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 چکیده 

د. نباشآب مواجه میدي آب در فصول گرم و كیفیت پایین بنجیره ،مناطق روستایی استان قم با مشکالتی از قبیل كم آبی :زمینه و هدف

و  قم استان تاییروس مناطق در نیامده حساببه آب و ساعتی و روزانه حداكثر و حداقل ضرایب آب، مصرف الگوي بررسی مطالعه این از هدف

 باشد. می مصرف بهینه مدیریت براي ارائه راهکارهایی

 نماینده عنوان به مشخصی معیارهاي با روستا 11 قم، استان روستاي 111 از. باشدمی تحلیلی  – توصیفی نوع از مطالعه این :هامواد و روش

 و حداقل ضرایب و نیامده حساببه آب میزان تعیین جهت. شد مشخص آب مصرف الگوي منتخب روستاهاي در. شدند انتخاب روستاها كل

. شدند انتخاب روستا، 11 نماینده عنوان به بودند سالم حجمی كنتور داراي كهطغرود(  و ورجان )دستگرد، روستا 3 روزانه، و ساعتی حداكثر

 استفاده شد.  11SPSS افزاراز نرمهاي مركزي و پراكندگی آماري شاخصبراي تعیین 

 و 3 ،1/0 ،173 برابر ترتیب به قم استان روستاي 11 در كل مصرف سرانه و صنعتی و تجاري عمومی، خانگی، مصرف سرانه متوسط ها:فتهیا

 ، 23/1 ،72/4 برابر ترتیب به ساعتی حداكثر و و حداقل روزانه حداكثر و حداقل ضرایب میانگین. باشدمی روز در نفر هر ازاي به لیتر 1/184

 .بود( LPCD 1/71 ) درصد 2/28 نیامده حساببه آب سرانه متوسط. بود 03/2 و 13/4

 مدیریت منظور به. بود باال نیرو وزارت ضوابط با مقایسه در نیامده حساب به آب درصد متوسط و كل سرانه مصرف متوسط :گیرینتیجه

مورد استفاده در  آب آب، تفکیک مصرف كاهنده لوازم از هشبکه، استفاد در آب فشار كاهشاز قبیل آموزش،  راهکارهایی آب مصرف بهینه

 از و جلوگیري آب مخازن و توزیع هايشبکه بهسازي و خراب، تعمیر كنتورهاي، تعمیر و یا تعویض بهداشتی، شناسایی مصارف از سبز فضاي

 . شودمیپیشنهاد  غیرمجاز انشعابات ایجاد

 حساب نیامدههصرف آب، آب بالگوي مقم،  مناطق روستایی، کلیدی: ه هایواژ

 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
هتای اقتصتادی و رشد جمعیت، توسعه فعالیتت

بتتاال رفتتتن ستتطن استتتانداردهای زنتتدگی ستت   افتتزایش 

چشمگیر تقاضای آب به خصوص آب شرب شده استت. 

منتتابع آب شتتیرین اگتتر چتته در چرختته د یعتتت ت دیتتد 

کتاهش ررفیتت . (1) ابت استشوند، لکن ح م آنها ثمی

منتتابع آب موجتتود، نیتتاز بتته ای تتاد منتتابع آب جدیتتد بتتا 

، پتایین بتودن نتزوالت آستمانی و باالگذاری مالی سرمایه

پی موج  شتده استت تتا ضترورت درهای پیخشکسالی

مدیریت بهینه مصرف آب در انتوا  مصتارف آب اعتم از 

کشتتاورزی، عتتنعت، شتترب و بهداشتتت بتتیش از پتتیش 

های ناشتی از عتدم شستشتوی بیماری. (2) شود احساس

شتود. به آب کتافی ای تاد می کافی به دلیل عدم دسترسی

دهتانی انتشتار  –ها از دریت  مستیر متدفوعی این بیماری

یابند. از این رو کمیت آب بتیش از کیییتت آن در ایتن می

باشد. افزایش کمی مقادیر آب مصرفی ها دخیل میبیماری

هتا تلقتی یتن گونته بیماریموثرترین راهکار بترای رفتع ا

با مشکالتی از ق یل کتم  مناد  روستایی استان قمشود. می

بندی آب در فصول گرم و کیییت پایین منتابع آبی و جیره

برنامته ریتزی بترای بنتابراین  . (3) جه متی باشتدآب موا

باشد که دستیابی به ضروری میمدیریت بهینه مصرف آب 

اندازه گیری دقی  کشش تقاضا و نیتاز این هدف از دری  

واقعی، آموزش و آگاهی دادن به مردم و ترغیت  آنهتا بته 

میسر عرفه جویی و کنترل تلیات و آب به حساب نیامده 

 است. 

ریتتزی، متتدیریت آب بتته فراینتتدی از برنامتته

ستتاماندهی، هتتدایت و کنتتترل جهتتت ای تتاد تتتوازن بتتین 

های مربوط، متدیریت آب در ستطن نیازهای آبی و هزینه

کالن گیته می شود. مدیریت آب بته دو بختش متدیریت 

متدیریت . (4) شتودتامین و متدیریت تقاضتا تقستیم متی

تقاضا به هتر فعالیتت اجتمتاعی و غیتر اجتمتاعی ادتال  

شود که متوسط مصرف یا برداشت از منابع را با حیت  می

مدیریت تقاضتا . (5) کیییت آب کاهش داده یا اعالح کند

به عنوان حلقه مکمل مدیریت تتامین و توستعه منتابع آب 

 ابزارهای الزم برای استیاده بهتتر های مصرف،عمدتا شیوه

یکتی از ابعتاد کنتد. مطرح متی وهای مصرف آب راالگ و

آب، بهینه ستازی مصترف  خیلی مهم در مدیریت تقاضای

ریزی برای مدیریت بهینه مصترف برنامه. (6) باشدآب می

های کمتی و کییتی آب و حل مسائل مربوط به محدودیت

دقیت  نیتاز واقعتی، آمتوزش و گیتری منابع آب، با انتدازه

جویی و کنترل آگاهی دادن به مردم و ترغی  آنها به عرفه

  . (2) حساب نیامده، میسر استتلیات و آب به

به حساب  تمام شهرها کم و بیش با مشکل آب

 آب نیامده یا حساببه آب. (7) باشندنیامده مواجه می

 از است ع ارت آب، توزیع هایش که غیردرآمدزا در

 گیری)اندازه م از مصارف منهای ش که به ورودی  جریان

گروه  دو به نیامده حساببه آب نشده(. گیریاندازه و شده

بندی تقسیم حقیقی هدر رفت و راهری هدر رفت

گیری، اندازه خطاهای از ناشی راهری هدر رفت .شودمی

آب  مصرف موج  و بوده مدیریتی و برداریبهره انسانی،

در هدر  که حالی در شود.می آب بها بهای پرداخت بدون

 مشترکین نخواهد مصرف به شده تلف آب حقیقی رفت

 این گونه نیست. وعول قابل نیز آن هایهزینه و رسید

 انشعابات، نشت و ها لوله ش که از نشت شامل هدر رفت

 است شیرآالت و هاپمپ از نشت و مخازن از سرریز و

درعد از آب  39در مناد  شهری کشور ایران . (8)

آن تلیات  % 72/51گردد که از این میان تولیدی تلف می

فیزیکی تشکیل آن را تلیات غیر % 28/48فیزیکی و 

های به عمل آمده دستیابی به بر اساس بررسیدهد. می

درعد هدر رفت، از توجیه فنی و اقتصادی  11-15رقم 

 . (9) االیی برخوردار استب

 افزایش و منابع شدید کم ود سالهای اخیر در

 آب موضو  که شده باعث آب تولید هایهزینه سریع

 آب مقدار کاهش .گیرد قرار توجه مورد نیامده حساببه

 هایهزینه مزایایی از ق یل کاهش دارای نیامده حساببه

 و جدید آب منابع تاسیسات ساخت برای گذاریسرمایه



 فهیمی نیا و همکاران
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آب،  تاسیسات عمر بردن انی، باالآبرس هایسامانه توسعه

 امکان نگهداری، کاهش و برداریبهره هایهزینه کاهش

 و بازده ها، افزایشلوله نشت هایمحل از آلودگی ورود

 و فنی هایبخش در فاضالب و آب هایشرکت کارایی

فاضالب و  و آب هایشرکت درآمد بردن مهندسی، باال

  . (4) باشدمی مشترکین رضایت جل 

ای به مقدار آب مصرفی خانگی در هر منطقه

سطن تمکن مالی سکنه  نحوه آبرسانی، فرهنگ، عادات و

ادالعات اساسی مورد نیاز برای . آن منطقه بستگی دارد

های آبرسانی مانند متوسط مصرف سرانه و دراحی ش که

ضرای  حداکثر روزانه و ساعتی، در کشور ما عمدتا از 

شود. این ادالعات ممکن است منابع خارجی اقت اس می

بنابراین . (11) قابل تعمیم ن اشدبرای تمام مناد  کشور ما 

گیری مستقیم این پارامترها برای مناد  روستایی اندازه

هدف از این مطالعه بررسی تواند بسیار مهم باشد. می

، حساب نیامدهمیزان آب بهتعیین  ،الگوی مصرف آب

 ضرای  حداقل و حداکثر ساعتی و روزانهمشخص نمودن 

پس از مشخص باشد. در مناد  روستایی استان قم می

مدیریت بهینه مصرف آب و  موجود، براییت شدن وضع

 گردد. ارائه میراهکارهایی کنترل هدر رفت آب 

 

 هامواد و روش
باشد. می تحلیلی –این مطالعه از نو  توعییی 

روستا با معیارهای  15، ی استان قمروستا 111از 

این  کل روستاها انتخاب شدند. نمایندهمشخصی به عنوان 

وستا، موقعیت جغرافیایی روستا، معیارها شامل جمعیت ر

نو  اقلیم، درعد استهالك تاسیسات آب، کیییت آب در 

دسترس، کمیت آب در دسترس، چگونگی سکونت 

جمعیت، وجود آمار مستند مصارف آب مربوط به سالهای 

گذشته، اجرا یا عدم اجرا درح هادی، داشتن اولویت 

ور و مطالعه و اجرای تاسیسات فاضالب، تعداد دام و دی

شرکت بر اساس نظر کارشناسان میزان فضای س ز بودند. 

این معیارها از معیارهای موثر در میزان آب و فاضالب 

محسوب مصرف آب، نوسانات مصرف و تلیات 

 . شدندمی

سال  6در روستاهای منتخ  با بررسی آمار 

سرانه الگوی مصرف آب به تیکیك  ،گذشته مصارف آب

سرانه مصرف عمومی، سرانه مصرف خانگی،  مصرف

سرانه ، سرانه مصرف فضای س ز ت اری و عنعتی،

جهت برآورد ضرای   شد. محاس هدیور  دام و مصرف

و میزان  حداقل و حداکثر ساعتی و روزانه مصرف آب

دغرود(  و ورجان )دستگرد، روستا 3حساب نیامده، آب به

 15به عنوان نماینده ح می سالم بودند  که دارای کنتور

 روستا 3ی کنتورها. سپس با قرائت ا، انتخاب شدندروست

 گرمترین و روز 3 فصل و هر در روز 3) دول یکسال در

 ساله( 11هواشناسی  اساس آمار سردترین روزهای سال بر

بار در هر  2قرائت کلیه کنتورهای سالم روستا همچنین و 

، های قرائت کنتور ح می(فصل )روز اول و سوم تاریخ

و حداکثر ساعتی و روزانه مصرف آب و ضرای  حداقل 

 تعیین برایتعیین گردید. حساب نیامده میزان آب به

 SPSS افزارنرم از آماری پراکندگی و مرکزی هایشاخص

مقایسه کشوری  استانداردهایبا سپس . شد استیاده 16

ارائه  موجودراهکارهایی برای به ود وضعیت و شده 

  شود. می

 

 هایافته
سط مصرف سرانه آب و اجزای آن مقادیر متو

بر آمده است.  1روستای استان قم در جدول  15در 

سرانه مصرف خانگی،  میانگیناساس نتایج مطالعه 

 15عمومی، ت اری و عنعتی و سرانه مصرف کل در 

 6/181و  3، 6/4، 173روستای استان قم به ترتی  برابر 

سرانه کل لیتر به ازای هر نیر در روز بود. کمترین میزان 

لیتر به ازای هر نیر در  137مربوط به روستای ان یله )

روز( و بیشترین میزان سرانه کل مربوط به روستای میم 

سرانه  میانگین لیتر به ازای هر نیر در روز( بود. 295)

روستای منتخ   15مصرف دام و دیور و فضای س ز در 
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ر روز لیتر به ازای هر نیر د 1/14و  3/14به ترتی  برابر 

بود. کمترین میزان سرانه مصرف دام و دیور مربوط به 

لیتر به ازای هر نیر در روز( و بیشترین  2روستای میم )

 دغرودمیزان سرانه مصرف دام و دیور مربوط به روستای 

لیتر به ازای هر نیر در روز( بود. کمترین میزان سرانه  32)

ر به لیت 7مصرف فضای س ز مربوط به روستای ان یله )

ازای هر نیر در روز( و بیشترین میزان سرانه مصرف 

لیتر به ازای  35) دستگردفضای س ز مربوط به روستای 

روستای منتخ  به عنوان نماینده  3هر نیر در روز( بود. 

حساب نیامده، روستا جهت برآورد میزان آب به15

شامل ضرای  حداقل و حداکثر ساعتی و روزانه 

های حداقل دادهجان و دستگرد بود. روستاهای دغرود، ور

 درآب مشترکین روزانه و حداکثر مصرف سرانه 

آمده  2در جدول  دغرود و ورجان دستگرد، روستاهای

و حداکثر روزانه در روزانه میانگین ضرای  حداقل است. 

 18/1روستای دستگرد، ورجان و دغرود به ترتی  برابر  3

حداقل و حداکثر  هایدادهبود.  23/1 ± 13/1و  72/1 ±

 دستگرد، ورجاندر روستاهای مصارف سرانه ساعتی آب 

میانگین ضرای  حداقل آمده است.  3در جدول   دغرودو 

روستای دستگرد، ورجان و  3و حداکثر ساعتی در ساعتی 

بود.  43/2 ± 45/1و  63/1 ± 22/1دغرود به ترتی  برابر 

و  ن، ورجادغروددرعد کنتورهای معیوب در روستاهای 

میانگین درعد بود.  11و  14، 27دستگرد به ترتی  برابر 

مقادیر درعد بود.  17کنتورهای خراب در این سه روستا 

 روستاهای درحساب نیامده )تلیات فیزیکی( هآب ب

آمده است.  4در جدول  دغرود و ورجان دستگرد،

روستای دستگرد،  3حساب نیامده در سرانه آب به میانگین

 .بود درعد 2/28رود برابر ورجان و دغ

 روز( -نفر -روستای استان قم )بر حسب ليتر 11: متوسط مصرف سرانه آب به تفکيک خانگي، عمومي و تجاری و صنعتي در 1جدول

سرانه مصرف  نام روستا

 خانگی

سرانه مصرف 

 عمومی

سرانه مصرف تجاری 

 و صنعتی

سرانه مصرف  سرانه کل

 دام و طیور

سرانه مصرف 

 فضای سبز

 85 8 895 8 5 822 میم

 35 3 421 8 1 471 دستگرد

 81 3 425 3 7 475 گیو

 41 38 458 3 6 413 طغرود

 47 43 496 3 1 429 ورجان

 85 3 461 8 3 455 وشنوه

 48 1 475 1 6 465 خورآباد

 41 31 471 5 7 452 جنداب

 7 41 437 3 1 431 انجیله

 44 7 473 1 6 463 قاهان

 9 5 421 1 1 478 فردو

 2 1 469 8 1 463 قمرود

 7 84 478 3 3 465 باقرآباد

 2 31 848 8 8 812 کوه سفید

 2 85 451 3 1 417 ادجنت آب

 43/41 33/41 6/421 3 6/1 473 میانگین

 

 : حداقل و حداکثر مصرف سرانه آب مشترکين در روستاهای دستگرد، ورجان و طغرود 2جدول 

نام 

 روستا

 حداقل روزانه

 روز( -نفر -)لیتر

 متوسط روزانه

 روز( -نفر -)لیتر

 حداکثر روزانه

 روز( -نفر -)لیتر

 ضریب

 هحداقل روزان

ضریب حداکثر 

 روزانه

 83/4 74/1 35/845 3/471 2/483 دستگرد

 15/4 65/1 3/871 2/422 75/483 ورجان

 88/4 24/1 4/476 8/413 2/446 طغرود

 3/4 78/1 9/884 7/462 15/484 میانگین
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 بحث 
متوسط سرانه آب مصرفی در روستاهای استتان 

لیتر به ازای هر نیر در روز بود. متوسط سرانه آب  181قم 

. بود (LPCD 6/71) درعد 2/28حساب نیامده نیز برابر به

ضوابط پیشتنهادی وزارت نیترو نشتان مقایسه این نتایج با 

حستاب ه آب و آب بهدهد که بین متوسط مصرف سرانمی

در مناد  روستتایی استتان قتم بتا میتزان مطلتوب نیامده 

پیشنهاد شده توسط وزارت نیترو تیتاوت بستیاری وجتود 

دارد. وزارت نیرو اعتالم کترده کته استتیاده از آب شت که 

توزیع برای مصارف فضای س ز ختانگی و عمتومی م تاز 

 ، این مصارف به عیر برسد1395نیست و بایستی تا سال 

(4)  . 

متوسط مصرف سرانه آب در روستتاهای استتان 

 در روستای ان یلتهلیتر به ازای هر نیر در روز  137قم از 

لیتر به ازای هر نیر در روز در روستای متیم متغیتر  295تا 

مصرف سرانه آب متوسط تیاوت در  از مهمترین عللبود. 

تتوان بته تیتاوت در جمعیتت متی ی استان قمدر روستاها

تعداد دام و فضای س ز معیوب،  هایکنتور تعدادروستاها، 

ال ته عوامل دیگری نیز ممکن است در متوسط اشاره نمود. 

دقی  مصرف سرانه آب دخیل باشند که بایستی به عورت 

 بررسی شود. 

 آب در جوامتع روستتاییسرانه متوسط مصرف 

 چتتین، (12) آفریقتتا ،(12) آمریکتتای التتتین، (11) آمریکتتا

( به ترتی  14) اوگانداو ( 13) هند، (13) سریالنکا، (13)

لیتر  11-23و  14-42، 36-54، 89، 1-25، 41، 284برابر 

به ازای هر نیر در روز بود. همچنین در مطالعه دیگری که 

متوستط در نواحی روستایی کشور هند ان تام شتد میتزان 

لیتر بته ازای هتر نیتر در  11/117برابر  آبسرانه مصرف 

العاتی هم که در رام رد استان فارس در مط(. 15روز بود )

متوستط و نواحی روستایی استان کرمانشاه ان تام گردیتد 

لیتر به ازای  4/125و  71/121به ترتی   آبسرانه مصرف 

در نتواحی متوسط سرانه مصترف آب هر نیر در روز بود. 

لیتر به ازای هر نیر در روز  6/181روستایی استان قم برابر 

-متیمطالعات بتاال ادیر بدست آمده از بیشتر از مقبود که 

 .  باشد

ضتتوابطی را در متتورد دراحتتی وزارت نیتترو 

وضتع  های انتقال و توزیع آب شتهری و روستتاییسامانه

متوستط مصترف نموده است. مطاب  با این ضوابط مقادیر 

متوسط مصترف ، متوسط مصرف سرانه خانگی، سرانه کل

 عتنعتیمتوسط مصرف سرانه ت تاری و و  سرانه عمومی

 : حداقل و حداکثر مصارف سرانه ساعتي آب در روستاهای دستگرد، ورجان و طغرود3جدول 

نام 

 اروست

 ساعتی حداکثر

 روز( -نفر -)لیتر

 حداقل ساعتی

 روز( -نفر -)لیتر

متوسط ساعتی روز 

 حداکثر

 روز( -نفر -)لیتر

متوسط ساعتی روز 

 حداقل

 روز( -نفر -)لیتر

 ضریب

 حداقل ساعتی

ضریب 

 حداکثر ساعتی

 14/8 27/1 9/1 5/2 3/1 84 دستگرد

 8 18/1 73/2 1/84 7/3 1/13 ورجان

 9/8 64/1 7/1 2/9 9/8 5/82 طغرود

 13/8 63/1 4/6 8/43 63/3 9/31 میانگین

 
 حساب نيامده )تلفات فيزیکي( در روستاهای دستگرد، ورجان و طغرود: مقادیر آب به4جدول 

نام 

 روستا

متوسط سرانه مصرف 

 روز ( -نفر -کل )لیتر

 آب استحصالی متوسط سرانه

 روز ( -نفر -)لیتر

 سرانه آب به

 حساب نیامده

حساب  رصد آب بهد

 نیامده

 88 54 834 421 دستگرد

 4/35 416 318 496 ورجان

 6/87 52 841 458 طغرود

 8/82 6/74 817 476 میانگین
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لیتتر بته  11-21و  11-21، 75-91، 131به ترتیت  برابتر 

باشد. بر اساس ایتن دستتورالعمل ازای هر نیر در روز می

درعد  15ن اید بیش از  حساب نیامدهمتوسط سرانه آب به

متوستتط م متتو  مصتتارف ختتانگی، عمتتومی، ت تتاری و 

متوستط ، متوسط مصرف سترانه کتلمقادیر  عنعتی باشد.

و  متوسط مصترف سترانه عمتومی، نگیمصرف سرانه خا

در مطالعه حاضتر  متوسط مصرف سرانه ت اری و عنعتی

لیتر به ازای هر نیتر  3و  6/4، 173، 6/181به ترتی  برابر 

حستاب در این پژوهش متوسط سرانه آب بتهدر روز بود. 

درعتتد متوستتط م متتو  مصتتارف ختتانگی،  28 نیامتتده

ط مصترف متوستمقتادیر بتود.  عمومی، ت اری و عتنعتی

متوستط سترانه و  متوسط مصرف سرانه خانگی، سرانه کل

در مطالعه حاضتر بتا ضتوابط وزارت  حساب نیامدهآب به

بنتابراین بترای رفتع ایتن مشتکالت نیرو همخوانی ندارد. 

 بایستی راهکارهایی مناس  انتخاب و اجرایی ارائه گردد.

 ای که توسط پیرعاح  و همکاران درباره میزاندر مطالعه

آبتاد ان تام شتد  خترم شهر در خانگی آب سرانه صرفم

مشخص گردید که مهمترین عامل تاثیرگتذار بتر مصترف 

 دیگری در مطالعه. (18) باشدمی رفتار مردم و آب، عادات

که توسط بوستانی و انصاری در زمینته متدیریت تقاضتای 

ها در اعالح الگوی مصرف ان ام آب شهری و تاثیر تعرفه

مدیریت آب شهری راهکارهتایی از ق یتل شد برای به ود 

تعیین تابع تقاضتای آب مصترفی مشتترکان بتا توجته بته 

متغیرهای زمانی و مکانی، تعیین حداکثر مصرف و تعیتین 

پراکندگی و چگونگی تغییترات مصترف سترانه مشتترکان 

 الگوی بر مؤثر یزدان زاد و مظلوم عوامل. (5) توعیه شد

گی شهر مشتهد خان بخش در آن سازیبهینه و آب مصرف

 که تحصیالتنتایج مطالعه آشکار نمود  را بررسی نمودند.

 تغییرات و آب قیمت خانوارها، سرپرست شغلی جایگاه و

بته منظتور  دارد. تتثثیر آب مصترف میتزان در فصتلی

از ق یتل  ییراهکارهتاآب،  ختانگی مصترف ستازیبهینه

 اعتالح و به تود رستانی،ادال  و ت لیغات سازی،فرهنگ

افتزایش  و مشتترکین تن یته و تشتوی  آب، انتقتال وسایل

وك و همکتاران در ستر مطالعه .(6) پیشنهاد گردید قیمت

حستاب میتزان آب بتهشهر سی سخت آشتکار نمتود کته 

 درعتد 6/47نیامده در دو بخش فیزیکتی و غیرفیزیکتی، 

راهکارهتایی از ق یتل  برای کاهش میزان تلیات آب. است

استیاده از کنتورهای با دقت بتاالتر، استتیاده از انشتعابات 

گیرانه امتور آب و فاضتالب بتر رد و نظارت ستختاستاندا

کنتورهتتای مشتتترکین بتته جهتتت جلتتوگیری از دستتتکاری 

ای کنتورهتتا و نصتت  انشتتعابات غیرم تتاز، تستتت دوره

دور کنتورهای مشترکین و استتیاده از روشتهای قرائتت از 

هتای دستتی، جهت جلوگیری از خطتای ناشتی از قرائتت

اعتالح و بازستتازی شت که توزیتتع و انشتعابات فرستتوده، 

تعتتدیل و یکنواختتت کتتردن فشتتار شتت که توزیتتع آب در 

بنتدی شت که اتمسیر بتا استتیاده از منطقته 5تا  3محدوده 

  .(9) پیشنهاد شد ،توزیع آب در شهر

بر اساس گزارش شرکت آب و فاضالب شهری 

اعیهان، میانگین مقدار آب بدون درآمد در استان اعتیهان 

رستتیده استتت.  91در ستتال  %21بتته  86در ستتال  %31از 

 هایش که عوامل اعلی در این روند کاهشی شامل اعالح

 سیستتم ستازی حوادث، پیتاده رفع زمان کاهش رسوده،ف

 کنتترل تولید، منابع مخازن و دور راه از کنترل و متریتله

 انتقال خطوط روی بر های عمدهنشتی رفع مخازن، سرریز

 مشتترکین، ارتقتا  و انشتعابات توزیتع هتایش که و آب

 کنتورهای تعویض ، Cبه B مشترکین از کنتورهای کالس

 استت بتوده آب تولیتد م تادی کلیه رگذاریکنتو و خراب

(19)  . 

ای توسط مهردادی و همکاران در مورد مطالعه

حساب نیامده ناشی از عدم دقت کنتورهای آب به

درعد از  5/87مشترکین شهر ورامین ان ام شد. 

فیزیکی موج  ای اد تلیات غیر مشترکینکنتورهای 

سپری  عمیر کنتورهای آب مشترکین پس ازشدند و تمی

که پس  بودغیر اقتصادی بود و الزم  هاشدن عمر میید آن

با کنتور نو تعویض ، خطای آنو محرز شدن  از تست

 . (21) شود
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مدیریت بهینه مصرف آب و کنترل هدر  برایاین مطالعه 

را ارائه  راهکارهاییدر نواحی روستایی  رفت آب

تواند موج  اعالح الگوی این راهکارها می. نمایدمی

و تا  گرددحساب نیامده صرف و کاهش میزان آب بهم

حدودی مشکل کم آبی را در نواحی روستایی استان قم 

   این راهکارها شامل موارد زیر است:  بردرف نماید.

 لوازم از استیاده و تهیه جهت روستاییان به مساعدت 

 مصرف، کم هایدوش نظیر آب مصرف کاهنده

  الکترونیکی شیرهای

 ش که در بفشار آ کاهش 

 بهداشتی مصارف از س ز فضای مصارف آب تیکیك   

 آب مخازن و  توزیع هایش که بهسازی و تعمیر 

 آنها باالی عمر و فرسودگی به توجه با روستایی

 ای اد از جلوگیری و شناسایی مشترکین، ممیزی 

 غیرم از انشعابات

 آنها تعویض  یا تعمیر و خراب کنتورهای شناسایی 

 روشهای و اهمیت درخصوص انروستایی آموزش 

 آب مصرف در جویی عرفه

 مشترکین برای موجود قوانین د   جریمه اعمال 

 مشترکین برای تخییف و ارایه تشوی  و پرمصرف

 مصرف کم

 دراز  و مدت کوتاه اضطراری، و فوری اقدامات ان ام

 و نیامده حساببه آب مسائل حل جهت در مدت

  آن کاهش

 

 تشکر و قدردانی 
ژوهش با پشتی انی مالی شرکت آب و این پ

فاضالب روستایی استان قم ان ام شده است که به این 

وسیله نویسندگان مقاله مرات  تقدیر و تشکر خود را از 

 د.ندارشرکت ابراز می اینمدیران 
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Abstract 
Background: Rural areas of Qom are encountered with problems such 

as water scarcity, rationing of water in summer and low quality water. 
The aim of this study was investigation of water consumption pattern, 
maximum and minimum daily and hourly factors and unaccounted for 
water in rural areas of Qom and offering some strategies for optimum 
management of consumption. 
Materials & Methods: This is a descriptive – analytical study.  15 out of 

111 rural areas of Qom with certain criteria were selected which were 
representative of the whole areas. Water consumption pattern was 
determined in selected rural areas.  In order to determine the amount of 
unaccounted for water and maximum and minimum daily and hourly 
factors, 3 villages of (Dastgerd, Vrjan and Toghrod) which had safe 
volumetric flow meters were selected. They were representatives of 15 
villages. SPSS 16 software was used for data analysis. 
Results: In 15 Rural areas of Qom, average domestically consumption 

per capita (LPCD), average general uses per capita (LPCD), average 
industrial and commercial per capita (LPCD) and total consumption per 
capita (LPCD) were 173, 4.6, 3 and 180.6, respectively. Average 
minimum and maximum daily factors were equal to 0.72 and 1.23 
respectively. Also, average minimum and maximum hourly factors were 
equal to 0.63 and 2.43, respectively. The average of unaccounted for 
water per capita was 28.2% (71.6 LPCD).  
Conclusion: Average of total consumption per capita (LPCD) and 

unaccounted for water were high in comparison with the standards of 
Ministry of Energy. In order to optimize the management of water some 
strategies are recommended. Strategies such as: training, reduce the 
water pressure in the network, use of accessories for reducing water 
consumption, separation of water used in green areas from sanitary 
uses, identifying, repairing  or replacing faulty flow meters, repairing and 
rehabilitation of water distribution networks and reservoirs and 
prevention from the creation of illegally connections. 
Keywords: Rural Areas, Qom, Water Consumption Patterns, 
Unaccounted for Water 
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