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 هچکید

 غبیس و ؾو و ؾػڀ ،پص و پخڀ ه،هوؾید فقس آة دییبش ڇٿن غبالهى آة نهبثـ ندیسیڀ دز ٿدید نفيونی شی،نٿب آة

 فقس آة، اش یثیؿڀس زثػیب نڇٿبا نبا د،كس دیب يبآه اش اهنیڀو آة نػڀقین زفنكب اهفهو ثى كىدنیؾو ههػبا یفقبمیڀيب

 اش یك يیچ یغو اش نقنوال د،یبش ڇٿن غنزفمی آة ازنقد یها.دنیؾو ڀخدنب ئىازا و قهقڀی وزشی،كؿب ڀنڇكوال ڀومید

 نهبثـ اشهداچؿن ڀجییه و فنكس ،ڀومید دز ییاثػص هقؽ نبا د،هنیلیس ازقس هؾس ند دهثو ظهبنڇػو میمد ثى هكههدلب فنكس

 ئىازا و ڀومید چسخى دز آة هپهيب و نػڀقین غیس زفنكب ثى ٿدید هلسؾی شینٿب آة ننفيو قـوا دز.دازد ظغڀسد دز آة

 كم ٿنـ شی،نٿبآة دىغب هثیب ثى ؾد ڇنغسAllen J.A . 1993مغب دز زثب هخػڀیه ننفيو یها.غڀا ثؿس هػم ثى ڀخدنب

واثػڀلی  .نیثبؾد ڀومید ههدنبزا و هنبش ،نكبهی ،قمینیا یظاؾس ثى ڀوٿى ثب ، منڇكو اش نقیهی ازنقد ڀومید ایثس شهیب زدنو آة

میڀس آة دز زوش ثسای  4ڀب  2نساڀت ثیؿڀس اش هیبشيبی ؾسة اغڀ؛  ديد كى هیبش آثی ثسای ڀومید غرا ثى اهػبه ثى آة هؿبه نی

نسڀجى ثیؿڀس ثسای ڀومید غرا آة الشن  1000هیبشيبی ثیوموضیك )آة آؾبنیدهی( دز شهدى نبهده اهػبه كبفی اغڀ دز ڇبمی كى 

دز ایه كهین ایهقدز نين اغڀ. سا نفيون آة نٿبشی دز شنبهی كى نب دز نوزد ڀومید غرا قڇجڀ نیچ اغڀ. ایه دمیمی اغڀ كى

نقبمى غقی ؾدى ضنه ثیبه نفيون آة نٿبشی و نقداز نكسف آه دز ڀومید نڇكوالڀ نخڀمف، زاى كبزيبی نخڀمف ٿيڀ 

 ندیسیڀ و ڇفؼ نهبثـ آة هیص ازائى لسدد.

 

 ندیسیڀ، نهبثـ آة،نڇكوالڀآة نٿبشی،  های كلیدی: واشه
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 مقدمه

آة نٿبشی و ثيسى وزی آة هػجڀ ثى ين زاثغى نقكوظ دازهد. عجق ڀقسیف، ثيسى وزی آة فجبزڀػڀ اش نقداز نڇكوم ڀومید 

ؾدى اش واڇد ڇٿن آة و واڇد آه نقنوال كیمولسن ثس نڀس نكقت ڀقسیف نی ؾود، دز ڇبمی كى آة نٿبشی، نقداز آة نكسف 

ثسای ڀومید نقداز نقیهی نڇكوم زا نوزد ڀوٿى قساز نی ديد و واڇد آه میڀس ثس كیمولسن )یب نڀسنكقت ثس كیمولسن( اغڀ. ؾدى 

ثى فجبزڀ دیلس دز ثيسى وزی ڀبكید ثس نقداز ڀومید اش آة، و دز آة نٿبشی ثسفكع، ڀبكید ثس نقداز آة )نكسف ؾدى( دز ڀومید 

ثيسى وزی آة، نقداز آة نٿبشی دز نڇكوم یب كبالی نوزد هؾس كبيؽ خوايد یبفڀ و نڇكوم نی ثبؾد. ثهبثسایه ثب افصایؽ 

ثسفكع. ثى فجبزڀی دز ٿسیبه ڀٿبزڀ نڇكوالڀ كؿبوزشی ٿسیبهی اش آة نٿبشی ثى وٿود خوايد آند. ایه ٿسیبه، یك ٿسیبه 

افصایؽ ثيسى وزی آة دز كؿبوزشی، نی  دزوه نهغقى ای و ثیه امنممی نی ثبؾد. ثب ڀوٿى ثى ازڀجبط آة نٿبشی و ثيسى وزی آة،

  .[1]ڀواهد ثى فهواه اثصازی كبزآند دز قسفى ٿویی آة نٿبشی ثبؾد

كهد ڀب ثى نسڇمى ڀكبنم ثسغد و نقداز آه  نقداز آثی اغڀ كى یك كبال و یب یك فسآوزدى كؿبوزشی عی فسآیهد ڀومید نكسف نی   

ثبؾد. قفڀ نٿبشی دز ایه ڀقسیف ثداه  مید اش مڇؾى ؾسوؿ ڀب پبیبه نینقبدم ٿنـ كم آة نكسفی دز نساڇم نخڀمف شهٿیسى ڀو

نقهبغڀ كى ثخؽ فندى آة نكسف ؾدى عی فسآیهد ڀومید، دز نڇكوم هيبیی وٿود فیصیكی هدازد، و دز ڇقیقڀ ثخؽ ثػیبز 

ى، قفڀ نٿبشی ثى نقهبی نبهد. هكڀى نين ایهك هبچیصی اش آة نكسفی دز پبیبه ثى فهواه آة واققی دز ثبفڀ نڇكوم ثبقی خوايد

 .[3]و[2]ڀكى آة نٿبشی، آة كبنال واققی اغ غیس واققی هیػڀ، ثمكى قسیڇب ثبید لفڀ

 ڀخدنبو  دیقڀكبا یيب فقبمیڀ، اش زییبـثػ ؼڀسـلػ ایسـثزا  ىـفسق، ڀقبضب ندیسیڀ نفدآة و  فسضى دكنجو ؾك ثی   

 اىخو ؾوهد نقسفیو  كؿف ٿدید نهبثـ یهكىا نلس دهنو يداخو مـخم زبـچدزا  زوـكؿ قىـڀوغ ىـثزو  هدو زو دىكس ڀهل غبهیز

 .[4]يهدد یؽافصآة زا ا فسضى ههداڀونی ثبؾهد شیبـنٿ اىوـخو  ڇقیقی نهبثـ یها

اغڀ. ثهبثس ایه پیؿهيبد نیلسدد،  ((غیس فقبم))واش مڇبػ غیبغی  ((هبنسئی))دز ڇبم ڇبؽس،ڀٿبزڀ آة نٿبشی اش مڇبػ اقڀكبدی 

نٿبشی ڀنسكص هداؾڀى ثبؾهد، ثمكى ثیؿڀس ڀالؼ خود زا قسف آثی كؿوزيب، زوی ڀٿبزڀ آةوندیساه ازؾد نهبثـندازاه غیبغڀ

  .[5]آة اهٿبن ديهدوزی آة و ثيجود ندیسیڀازڀقبء ثيسى

 مفهوم آب مجازی

 آة غغڇی یيبآة و نیهیشیسش یيبآة. نیؾوهد یڀقػینثهد غجص آة و ثیآ آة غڀىد دو ثى آة نهبثـ ضی،موزويید چسخى دز

 و كخب ذدزهفو اش ثقد زاهثب آة. نیلویهد غجص آة ؿؾجبا غیس نهبعق دز كخب عوثڀز ثى ڇبمیكى دز ،يهددنی ڀؿكیم زا ثیآ

 آة ڀقسیف عجق. نیكهد ڀغریى غجص آة اش فندڀبً یند وزشیكؿب.يددنی ڀؿكیم زا غجص آة ثسغد ؿؾجبا نهغقى ثى یهكىا اش قجم

 وزشیكؿب یفقبمیڀيب ڇڀی یب و قهبیـ فقبمیڀ ،ؾيسهؿیهی قجیم اش ثؿس نخڀمف یفقبمیڀيب ٺسا دز كى غڀا ثیآ ی،خبكػڀس

 ثیآ ؾبنم شی،نٿب آة ثب نسڀجظ نفبيین دز ڇقغالا یها. ثبؾد لسفڀى ازقس پبییهڀس دىغڀفبا قبثم ازدغڀبهدا ڇد اش و ىؾد دىموآ

 ڀعوالهیند ییهدآفس نهدشهیب فنكس ازدغڀبهدا ثى آه ههددالسشثب یب و دىهجو دىغڀفبا چسخى ثى لؿڀشثب قبثم غسفڀ ثى كى غڀا

دز غبم   Falkenmark ڀوغظ زثب میهاو ایثس غجص آةاغڀ.  آة نهبثـ ندیسیڀ دز ٿدید نفيونی شی،نٿب آة يصیهىثسثبؾد و

 دكس ندیسیڀ آهسا ڇڀڀسزا آة، نهبثـ اش نهبغجی یڀقػینثهد ثب ثیآ آة اش آه ڀفكیك ثب اهثڀو یهكىانقسفی ؾد، ڀب 1995

 نهبعق دز وزشیكؿب ڀنڇكوال ڀومید دز آة هقؽ اش یقیقڀسد یبثیازش ثىاهثڀو ٿدید ننفيو یها اش دىغڀفبا ثب ينچهیه.

 غنبهیآ ڀالوهص اش  كڀزنؿب و ؾیسیه آة خبیسذ ڇٿن هؾس اش یلڀسزثص نهجـ غجص آة ،ثیآ آة ثب نقبیػى دز.خڀداپس هینىخؿك

 .[6]دؾو نی ڀجدیم ثیآ آة ثى ثبقی و غجص كىاچس ،غڀا ییاغر ادنو ڀومید دز65 آة ثى

 یـشڀو و مهڀقبا یؾجكىيب ينچهیهدز ٿيبه،  یند و غغڇ شیس كؿڀ وزشیكؿب ینیهيبش شهیب میمد ثى ثیآآة اش دازیثسىثيس

 آه اش دازیثسىثيس یلصیهىيب و دىكس ڀسدىغب زا آه ندیسیڀ ،یـشڀو و مهڀقبا قبثمیڀ ينیه نبا .غڀا غجصآة اش هڀسالس زثػیب آثیآة

 آه اش دىغڀفبا ،غجص آة اش دازیثسىثيس زاى ىفند كى غڀا ڇبمی دز یها. غڀا دادى یؽافصا(خبهلی و قهقڀی وزشی،كؿب) زا

 ثخؽ كؿبوزشی اغڀ.دز
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 مجازی وتولید محصوالتآب

 ,[7] [8] :نخڀمف آوزدى ؾدى اغڀدز ٿدوم شیس نقداز آة نكسفی ثسای ڀومید نقداز نؿخكی اش نڇكوالڀ               

 زدیف كبال نقداز آة میڀس
 1 میڀس نیمی 200یك میواه ؾیس  200

 2 میڀس نیمی 250یك فهٿبه چبی  35
 3 میڀس نیمی 125یك فهٿبه قيوى  140
 4 لسنی 100یك فدد غیت  70

 5 لسنی 100شنیهی  یك فدد غیت 25
 6 یك پیسايه هخی دز اهداشى نڀوغظ 4100

 7 چيبز -یك كبغر آ 10

 8 لسنی 40نسك  یك فدد ڀخن 135
 9 لسنی 70فسهلی  یك فدد لوٿى 13

 10 لسنی 100یك فدد پسڀقبم  50
 11 یك ٿفڀ كفؽ ثب چسن لبو 8000
 12 لسنی 250غبهدویچ ينجسلس  2400

 13 یك كیمولسن لهدن 1300
 14 یك كیمو لسن ٿو 1400
 15 لسنی 500یك قبمت پهیس  2500

 16 یك كیمو لسن لوؾڀ لبو 15000
 17 یك كیمو لسن لوؾڀ نسك 4000
 18 یك كیمو لسن پالغڀیك 190

 19 لسنی 30یك ثسؼ هبه  40
 20 كیمولسنی 1100خودزوی نػبفسڀی  400000

 21 یك فدد ذزڀ 450
 22 یك كیمولسن ثسهٿ 4000
 23 یك كیمولسن غویب 1800

 24 لبولسن اغڀیك لوؾڀ  300نقداز  4500
 25 لسن اغڀیك لوؾڀ لوغفهد 300نقداز  1900
 26 لسن فیمى لوؾڀ نسك 300نقداز  1200

 27 نیمی میڀس آثٿو 500نقداز  150
 28 لسنی1000یك فدد هبزلیم  2500
 29 لسنی 200یك ثػڀى چیپع  185
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 بحران آب

ای  نٿبشی ثواغغى فنق نفيون آه اش اينیڀ ویطى كؿوزيبی نخڀمف ٿيبه، نوضوؿ آةكنجود آة دز ڀوٿى ثى ڀؿدید ثڇساهثب 

كاله آة دز آیهدى ثسخوزداز خوايد ؾد. ين اكهوه هیص ثب قبدزاڀ و وازداڀ كبال و نڇكوالڀ  لرازی زیصی و غیبغڀ دز ثسهبنى

 .آید ثیه كؿوزيبی نخڀمف ٿيبه، نڇبغجبڀی هیص اش نیصاه آة وازد ؾدى یب قبدز ؾدى ثى فهواه آة نٿبشی ثقنم نی

افصایؽ زقبثڀ ثس غس آة، هیبش ثى غرا ثسای ٿنقیڀ دز ڇبم زؾد و افصایؽ كن آثی دز ثػیبزی اش هقبط ٿيبه، ثسخی اش دالیم 

ای آة زا دز ایه غیبزى و كؿوز خود ندیسیڀ كهین و چلوهى هیبشيبی  نينی يػڀهد ڀب هلبيی داؾڀى ثبؾین ثى ایهكى ثى چى ؾیوى

 .ثؿس دز هؾس لسفڀى ؾود

يبی نوٿود دز كسى شنیه ؾیسیه  دزقد آة2.5نیمیبزد كیمونڀس نكقت(، انب ڀهيب 39.1كسى شنیه زا آة فسالسفڀى ) ثیؿڀس غغڇ

دمیم آهكى قػنڀ افؾن  يب قساز داؾڀى و ؾوز اغڀ؛ ضنه آهكى ينى ڇٿن آثيبی ؾیسیه ثى اغڀ و نبثقی آه دز دزیبيب و اقیبهوظ

 .ثم ثيسى ثسدازی هیػڀيبی دائنی قساز دازد قب يب و ثسف آه دز یخچبم

پریسد. قبدزاڀ آة  اهڀقبم آة نٿبشی ثیه كؿوزيبی نخڀمف اش عسیق وازد یب قبدز كسده نڇكوالڀ و خدنبڀ قوزڀ نی

نٿبشی ثسای یك كؿوز یب هبڇیى ثساثس ثب كم ڇٿن آة نوزد هیبش ثسای ڀومید اٿهبظ قبدزاڀی اغڀ. اش عسف دیلس وازداڀ آة 

اثس ثب ڇٿن آة نسڀجظ ثب وازداڀ كبال یب خدنبڀ اغڀ. اش ایه دیدلبى ثسای یك كؿوز نڇكوالڀ نٿبشی یك كؿوز یب هبڇیى ثس

 .ؾود پریس نی عوز نڇمی دغڀسغی ثى نهبثـ آثی انكبه ڀواهد نهجـ آثی ثبؾد كى اش عسیق آه ثى وازداڀی نی

 

 فرهنگ مصرف آب 

 

ڀب دى میڀس آة نكسف نی ؾود ثب ایه وقف  A4یك ثسل كبغر يصاز میڀس آة و ثساثس  15وقڀی ثسای ڀومید یك كیمولوؾڀ لبو ڀب 

نقمون نی لسدد كى اهػبهيب نڀبغفبهى دز نكسف ثیؽ اش ڇد آة زفڀبزی غیس يوؾیبزاهى دازهد ثغوزی كى هوفی اش ڀقبثم و 

زویبزویی دز اغڀفبدى اش آة هى ڀهيب ثیه ٿوانـ نخڀمف یك نمڀ ثمكى ثیه قبزى يب هیص نؿبيدى نی لسدد،ثغوزی كى عجق پیؽ 

یهی يب ٿهل ثسغسآة اش ين اكهوه ؾسوؿ ؾدى اغڀ و ٿهل كؿنیس ثب پبكػڀبه اش آه ٿنمى اغڀ، پع ؾسوؿ ثڇساهيب یی كى ث

هبؾی اش كنجود آة اغڀ نب زا ثى ایه هڀیٿى نی زغبهد كى ڀوٿى ثى فسيهل و زضین نكسف آة انسی ثػیبز نين اغڀ شیسا زفڀبز 

بفٺ فؿبز يسچى ثیؿڀس ثى كبيؽ آثيبی ٿبزی و شیسشنیهی خوايد ؾد .مرا اقالڇ اهػبهيب ثدوه دزهؾس لسفڀه اينیڀ ثڇساه آة ث

زفڀبز آة ثبید ين دز ندیسیڀ ڀقبضبی آة و ين دز زضین نكسف آة افنبم لسدد نٺالً دزندیسیڀ ڀقبضبی آة ، ثٿبی اومویڀ دز 

يصیهى يبی ڀبنیه آه هیص ثغوز قڇیڇ یبفڀه نهبثـ ٿدید آة ثسای زفـ هیبش ، ثى نواشاڀ آه ڀواشه ثیه نهفقڀ نكسف آة و 

نغبمقى و افنبم لسدد ثقهواه هنوهى نكسف آة دز یك نڇكوم اغڀساڀطیك نوزد ڇنبیڀ دومڀ و نسدن نٺم لهدن دز ایساه ثى 

 5/1میڀس آة  1000آید دزقوزڀی كى نڀوغظ آه دز ٿيبه ثى اشاء میڀس آة نكسفی یك كیمولهدن ثدغڀ نی 1500اشاء 

د ڇبم الس دز ایساه ضبیقبڀ لهدن زا دز نساڇم ڀومید، ڇنم و هقم و اهجبزدازی ، فسآوزی و فسيهل نكسف هبه ثبؾكیمولهدن نی

میڀس آة چى نقداز اش لهدن ڀومیدی نكسف واققی دازد، دز ایه قوزڀ  1500لسدد كى ثى اشاء زا هیص ثى آه اضبفى كهین نقمون نی

نقهی فؾنڀ اقالڇ املوی نكسف دز ایساه ثدغڀ  دیلس كؿوزيب نقبیػى ؾوداغڀ كى الس ایه نیصاه ثب فسيهل ڀومید و نكسف 

 خوايد آند.

 

 

 راهکارها درمدیریت مصرف بهینه آب 

نؿكالڀ ڇبقم اش كنجود آة و عسڇ آة نٿبشی دومڀ نسداه زا واداز خوايدكسدكى ثب اڇػبظ نػئومیڀ ثیؿڀسی ثسای نكسف 

قدن نؿبزكڀ داده نسدن دز قسفى ٿویی آة نينڀسیه آه ثبؾد ثب ایه وقف  زیصی كههد كى ثهؾس نی زغد اومیهآة ثسهبنى

لی و يبی ندیسیڀی نخڀمفی ازڀجبط دازد كى يس كدان لػڀسدىلیسی دز ندیسیڀ نهبثـ و نكسف آة دز ایساه ثى ڇوشىڀكنین
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سهبنى يبی نهػٿن فمنی و كبزثسدی دز ایه اغبظ فصن زاغخ و ڀواه ثبال ثسای ازائى ثثس ينلهی زا دازهدپیچیدلی خبـ و ثقضبً هب

 غغڇ كاله ؾود اڇػبظ نی لسدد. 

 سایرراهکارهای پیشنهادی :

  

 ثسقسازی آنوشؾيبی فنونی و اهجويی دز شنیهى اقالڇ فسيهل زضین نكسف آة  -1

 ڀكویت قواهیه ضسوزی و كبزثسدآه دز غغڇ كؿوز دز شنیهى:  -2

 امف : يدفنهد هنوده یب زاهى آة       

 ة : ڀوغقى زوؾيبی ثيیهى كسده نكسف آة       

 ٿ : افنبم ندیسیڀ خؿكػبمی دز هواڇی نػڀقد       

 د: ندیسیڀ آنبز و اعالفبڀ نكسف آة        

 يـ : ثسهبنى زیصی آة كؿبوزشی و قهقڀی ثساغبظ آنبیؽ غسشنیه        

 آشاد و: افنبم قبهوه ثس كهڀسم كیفیڀ آثيب ثغوز ؾفبف دز ثخؽ دومڀی و        

 كبيؽ ڀمفبڀ فیصیكی آة اش نڇم اغڀڇكبم ڀب نڇم نكسف ، ثب اقالڇ ڀبغیػبڀ آثسغبهی و آثیبزی  -3

 لػڀسؼ فسيهل نكسف آة دز زاغڀبی ڀوغقى پبیدازی  -4

دز آند هبؾی اش يدفنهد غبشی یبزاهى آثيب ، دز ثخؽ اقالڇ و ثيجود ڀٿيیصاڀ آثسغبهی و آثیبزی و دیلس انوز شیسثهبیی  -5

 ی و نمی دازهد يصیهى ؾود.كى ٿهجى فنون

لوهى نڇكوالڀ هؾبزڀ ثیؿڀسی قوزڀ لیسد ڀب ثى ایه عسیق اش قبدزاڀ آة  ثى افڀقبد فقباله ڇوشى آة، ثبید ثس زوهد قبدزاڀ ایه

غبمى  30یكی اش كؿوزيبیی اغڀ كى ثى شفن كبزؾهبغبه، دز دوزى  ایساه  دز قبمت نڇكوالڀ كؿبوزشی ٿمولیسی ؾود.

ڀواه  ڀسی قساز دازد. ثهبثسایه نی د. چسا كى نقدم دزیبفڀ آة كؿوز هػجڀ ثى ثػیبزی اش كؿوزيب دز زدى پبییهخؿكػبمی قساز داز

لفڀ خغس ثڇساه آة ثسای ایساه ثیؽ اش غبیس كؿوزيب ڀيدیدكههدى اغڀ، ينیه انس ثبفٺ ؾدى ثسای نقبثمى ثب ڀهؽ آة دز 

زشی یكی اش ڀداثیسی اغڀ كى اش غوی دومڀ ند هؾس قساز لسفڀى، ثیهی ؾود. كبيؽ غين آة كؿبو يبی نخڀمف پیؽ كؿوز ؾیوى

يبی ٿدی زا ثى ينساى خوايد  زغد ایه نوضوؿ ثسای قبدزاڀ نڇكوالڀ كؿبوزشی و ڀبنیه انهیڀ غرایی چبمؽ امجڀى ثى هؾس نی

كههد، ثػیبز  نی ثى ينیه دمیم فقباله ایه ڇوشى، ثس ننبهقڀ و غخڀلیسی قبدزاڀ نڇكوالڀی كى آة اش كؿوز خبزٿ. داؾڀ

آید و قبدزاڀ و  ثى نقهی آة نوزد هیبش ثسای ڀومید یك نڇكوم ثى نیبه نی« آة نٿبشی»ڀبكید دازهد. ایهٿب اغڀ كى پبی عسڇ 

ای كى دز خكوـ قبدزاڀ نڇكوالڀی كى آة ثیؿڀسی نكسف  لوهى ديد. ثى وازداڀ نڇكوالڀ كؿبوزشی زا ڀڇڀ ڀبٺیس قساز نی

 كههد،  نی

 .ثیؿڀسی افنبم ؾدى و دز نقبثم، ثى وازداڀ نڇكوالڀی كى آة نٿبشی ثیؿڀسی دازهد، كنك ؾوديبی  غخڀلیسی

 

 محاسبه مقدار آب مجازی

 ایثس منٺب ایثس. دازد نػڀقین ثػڀلیوا منڇكو ڀومید نڇم دز یٿو و نڇیغی یظاؾس ثى منڇكو يس ایثس شینٿب آة ینڇڀو

 ایثس كى ڇبمی دز. غڀا شهیب آة نكقت نڀس دو ڀب یك ثیه ة،نغمو یٿو یظاؾس دز و یند زڀثكوڀغال اش نكیمولس یك ڀومید

 ثیآ شهیب.  دؾو نی فنكس آة نكقت نڀس 5 ڀب3 ثیه(ثبال قڀجخیسڀقس و نبد) ةهبنغمو یٿو یظاؾس دز غمى ازنقد ينیه ڀومید

 پهیس نكیمولس یك ڀومید ایثس منٺب اهفهو ثى. غڀا ثیؿڀس ڀتانس ثى وزشیكؿب ڀنڇكوال ثى هػجڀ نیدا ڀنڇكوال ڀومید ایثس

 خیسا یيبمغب دز.  غڀا شهیب آة نڀسنكقت 5/5 ثى ڀقسیجبً ولب لوؾڀ نكیمولس یك ڀومید ایثس و آة نڀسنكقت16   میا 5ثى

  دز نغبمقبڀی

 

 



 نغبمقبڀ فمون شیػڀی و شیػڀ فهبوزی

 24-18، قفڇبڀ 1395 ثيبز، 1، ؾنبزى 2دوزى  

 23 

ه هؿب زاهينكب و Williams (2002) ڀڇقیق هڀیٿى. غڀا ىؾد نهٿبا قهقڀی  ڀنڇكوال ڀومید ایثس نكسفی آة نیهىش

یب قسنص، كیمو لسن لوؾڀ  2نڀس نكقت آة نقبدم  32ن،لس 2 وشهثى  نلبثبیڀی32 هیكیومكڀسا چیپ یك ڀومید ایثس كى يددنی

 كیمو لسن لهدن خوايد ثود. 15امی 10نقبدم 
 

ثسای نڇبغجى نقداز آة نٿبشی نڇكوالڀ )كؿبوزشی، قهقڀی و غیسى( الشن اغڀ كمیى نهبثـ آثی كى ثى قوزڀ نػڀقین یب غیس 

)افن اش ثبزاه، آة غغڇی یب آة شیسشنیهی( دز ڀومید نڇكوم نوٺس ثودى اهد زا دز نڇبغجبڀ نوزد ڀوٿى قساز داد. ثب ڀوٿى نػڀقین 

  ثى ڀوضیڇبڀ فوق نی ڀواه اش زاثغى شیس ثسای نڇبغجى آة نٿبشی اغڀفبدى كسد.

  )نقداز نڇكوم ڀومید ؾدى(/)كم ڇٿن آة نوزد هیبش ثسای ڀومید(;آة نٿبشی 
 

كههد انب نیصاه آة نوزد هیبش دز  فهواه ثخؿی اش فسایهد ڀومید نكسف نی ڀواه لفڀ ينى، نڇكوالڀ غرایی آة زا ثى یه نیثهبثسا

 .واڇد ڀومید ثى نقداز شیبدی ثى هوؿ نڇكوم ثػڀلی دازد

خف كسد انب ثسآوزد ڀواه زاثغى ڀومید و نكسف آة زا اش زوی ڀجخیس و ڀقسق لیبى كبنالً نؿ الشن ثى ذكس اغڀ اش هؾس ڀئوزی نی

يبی دیلس نبههد غسویع ديی و خدنبڀی كى دز ازڀجبط غیسنػڀقین ثب ڀومید نڇكوم يػڀهد كبنالً  نیصاه آة ثسای فسایهد

يبیی نغنئه ثسای ثسزغی نقبدیس و  لیسی اغڀبهدازد و زوؼ دهجبم یبفڀه اثصازيبی اهداشى زو نب ثبید ثى پیچیدى اغڀ. اش ایه

 .دز ڀٿبزڀ آة نٿبشی ثبؾین كههدى نڀغیسيبی ؾسكڀ

يبی دانی و قهقڀی هیص نغسڇ اغڀ  لفڀهی اغڀ كى اش آهٿبیی كى ثڇٺ آة نٿبشی فالوى ثس نڇكوالڀ شزافی دز نوزد فساوزدى

يبی نخڀمف داؾڀى ثبؾین. دز كؿوزيبی ثب دزآند كن و نڀوغظ نكسف  مرا ثبیػڀی هلسؾی ٿدی ثى وضقیڀ نكسف آة دز ثخؽ

يبی قهقڀ، ؾسة و كؿبوزشی اغڀ دز ڇبمی كى دز كؿوزيبی ثب دزآند  ڀسڀیت دز ثخؽ دزقد ثى 82 دزقد و8دزقد، 10آة 

يبی قهقڀ، ؾسة و كؿبوزشی اغڀ. ثهبثسایه ثب ثسزغی  ڀسڀیت دز ثخؽ دزقد ثى30دزقد و 11دزقد،  59ثبال نكسف آة 

آة ثسای نكبزف ؾيسی و قهقڀی نؿبيدى وضقیڀ نیصاه پیؿسفڀ كؿوزيب دز شنیهى زؾد اقڀكبدی و ازڀجبط آه، اغڀفبدى اش 

 (1. )ؾكم ؾود كى ينجػڀلی ثبالیی ثیه ایه دو وٿود دازد نی

 آب مایه حیاط  و زندگی )مرجع سایت پرتال جامع مدیریت مصرف آب( 1شکل 

 
 

 

 

   مجازی آب از استفاده مسایای

http://keshavarznews.ir/wp-content/uploads/2014/05/f9b4d4773cb025a766571c82a7482ff0.jpg
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 واقـ دز نیكهد. ؿویقـڀ زا بشیـنٿ آة اش ڀفبدىـاغ بؿـٿڀنا غرایی انهیڀ،  ڀـكیفی سدهـث بالـث و ػڀـشی یظـنڇ ڇفبؽڀ

 فقبمیڀيبی دز زا آة ایه ڀواههد نی غپع كسدى ذخیسى زا آة ایه آة نكسف پس نڇكوالڀ كسده وازد ثب آة كن كؿوزيبی

 ثسداؾڀى كؿوزيب ایه آة نهبثـ اش زا فؿبز غیبغڀی یهـچه.  سدـك دـخواي آهيب هكیت ثیؿڀسی فبیداڀ كى ثجسهد كبز ثى اقڀكبدی

 نٿبشی آة اهڀقبم.   ؾود ذخیسى خؿكػبمیيب دز اغڀفبدى ثسای زود كبز ىـث راییـغ نهبثـ ڀومید دز ایهكى ٿبی ثى ڀواهد نی آة و

 اهڇساف و غديب و نخبشه اڇداٺ، آة بمـاهڀق ىـموم خغوط اڇداٺ،ثصزل عسڇيبی ثى و اغڀ ڇقیقی آة اهڀقبم اش ازشاهڀس ثػیبز

 ڀواهدنی ڀٿبزڀ ایه ينچهیه. هدازد هیبش آیهد نی ڇػبة ىـث هلیهـغ بیـي يصیهى ٿص فنونب دیلسكى ڇوشى ثى ای ڇوشى اش آة

 دو ڇبضس ڇبم دز. كهد ٿمولیسی هؾبنی زویبزویی واش كسدى ڇم زا يب كؿوز یهـث ؿڀسكـن صـآثخی يبی ڇوشى دز آة نؿكم

 يسچى اغڀفبدى ٿيڀ دز آنیص نوفقیڀ عوز ثى زا خودؾبه غیبغڀيبی كى يػڀهد اؾغبمیكؿوزيبیی فمػغیه و ازده كؿوز

 یقزع اش بهلیـخ ؽـثخ دز كسفیـن دآةـدزق 60 ڀب 40ازده دزكؿوز نٺبم فهواه ثى كسدىاهد فسنومى ٿبشین آة اش ؿڀسـثی

 .[9]ؾودنی ڀبنیه نٿبشی آة وازداڀ

 

 نتیجه گیری

دازد، ثهبثسایه ڇفؼ نهبثـ  واقڀكبد شیبدی ثس اٿڀنبؿڀبٺیساڀ  ڇقیقی اغڀ ونٿبشی ينبه آةآة كى لفڀى ؾد،ينبهلوهى       

هؾس ثسهبنى زیصاه وندیساه ثبیػڀی ندآثی كؿوز دز اومویڀ قسازدازد. كؿوز ایساه دز نهغقى خؿك وهینى خؿك قسازدازد ونی

كى نهٿس ثى هبثود  آة و فدن ڀومید نڇكوالڀ وكباليبییازؾدآة وكؿوز قسازلیسد.ثسهبنى زیصی دز خكوـ اغڀفبدى ثيیهى اشنهبثـ

 آثیدز هيبیڀ ڇفؼ نهبثـ ٿبهجى اش قواهییه ندوه ولرازی، فسيهل غبشی، ڇنبیڀ ينىلسدد.غیبغڀآثی كؿوز نیؾده نهبثـ

 و ثڀواهین ثب ينكبزی ينى آڇبد ٿبنقى، ایساهی آثبد و غهی ثػبشین. ثسای آیهدلبه
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