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 چکيده
 عرضه تعادل منطقی و پایدار بینه با هدف کاهش مصرف و برقراری د کنشو مجموعه ای از راهبردها گفته میمصرف آب به راهبردهای مدیریت

ن استا ییروستاشرب های توزیع آب ی راهبردهای مدیریت مصرف در شبکهبندرتبههدف از این تحقیق  شوند.و تقاضای آب طراحی و اجرا می

ت شاخص )که امتیاز هر راهبرد از هر شاخص حسب نظرا 5راهبرد با درنظرگیری  2تعداد  است. با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه یمرکز

بندی رتبه Excel 2010کمک نرم افزار ارزیابی محصول جمع شده با وزن بهدست آمد(، با استفاده از روش مدیران و کارشناسان آن شرکت به

 است.روستاهای این استان در بهترین راهبرد جهت کاهش مصرف آب شرب  ه مصرف آباستفاده از ابزار آلات کاهندشدند. نتایج نشان داد 

 .خصوص ارائه گردد نیلازم در ا یدسترس مردم قرار گرفته و آموزش ها در ابزار آلات کاهنده مصرف آب ،جامع یاطبق برنامه شودیم شنهادیپ

 
  تجهیزات کاهنده مصرفمدیریت مصرف آب، تصمیم گیری چند شاخصه، ارزیابی محصول جمع شده با وزن، : های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1

 

آنها توجه  یبه مکان زندگ نکهیجهان امروزه باکمبود آب مواجه هستند بدون ا تیدرصد از جمعامروزه چهل 

 کشورها از جمله شتریمهم در ب اریاز مسائل بس نیریبه منابع آب ش یدسترس از سویی .(Calzadilla et al., 2011)شود

کم به اندازه زمان حال محسوس نبوده،  تیباشد. بحران آب در گذشته به علت جمعیم رانیو کشور ا انهیمنطقه خاورم

 و ستیز طیش از حد از منابع محیب یو بهره بردار یجهان شیو گرما نیکره زم تیروز افزون جمع شیامروزه با افزا یول

 شیحران بب نیاز نقاط جهان، ا یاریگذشته در بس ینسبت به سالها یکاهش بارندگ نیو همچن شتریب یبشر به غذا ازین

 مهیقرار گرفتن در کمربند خشک و ن لیبه دل رانی. ا(Nazari et al., 2018 ؛7932, ضیف یعزت)از گذشته مشهود است

از  یکی ،یاتیماده ح نیا زین لیدل نیو به هم ودشیمنابع آب قلمداد م تیبا محدود یخشک جهان در زمره کشورها

 .(7932, ضیف یعزت)میباشداز آن  داریپا یبهره بردار یبخشها در گرو ریارکان توسعه کشور است که توسعه سا نیمهمتر

اکثر نقاط دنیا،  با توجه به کاهش محسوس منابع آب تجدیدپذیر و محدودیتهای موجود در توسعه منابع آب جدید در

ی از ا رویکردهای مدیریتی به میزان قابل توجهی از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا تغییر نموده است. مجموعه تمرکز

راهبردها که با هدف کاهش مصرف آب و برقراری یک تعادل منطقی و پایدار بین عرضه و تقاضای آب طراحی و اجرا 

در این راهبردها، تلاش بر این است . (7931و همکاران،  یانصار)نامیده میشونددهای مدیریت مصرف آب برهمیشوند، را

رهای قانونی و تعرفه ای و که با استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف، افزایش آگاهی مصرف کنندگان، بکارگیری ابزا

و  تابش)تبدیل نمایندو اقتصادی های مدیریتی بهینه، آب را از یک کالای مصرفی به یک کالای ارزشی رویکرد همچنین

 روشهای مختلفی برای مدیریت مصرف آب مورد استفاده قرار میگیردامروزه . (7931انصاری,  وصالح نیا ؛ 7931همکاران، 
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، استفاده از لوازم و شیرآلات کاهنده بدون درآمدآب مصارف مجاز ارتند از: مدیریت و کاهش روشها عب که مهمترین

و افزایش آب بها. بدیهی است  (از طریق اجرای برنامه های آموزشی و تبلیغاتی) مصرف، فرهنگ سازی مصرف کنندگان

د تا حدودی در کاهش مصرف مؤثر هر یک از روشهای فوق در صورتی که بسترسازی مناسبی انجام شده باشد، میتوان

 .(7931و همکاران،  تابش)باشد. اما هزینه ها، زمان اجرا، میزان اثرگذاری و فرآیند تأثیر هر یک متفاوت خواهد بود
ی نسب ملکانجام داده اند که به عنوان مثال میتوان به نی تحقیقات گوناگوخصوص این گرچه محققین ایرانی در 

 ارزیابی صرفه جویی در مصرف آب خانگی به واسطه استفاده از قطعات کاهنده مصرفکه به  7931و همکارانش در سال 

آب شرب  یهاتعرفه یبررسصالح نیا و همکارانش در همان سال که به ، (7931و همکاران،  نسب یملک)پرداخته اند

شمسایی و ، (7931و همکاران،  اینصالح)پرداخته اند شابوریشهر ن مصرف آب مشترکان یآن بر الگو ریو تأث یشهر

مصرف آب با کنترل پارامتر مصرف مجاز بدون درآمد در جدول  تیریبر مد یلیتحلکه  7931همکارانش در سال 

 یبلوک یگذار متیاثر قکه  7932فطرس و همکارانش در سال  ،(7931و همکاران،  شمسایی)نموده اند نگیبالانس

احمدلو و  و یا (7932و همکاران،  فطرس)را مورد بررسی قرار داده اند کشور یبر مصرف آب شرب در استانها یشیافزا

احمدلو )را مورد بررسی قرار داده اند مصرف آب یدر جامعه بر اصلاح الگو یفرهنگ ساز ریتاثکه  7932کرمی در سال 

د بررسی و مطالعه قرار گرفته اشاره کرد اما همانطور که مشخص است در هر تحقیق تنها یک راهبرد مور (7932کرمی,  و

هش کا که به منظور مند، راهبردهای مختلفی گیری از یک رویکرد جامع و نظام هبهر ضروری است تا با؛ بنابراین شده

 شود.  قرار گرفتهو رتبه بندی مورد بررسی  قابل استفاده هستند های توزیع آب مصرف آب در شبکه

 مدلهایمورد استفاده قرار میگیرد  و انتخاب بهترین راهبرد رتبه بندیبه منظور امروزه که ی ییکی از روشها

گزینه  قبل، تعداد از که مسائلی با شاخصه چند میم گیریمدلهای تص علمی، نظر نقطه . ازاستتصمیم گیری چندگانه 

بندی  رتبه و بندی اولویت انتخاب، را گزینه محدودی تصمیم گیرنده تعداد و است مرتبط باشد، شده تعیین آن در ها

 کلی هستند. به طور متفاوت باهم معیارها این که هستند معیار چندین تصمیم گیری دارای مسائل همه تقریباً کند.می

, یریجهانگ و یریجهانگ)معیارهاست از مجموعه ای به توجه با از گزینه ها مجموعه یک ارزیابی دنبال این روش به

در صنایع مختلفی از جمله سیار مورد توجه و استفاده محققان بتصمیم گیری چند شاخصه مدلهای . امروزه (الف7931

 . (7931و همکاران،  یریجهانگ)قرار گرفته شده استآب و فاضلاب 

 تیوضع وزده  بحران یجزو استانهاو کمبود آب دچار  یاستان مرکزها، طبق جدیدترین گزارشبا توجه به آنکه 

با کمبود  در حال حاضراستان این  یروستا 715 اعلام شده به گونه ای کهسابقه  یسال گذشته ب 51در  یکنون یکم آب

 یخبرگزار)شد دخواه مختلفی یاهدچار چالش ،مصرف حیصح تیریو مد یزیصورت نداشتن برنامه رو در  آب مواجه اند

ر که مطالعات بسیار اندکی د و از سویی دیگر با توجه به آنکه بررسی سوابق مطالعاتی نشان میدهد (7931, مایصدا و س

ر مطالعه حاض بنابراینخصوص اولویت بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در استان مرکزی صورت گرفته شده است، 

م با استفاده از تصمی یاستان مرکز ییرتبه بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه های توزیع آب روستابا هدف 

 صورت گرفته شد. گیری چندشاخصه

 

 هامواد و روش -2
 

توزیع شبکه های طی آن که  تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جزو مطالعات موردی محسوب میشود

 یزیکه مساحت آن چ مرکزی استانلازم به ذکر است  روستایی استان مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته شدند.شرب آب 

 شهرستان 72دارای هم اکنون  ،را گرفته است رانیاز تمام مساحت ادرصد  32/7باشد و یمربع م لومتریک 23،721 حدود
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نفر از آنان جمعیت  923،131 نفر جمعیت است که 7،223،215 دارای 35و مطابق سرشماری سال روستا  7772 و

ائیان ع آب شرب روستتامین و توزی وظیفهشرکت آب و فاضلاب روستائی استان مرکزی در این میان و  روستایی میباشد

 231،252روستا با جمعیتی معادل  322تعداد  7931باشد. این شرکت تا پایان سال یدارا م یت و کیفیت مطلوببا کمّ را

و به مشترکین های سطحی تحت پوشش قرار داده ها، چشمه ها و آبها، قناتمنبع تامین آب از جمله: چاه 171 را با نفر

شرکت آب و فاضلاب , 7931, نیآنلا یهمشهر, 7935آمار,  یدرگاه مل)دهدخود را ارائه می خانگی و غیر خانگی خدمات

  .(7931, یاستان مرکز ییروستا

ها و راهبرد در گام اول لذا ،در ابتدا اقدام به تشکیل ماتریس تصمیم شداولویت بندی راهبردها  به منظور

طی در این تحقیق، راهبردها و شاخصهای در نظر گرفته شده لازم به ذکر است  .های مورد نظر مشخص شدندشاخص

در ابتدا یک لیست اولیه از معیارها بر اساس تعیین شده بودند به این صورت که  (7931و همکاران،  تابش)تحقیقات قبلی

ا، بازخورد از آنهدریافت  گیرندگان و کارشناسان و موجود تهیه شده و پس از ارائه معیارها به تصمیم سوابق مطالعاتی

، راهبردهزینه اجرای ( 7: عبارت بودند از که به ترتیبمعیار نهایی  5تا  معیارهای غیرمرتبط و غیرضروری حذف شده اند

در  راهبردمیزان تأثیر اجرای ( 2، از اجرای راهبرد میزان رضایت مشترکین( 9 ،راهبردمدت زمان لازم برای اجرای ( 2

ها بردانتخاب راه یهمچنین برامانده آب بحساب نیامده باقی  کاهشثیر اجرای راهبرد در میزان تأ( 5 کاهش مصرف و

( 2( فرهنگ سازی 7: عبارت بودند از که به ترتیبمؤثرتر  هایبردراه ،لگریشیوه مشابهی عمل شده و با غربا به نیز

 .شده اند درنظر گرفته ب بدون درآمدمصارف مجاز آ( کاهش 2( افزایش آب بهاء 9استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرف 

اقدام به توزیع پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی  ،از هر شاخص راهبردبه منظور مشخص کردن امتیاز هر  دومدر گام 

ری و هیچگونه ناسازگاری معنادااستاد دانشگاه و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت  2آن مورد تایید 

مسئول  2و  های استان مرکزی شهرستانآب و فاضلاب روستایی مدیر  72بین در تکمیل پرسشنامه ها وجود نداشت 

به هر راهبرد از حیث هر شاخص داده  5تا  7امتیازهایی بین  سوالاتیو طی شد پرسشنامه (  72در ستاد استان )جمعاً 

تصمیم  سماتریبدین صورت نفر محاسبه و در ماتریس تصمیم لحاظ شد و  72متیازات این شد و در نهایت میانگین ا

 تشکیل گردید.

ممکن است تمامی شاخصها به یک اندازه حائز اهمیت  بدیهی است که در فرآیند اولویت بندی و تصمیم گیری،

 7وابطربا استفاده از روش آنتروپی مطابق  از شاخصها ، وزن هر کدامماتریس تصمیمشدن  تشکیلنباشند؛ بنابراین پس از 

محاسبه  2رابطهبا استفاده از  jEشد. سپس  محاسبه7رابطهبا استفاده از  ijP در ابتداتعیین گردید به گونه ای که  2تا 

تعیین  2رابطهبا استفاده از ( jW)شد و نهایتاً وزن هر شاخص  محاسبه 9رابطهبا استفاده از  jdگردید. پس از آن مقادیر 

 گردید.

𝑃𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 ; ⍱ 𝑖 , 𝑗                       (7)  

𝐸𝑗 = −
1

𝐿𝑛 𝑚
∑ [𝑃𝑖𝑗

𝑚
𝑖=1 . 𝐿𝑛 𝑃𝑖𝑗] ;  ⍱ 𝑗          (2)  

𝑑𝑗 = 1 − 𝐸𝑗  (9)  

𝑊𝑗 =  
𝑑𝑗

∑ 𝑑𝑗
𝑛
𝑗=1

  (2)  

  jاز شاخص iامتیاز گزینه ijx و jوزن شاخص jW تعداد شاخصها )معیارها(، n ،راهبردهاتعداد  mفوق،  روابطدر 
درصد( به دست  711تا  1بدیهی است وزن محاسبه شده برای هر شاخص بین صفر تا یک ) .(7931, جهانگیری)میباشد

  خواهد آمد.

کافی است با استفاده یکی از روشهای شاخصه پس از تشکیل ماتریس تصمیم، در مسائل تصمیم گیری چند 

که  ارائه شدهر منظو بدینمختلفی روشهای . (7931جهانگیری, )را مورد پردازش قرار دادمساله موجود، ماتریس تصمیم 
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و زاوادسکاس بار توسط  نیکه اول میباشد« 7محصول جمع شده با وزن)واسپاس( یابیارز»ها آنیکی از جدیدترین 

و با  روش واسپاسدر این تحقیق با استفاده از  .(al., 2012 Zavadskas et)شده است یمعرف 2172در سال  2شهمکاران

نرمالسازی ماتریس تصمیم  -7 مورد پردازش قرار گرفته شد که این مراحل عبارتند از: ،انجام مراحل زیر ماتریس مسأله

ه امتیاز )یعنی هرچدر صورتی که شاخص مورد نظر از جنس سود باشد (5)رابطهبا استفاده از روش خطی به وسیله 

)یعنی در صورتی که شاخص مورد نظر از جنس هزینه باشد (1)رابطهو استفاده از شاخص بیشتر باشد بهتر خواهد بود( 

یعنی هزینه و زمان اجرای  ؛هرچه امتیاز شاخص کمتر باشد بهتر خواهد بود( لازم به ذکر است شاخصهای اول و دوم

(1)محاسبه مقدار  -2. سود هستندراهبرد از جنس هزینه و بقیه شاخصها از جنس 
iQ  محاسبه  -9( 1رابطه)با استفاده از

(2)مقدار
iQ  محاسبه  -2( 3رابطه)با استفاده ازiQ  (3رابطه)با استفاده از. 

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗
           (5)  

 𝑥𝑖𝑗 =
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
            (1)  

Qi
(1)

= ∑ xijwj
n
j=1         (1)  

Qi
(2)

= ∏ (xij
n
j=1 )wj       (3)  

 𝑄𝑖 = 𝜆 ∑ xijwj
n
j=1 + (1 − 𝜆) ∏ (xij

n
j=1 )wj         , 0 ≤ 𝜆 ≤ 1     (3)  

 jدر شاخص ijxبه ترتیب بیشترین و کمترین مقدار  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗و  ijx ،𝑀𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗نرمال شده مقدار  𝑥ijدر روابط فوق 

شده و تمامی روابط  فرض 5/1در این تحقیق برابر  λلازم به ذکر است مقدار  .(ب7931, یریجهانگ و یریجهانگ)میباشد

بیشتری کسب کند دارای امتیاز  Qکه مقدار  راهبردمحاسبه شده اند. بدیهی است هر  Excel 2010با استفاده از نرم افزار 

 .و اولویت بالاتری خواهد بود

 

 بحث و نتايج -3
 

ت آب برداش ایمصرف  (حداکثر)که متوسط شودیم اطلاق یاجتماع ریو غ یاجتماع تیمصرف و تقاضا به هر فعال تیریمد

توسط  یاستراتژ کی یاجرا. (Herbertson and Tate, 2001)داصلاح کن ایآب کاهش داده و  تیفیبا حفظ ک را از منابع

 یداریاو پ ستیز طیحفاظت از مح ،یتوسعه اجتماع ،یاقتصاد یکارائ لیاز قب یبه اهداف دنیرس به منظور ینهاد آب کی

 یبردار هربه کیحاصل از  سود ده،یمنابع آب را بهبود بخش ت،یریبخش از مد نی. ادهدیم لیتشک تقاضا را تیریمنابع، مد

 .(7931و همکاران،  یانصار)دهدیبه منابع خاص کاهش م دنیجهت رس در ها را هنیداده و هز شیرا افزا نیمع

یشتر به آن اشاره شد به منظور انتخاب بهترین راهبرد مدیریت مصرف آب با استفاده از تصمیم بهمانگونه که 

که براساس ماتریس تصمیم مساله مربوطه را  7گیری چند شاخصه، لازم است که ماتریس تصمیم تشکیل گردد. جدول

مدیران و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی به دست آمده  اتمیانگین امتیازاتی که حسب نظر

 دهد.نشان میاست 
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 شرب روستایی استان مرکزی  آبرتبه بندی راهبردهای مدیریت مصرف مربوط به  ماتریس تصمیم -1جدول

 شاخصها
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 51/9 52/9 12/9 17/9 17/9 فرهنگ سازی

 29/9 91/9 72/9 11/9 11/9 استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرف

 91/9 27/9 17/2 11/9 29/9 افزایش آب بها

 91/9 13/9 37/2 73/9 11/9 کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد

 

ها را نشان مقدار عددی آن 7نمودارمحاسبه گردید که وزن هر شاخص بر حسب درصد  2تا  7با از استفاده از روابط

 دهد.می

 

 
 بر حسب درصد محاسبه شده برای هر شاخصهای وزنمقدار عددی  -1نمودار

 

ها با یکدیگر متفاوت هستند به گونه ای که بیشترین وزن مربوط به مشخص است وزن شاخص 7چنانچه در نمودار

و کمترین وزن مربوط به درصد  11/21 مقدار عددیبا  راهبرد یاز اجرا نیمشترک تیرضا زانیمشاخص سوم؛ یعنی 

بنابراین  میباشد.درصد  32/1با مقدار عددی  امدهیراهبرد در کاهش آب به حساب ن یاجرا ریتاثشاخص پنجم ؛ یعنی 

رضایت مشترکین از طرحها  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزیاز نظر مدیران و کارشناسان مشخص است که 

امروزه نیز موضوع رضایت مشتری یکی از ارکان . و راهبردهای جدید مدیرت مصرف آب از اهمیت بالایی برخوردار است

به گونه ای که کشف نیازها و خواسته های مشتریان و برآورده ساختن آنها یک شرط انها محسوب میشود اساسی در سازم

 %21/73
 %29/22

 %21/11

 %3/29

 %1/32
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75

21

25
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اجرای راهبرد
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در تحقیقی که توسط انصاری و  .(Goutam et al., 2007)محسوب میشوددر دنیای رقابتی کنونی اساسی برای موفقیت 

ر قرار تاثی تنی مدت آنان را تحمشاهده شده که رضایتمندی مشترکین مصرف طولا ،صالح نیا صورت گرفته شده است

 . (7939, اینصالح و یانصار)داده است

Qiنمرات ؛ 3تا  5پس از پردازش ماتریس تصمیم با استفاده از روابط 
(1) ،Qi

(2) ،  Qi  که به ترتیب مجموع وزنی، محصول

نشان  2جدولدر  Qi اساس امتیاز وزنی و ارزیابی محصول جمع شده با وزن نام دارند و همچنین رتبه کلی هر راهبر بر 

 . داده شده است

 
 راهبردو رتبه کلی هر ارزیابی محصول جمع شده با وزن  ،نمرات مجموع وزنی، محصول وزنی -2جدول

 نمرات

 راهبردها

 

Qi
(1) 

 

Qi
(2) 

 

 Qi 
 

 رتبه کلی 

 دوم 317/1 333/1 319/1 فرهنگ سازی

 اول 392/1 399/1 395/1 استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرف

 چهارم 359/1 351/1 355/1 افزایش آب بها

 سوم 339/1 337/1 335/1 کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد

 

رتبه اول، راهبرد اول؛ یعنی  استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرفراهبرد دوم؛ یعنی  مشخص است 2چنانچه در جدول

رتبه سوم و نهایتاً راهبرد سوم؛ یعنی  کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمدرتبه دوم، راهبرد چهارم؛ یعنی  فرهنگ سازی

 رتبه چهارم را به منظور مدیریت مصرف آب در شرکت آب و فاضلاب روستایی را کسب نموده اند. افزایش آب بها

به عنوان بهترین راهبرد در شرکت آب و  استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرفدر این تحقیق  با توجه به اینکه

یکی از رایجترین و موثرترین اقدامات جهت کاهش  آنانفاضلاب روستایی استان مرکزی شناخته شد، امروزه استفاده از 

. برخی از مهمترین لوازم کاهنده مصرف آب عبارتند از: (7933و همکارن،  نسب یملک)ندشده ا معرفیمصرف آب 

غیره  و انکهای کم مصرف، فلاش تشیرهای پدالیدرفشانها)سرشیرها(، سردوشها، شیرهای اهرمی، شیرهای الکترونیکی، 

. (7931, ییبایشک)است آب کردن آب و هوا و پودر کردن مخلوط ،کم مصرف یو سردوشها رهایسرش سمیکانم که

لیتر در دقیقه آب مصرف میکنند این در حالی است که در صورتی که کیفیت و عملکرد  25سردوشهای معمولی تا 

 . (Day and White, 2003) باشدلیتر در دقیقه برای دوش گرفتن کافی می 3سردوش مناسب باشد، جریان 

مصرف آب خانگی را کاهش درصد  2/1، استفاده از سردوشهای کم مصرفمیدهد که  نشان 9تحقیقات وایتکامب

تاثیر نصب  و طی آن پذیرفته استصورت  2اندرسون و نروکه توسط دیگر . در تحقیقی (Whitcomb, 1990)میدهد

این نتیجه به ه، مورد ارزیابی قرار گرفتمشترك خانگی  25مولفه های مصرف آب  سردوش و فلاش تانک کم مصرف بر

 Anderson et)ه استدرصد گردید1/75 نصب این تجهیزات موجب کاهش مصرف آب داخل منزل به میزانکه  رسیده

al., 1993) .کاهنده مصرف آب استفاده کردند نسبت به  زاتیکه از تجه ینیمشترک شلعه طالع زاده و همکارانمطا طبق

 ،شنسب و همکاران یطبق مطالعه ملک. (7939و همکاران،  طالع زاده)کاهش مصرف را نشان داده اند درصد 5/72 نیریسا

شمسی  .(7931و همکاران،  نسب یملک) را کاهش داده است یمصرف آب خانگ درصد 22حدود  قطعات نیاستفاده از ا

وسیله الکترونیکی اتوماتیک که برای باز و  در تحقیقی صرفه جویی در مصرف آب به واسطه استفاده از یک و شهیدی

 ،یلهبا بکارگیری این وسآنان نتیجه گیری نمودند که . دادندمورد ارزیابی قرار  را طراحی شده بود بسته کردن دوش حمام

. همچنین (Shamsi and Shahidi Bonjar, 2004) درصد کاهش مییابد 11آب مورد نیاز برای دوش گرفتن به میزان 

آب  مصرفدرصد  11 آشپزخانه و حمام حدود ،ییدستشو یآب مصرف مجموع استاندارد صنعت آب کشور یالگو قطب
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 روز در تریل 711 روز به تردریل 235 سرانه مصرف از زانیمصرف، م از ادوات کاهنده استفاده با که را در بر دارد یخانگ

بنابراین مشخص است که استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرف  .(7931, ییبایشک) ابدییم کاهشدرصد(  93 زانیبه م)

 بهتر مصرف لحاظ شود.آب میتواند راهبرد خوبی به منظور مدیریت 

 

 نتيجه گيري -4
 

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی  از نظر مدیران و کارشناسانمیتوان نتیجه گیری نمود که به طور کلی 

افزایش آب و نهایتاً  کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد، فرهنگ سازی، استفاده از ابزار آلات کاهنده مصرفراهبردهای 

به ترتیب رتبه های اول تا چهارم را به منظور مدیریت مصرف آب شرب کسب نموده اند. همچنین از میان شاخصهای  ءبها

یشنهاد میشود طبق پ لذابیشترین وزن را دارا بوده است.  راهبرد یاز اجرا نیمشترک تیرضا زانیمشاخص  پنجگانه،

  د.گرد خصوص ارائه نیا در لازم یاو آموزشهشود  گرفته ردردسترس مردم قراکاهنده مصرف آب جامع قطعات  یبرنامه ا

 

 هانوشتپی -5
 

1 Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS( 
2 Zavadskas et al 
3 Whitcomb 
4 Anderson and Nero 
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 جعامر -6

 
دومین همایش ملی آب، انسان و . بررسی تاثیر فرهنگ سازی در جامعه بر اصلاح الگوی مصرف آب. 7932کرمی, آ.  واحمدلو, ا. 

 شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان. زمین.

. بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد 7931فروزش, م.  وانصاری, ح., بوستانی, آ., طباطبایی, ع. 

 .792-725, 2 آب وتوسعه پایدار,یادداشت فنی(. ) 7221در افق 

مجله آب و . ارزیابی پارامترهای موثر بر مصرف آب شرب شهری با استفاده از تکنیک تست گاما. 7939نیا, ن. صالح وانصاری, ح. 

 .79-2, 25 فاضلاب,

های بندی راهبردهای مدیریت مصرف آب در شبکه. رتبه7931بیگی, س.  وتابش, م., علی بریانی, ا., متولیان, س. س., روزبهانی, ع. 

(: مطالعه موردی، شهر تهران. FAHPمراتبی فازی )گیری چندشاخصه تحلیل سلسلهتوزیع آب شهری با استفاده از روش تصمیم

 .51-21, 23 امیرکبیر,نشریه مهندسی عمران 

گیری چند شاخصه پویا: یک مطالعه . ارزیابی عملکرد بیمارستان با استفاده از تصمیمالف7931جهانگیری, م.  وجهانگیری, ع. 

 .712-37, 3 مدیریت بهداشت و درمان,موردی در بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی )ره( اراك. 

. استفاده همزمان از روش های تصمیم گیری چند شاخصه و سروکوال به منظور رتبه بندی ب7931جهانگیری, م.  وجهانگیری, ع. 

, 2 تصمیم گیری و تحقیق در عملیات,بیمارستان های منتخب ایران از نظر کیفیت خدمات ادراك شده از سوی مراجعه کنندگان. 

31-711. 

های ایران از نظر وجود منابع بهداشتی و درمانی و سطح دسترسی بندی استان. رتبه7931مصلی, ع.  وجهانگیری, ع., جهانگیری, م. 

 .32-19, 3 مدیریت بهداشت و درمان,گیری چند شاخصه. افراد به آنان با استفاده از تصمیم

 . رتبه بندی مناطق مختلف ایران از نظر میزان برونسپاری خدمات درمانی و فعالیت درمان غیرمستقیم سازمان7931جهانگیری, ع. 

 .93-92, 75 مدیریت اطلاعات سلامت,با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه.  7935تامین اجتماعی در سال 

 ، آخرین بازدید:"بحران خشکسالی و کم آبی در استان مرکزی". 7931خبرگزاری صدا و سیما. 

21/5/7931،http://www.iribnews.ir/fa/news/2101199. 

 21/5/7931، آخرین بازدید:  "سرشماری عمومی نفوس و مسکن" .7935درگاه ملی آمار. 
-www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/tables/jamiat/tafsili/ostani/1https://

jamiat_ostani.xls. 

، آخرین بازدید: "هاآخرین وضعیت روستا". 7931شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی. 

21/5/7931،www.abfarmarkazi.ir/sites/default/files/Report96_2206.pdfhttps://. 

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و . روش ها و ابزارهای صرفه جویی در مصرف آب خانگی، اصلاحات ابزاری. 7931شکیبایی, ع. 

 تهران. هدر رفت آب.

. تحلیل بر مدیریت مصرف آب با کنترل پارامتر مصرف مجاز بدون درآمد 7931صفوی, س.  وشمسایی, ا., صالحی, س., کردی, پ. 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.در جدول بالانسینگ. 

ا تعرفه نرخی فزاینده ب« IBT-con». آب یک کالای اقتصادی : مقایسه تعرفه های بلوکی فزاینده 7931انصاری, ح.  وصالح نیا, ن. 

 «IRT-cap  .».انجمن اقتصاد کشاورزی ایران. ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران 

های آب شرب شهری و تأثیر آن بر الگوی مصرف آب مشترکان، . بررسی تعرفه7931داوری, ك.  ونیا, ن., فلاحی, م., انصاری, ح. صالح
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Abstract 
Water consumption management strategies seek to reduce water consumption and establish a 

reasonable and sustainable balance between water supply and demand. The purpose of this paper was 

ranking of consumption management strategies in rural drinking water distribution networks of 

Markazi province using multiple attribute decision making. For this purpose, 4 strategies with 

considering 5 indexes (which the score of each strategy from each indicator was derived from 

according to the views of the company's managers and experts) were ranked using Weighted 

Aggregated Sum Product Assessment method via Excel 2010 software. The results showed that using 

low-flow fixtures is the best way to reduce drinking water consumption in the villages of this province 

Therefore; it is recommended that these parts be made available to the public in accordance with a 

comprehensive plan and the necessary training in this regard be provided. 
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