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 چكيده
 دشتترار آب منابع مدیریت کارایی ارزیابی آب، منابع میقابل وابستتی ی و پیچیدگی دلیل به: زمينه و هدف

 در مرجرد بازخررد هایحلقه شناخت و مطالعه برای قری مدلسازی هایروش از است الزم بنابراین،. است

سیم سیفاده آب منابع هایسی سان، و سالمت در شرب آب اهمیت به ترجه با. شرد ا  مطالعه کلی هدف ان

  .است شرب آب مدیریت بر تمرکز با پریا مدل یک ترسعه حاضر

کار رفیه شده بهی هاراهبرد. شد ریزیبرنامه سیسیم پریایی رویکرد با حاضر یمطالعه مواد و روش كار:

سناریر ،(wu education) آب از اسیفاده آمرزش هایسناریر ،(PS) جمعیت سناریرهای شامل در این مطالعه

 و مدیریت آب در بخش صنعت( WasteWمدیریت پساب )، (Agriwm) کشاورزی آب مدیریت های

(IndustW) مدل این آینده، هایسال در مخیلف هایسناریر و سیسیم مرجرد شرایط تأثیر تعیین منظرربه .برد 

 .شد اجرا 1420( 2041)  تا 1385( 2006) هایسال برای

 وجرد داریمعنی رابطه آب مصرف سرانه و بخش شرب در آب مصرف در جرییصرفه آمرزش بین :هایافته

 مصرف باالتر آمرزش و جمعیت رشد ی کاهشسناریر تحت، 2041 افق در، آمده دست به نیایج طبق. داشت

 ps4-no wuاما در سناریری . است رسیده میزان حداقل به شرب آب مصرف، (ps3- wu education)آب 

education  اگر رشد جمعیت افزایش یابد و آمرزش اسیفاده از آب ارائه نشرد، حداکثر مصرف آب شرب ،

 درصدی 60 کاهش باعث تراندمی پیشنهادی سناریرهای که داد نشان نیایج شاهد خراهیم برد. 2041را تا افق 

 اثر بخش این در آب مصرف روی بر صنعت، بخش در آب مدیریت بهبرد سناریر .شرد شرب آب مصرف

 .دهد کاهش سال در میرمکعب میلیرن 6/36 میزان به را آب مصرف است، ترانسیه و است داشیه ترجهی قابل

تراند به کاهش مدیریت آب در بخش صنعت نیز میهمچنین، نیایج نشان داد که سناریرهای مدیریت پساب و 

 تقاضای آب در اسیان منجر شرد.

 در لییر 100 مطلرب سطح به تراندمی 2024 تا آب مصرف سرانه آمرزش، راهبرد از اسیفاده با گيري:نتيجه

 بنابراین،. است تحقققابلغیر هدف این 2041 سال تا حیی آمرزش بدون حال،این با. برسد نفربه ازاء هر  روز

 راندمان افزایش و پساب مدیریت بهبرد. آورد دست به آمرزش راهبرد اتخاذ با ترانمی را پایداری اهداف

 مررد باید لذا و دارد اثر زیادی زیسیی محیط و بهداشیی وضعیت روی بر صنعت، بخش در آب از اسیفاده

برای اسیفاده  .کرد اعمال مخیلف شرایط در ترانمی را یافیه ترسعه سیسیماتیک مدل .گیرد قرار جدی ترجه

 .شرد به مدل معرفی باید جمعیت و آب ایمنطقه هایداده ،از مدل در سایر مناطق

 آب مدیریت سناریرهای آب، اسیفاده از آمرزش سیسیم، پریایی جمعیت، رشد آب، منابع :هاكليد واژه

 کشاورزی



Abstract: 

Background and Aim: Due to the complexity and interdependence of water resources, evaluating 

the efficiency of water resources management is difficult. So, it is necessary to use strong modeling 

methods for study and recognize the feedback loops available in water resources systems.  
Regarding the importance of domestic water in health and human being, the overall aim of the 

current study is to develop a water resources management model with focusing on domestic water 

management solutions. 

 Methods: Study was planned with system dynamics approach. The most important strategies were 

including three indicators: Population scenarios (PS), Water use Education scenarios (WU), 

Agriculture water management scenarios (Agriwm), Wastewater management scenarios (WasteW) 

and industry water management scenarios (IndustW). 

Results: There was a significant relationship between educations on water saves in domestic sector 

and water use per capita. In various scenarios of population growth, domestic water use has 

declined rapidly with education. According to the obtained results, under ‘ps3-wu education’ 

scenario, lower population growth and higher water use education, domestic water use will be 

reached to minimum level, in 2041 horizon. But in the ps4-no wu education scenario, if population 

growth increases and water use education is not provided, we will see maximum domestic water 

consumption to the 2041 horizon. Results showed that proposed scenarios can create 60 % 

reduction in domestic water use. The scenario of improving water management in the industrial 

sector has a significant effect on water consumption in this sector and has been able to reduce water 

consumption by 36.6 million cubic meters per year.  

Also, results showed that wastewater management and industry water management scenarios can 

decrease water demand in domestic and industry sectors.  

Conclusion: With education strategy, water use per capita of up to 2024 can reach optimum level 

of 100 liters per person per day. However, without education even by 2041 this goal is unattainable. 

So, sustainability goals can be achieved with adopting education strategy. Improving wastewater 

management and increasing water use efficiency in the industrial sector has a great impact on health 

and the environment and therefore should be given serious attention. The developed systematic 

model can be applied in various conditions. In each study area, the regional water and population 

data should be provided. 

Keywords: Water Resources, Population Growth, System Dynamics, Water Use Education, Water 

Management Scenarios. 

https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Water%20Resources
https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?name=Population%20Growth
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