باید مواردی همچون حقوق آب، زمین شناسی

فرهنگ و مباحث نهادی را نیز در نظر شناسی، محیط زیست، 

 ندارد. وجود ایران در جامع رویکرد این که معتقدم بگیرید. من

کنم این است که  اشاره آنبه خواستممی من که اینکته اولین

 .کنیم کار تیمی توانیمنمی و کنیممی کار ایجزیره همه متاسفانه

. در دیدگاه اول بر دارد وجود دیدگاه دو در بحث مدیریت تقاضا

 همتابش  دکتر آقای کهشود، تمرکز می های قیمتیسیاست

ویژه کاربرد های غیرقیمتی و بهسیاست. دیدگاه دوم کردنداشاره

اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضا مورد توجه قرار گرفته است. 

سال گذشته  نوبل جایزه ،دلیل اهمیت موضوع اقتصاد رفتاریبه

های هم در این حوزه اعطا شد. در ادامه من قصد دارم که سیاست

 قیمتی را بیشتر تشریح کنم.  

 آب ایآ که بوده بحثی لیخ. کنم اشارهی انکته به اول دیذارگب

 سال ما .استی دیکل سوال نیا؟ نه ای ستای اقتصادی کاال کی

 میخواست ،میبرگزارکرد رانیا در اقتصاد آب کنفرانس کی 1395

ی لیخ. ستای اقتصادی کاال کی آب که میندازیب جا ار نیا فقط

-یاقتصادی کاال کی آب که شده رفتهیپذ ایدن کل در است جالب

حقوق  رگید طرف از. رمیپذیم ار نیا هم من است،ی اجتماع

 رگیدهم با سه نیای ول. رمیپذیم من هم ار نیا. هستانسانی هم 

اما . دیکن نگاه وجه سه نیابه ار آب شما که ندارند تضادی چیه

درنظر گرفته  کاالی اقتصادی کی عنوانبه آب متاسفانه رانیا در

شود این است که ابزار و متغیرهای مطرح می سوالی که. شودنمی

نظر من بهترین به ؟گذارداقتصادی چگونه بر تقاضای آب تاثیر می

است.  ارائه شده  تیت یآقاترین تعریف تقاضای آب توسط و کامل

 ،یآموزش ،یفرهنگ ،یاقتصاد مانندی تیفعال نوع هر گویدیم شانیا

 کاهش را مصرف میانگین ای حداکثر و یا  بتواند که یمهندسی فن

  دهد، مدیریت تقاضا است.

کاالی  کی عنوانهب آب ،ددار وجود آبی برا تقاضانوع  دو

 آب د وکننیم استفاده ها و خدماتیتجار ع،یصنا که ایواسطه

د. خانوارها کننیم استفاده خانوارها کهیی نها یکاال کی عنوانهب

توجه به محدودیت از طریق حداکثرسازی مطلبوبیت خود و با 

کنند.از طرف بودجه تقاضای نهایی خود را برای آب مشخص می

ی کاال کی عنوانهب ار بآ کرده و حداکثر ار ناسودش هابنگاه دیگر

  د.کننیم استفادهی اواسطه

 آب راگ را بیشتر تشریح کنم. شربآبتقاضای   مهخوایم من
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 ریتأث تقاضای آنبر ی عوامل چه است یاقتصادی کاال کی واقعا

 چکش کی خوشبختانه ای متأسفانه هاخوانده اقتصادما  ؟گذاردیم

 چکش میدار دوست فقط .ستا متیق نامخیم. خیم کیو  میدار

 ازی کی آب متیق. میبزن همی مناسبی جا از م ویبزن خیمی رو ار

 نکته اما .ستا آبی تقاضا در فاکتورها نیتریدیکل و نیترمهم

 بدون وی ضروری کاال کی آب چون که ددار وجودی دیکل

 مطالعات تمام در. ستا 1 از کمتر کشش آن ستا نیجانش

 کشش نگفته کسچیه شده انجام که کشور داخل وی المللنیب

 مفهومش ؟ستیچ مفهومش. ستا 1 از شتریب آبی متیقی تقاضا

 نامصرفت ،دیهبد شیافزا را آب متیق %10 شما راگ که ستا نیا

 میویگیم نیهم برای کند.یم دایپ کاهش %10 از کمتر حتما

 کردم محاسبه هم اراک در من کشش است. بدون آب اصطالحاً

 یضرور هم آب چون ،است یعیطب همی لیخ .پردازمیم آنبه که

 سبد در آب سهم گریدطرف از و ن استیجانش بدون هم ،است

 سبد در آب سهم دینجالب است بدا ن است.ییپا خانوار نهیهز

تقریبا برابر با . ستا درصد 6/0 وحوشحولی رانیا کی خانوار

 اندازه استعمال می کنند. مردم کهانی است یقلمصرف سیگار و 

 کسچیه. است یزیچ نینچ کی خانوار نهیهز سبد در آب سهم

 هم نیا .ستا صفر آبی متیق کشش که نداده ننشا حاال تا هم

ا ر آب مصرف حتما هامتیق شیافزای عنی ،جالب استی لیخ

 بودن ثابتفرض  بای عنی ،مشروط است نیا اما ،ددهیم کاهش

 رییتغی جو طیشرا ،نکند رییتغ خانوار درآمدی عنی .طیشرا ریسا

  افتد.یم اتفاق داستان نیا حتما صورتنیا در ،نکند

 ادیزی وقت خانوار درآمد .ستا خانوار درآمدی بعد بحث

تحقیقات نشان داده است  شود.مصرف آب هم زیاد می شود،یم

 مصرف همی شتریب آب شتر است،یب درآمدش کهی کس هر که

ی شتریب آب درآمدکمی هاخانواده کنند کهبرخی ادعا می کند،یم

 قطعا د،یکن حذف از آن ار خانوار بعد شما اگر د.کننیم مصرف

درآمد آب در مقایسه با خانوارهای کم پردرآمدی هاخانواده

 کی آب که ن استیا دهندهننشا نیا کنند.مصرف میبیشتری 

 آب است، کمتر نادرآمدش کهی کسان اگر .ستای عادی کاال

 که است پستی کاال یعنی آب یک د،کنن مصرفی شتریب

  ممکن است.ریغ

 از آن من که ستای جوی رهایمتغ ددار وجود کهی بعد بحث

 اثر یبارندگ ،ددار میمستق اثربر تقاضا  حرارت درجه. گذرمیم

 بحث رود.یم نیازب اثرش بلندمدت در ،ددار مدتکوتاه منفی و

 خانوار افراد تعداد به که ت استیجمع بحث است. یاجتماع طیشرا

میزان تقاضای آب با افزایش  ،است یدیکل بحث که شودیم مربوط

درصد افزایش در  ی،دلیل اقتصادیابد، اما بهبعد خانوار افزایش می

میزان آب مصرفی کمتر از درصد افزایش بعد خانوار است. 

داده است که برای متغیر بعد خانوار، اندازه بهینه مطالعات نشان

ی حتطوری که بعد از آن اثر مقیاس محو خواهد شد.وجود دارد به

 ،دیباش داشته بزرگسال ،دیباش داشته بچه شما ،دارد ریتأث هم سن

 صدور یزمان فاصله دارد. ریتأث اهنیا همه ،دیباش اشتهد بازنشسته

 حسابصورت شتریب ههرچ شما. ستموثر ا هم حسابصورت

 ستای دیکل بسیار نکته ن همیا شود.یم کم مصرف دیصادرکن

 قبض ریدربهید اگه شما چون چرا؟ .وفاضالبآبی همکارهای برا

. است بودهی صورتچه به مصرف ودریم نادشای مردم دیکن صادر

ها نیای. خارج مصرف وی داخل مصرف م،یدار مصرف نوع دو

 مصارف که دادهنانش قاتیتحق. ستا ناضرورتشی رو تفاوتشان

 بسیار نهاخ از خارج مصارف اما ،هستند کشش کم بسیاری داخل

 . هستند پرکشش

 که حث کنمب تقاضاتیریمدی هااستیسی رو هم کمی من

 داده نانش وونیکجانی آقا تحقیقات .دکردن اشاره هم دکتری آقا

 ،کرده کم ار آب مصرف درصد 6/3 نیچ در آبی قطع ساعت 8 که

 دناتوینم دکردن اشاره دکتری آقا کهی بندرهیجی هابحثی عنی

 %10 دیمدآیم شما راگ رگید طرف از د.باشی مهم بحثی لیخ

 بندی آبجیره ساعت 8 معادل باًیتقر دیدادیم شیافزا ار هامتیق

 تا کمی دیهد فرصت من به هم کوتاهی لیخ دکتری آقا. بود

 . مهد خاتمه ار ضمیعرا بعد و کنم مطرح ار تردیجد مباحث

 کنندهمصرف که میگفتیم کیکالساقتصاد یتئور در ما

شده  داده نانش کرات به دیجدی هایتئور در اما ،است یمنطق

 کنندهمصرف کی ما اصطالحبه. میستینی منطق مااست که 

 اشاره آنبه ندارم وقت من که ،نامههمی عنی .میهستی معمول

ی ااستفاده چه مدیریت تقاضا در هانیا از مینیبب حاال. کنم

 همهی عن. یمیدار یاجتماع سهیمقا نامبهی ترم ک. یمیکنیم

ی کار ،دکنن سهیمقا ناخودش ترازهم با ار نخودشا ددارن دوست

 نهیهز نه ساده چقدر دینیبب شده انجام جنوبی آفریقای در که

ی رفتارشناسی هاشگاهیآزما با اما ،صرف شده وقتی لیخ نه داشته

 دمدنآ دهند کاهش ار مصرف کهنیای برا. دادندانجام ار هانیا

 باعث نیا ،د.کردن اعالم قبضش در ار مشترک هر قبل ماه مصرف

 هم ار انهیم هیهمسا قبل ماه مصرف د.کن دایپ کاهش مصرف شده

 .کند دایپ کاهش مصرف شده باعث ن همیا د،کردن اعالم دمدنآ

ک بروشور ی بعد .دکردن اعالم هم ار انهیم هیهمسا قبل ماه مصرف

 ار اثر نیشتریب نیا با آن فرستادند. مهای کاهش مصرف هروش

 ناقبضت یتان هم درهاهیهمسا ریسا مصرف شما راگی عنی .داشت

 ار مصرفی لیخکننده مصرف هید،بد آنبه هم پاداش کی ،دیایب

 اری اهیهمسا نآ قبل ماه مصرف آمدندی طرف از د.دهیم کاهش

 ار مصرف همنیا که د،کردن اعالم داشته ار مصرف حداقل که هم

 . است داده کاهش

 آنبه هم دکتری آقا که کنم مطرح مهخوایم کهی بحث نیخرآ

 اینبه ما ،بود تقاضا کاهش مورد در کهد کردن اشاره

 اصال شما که ویدگیمی اقتصادچرخش. میویگیم یاقتصادچرخش

 آبی هایبطر نیا دینیبب االن شما متاسفانه ید.نکن دیتول عاتیضا
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 آب اروپا پارلمان است. شده ممنوع اروپا در. ستا عاتیضا

 ما اما. کرد اعالم ممنوع شیپ روز ستیب بایتقر اری بندبسته

 شما که است نیا بحث .میکنیم اجرا نجایا میدار همچنان

 بنگاه یک که اری عاتیضای عن. یدیذارگ اشتراکبه هم ار ناعاتتیضا

 شود. استفاده گریدی جا در نهاده کی عنوانبه دکنیم دیتول

. میندار مصرفی الگو دکتر، مای آقا که ن استیا هم بحثم نیآخر

 تعیین یک چون چرا؟ هم به این موضوع معتقد هستم شدتبه

 دیبگوی مثال منطقی است،غیر کشور تمامی برا مصرفی الگو

. است نییپا تهران ست،ا باال اراک مصرف است،ی الگو ریز اصفهان

 ؟چرا ددار را خودش مصرفی الگوی امنطقه هر ای وی شهر هر

 متفاوت است. دذارنگیم ریتأث آبی تقاضا بر کهیی فاکتورها چون

 اغماض بای لیخ حاال ،میکننییتع مصرفی الگو میهخوایم اگر ما

 که ندمای ادیزی هابحث. میکن نییتع شهر هری برا دیبا ،میریبپذ

 .است کم وقت چون کنمیمی عذرخواه بنده

 

 دکتر تابش:

 ،کیتئوری هابحث نیا ازی سوا که نیا به ممنون. باتوجهی لیخ

 طبق ار نمایهاناساختم واقعا راگ شد مطرح صبح که طورنهما

ی برهاآب مصرف زانیم که میکن موثر اجرا صورتبه 16 مبحث

 مباحث وارد که دنباش الزمی لیخ دیشا د،برسی کاف زانیم به ما

 ما اهداف نیا ازی سرکی کیاتومات صورتبه و مویش کیتئور

ی نقش به باتوجهی طاهرمهندسی آقا از من. شد خواهد محقق

 خواهش دارند اصفهان استانی مهندس نظام سازمان در که

 نهیزم نیا در که ار نااقداماتش و ناشیهادگاهید که کنمیم

 .ندیبفرما ار شدهی منف ای مثبت جهینت منجربه

 

 
 مهندس طاهری:

 ار بحثم من. احترام و ادب و سالم عرض. میالرح الرحمن اهلل بسم

 اریمع نیتدو ازی عنی ،کنمیم شروع دکتری آقای هاصحبت با

 ستیزطیمح و مصالح استاندارد ،یانرژ ونیسیکم در ما. آیمیم

 ار بحث چند دارم ارآن تیمسئول بنده که کشوری مهندس نظام

 بخش در هم .میداشت ار بحث نیهم هم روزید اتفاقا .میداشت

 تا ما و میندار اریمع متاسفانه ما ،آب مصرف بخش در هم وی انرژ

ی انرژی برا هم و آبی برا هم میباش نکرده اریمع نیتدو کهی زمان

 دفرمودن دکتری آقا کهی ورطآن ار ناخودم میناتوینم

 طیشرا نآ به ار ناخودم ای میهدقیتطبا ر ناخودم ای میکنسهیمقا

 . مینابرس

 اصالح میداری مهندس نظام در کهی بحث نیترمهم االن ما

 دشیجد شیرایو کهنیا با ما 16 مبحث. ستا 16 مبحث خود

 مبحث. است یادیز اشکاالت دچار بازهمی ول مدهآ شیپ سال تازه

 آب دهخوایم کهیی جانآ ار هالوله داخل آب مصرف آیدیم 16

 SFU ناهم ای یالحظه مصرف واحد براساس د،کنمحاسبه  ار

 که ددار وجود االن که مصرف واحد مقدار نییتع نیا د.سنجیم

 گالن 5/7 نآ و ستا گالن 5/7 مصرف واحد کی هر ای  SFUهر

 نیا شود.یم تریل زانیم چه که مینیبیم میکن 8/3 درضرب ار

انتخاب اندازه  در واحدها در ما که ستای معضل نیبزرگتر

 زاتیتجه نصب وارد میوریم بعد و ودشیم شروع ناهاملوله

 میکنیمی ریگیپ میدار االن ما که ستا معضل کی نیا. میوشیم

  .مینکدیتأک وی آنر ناساختم مقررات اصالح بحث در

ی هامیاقل هب نظر که ستا مصرف اریمع بحث ام یبعد بحث

 گانه 8 میاقل ای ناکشورم چهارگانهی هامیاقلی عنی مختلف،

 در هم وی انرژ بخش در هم مصرف اریمع نیتدو مییایب ناکشورم

 بحث در میبردار دیبا کهی سوم قدم .میکن آب مصرف بخش

 نداشته سنجشی برایی ترازو کهی زمان تا ما. ستای دهبرچسب

 نداشتهی دهبرچسب ،میکنسهیمقا ار ناخودم مینانتوو  میباش

 نآ د،کردنمطرح دکتری قاآ االن کهی فرهنگ بحث ناهم ،میباش

 اری زیچ میناتوینم دنباش نازاتمیتجهی رو برچسب

 مصرف کم میدار که میویبگ ای میکنیگذارصحه ،میکنیریگاندازه

. ستا برچسب بحث ام سوم قدم. میکنیم مصرف ادیز ای میکنیم

 چه و ندهیآال انتشار بخش در چه وی انرژ بحث در چه برچسب

 برچسب ما هم نازاتمیتجه در متاسفانه و آبی وربهره بخش در

 هنوز نابرمآب زاتیتجهدر  اما مدهآی انرژ بحث در حاال. میندار

 ریش نیا میویبگ مینابتو که میندار ار نابرمآب زاتیتجه برچسب

 شدن باز زانیم بهی اهرم ریش نآ ای شدنش باز دور هری ازا به

 چقدر و دکنیم مصرف ار آب زانیم چه متوسطش ایی ینها

 ما. لیوسا هیبق ای دباش داشتهریتأث آبی وربهرهروی  اندتویم

روی  که مینیبیم ریاخ سال چنددر  ای میکنیم نگاه االن کهی وقت

 آبی هابرچسبیی شوظرف یهانیماش ایی یشولباسیهانیماش

 در االن ما است. بوده اهیطرفنآ کار نبوده ما کار همآن که مدهآ

 دچار نابرمآب زاتیتجهی دهبرچسب در متاسفانه ناخودم کشور

که  نامیهاارگان ازی کی کنمیم فکر من که میهستی بزرگ ضعف

 کی که دباش وفاضالبآب سازمان و روین وزارت دکن اقدام دیبا

یی جوصرفهی مل شگاهیآزما مثل اری شگاهیزماآ کی دبزنی استارت

 داشته هم ار برآب زاتیتجهیی جو صرفه شگاهیآزما کی ،یانرژ

 . میباش

ی قاط ار آب وی انرژ دارم چرا من. است کیتفکی بعد بحث

 بحث نآ تیلغا و ستا ما کشور بحران دو هر چون کنمیم

 یزیچ مصارف کیتفک. میکن اضافه آنبه هم ار نامستیزطیمح

 لیدلبه هاناساختم در االن. دفتیب اتفاق ناکشورم در دیبا که است
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 ار مصارف کیتفک نیا ما ددار وجود بعضا آب کنتور کی کهنیا

 چشمی جلو ناشگرمینما صفحه نآ کهنیا اضافه به ،میندار

 اگر موریرون میدارم ب امهناخ در ازی وقت من د،باش کنندهمصرف

 ساختمان مجموع در دباش داشته وجودی نشت ،دباش بازی آب ریش

 ا. یطور استچ مصرفم نمیبب من که کنتور نشان دهد نآ من،

 مییایب ما کهاست  خوب یلیخ د،کردن دکتری آقا کهی صحبت بحث

 طبقه به نسبت من که ،میکن سهیمقا هیبق با ار ناخودم مصارف

 حاال .کنمیم مصرف دارمی جورهچ ،همجوارم طبقه ،ینییپا

 در بنده شیپ هفتهاست.  شده کار روش نیا خوشبختانه دایجد

 نظام در مییایب که کردم اشاره دوستانبه  ونیسیکم جلسه

 کیتفکی کنتورها که میویبگ و میکن صادر بخشنامه کی یمهندس

 آب هم وی انرژ کیتفک هم و آب مصارف کیتفک هم که) مصارف

 نصب واحدی جلو که ددار نگیتوریمون کیو  ددهیم انجام ار گرم

 االن من که ددهیم نانش ما همراهی گوشی روی حت ای ود،شیم

 ابالغ کشور سراسر در ار (کنمیم مصرفی انرژ و آب دارم چقدر

 هاستمیسی رو زاتیتجه نیا که دباشن انیجر در دوستان که دکن

 راگ من کهنیا لحاظ از وی فرهنگ لحاظ ازی لیخی لیخ شود نصب

 دینبا آبی نشت من که بفهمم نمابتو کرد نشت امانهخ آب ریش

 االن ما که ستگری اید مورد باز کیتفک بحث نیا .باشم داشته

 جد به و میکنیمکار روی آن میداری مهندس نظام مباحث در

  .میوریمجلو  میدار

 در که است قیتعر و ریتبخ بحث میدار کهی بعد بحث

 و هاستمیس تطابق عدم ما. ستا نامیشیسرمای هاستمیس

 که مینیبیم یمیاقل در. میدار ناممناطق میاقل با ار زاتیتجه

 جانیا دنویگیم ؟چرا میویگیم ،دیکن استفاده لتیاسپ گویندیم

 میویگیم. مناسب است که ودش مصرف لتیاسپ است، یآب کم

 تیلیاسپ هیدخوایم طورهچ خشک است، و گرم شما میاقل

 نآبما مصرف میذاربگی آب کولر راگ خوب گویندیم ؟دیکناستفاده

ی برا که میویبگ هم هانیا به میدمآمین وقتچیه اما ،ودریباال م

 5/0 از هم نامروگاهین نوع به بنا هم برق ساعت لوواتیک هر دیتول

ی ازا به هم جانآ پس. میکنیم مصرف میدار آب تریل 5/2 تا تریل

 آب مشکل راگ. میکنیم مصرف ار آب میدار ساعت لوواتیک هر

 نیماهاستمیس مییایب. میکنیم کنترل میدار ار آب هم جانآ است

 زاتیتجه سازندهی هانهاکارخ به مینستانتو هنوز ما. میکنروز به ار

 هم آب مصرف برچسب کی که میکن عنوان شیگرماو  شیسرما

 مشخص نیا در هم ار آب مصرف زانیم. بگذارید کاال نیای رو

 ار کولر رنگ میویبگ مینستانتو هنوز اری آب کولر دیتول ک. ییدکن

. دباش سبز شهیهم مای آبی کولرها دداری لیدل چه. یدکن عوض

 ناکولرت سقفی روی قیعا هیال کی ،یدکن عوض ار اشپوسته رنگ

 ،دیذارگب نورتوریا ستمیس دیوبر دهخواینم. دیباشداشته

 عوض ار ساده نگر کی ،دیکن عوض ار اتصال نحوه دهخواینم

 من. میهد انجام مینستانتو ناکشورم در هنوز هم ار نیا. دیکن

 . رمینگ ار ناوقتت ادیز

 قانونی اجرا بحث مویبگ خواستمیم کهی بعد بحث

ی آقای هاصحبت طبق که میدار اعتقاد ما. است یگذارمتیق

د ناتویم قطعای گذارمتیق اما ؟ندارد ای داردی چنانآن ریتاث دکتر

 حاال کهی بحث هست، آب تجارت بحث. دباش ریتأث قابل مصرف در

در ی مالباش مهندس خانم خود ذارمگیم کنمینم صحبت بنده

 نه؟ چرا م،یناتویم ما. دکنن صحبتی خاکستر آب بحث مورد

 فکر که هست ناکشورم آب وی انرژ در کهی مشکل نیبزرگتر

 ما و دستنینی خصوص وقتچیهی ول هستندی خصوص میکنیم

 برق میویگیم ما. دهستنی دولت عموما وی خصولت که میویگیم

 ددهیم ار برق ددار خودش برق عیتوز مینیبیمی وقت اما میدار

 خود؟ وقتی دارم برق بازار گویییم چرا ست؟یک برق نیپس ا

 پس د،کنیم عیتوز ددار هم شخود و دکنیم دیتول ددار دولت

ی خصوص بازار که ددار وجودی موقع برق بازار د؟داری برق بازار چه

 من ویدبگ د،بده باالتر ای دبده ترنییپا ار خودش متیق دنابتو

باالتر  متمیق دنداری قطع ای است ترنییپا متمیق ،دداری قطع برقم

 .مهدیم ناگری عاد ساعت در ،مهدیم ناارز کیپ در است.

 متیق نییتع دیایب ریتوان کهنیا نه د،کن فیتکل نییتع خودش

  کند.

 بازار ما کهی وقت تا هم آبدرباره  ،ن استیهم هم آبدرباره 

 نمانتو واحدم در من م،یباش نداشته آب تجارت م،یباش نداشته آب

 اداره ریگ تازه موقعآن و بفروشم کردم دیتول کهی خاکستر آب

 آب نمادینم کهنیا ریگ ،باشمی شهردار ریگ، باشم وفاضالبآب

 پس م،یکنی گذارهدف آبروی  میناتوینم ،باشم مهد کجا ار

 راحت من که میهخوایم ار آب تجارت م،یهخوایم ار آب بازار

 آب تجارت نآ بفروشم، ،کنم افتیباز ار مایخاکستر آب نمابتو

 من کند.یم دایپ را خودش ارزش آب که است موقع نآ شود.یم

 جلسات ما. کنمنصب اری خاکستر آب ستمیس که کنمیمی سع

ی مالباش مهندس خانم حاال که میدار ی اصفهانآبفا با اری مکرر

 . دهندیم حیتوض

 مشکل ما هم نجایا میکرد شروع را مقرراتی نیبازب بحثما 

 هرجا. دکننیم حساب مرجع کی عنوانبهرا ی مهندسنظام. میدار

 دنویگیم درنیگیم رای مهندسنظام قهی آیندیم دکننیم ریگ

 جانیا شد، مصرف ادیزی انرژ جانیا شد، مصرف ادیز آب جانیا

 ار ساختمانی مل مقرراتی بازنگر ک. یشد آلوده ستیزطیمح

 ،شودیمی مدعی وشهرسازراه وزارت میهدیمقرار نظرمدی وقت

 نگاه وی بخش نگاهی عن. یمهبد رونیب مقررات دیبا من گویدیم

 میدار کهیی هابتیمص نیا به ار ما متاسفانه ما کشور دری سازمان

ی وپادست دیبایی جاکی مانهمه که کردهگرفتار و کردهآلوده

 . میببند ار گریدهم

 دوستان خدمت مهخوایم که ستا آخر بحث کهی بعد بحث

 ستای زمان فواصلی برخ در آب مصرف محدودکردن بحث ،مویبگ



 

 
 1398 تابستان، 2، شماره چهارمال س                                              88                                         نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب       

 که ستا باران آب افتیباز بحث ،میکنی اژهیو توجه آنبه دیبا که

 هم ار مصارف کیتفک روش. شود کار ی آنرو دیبا هامیاقل ربناب

 صحبت هایلیخ که آب عیتوز دوگانه شبکه نآ. کردم عرض که

 در اری کشلوله دو چرا که دنویگیمی مهندسنظام به و دکننیم

 ریسا آبی برا هم و شربآبی برا هم دیهدینم انجام ساختمان

ی هانهیهز میدید میکرد ما که اییابیارز غالبا ،یبهداشت لیوسا

ی هارساختیز کهنیا اضافهبه ،ستا باالتر آن یساتیتأس

 بار نیا هانهاخ در میهبخوا ما که دندار وجود هنوز هم اشیشهر

 وجودی شهر رساختیز بعد و هاساختمان به میکنلیتحم را

 . دیاین وجودبه اصال ای دباش نداشته

 

 دکتر تابش:

 داشته مختصر سوال تا سه که حضار از نفر سهی برا ممنون. ما

 . میدار فرصت دباشن

 

 :یدختیب طالب دکتر

 در ،یآخر سخنران از .میبرد استفادهی حساب ،دنکن درد ندستتا

 ددار که سال است 10-12 واقعا هاساختمانی گذارارزش بحث

 گیلی سازیبوم ستمیس از که کندیم کمک واقعا شودیم صحبت

 واقعا ن رایا ست،ا کنار گوشهدر  کهیی هاصحبت ای دیکناستفاده

 میخواستی مهندسنظام از شیپ سال چهار گرید بحث د،ید دیبا

 وفاضالبآب ای ستیزطیمح درخصوص ددار کمبود هنوزی عنی که

 عنوان تحتی دیجد مبحث کی که هست ازین ها،ساختمان در

 نیا. شود دهیدی شهر طیمح در داریپا وسازساخت و ستیزطیمح

 در هنوز واقعا کهی گرید موضوع. ستای مهم اریبس موضوع کی

در  که ددادن ننشا زیعز دکتری آقا است، بحث هاداده با رابطه

 238 بوشهر در و ستا آب کل مصرف سرانه تریل 132 گلستان

 نانیاطم هاداده نیا به شودیم چقدر که است نیا تیواقع. تریل

 صحبت فارس استانو  رازیش شهر وفاضالبآب با من. داشت

 هم امروزه و داشتنانیاطم هاداده نیا به شودینمی لیخ. کردم

 از همی ازیامت کی خب ،کرده دایپ کاهش قدرنآ گفت بشود اگر

 . ستا سوال و بحثی جای لیخ هانیای رو د.ریگیم نهاوزارتخ

آمده دستبهی جورهچ هاداده که ن استیا بحث نیبنابرا

 کی که ستا ازین حتما. استکردهکنترل چه کسی واقعا. است

 هاداده نیا بگوید دیایب هاداده نیا با ارتباط دری مستقل سازمان

ی گذارارزشی هاستمیس ناهم مثل ست؟ین درست است؟ درست

 کی شیپ هفته دو متیق شیافزا با رابطه در. گرید زهاییچ و

 مدهآ آلمان نددرس شهر از کهی کسان از نفر 7 با میداشتی اجلسه

 در چون ،دارد ما کشور با آلمان درسدنیی هاشباهت ک. یدبودن

 مدهآ که هایینیا که ن استیا جالب و است بودهی شرق آلمان

ی لیخ و وفاضالبآب نیبنابرا. دبودن شهراین ی شهرداراز  دبودن

 کهنیا نه ،جاستنآی شهردار خود عهدهبه ناشرگید زهاییچ

 شهر در آب متیق. دباش داشته ار مسائل نیا رگیدی هاسازمان

. بود مکعبمتر هری ازابه وروی 45/0ی شرق آلمان زمان در نددرس

 دیکش طول که دیجد سال 10 تا 6 دورهکی با آب دیجد متیق

د چند دار وجود االن کهی بحث نیبنابرا. است وروی 5 حدودا االن

 اشاره االن د.نداری چنانآن نقش هانیا و متیق شیافزا ده درصد

 پس استدرصد  6/0 حدود خانوار سبد درکه سهم آب  دکردن

 نیا و ودشی واقع باید هامتیق. دنداری چنانآن نقش هانیا و 30%

 هم بای انرژ و آب چون ،یانرژ آب، فقط نه زیچدر همه  ستا ازین

. است مهم که موضوعی است کی ن همیا خوب. ددارن ارتباط

 . رمیگینم ار وقت نیا از شتریب من ممنون

 

 :مهندس طاهری

 بودمکردهادداشتی من اتفاقا بود، خوبی لیخ ناتدکتر بحثی آقا

 سبزی معمار و سبز ساختمان بحث که دهمانجام ار بحث نیا که

 که میکنیم کار روی آن میدار ای کهیبازنگر بحث ما که هست

 که میدار اعتقاد ما چون ،هستند سبز کهیی هاساختمان

 اضافهبه ،آورندیم نییپا %40 ار آب مصرف سبزی هاساختمان

 کار بحث نیای رو آورد،یم نییپا اری انرژ مصرف %50 تا کهنیا

 کمک مابه که ددارنی نظرنقطه دوستان راگ هم باز است. شده

 نظراتنقطه از که میویبگ شودیم و میکنیم استقبال از آن دکن

 ما میاقل به مینیبب که میکنیمی بررس. میکنیم استفاده دوستان

 راگ هم نجایا و میکنیم کار شیرو. ددار تطابق بهتر نامشاکد

 . میکنیم استقبال از آن ددارنی نظرنقطه دوستان هیبق وی جنابعال

 

 : اصفهان دانشگاه از یدیجمش دکتری آقا

 شد مطرح آب مصرف برچسب حوزه دری انکته کی خدا، نام به

 ذکرشد مشخصا دیحضورداشت اری فاضل دکتر صبح جلسه که اگر

 ستا موجود شیاستانداردها و شده نیتدو آب مصرف برچسب که

 ،ییلباسشو نیماشی برا مویبگ نماتویم خاص طوربه حداقل و

 وجود استاندارد طبقیی هابرچسب نینچ رآالتیش سردوش،

 شیهاشگاهیآزما هم هابرچسب نیا نیتدو مرحله در د.دار

 پروژه نآ ازی بخش عنوانهب مای عنی .شدی سنجلیپتانس

 کردیم صادر اری انرژ مصرف برچسب کهی شگاهیآزما

اندازه هم ار آب مصرف زانیم تواندیم که میکردی سنجلیپتانس

 واقع در هاتیظرف ناهم براساس فقط ما و ریخ ای کندی ریگ

ی اجبار االن کهنیا. ددار وجود هابرچسب و میکردفیتعر ار اریمع

 عیصنا مقاومتی حد تا دیشا علتش شودینم اجرا اما است شده

ه رفت شیپ نیا روین وزارت حوزه در ،دباش مختلفی هاحوزه و

 روین وزارت دیفرمود که نکته نآبه پاسخ در نیا حاال. است

 و کولرها و لرهایچ حوزه در هرچند. دهدانجام ار نیا اندتویم

 . ددار وجود بحث نیا هنوزی آب عیصنا

 نام بهی طرح 16 مبحث در ساختمانی مل مقررات درمورد
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ی انکته ک. یبودی مواز طرح دو البته شد اجرای ملی پساشهرخوان

 شد اشاره ساختمانی مل مقررات بند کی به که وجودداشت در آن

 تواندیم اشیشهرخوان بازپس و حساب هیتسو که بود نیا نآ و

 مسکن و راه ندهینما حضور با .ردیقرارگ مورداستفاده مجتمع در

 حضور جلسه در آن هاقات آنیتحق مایندهن البته ،یشهرساز و

ی بعضی برا تواندیمو  استی شدن کامالً نیا که که گفت داشت

 مورد در دیتوانیم ارنیا حاال. شودی اجبار کامالً هاساختمان

 نیای شهرساز وزارت مثبت نظر اما ،دیریبگ مدنظر رگید مسائل

 در پسابی آورجمعی هاستمیس جادیا به اندتویم نیا و بود نکته

ی دشوار کار آنی فیک کنترل و نظارت هرچند د،کن کمک منازل

 ار مردم نهاخ برود داخلتواند ینم وفاضالبآب شرکت چون است

 د.باش خودگردان تش کامالًیریمد دیبا. است چگونه که دکن چک

 نظارتی متول ار بهداشتوزارت ای وفاضالبآب شرکت دیناتوینم

 . کنم ذکر خواستم که بودی دومی نکته نیا. دیکن حوزه نیای رو

 

 فاضالب: و آب شرکت از مهندس مسعودی

 خالصه خیلی را عنوان تا 3 من .محترم اعضای خدمت سالم با 

 دکتر آقای که بحثی کیی .کنممی عرض شما خدمت

 وفاضالبآب شرکت که هاییشاخص و ارقام درمورد بیدختیلبطا

 سال 17 که کسی عنوانهب بنده .کردندمطرح کنندمی اعالم دارند

 .موافقم موضوع این با کامال کنممی کار دارم هاشرکت این در است

 حداقل ای شود سنجیصحت جاییکی ارقام و اعداد این باید عنیی

 .شود دیده شبکه داخل ارقام و اعداد این از بازخوردهایی سریکی

 مدیریت بحث ،داریم سطح سه ما آب توزیع بحث در دیگر موضوع

 کی ما که رسدمینظربه .مصرف مدیریت و توزیع مدیریت ،تولید

 خواهیممی تولید مدیریت از که دادیم انجام جااین رویکردی تغییر

 روی ما که است این سوالم من .برویم مصرف مدیریت روی

 ما که هاییفعالیت این آیا عنیی ؟کردیم کارچه توزیع مدیریت

 روی کمتر زمان و هزینه با ،دادیمانجام مصرف مدیریت روی

  نه؟ ای خواهدکردمحقق را اهداف آن ما برای توزیع مدیریت

 در وفاضالبآب هایشرکت از چندتا کنممی سوال را این من

 مفهوم اینبه دارند؟ را هایشانشبکه هاینقشه مختلف شهرهای

 که ایانرژی این ؟دهیممی انجام چگونه شبکه در را توزیع ما که

 کنیممی منتقل محیطی کی به حاال را آب کنیممی مصرف داریم

 ما شبکه داخل ددار که منابعی بین ارتباطی این کنیممی توزیع و

؟ شده شناخته ما شهری آب شبکه ماکد در کندمی تجزیه را آب

 چگونه ما کند؟ بهینه را ارتباطات این کرده بررسی رفته کسیچه

 این داریم طورهچ کنیم؟می تنظیم را ناممخازن خروجی داریم

 که ببینیم دارد آب که انرژی این ؟کنیممیردیابی شبکه در را آب

 را این ما دارد امکان آیا ؟دافتمی شبکه در شیبرا ددار اتفاقی چه

 در قاعدتا که هست که منابعی همین توانیممی آیا ؟کنیم پیدا

 ،داریم منابع گستردگی ما که دافتمی اتفاق این شهرها تمامی

 اطراف در کسانی طورهب است ممکن منابع ،داریم منابع پراکندگی

 شبکه و شهر از هاییبخش کی و باشد نشده توزیع ما شهر

 که کردیم کار موضوع این روی قدرهچ ،نباشد کامل پوششتحت

 که نیست بحث این اصال .رفتیم مصرف مدیریت روی مرتبهکی

 ،هاهزینه بحث .ستا هالویتوا بحث .نیست درست موضوع این

 نتایج و است ترمهمما  برای کدامش .است کار نتایج و بازخوردها

 ما چقدر ؟شناسیممی را نامیهاشبکه ما چقدر ؟دارد بهتری

 کردیمکار موضوع این روی آیا ؟شناسیممی را شبکه هایظرفیت

  ؟زنیممی را مصرف مدیریت حرف داریم حاال که

 نشتی افزایش و سوراخ بحث روی داشتم دیگر سوال کی من

 ولی ،هستم بندیجیره مخالف هم بنده .است بندیجیره بابت که

 تایید مطلبی است مصرف به عراج که بحثی این ببینم خواستممی

 پیدا افزایش که ما فشار چون ،دبی افزایش با آن ؟است شده

 تحقیق مطلب کی این آیا ،کند تغییر سطح باید قاعدتا ،کندنمی

 . است تئوری موضوع کی صرف ای است شده ثابت و شده

 

 زاده:قاضیدکتر جلیلی

 کامال سوال این ،فرمودید نشت افزایش برای که سوالی این

است.  شده کار دنیا در مختلفی . مطالعات موردیاست تاییدشده

 صلب همیشه هالوله اوال این است که شودمی زیاد نشت که دلیلی

 با اتیلنپلی هایلوله در .بماند ثابت مقطع سطح که نیستند

 تنش تحت را شبکه وقتی شما که است این موضوع ،فشار افزایش

 کی طورهچ .بازشوند توانندمی اتیلنپلی هایترک دهیدمی قرار

 سوال ؟پیداکند توسعه تواندمی طورهمین شده تولید ترک

 شرکت از را آمار این من ؟آمده کجا از آمار این که فرمودید

 بفرمایید دقت .سیدزاده مهندس آقای دفتر از ،گرفتم مهندسی

 که داریم تلفات آمار کی ما بعد ،بوده آب مصرف آمار هااین که

 خواهمنمی من .کنندمی دستکاری بیشتر را آمار این هاوقت گاهی

 که بگویم خواهممی ولی ،است دقیق خیلی آب مصرف که بگویم

 مصرف سرانه دیگر شهر کی برابر 2 از بیشتر شهری کی گاهی

 ،است کشور رسمی آمار این ولی. دارد سوال جای این ،کندمی

 شرکت در سپتا سیستم .داریم ییهاسیستم ما االن کهاین ضمن

 آب شهرها از بعضی در بعد کند،می ثبت را هااین وفاضالبآب

 لذا .است گونهاین کوثرخط مثالً وآن  بین شودمی تقسیم آیدمی

 شودمی تقسیم شهرها بین چون عنیی ،است معلوم آب تولید

 بحث جای جااین حالعین در ولی ،شودمی گیریاندازه کامالً

  .است زیاد بسیار

 در که شودمی استفاده ایران در اینجا که است اصطالح دو

 ما بود دوگانه هبکش بحث چون ،بهداشتی آب -1 نیست دنیا

 کنممی سوال شما از من .نداریم دنیا در بهداشتی آب نامبه چیزی

 هابعضیکه  است ظریفی نکته کی چیست؟ بهداشتی آب تعریف

 .است بهداشتی آب ماندمی که آنی ،داریم شرب آب ما گویندمی
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شود می Potable Water اشخارجی تعریف .نیست تعریفی چنین

 دقت .شودمی Non-Potable Water مخالفش که شرب آب که

 شرب آببلکه  نیست کنیممی فکر ما که شربی آب Potable کنید

 شما اوقات بعضی .است شوییلباس و شوییظرف ،حمام ،وپزپخت

 بعد ،کردنداستفاده فاضالب برای که  Non-Potableخوانیدمی

 آب مثال Non-Potable ،است شرب آب Potable که یمویگمی

 دکتر آقای که مصرف مدیریت بحث دیگری .است شستشو

 دوش روی این بار ،مصرف مدیریت گوییممی وقتی فرمودند

 که داریم تقاضا مدیریت ما کهدرصورتی ،افتدمی هاکننده مصرف

 .مصرف شامل هم شودمی تلفات شامل هم بارش

 

 دکتر سمساریزدی:

 آقای که غیرشرب و شربآب درخصوص که کنم عرض ناخدمتت

 عالقه چرا ما که است این سوال ،فرمودند اشاره درستیبه دکتر

 ؟کنیم تفکیک دیگرهم از را غیرشربآب و شرب آب که داریم

 .داریم مختلف هایکیفیت با منابعی وجاها  ما که است این علت

 نظر از ولی است بهداشتی ناآبش کیفیت منابع همه آیا البته

 امالح که بینیدمی کیی ،اندمختلف باهم شیمیایی ترکیبات

 کف و سقف در همه ولی ،دارد کمتری امالح کیی و دارد بیشتری

 باهم را منابع همه بیاییم اگر ما خوب .هستند مجاز استاندارد

 نزدیک انصاف به خیلی شاید زیرمتوسط ای متوسط که کنیمقاطی

 در دارند بهتری امالح که را منابعی که بهتر چه بنابراین. نباشد

 قرار شرب بخش اختیار در ترفندها و هاروش از کیی با و اختیار

 شرب سایر برای هستند بهداشتی هم هاآن که هاآب سایر و دهیم

 .شود مصرف

 

 خانم مهندس مالباشی:

 قانون در که مهبد اضافه توضیح کی آب برچسب به راجع اول من

 1394 سال در مجلس که روستایی و شهری شرب آب توسعه

 بندهایش از کیی صراحتاً ،کرده ابالغ 1395و در سال  تصویب

 هستند ملزم صنایع وزارت کمکبه استاندارد اداره کهاین بهراجع

 بتوانند را آن و کنند اقدام آب مصرف برچسب درخصوص که

 از خارج ،نشده اقداماتی هنوز کهایناست. آمده  بدهند توسعه

 که هرجایی واقعا کهاین کما .است وفاضالبآب شرکت عهده

 خوب ولی ،کنیممی تاکید و صحبت قضیه این به راجع هست

 از کیی که خاکستری آب بحث. است شرکت این وظایف از خارج

 داریم اخیر دهه کی از ما کهاین ستا ما روزهای این هایدغدغه

 ،مصرف هایراه از کیی که مگوییمی و کنیممی استفاده مرتب

 نیامدند جاییهیچ ولی ،است خاکستری آب بازچرخانی و استفاده

 کی ما. کنندتعریف شیبرا اجرایی دستورالعمل و عملیاتی روش

 اصفهان دانشگاه خوابگاه دانشجویان برای خاکستری آب پروژه

 ،آب االن و رسید برداریبهره به 1396 سال و کردیم اجرا

 . شودمی استفاده سبز فضای برای و شدهتصفیه

 حال در ناخودم مرکزی ستاد محل در دیگر پکیج کی االن

 شدهتصفیه ابپس از استفاده هم آن هدف که است اجرا و احداث

 مسکونی هایساختمان برای ولی. است سبز فضای آبیاری برای

 نکات قدراین کهدرصورتی .نشد نوشته دستورالعملی وقتهیچ

 لحاظ از بهداشتی، لحاظ از ،قانونی لحاظ از ،فنی لحاظ از مهمی

 فرمودند طاهری مهندس آقای که طورهمان ،است پشتش اجرایی

 روز کی ایهفته مرتب متقابل دوطرف کمک با است هاماه االن ما

 اداره از ما کهاین و ستا ما بین فقط نه جلسه این و داریم جلسه

 باید چون ،کنند پیدا حضور کردیم درخواست بهداشت

 حضور زیستمحیط کهاین ،دنبگوی مابه را بهداشتی استانداردهای

 شهرداری دیگر ازطرف ،بگوید مابه را الزم استانداردهای پیداکرده

 خاکستری آب هایکنندهمصرف از کیی که بگوید مابه باید چون

 داریم ما و شود هم اشاره موارد آن به باید باشد شده تصویب که

 آب بازچرخانی برنامه کی درواقع که رسانیممی جاییبه را این

  .کنیم تهیه را خاکستری آب از شده بازیافت

 تقاضامدیریت و مصرفمدیریت اقدامات خیلی ما ،دیگر نکته

 نداشته وجود اجرایی ضمانت آن کهزمانی تا ولی، دهیممی انجام را

 که گوییممی ما عنیی .است بسته دستمان خیلی واقعا باشد

 ضمانتی آن درواقع اما ود،نش این از تربیش مصرفش باید مشترک

 کارهای سریکی و کنیم قطع را آب بتوانیم که بدهند مابه که

 ضمانت آن که تازمانی .ندارد وجود عمالً دهیم انجام قانونی

 درصد 80 ای 70 تا نااهدافم به شاید ما باشد نداشته وجود اجرایی

 .شد نخواهد درصد 100 هیچوقت و برسیم

 

 : فرسجادی دکتر آقای

 :دارد وجود اصل چند گذاریقیمت در که بگویم مختصر خیلی من

 ما .پرداختقدرت ای و عدالت ای انصاف ها،هزینه پوشش کارآیی،

 استفادهتقاضا  مدیریت برایی فقط قیمتهای نباید از سیاست

 آب بخش در متاسفانه ما متمرکز شویم، کارآیی بر باید ما .کنیم

 را عدالت ولی کردیم عدالت قربانی را کارآیی ،نامنابعم کل در

 اصل را کارآیی ما کهزمانی تا ستا ما مشکل این .نیاوردیم دستهب

 هیچ ،مترو مشکل نه ،انرژی مشکل نه ،آب مشکل نه ،نگذاریم

 علتش .بگذاریم اصل را کارآیی باید ما .شد نخواهد حل مشکلی

 هم ،شوم وارد خواهمنمی من که است تاریخی هم که است این

 قربانی کارآیی ،آیدمی دارد نفت پول کهزمانی تا .داریم نفت پول

 نخواهیم پیدا دست عدالت آن به موقعهیچ ما که شودمی عدالتی

 .کرد
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