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  خالصه مدیریتی پایان نامه کارشناسی ارشد 

  احسان بی نیاز
  : با عنوان 

  توسعه پایدار شهري جهت مقابله با بحران آب؛ کالن شهر تهران
  جهت ارائه به مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر تهران

  

 :چکیده

بسیار بیشتر از هرز مانی در تاریخ تمدن، کالن شهرها با تحوالت سریع و پی در پی روبرو  21در سر آغاز قرن 
با توجه به پیشرفت  از محورهاي عمده توسعه جوامع شهري و روستاییآب به عنوان یکی  سال هاي اخیردر . هستند

بیش از پیش مورد تقاضا قرار گرفته . . . و  زندگی، افزایش شدید جمعیت سبکهاي شگرف تکنولوژیک، دگرگونی 
تقاضاي فزاینده از یک طرف و ثابت بودن میزان منابع آبی از طرف دیگر در نهایت منجر به بروز بحران آب و . است

این تحقیق با استفاده از دیدگاه توسعه پایدار . خواهد شد سیاسیو  اقتصادي ،، اجتماعیوضعیت ناگواربه تبع آن 
مثابه یک نگاه بلند مدت و خردمندانه، چارچوبی کل نگرانه و راهبردي براي مقابله با بحران آب در کالن شهري به 

الزم است این چارچوب همزمان بتواند اجزاء . پیشنهاد کرده است) به عنوان مطالعه موردي(همانند تهران شهر ها 
ایی هم در سطح کالن و هم هد تا راهکار هاي نهسامانه آب شهري را به صورت جزء به جزء نیز مورد بررسی قرار د

بدین منظور پس از ارئه یک تعریف بنیادین از سامانه پایدار آب شهري با بهره مندي . خرد قابل ارائه باشنددر سطح 
از شاخص شناسی در توسعه پایدار و شاخص هاي بحران آب، معیارها و زیر معیارهاي پایداري سامانه آب شهري 

و طیف نگرشی لیکرت میزان پایداري سامانه آب کالن شهر  AHPپس با استفاده از تلفیق تکنیک س. مشخص شد
سامانه آب نتیجه کلی تحقیق مشخص کرده است که . تهران بر مبناي معیارهاي تدوین شده مورد بررسی قرار گرفت

راهکارهاي اصالحی در سطوح جزء  بر مبناي نتایج کلی و جزء به در نهایت. وضعیت نیمه پایدار قرار دادتهران در 
  .راهبردها، سیاست ها و پروژه ها ارائه می شوند پیشنهادي به عنوان

 AHPتوسعه پایدار شهري، بحران آب، تکنیک : واژگان کلیدي
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  بیان مساله
مختلف مفهوم و کاربرد گسترده اي پیدا کرده است و به تبع آن متخصصین حوزه هاي  "پایدار"ي ما واژه در زمانه

گونه اي برنامه ریزي بلند مدت و "پایدار را به عنوان  سعی می کنند در مدیریت و برنامه ریزي هاي مربوطه، توسعه
پایدار ارائه شده است و ارائه تعریف واحد به  تاکنون تعاریف گوناگونی از توسعه. در نظر داشته باشند "خردمندانه

اما در کلیه تعاریف ارائه شده، دیدگاه . دشواري هایی روبروست طوري که مورد قبول همه متخصصین باشد با
بر همین اساس شاید بتوان تعریف ارائه شده از سوي کمیته جهانی محیط زیست . مشترك همانا توجه به آینده است

پایدار  توسعه": گزارش برانتلند بیان می کند. را بر دیگر تعاریف ارجح دانست 1یا گزارش برانتلند) 1987(و توسعه
توسعه اي است که نیاز هاي نسل حاضر را بدون کاهش توانایی نسل هاي آینده براي تامین نیازهایشان برآورده 

در این مسیر دسترسی به آب شیرین بی شک یکی از حیاتی ترین ).  Our Common Future,1987(سازد
نسان بدون بهره گیري از آب ممکن نیست و هیچ یک از فعالیت هاي ا. نیازهاي نسل حاضر و آینده به شمار می رود

اگر نقش نیروي انسانی در جامعه محور توسعه شناخته شده است، . این ماده با هیچ ماده دیگري جایگزین نمی شود
نقش آب نیز در منابع طبیعی به مثابه مرکز توسعه بیشترین تاثیر را در روند گسترش جوامع بشري و پیداش 

از سویی دیگر پیشرفت هاي ). 1382همایش راهبردهاي توسعه پایدار، (اشته است فرهنگ و وتمدن جهانی د
فرآیند .  شگرف تکنولوژیک و دگرگونی استانداردهاي زندگی نیاز به این ماده را بیش از پیش محسوس کرده است

در پی روبرو کرده  مدرنیته جامعه جهانی را امروز بسیار بیشتر از هر زمانی در تاریخ تمدن با تحوالت سریع و پی
قرن بیستم تحوالت عمیقی را در شکل و محتوي زندگی جامعه بشري به وجود آورده است و پیش بینی می . است

  .سریع تر و شگفت انگیز تر نمودار شود 21شود این تحوالت در قرن 
و ...) ، آب، خاك و شامل انرژي خورشید( منابع جهان را به دو گروه پایدار  2میالدي پروفسور میلر 70در دهه 

، بخشی از منابع پایدار به نام منابع تجدیدپذیر 90در دهه . تقسیم کرد...) کانی ها، سوخت هاي فسیلی و ( ناپایدار
منابع تجدید پذیر اگرچه در بلندمدت می توانند با . مطرح شد 3"حد پایداري"از گروه نخست جدا شد و در پی آن 

اما با افزایش جمعیت و مصرف بی رویه انسان ها در زمان کوتاهی می توانند به  فرایند هاي طبیعی بازسازي شوند
  .آب جزء این دسته از منابع است).   .Merrittes, 1998 D. J ( پایان برسند یا در اثر آلودگی تباه شوند

سو و افزایش  با توجه به نرخ سریع تحوالت و ثابت بودن مقدار منابع آبی از یک: حال مساله پیش رو این است
از سوي دیگر، به نظر می رسد ) به ویژه در جوامع شهري( جمعیت، میزان عرضه و تقاضا، رواج فرهنگ مصرف گرایی

براي پیشگیري از . بروز بحران هاي شدید آبی و به تبع آن بحران هاي تلخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادي حتمی است
در . کنون سعی نمودند تا راهکار هاي پیشگیرانه اي ارائه کنندبروز چنین وضعیتی متخصصان حوزه هاي مختلف تا

مدیریت عرضه، . برخی موراد نیز به دلیل بروز تنش هاي آبی، متخصصان به دنبال عالج بخشی بوده و هستند

                                                             
1 Brundtland 
2 Miller  
3 Sustainability Yield:  

اگر نرخ مصرف یک منبع به فراتر از بارپایداري برسد، آن منبع به پایان . باالترین نرخ مصرف یک منبع با توان تجدیدپذیري، بدون آن که توان تجدیدپذیري اش کم شود، بار پایداري نامیده می شود
  ) 1998انو دیگرMerrittes.( خواهد رسید
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کار  اما هر یک از این راه. نتیجه این تالش ها هستند. . . مدیریت تقاضا، توسعه منابع، استفاده مجدد، باز چرخش و 
بنابراین انجام تحقیقی کل نگرانه با نگاه . ها به دلیل بخشی بودن و برخورد جزء نگرانه با کاستی هایی همراه هستند

در تحقیق . راهبردي که هم زمان بتواند اجزاء سیستم را جزء به جزء بررسی کند، در این رابطه ضروري می نماید
یک دیدگاه جامع، یعنی توسعه پایدار شهري، بحران آب در کالن تالش می شود تا با استفاده از خطوط راهنماي 

  .نگریسته شود و بر این مبنا راهکار مناسبی ارائه شود  - و در این مورد تحقیقی کالن شهر تهران  –شهر ها 
  

  چگونگی مراحل انجام تحقیق

و شـاخص هـاي    سـري معیارهـا  ه از یک در یک توصیف کلی، براي پاسخ به سواالت تحقیق حاضر، بایستی با استفاد
کمی و کیفی متناظر، به صورت سیستماتیک پایداري سامانه آب شهري را در حالت کلی و بـه تفکیـک حـوزه هـاي     

در پایـان بـا توجـه بـه     . در صورت عدم پایداري، نمره معیارها نقاط ضعف سامانه را مشخص می کند. مختلف سنجید
این رهنمـود ممکـن اسـت    . ا، رهنمودهاي  اصالحی ارائه می شوندنقاط ضعف موجود و وضعیت معیارها و شاخص ه

یک توصیه یا دستور العمل باشد که به تنهایی تمامی نقاط ضعف سامانه را پوشش می دهد و یا آن کـه مجموعـه اي   
یـان  چنانچه بخواهیم جزئیات توصیف کلی فـوق را ب . از توصیه ها، ضوابط، دستورالعمل ها و برنامه هاي اجرایی باشد

  :کنیم یا به عبارت دیگر چگونگی انجام تحقیق را مرحله بندي کنیم، مراحل زیر قابل ارائه است

 مورد استفاده جهت سنجش پایداري تبیین چارچوب -
 تعریف پایداري در سامانه آب شهري -
 تعریف معیارهاي پایداري سامانه آب شهري -
 شناسایی و معرفی شاخص ها -
 وزن دهی به معیارها و شاخص ها -

  
 تعریف چارچوب 

 »هري از دیدگاه توسعه پایـدار شـهري  چگونگی پایداري سامانه آب ش«به منظور پاسخ به پرسش اصلی تحقیق یعنی 
ارائـه   ادامـه کـه در   »پایداري سامانه آب شهري« این معیار ها از متن تعریف. با مجموعه اي از معیار ها روبرو هستیم

ه در بخش بعدي مالحظه می شود، در این رابطـه بـا معیارهـاي متعـددي     آن چنان ک. می شود، قابل استخراج است
برخی از معیارها  جهت سـنجش از شـاخص هـا و    . روبرو هستیم که برخی از آن ها کمی و برخی دیگر کیفی هستند

ضـعف  این در حالی است که به علـت  . د و برخی دیگر این گونه نیستندهاي الزم و پذیرفته شده برخوردارن داستاندار
بانک هاي اطالعاتی و کمبود داده هاي آماري،  بعضاً داده هاي الزم براي شاخص ها و استاندارد هاي موجود نیـز، در  

) 1: (دیگر را نیز باید افزوداختصاصی سه مشکل  ،حال به طور خاص در رابطه با موضوع  تحقیق حاضر. اختیار نیست
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طبقـه بنـدي   ) 3(حقیق که حجم باالیی از داده ها را می طلبد و گستردگی محدوده ت) 2(تعدد معیارها و شاخص ها 
بعضی از داده هاي مورد نیاز مثل بعضی از پارامتر هاي کیفی آب از جمله آرسنیک، سرب،  محرمانه بودناطالعاتی و 

ـ . کادمیوم، سیانور، کروم و غیره د بـه نحـوي بـا    بنابراین به عنوان روش تحقیق باید از شیوه اي استفاده نمود که بتوان
لفیـق روش تحلیـل سلسـله    به این منظـور در ایـن تحقیـق از ت   . تمامی دشواري هاي ذکر شده همخوانی داشته باشد

  .استفاده می شود 1لیکرتطیف  مراتبی و

 تعریف پایداري در رابطه با سامانه آب شهري
ابتدا الزم است تا تعریف پایداري در به منظور تعیین معیار هاي الزم براي چارچوب تعریف شده در تحقیق حاضر 

به عنوان سنگ بنا در » سامانه پایدار آب شهري«رابطه با سامانه آب شهري ارائه شود و سپس می توان از تعریف 
در این رابطه تحقیق حاضر دو تعریف . تعیین معیارها، زیر معیارها، شاخص ها و پایه تجزیه و تحلیل ها استفاده نمود

یاتی را ارائه می کند؛ در این تحقیق ابتدا سعی شده است با الگوبرداري از تعریف برانتلند و هم چنین بنیادین و عمل
، یک تعریف اصلی و بنیادین از سامانه پایدار آب 212در نظر داشتن رهنمودهاي کلی فصل هیجدهم دستور کار 

  .شهري صورت گیرد

  :تعریف بنیادین

به  را سالم و مطمئن  حاضر به آبِ نسلِ وندانِ شهرسامانه پایدار آب شهري، سامانه اي است که  نیازِ  "
و  در نسل هاي آینده و ساکنین شهرها بدون آن که توانایی ساکنین همان شهر درده کنطور یکسان برآو

  " .درا در تامین نیاز آبی خود کاهش ده ي دیگر در نسل هاي حاضر و  آیندهروستاها

ساکنین شهرها و «، »یکسان«،»آب سالم و مطمئن«، »نیاز نسل حاضر«از تعریف فوق می توان کلمات کلیدي 
اما از آن جایی . را استخراج نمود و به تدوین معیار ها پرداخت» توانایی نسل هاي آینده«و » روستاهاي دیگر

ند جهانی و فراگیر که اکثر کشورها از جمله ایران متعهد به پیگیري، بومی سازي و به عنوان یک س 21دستورکار 
عملیاتی کردن آن شده اند، در فصل هجدهم خود با تعریف هفت برنامه کاري در ارتباط با آب شیرین خطوط روشن 

معیار ها یک تعریف عملیاتی تري در اختیار جوامع قرار داده است، در این تحقیق نیز به منظور تدوین معیارها و زیر 
با برخورداري از  این تعریف تعیین معیار ها و زیر معیارها دقیق تر انجام . با استفاده از مفاد این فصل ارائه می شود

استفاده شده  21به منظور ارائه تعریف عملیاتی به فراخور نیازهاي تحقیق از بندهاي مختلف دستور کار . می شود
  .است

  :یتعریف عملیات

                                                             
1 Likert Scale 

 بکارگیري روش هاي کامل در مورد توسعه، مدیریت و استفاده از منابع آب: حمایت از کیفیت و ذخیره منابع آب شیرین 2
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  :سامانه آب یک شهر در قرن بیست و یکم در صورتی پایدار است که موارد زیر را در نظر داشته و لحاظ نماید

مدیریت کامل منابع آب مبتنی بر بینشی است از آب به عنوان یک جزء کامل کننده اکوسیستم، یک منبع  -
گونگی استفاده از آن را تعیین طبیعی و یک کاالي اجتماعی و اقتصادي که کیفیت و کمیت آن، ماهیت و چ

براي نیل به این هدف، از منابع آبی باید با در نظر گرفتن اکوسیستم هاي آبی و دوام منابع به . می کند
اما براي مصارف افزون بر این نیاز ها، . منظور اصالح و رفع نیاز به آب در فعالیت هاي انسان حمایت شود

 ).21دستور کار  18-8بند (هزینه پرداخت نمایند مصرف کنندگان آب باید به میزان الزم

مدیریت هماهنگ منابع آبی، یعنی هماهنگی فعالیت هاي مشترك زمین و آب، باید در سطح حوضه هاي  -
 ).21دستور کار  18-9بند (اصلی یا فرعی آب انجام گیرد

ي بالقوه براي تامین تخمین کمیت کلی منابع آب در دسترس و نیرو  :1بر اساس برنامه عمل ماردل پالتا -
عرضه و (نیازهاي آینده، تعیین وضعیت کیفی فعلی، پیش بینی تناقض هاي موجود میان نیاز و تامین 

دستور کار  18-24بند(و فراهم آوردن داده هاي علمی براي استفاده منطقی و صحیح از منابع آب) تقاضا
21( 

ه اکوسیستم هاي آبی از جمله منابع زنده و حفظ تمامیت اکوسیستمی، بر طبق اصل مدیریت پیرامون عرض -
 )21الف از دستور کار   - 18-38بند (حمایت موثر آنها از هر نوع سایش یا تخریب ناشی از زهکشی

لیتر آب مطمئن در روز براي همه ساکنین شهر قابل  40حداقل  2000کسب اطمینان از این که تا سال  -
 ).21 الف از دستور کار - 18-57بند (دسترسی است

تاکید بر مقدار مشخصی از آب براي همه به جاي مقدار زیادتري براي عده اي : بر اساس بیانیه دهلی نو -
 )21از دستور کار   18-48بند ( معدود

میزان و شدت آلودگی سفره هاي آبی و مناطق اشباع نشده به علت دسترسی نسبی به سفره هاي آبی و  -
اکوسیستم هاي سفره هاي آبی،  کمتر از میزان واقعی برآورد شده کمبود اطالعات قابل اعتماد پیرامون 

بند (بنابراین حمایت از آب هاي زیرزمینی، عنصري اساسی در مدیریت منابع آبی محسوب می شود. است
 ).21دستور کار  37-18

 )21ب از دستور کار  -  18-38بند (تامین آب آشامیدنی به منظور حمایت از بهداشت وسالمت عمومی -

تدوین برنامه هاي موثر کنترل و جلوگیري از آلودگی آب مبتنی بر ترکیب مناسبی از استراتژي هاي کاهش  -
آلودگی منابع آب، ارزیابی آثار زیست محیطی و استانداردهاي قابل اجرا براي تخیله هاي منابع اشاره شده و 

                                                             
1 Mar del plata 
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ج از دستور کار  - 18-39بند (ااقتصادي آنه - اشاره نشده و بسیار خطرناك متناسب با توسعه اجتماعی 
21( 

 -  18-58بند (ایجاد و بکارگیري استانداردهاي کیفی و کمی تخلیه براي فاضالب هاي شهري و صنعتی  -
 )21ب از دستور کار 

مشارکت حسب مورد در برنامه هاي بین المللی مدیریت و مراقبت از کیفیت آب مانند برنامه جهانی مراقبت  -
. . و ) EMINWA(در مورد آب هاي داخلی  UNEPو مدیریت صحیح ) GEMS/WATER(از کیفیت آب 

 )21د از دستور کار  - 18- 39بند  .(

اصالحات بنیادي که روشی هماهنگ را بهبود می بخشد و شامل تغییراتی در رویه ها، طرز برخوردها،  -
ب از دستور کار  – 18- 48بند (رفتارها و نیز تشریک مساعی کامل زنان در تمام سطوح موسسات می شود 

21.( 

بند (توسعه منابع انسانی به عنوان کلیدي براي ایجاد ظرفیت و شرطی الزم براي اجراي مدیریت کیفیت آب -
 )21ج از دستور کار  - 38-18

مدیریت مردمی خدمات که به وسیله اقداماتی به منظور تقویت موسسات محلی در اجرا و تداوم برنامه هاي  -
 ).21ج از دستور کار  -  18-48بند (آب جبران می شود مربوط به بهداشت و

اقدامات صحیح مالی حاصل از مدیریت بهتر سرمایه هاي موجود و بکارگیري سراسري تکنولوژي هاي  -
 ).21د  از دستور کار  – 18-48بند (مناسب

ج از  - 18-84بند ( مطالعه و بررسی آثار بالقوه تغییر آب و هوا بر نواحی مستعد خشکسالی و سیالب -
 ). 21دستور کار 

  تعریف معیارها و زیر معیارها براي آب شهري
. پایش پایداري امکان کمی کردن سطوح نسبی پایداري را براي استفاده در تصمیم گیري ها فراهم می سازد

بلکه  ،بیان می کنند که از شاخص ها نباید مستقیما در تصمیم گیري استفاده کرد 1سیمونویچ و دیگران
 Simonovic(سیاستگذاري و تصمیم گیري در امر توسعه پایدار نیازمند طراحی و کاربرد معیارهاي پایداري می باشد

et al, 1997(.  
معیارهاي پایداري در واقع خطوط راهنمایی هستند که شاخص هاي پایداري در چارچوب  2از نظر آپشور و ریجندر

محققان بسیاري به منظور پایش پایداري سیستم . )Opschoor & Reijnder, 1991(آن ها اندازه گیري می شوند

                                                             
1 Simonovic et al 
2 Opschoor & Reijnder 
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معیارهاي پیشنهاد شده توسط محققان مختلف خالصه اي از  1در جدول . هاي مختلف معیار هایی پیشنهاد داده اند
  .براي سنجش پایداري یک سیستم به نمایش در آمده است

  ي یک سیستمراش پایدمحققان مختلف براي سنجمعیارهاي پیشنهادي .  1جدول

  مرجع  معیار

 & Opschoor  انحراف از حالت یک نواخت
Reijnder, 1991  

  :روش معیارهاي وزن دار شامل معیار هاي زیر

اجتماعی، استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، محافظت و بهبود منابع طبیعی و محیط زیست، بهبود در  - جنبه هاي اقتصادي
بهداشت، امنیت و رفاه عمومی، انعطاف پذیري و پایداري امور زیربنایی و قابلیت انطباق با فرصت ها و پدیده هاي ظرفیت تحمل طبیعت، 

  در حال تغییر

Baan, J.A., 
1994  

 ،  4، آزادي عمل 3خروجی/ ، خصوصیات ورودي  2، سادگی 1هم افزایی/ یک پارچگی 

  7، ظرفیت تحمل طبیعی 6، تنوع 5 انطباق پذیري
Baetz et al, 

1995  

  مرجع  معیار

 ,Mc Mahon  کم یابی اکولوژیکی
1995  

 ,Bender et al  آگاهی عمومی
1997  

  ، برگشت پذیري و ریسک)در بعد مکان و زمان(عدالت 

  

Simonovic et al, 1997 

Matheson et al, 1997 

Fanai et al, 1997 

Kroeger et al, 1997  

  8و مسئولیت پذیري 7، نیازهاي روان شناختی6، تولید مثل5، هم زیستی4، قابلیت انطباق3امنیت، 2، استقالل و آزادي عمل1موجودیت

  8پذیري
Bossel, 1999  

                                                             
1 Integrity/Synergy 
2 Simplicity 
3 Input/Output Characteristics 
4 Freedom of Action 
5 Adaptability 
6 Diversity 
7 Natural Carrying Capacity 
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در نظر بگیریم، معیار  9را سطر اول یا همان هدف »پایداري سامانه آب شهري«اگر در سلسله مراتبی تحقیق حاضر 

در این تحقیق . استشده تعریف  نمایش داده شده، 1 ر گرافها و زیرمعیار هاي این سلسله مراتبی به ترتیبی که د
هر یک از معیار ها خود داراي زیر معیار . است قابل تعریفپایداري سامانه آب شهري هفت معیار اصلی سنجش براي 

 بعضی از در ادامه در رابطه با هر معیار و. هستند و براي برخی از زیرمعیار ها نیز معیارهاي خردتر تعریف شده است
  .توضیح مختصري ارائه می شود هازیر معیار

 .این معیار سرانه آبی را که باید در اختیار شهروندان قرار گیرد، مورد سنجش قرار می دهد: معیار بسندگی - 1

  نیاز شرب و پخت و پز -
  نیاز بهداشتی و عمومی -
  نیاز عمومی -
  نیاز فضاي سبز -
 نیاز متفرقه -

مطلوبیت آبی را که در اختیار شهروندان است، از نظر پیوستگی، فشار، قابلیت این معیار : معیار خوشایندي - 2
 .دسترس و کیفیت مورد بررسی قرار می دهد

  .به قطع و وصل شدن آب اشاره دارد: پیوستگی -
  فشار مناسب -

به برخورداري از فشار مناسب در ساختمان هاي بلند مرتبه و نقاط مرتفع : تامین فشار مناسب*   
  .اشاره داردشهر 

  یکنواختی فشار* 
  .در این رابطه مطرح هستند. . . فاصله تا منبع آبی، سهولت دست یابی و : قابلیت دسترسی -
  کیفیت -

  .آب اشاره دارد. . . ، خورندگی و  PH  ، ECبه بو و طعم، کدورت، رنگ،: فیزیکی*   
گرفته تا عناصر سمی، حشره کش  به پارامترهاي گسترده اي از آنیون ها و کاتیون ها: شیمیایی*   

  .اشاره دارد. . . ها، مواد رادیو اکتیو و 
                                                                                                                                                                                                           
1 Existence 
2 Freedom of Action 
3 Security 
4 Adaptability 
5 Coexistence 
6 Reproduction 
7 Psychological Needs 
8 Responsibility 
9 Goal 
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 .اشاره دارد. . . به باکتري ها، میکروب ها، کرم ها  و : بیولوژیکی* 

 .را در رابطه با خصوصات مهم سامانه دنبال می کند) در بعد مکان(این معیار برقراري عدالت : معیار برابري - 3

  .سرانه آبی شهروندان در نقاط مختلف شهر اشاره داردبه برابري : کمیت -
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سلسله مراتبی پایداري سامانه آب شهري. 1تصویر

 پایداري سامانه آب شهري

1گیبسند  

 مصلرف خانگی

 مصلرف عمومی

مصارف تجاري 
صنعتی  -  

آبیاري  فضاي 
 سبز

6ساختارمندي  

 تشکیالت مناسب

 توسعه نیروي انسانی

قوانین و بخش نامه 
 ها

 نظام قیمت گذاري

 نظارت

آموزش و اطالع 
 رسانی

 مشارکت عمومی

خوشایند
2ي  

 کیفیت فشار پیوستگی

تامین فشار 
 الزم

یکنواختی 
 فشار

فیزیکی   

شیمیایی     

یبیولوژیک  

قابلیت 
دسترس

 ي

 آزادي عمل و
7انعطاف پذیري   

 تدوین قوانین جدید

 قابلیت افزایش بودجه

دست یابی به منابع 
 آبی جدید

 هم

4زیستی  

هم زیستی  
با محیط 
 طبیعی

هم زیستی 
با شهرها و 
روستاهاي 

 عدم برداشت بی رویه از
 منابع آبی

محدودیت فعالیت هاي 
 آالینده

عدم تخلیه بی رویه 
 فاضالب در محیط

 تغییر الگوي مصرف

خودکفایی
5 

تکنولوژ مالی
 یکی

استقالل 
 منابع

تلفات فیزیکی 
 شبکه

 تلفات غیر فیزیکی

 آب بهاء

سیستم هاي 
تصفیه، انتقال، 
تورزیع و بهره 

 سیستم پایش

3برابري  

 کمیت

 کیفیت

 فشار
 آب

 پیوستگی

بها آب  
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  .اشاره داردبه یکسانی درجه کیفیت آبی که شهروندان در مناطق مختلف مصرف می کنند، : کیفیت -
جهت مصارف خانگی و ) با رعایت حداقل و حداکثر فشار(برخورداري از فشار متوازن و متناسب : فشار آب -

  .شیر هاي آتش نشانی در نقاط مختلف شبکه مد نظر است
  .توزیع یکنواخت قطع و وصل شدن ها در نقاط مختلف شهر مد نظر است: پیوستگی -
 .پرداخت آب بهاء مورد سنجش قرار می گیرد برابري شهروندان در: آب بهاء -

این معیار حسن همجواري با سیستم هاي طبیعی و انسانی مجاور را مورد سنجش قرار : معیار هم زیستی - 4
 .می دهد

  هم زیستی با محیط طبیعی -
  .حمایت از آبخوان ها مد نظر است: عدم برداشت بی رویه از منابع آبی*   
حفاظت کیفی منابع آب هاي سطحی و زیرزمینی دنبال : ب در محیطضالعدم تخلیه بی رویه فا *  
  . می شود
  محدودیت فعالیت هاي آالینده*   
  تغییر الگوي مصرف*   

در این زیر معیار انتقال آب از حوضه هاي آبریز : همزیستی با شهرها و روستاهاي حوضه هاي هم جوار -
 .منفی مورد سنجش قرار می گیرد دیگر جهت مصارف شهر مورد نظر به عنوان یک پارامتر

با استفاده از این معیار خود کفایی آب شهري به عنوان یک سیستم پویا از نظر فنی و : معیار خود کفایی - 5
 .تکنولوژیکی، مالی و منابع مورد سنجش  قرار می گیرد

  .برخورداري از دانش روز، تجهیزات مناسب و کارخانجات سازنده مد نظر است: تکنولوژیکی -
  .اقتصادي بودن سامانه یا به عبارتی نسبت درآمد به هزینه مورد سنجش قرار می گیرد: مالی -

ها و شیر  لوله نشت از آب بصورت نشت از مخازن ذخیره آب،میزان تلفات : شبکهفیزیکی تلفات *   
  .نظر استمد  ی از اتفاقات و شکستگی لوله هاي اصلی و فرعی و نیز انشعاباتشفلکه ها و تلفات آب نا

عدم کارکرد صحیح کنتور : در این زیر معیار موارد زیر دنبال می شود: تلفات غیر فیزیکی شبکه*   
ي و خروجی مخازن ذخیره آب که ممکن است مقدار حجمی را کمتر یا بیشتر دورو هاي حجمی موجود در

کنتور هاي  کنتور هاي خراب، ،کارکرد صحیح  کنتور هاي مشترکین عدم ،از میزان واقعی نشان دهد
انشعابات غیر فنی و غیر ، کنتور هاي دست کاري شده توسط مشترك یا افراد غیر مجاز دیگر معکوس،

  خطاي انسانی ، وجود کد بندي و پالك کوبی اماکن عدم، اصولی

  .تناسب میزان آب بهاء پرداختی با هزینه هاي سامانه مورد سنجش قرار می گیرد: آب بهاء*   
  سیستم هاي تصفیه، انتقال، توزیع و بهره برداري*   
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تامین آب شهر از منابع آب سایر حوضه ها ) عدم وابستگی ( این زیر معیار میزان استقالل : استقالل منابع -
 .را کنترل می کند

 .نظام مدیریتی و حقوقی سامانه با این معیار مورد ارزیابی  قرار می گیرد: معیار ساختارمندي - 6

  تشکیالت مناسب -
  توسعه نیروي انسانی -
  قوانین و بخش نامه ها -
  نظام قیمت گذاري -
  نظارت -
  آموزش و اطالع رسانی -
 مشارکت عمومی و دخالت زنان -

این معیار آزادي عمل سامانه را در رابطه با مشکالت و نیازهاي محتمل : و انعطاف پذیريعمل معیار آزادي  - 7
 .در آینده می سنجد

  .نظام قانونگذاري در رابطه با سامانه آب شهري مد نظر است: قوانین جدید تدوین -
  .کانال هاي تامین اعتبارات مورد نیاز سامانه مد نظر است: قابلیت افزایش بودجه -
  .توان توسعه و افزودن منابع آبی جدید مد نظر است: دست یابی به منابع آبی جدید -
  

  )راهنماها(گزاره ها شاخص ها، استانداردها، قوانین و 
هایی موجود است کـه خبرگـان مـی تواننـد از آنهـا در      در رابطه با بعضی از معیارها و زیر معیارهاي ارائه شده راهنما

مزیـت  . در انتهاي سواالت پرسشنامه این شاخص ها  به عنوان راهنما قرار داده شده است. امتیاز دهی ها بهره جویند
دهی و امتیاز دهی خبرگان به یکدیگر نزدیک تـر مـی شـود و بـدین وسـیله سـازگاري       این کار در آن است که وزن 

هـا،  همچنین با در دست داشتن برخی اطالعات شهر مورد مطالعه در این راهنما. فرایند و ماتریس ها بیشتر می شود
ها، داده هاي خبره  می توان کیفیت پاسخگویی خبرگان را کنترل نمود و در صورت غیر کارشناسی بودن امتیاز دهی

  .مربوطه را از محاسبات خارج نمود

  دستاوردهاي مدیریتی
توسـعه  "در این تحقیق بیان شده است که بحران آب و مقابله با آن را می توان از دیدگاه یک پـارادایم نـوین یعنـی     

در این راستا پس از مطالعه مبانی نظري توسعه پایدار شهري و بحران آب، ابتـدا   .مورد بررسی قرار داد "پایدار شهري
با توجه به مطالعات زمینه، شاخص شناسـی در توسـعه   . به شاخص شناسی در توسعه پایدار و بحران آب پرداخته شد
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از آنجـا کـه   . ارائـه شـد  پایدار و نیازهاي تحقیق تعدادي معیار و زیر معیار جهت ارزیابی پایداري سـامانه آب شـهري   
. برخی از معیارها کمی و برخی دیگر کیفی هستند ارائه شاخص یکسان براي اریزیابی همه معیارها غیر ممکـن اسـت  

به این علت باید با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی معیارها و زیـر معیارهـا را دو بـه دو مقایسـه و وزن دهـی      
مراتبی پایداري سامانه آب شهري ارائه شد که خـود از دسـتاوردهاي ایـن تحقیـق      به این منظور درخت سلسله. کرد

پس از مشخص شدن وزن نسبی معیارها و زیر معیارها در سلسله مراتبی با استفاده از طیف لیکرت وزن مطلـق  . است
جهـت تعیـین   (سـه  معیارها سامانه آب شهري تهران قابل تعیین است که در ادامه نتایج حاصل از ماتریس هاي مقای

سـري از مـاتریس    40آن که پس از . ارائه می شوند) جهت تعیین نمرات و اوزان مطلق(و پرسشنامه ها ) اوزان نسبی
هاي مقایسه و پرسشنامه در اختیار خبرگان سامانه آب شهر تهران قـرار گرفـت، اقـدام بـه جمـع آوري مرحلـه اول       

سري از مـاتریس   8از این تعداد . س ها و پرسشنامه را تکمیل نمودندنفر از خبرگان ماتری 29در این مرحله .  گردید
در . سري ماتریس جمع آوري شـد  5پس از عودت این ماتریس ها به خبرگان در مرحله دوم تعداد . ها ناسازگار بودند

وطـه  سري ماتریس مقایسه به همـراه پرسشـنامه هـاي مرب    24نهایت دو سري ماتریس دیگر نیز کنار گذاشته شد و 
و سـپس   1ارائه می شـود  Expert Choiceدر ادامه نتایج حاصل از محاسبات انجام شده به کمک نرم افزار . نهایی شد

  .تجزیه و تحلیل هاي الزم بر روي این نتایج انجام می شود

  

  اوزان نسبی معیارها

وزن نسبی معیارها و زیر معیار بـر  به منظور پرهیز از طوالنی شدن این بخش و عدم ارائه جداول و نمودارهاي متعدد، 
مقادیر اوزان نسبی معیارهاي اصـلی   2رهمچنین در تصوی. روي همان درخت سلسله مرتبی اصلی نشان داده می شود

  .سلسله مراتبی به صورت ستونی قابل مشاهده هستند

  
                                                             

 .توضیح داده شدو پیوست هاي مربوطه مبانی نظري این محاسبات به طور کامل در فصل سوم  1

اوزان نسبي معيارهاي اصلي

0.239

0.151
0.179

0.054

0.172

0.079

0.126

0
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بسندگي خوشايندي برابري هم زيستي خودكفايي  ساختارمندي آزادي
معيار

سبي 
ن ن

وز
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  )1388یافته هاي تحقیق، (، اوزان نسبی معیارهاي اصلی سلسله مراتبینمودار . 2تصویر 

در میان معیارهاي اصلی معیار بسندگی نسبت به دیگر معیارها از وزن بیشتري برخـوردار اسـت و تقریبـا مـی تـوان      
در رده هـاي  . پس از بسندگی، هم زیسـتی سـنگین تـرین معیـار اسـت     . گفت فاصله محسوسی با دیگر معیارها دارد

  .، آزادي و خودکفایی قرار دارند، برابري، ساختارمندي)با فاصله کم(بعدي نیز معیارهاي خوشایندي 

  ن مطلق معیارهااوزا -5-3
گرچـه ممکـن   . اوزان نسبی اي که خبرگان تعیین نمودند، عالوه بر تهران براي هر شهر دیگر نیز قابل استفاده اسـت 

است به هنگام مقایسات این ذهنیت که تحقیق در رابطه با تهران انجام می شود، باعث شده باشد اوزان نسبی بیشـتر  
بار دیگر اوزان نسبی تمامی معیارهاي اصلی، معیار هـا   1 به هر روي در جدول. براي شهر تهران کاربست داشته باشد

در این جدول همچنین مقادیر نمراتی که هر معیار به خـود اختصـاص داده بـه همـراه     . و زیر معیارها ارائه شده است
در بـین معیارهـاي اصـلی بیشـترین نمـره      . وزن مطلقی که معیار کسب نموده در مقابل وزن نسبی ذکر شـده اسـت  

  .ه معیار بسندگی و کمترین آن ها مربوط به معیار هم زیستی استمربوط ب
  

نمـودار  . اسـت  592/0همان گونه که در انتهاي جدول فوق مالحظه می شود، وزن مطلق کل سامانه آب شهر تهران 
  .وضعیت اوزان نسبی و مطلق معیارهاي اصلی را به همراه نمرات مربوطه نشان می دهد 3سه بعدي در تصویر 

  

  
  مقادیر اوزان نسبی و مطلق و نمرات معیارهاي اصلی سلسله مراتبی پایداري سامانه آب شهر تهران.  3صویرت

بسندگي خوشايندي برابري هم زيستي خودكفايي ساختارمندي آزادي

وزن مطلق
وزن نسبي

0نمره

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
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  )1388یافته هاي تحقیق، (

اوزان نسبی، نمرات و اوزان مطلق معیارها و زیرمعیارهاي سلسله مراتبی پایداري سامانه آب شهر تهران، . 1جدول
)1388یافته هاي تحقیق، (  

معیارهاي 
 اصلی

وزن 
 نسبی

 نمره
از (

)یک  

وزن 
وزن  معیارها مطلق

 نسبی

 نمره
از (

)یک  

وزن 
 مطلق

زیر 
 معیارها

وزن 
 نسبی

 نمره
از (

)یک  

وزن 
 مطلق

 0.239 بسندگی
 

0.904 
 

 
0.216 

 

     0.520 0.958 0.543 خانگی
     0.195 0.942 0.207 عمومی
...تجاري   0.154 0.817 0.126     
سبزفضاي   0.096 0.658 0.063     

 خوشایندي
 

0.172 
 

 
0.661 

 

 
0.114 

 

     0.067 0.675 0.099 پیوستگی
     0.24 0.65 0.369 دسترسی

 0.091 0.519 0.175 فشار
 0.338 0.525 0.643 تامین

 0.181 0.508 0.357 یکنواختی

 0.264 0.739 0.357 کیفیت
 0.097 0.817 0.119 فیزیکی
 0.159 0.517 0.308 شیمیایی
 0.482 0.842 0.573 بیولوژیکی

 برابري
 

0.151 
 

 
0.540 

 

 
0.082 

 

     0.268 0.858 0.312 کمیت
     0.12 0.408 0.293 کیفیت
     0.052 0.408 0.127 فشار

     0.025 0.358 0.071 پیوستگی
     0.076 0.383 0.197 آب بهاء

 0.314 0.179 هم زیستی
 

0.056 
 

با محیط 
 0.257 0.323 0.797 طبیعی

برداشت 
 0.079 0.275 0.288 منابع

تخلیه 
 0.064 0.300 0.213 فاضالب

 0.043 0.317 0.135 فعالیت ها
الگوي 
 0.094 0.258 0.364 مصرف

با شهرها و 
... 0.203 0.279 0.057     

 خودکفایی
 

0.054 
 

 
0.418 

 

 
0.023 

 

     0.129 0.742 0.174 تکنولوژیکی

 مالی
 
 

0.53 
 

 
 

0.400 
 

 
 

0.212 
 

تلفات 
 0.084 0.350 0.241 فیزیکی

تلفات غ 
 0.087 0.492 0.177 فیزیکی

 0.095 0.275 0.346 آب بهاء
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سیستم 
 0.042 0.408 0.104 ها

 0.091 0.692 0.132 پایش
استقالل 

     0.076 0.258 0.296 منابع

 ساختارمندي
 

0.126 
 

 
0.571 

 

 
0.072 

 

     0.117 0.850 0.138 تشکیالت
نیروي 
     0.085 0.675 0.126 انسانی

     0.100 0.575 0.174 قوانین
قیمت 
     0.055 0.283 0.195 گذاري

     0.056 0.600 0.093 نظارت
     0.079 0.600 0.133 آموزش
     0.078 0.550 0.141 مشارکت

 0.383 0.079 آزادي
 

0.030 
 

قوانین 
     0.104 0.617 0.169 جدید

افزایش 
     0.201 0.592 0.34 بودجه

منابع  
     0.078 0.158 0.491 جدید

592/0 - 1 مجموع  - 

   تجزیه و تحلیل
با توجه فرایند طی شده در پژوهش حاضر و نحوه سنجش و محاسبات سامانه در دو سطح کلی و جـزء بـه جـزء مـی     

  .توان در رابطه با پایداري سامانه آب تهران بحث کرد

  تجزیه و تحلیل عمومی 

از  592/0نشان داده شده وزن مطلق سلسله مراتبی پایداري سـامانه آب شـهر تهـران     1-5همان گونه که در جدول 
میزان پایداري سامانه آب تهران مـورد سـنجش   تحقیق حاضر  ارزش گذاريچناچه خواسته شود بر مبناي . یک است

ن نهایی ایـن سلسـله   بدین ترتیب وز. تهران استشهر بیانگر میزان پایداري سامانه آب ) 5از ( 96/2قرار گیرد، عدد 
در  .قـرار دارد  نیمـه پایـدار  قرار می گیرد و می توان گفت سامانه آب تهران در حالت ) 3تا  2(مراتبی در بازه سوم 

سطح کلی تنها می توان راجع به وضعیت عمومی پایداري سامانه اظهار نظر نمود و نمی تـوان در مـورد ریشـه هـاي     
دالیل عدم پایداري سامانه آب تهران را می توان در سطح بعدي مـورد بررسـی    حال. ناپایداري به اظهار نظر پرداخت

  .قرار داد

  جزء به جزءتجزیه و تحلیل 
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  .در این سطح هر یک از معیارهاي اصلی، معیارها و زیر معیارها با توجه وزن نسبی و نمره مربوطه بررسی می شوند

  :بحث

سامانه در نظر گرفته شـود، بـر    حد پایداريیا همان مرز بین بازه هاي نیمه پایدار و پایدار به عنوان  3چنانچه عدد 
براي هر معیار به عنوان نقطه مرزي در نظر گرفته می شود و بر این اساس با توجه به وزن نسـبی   6/0این مبنا نمره 

بدین منظور ابتدا میزان انحراف نمـره  . ژوهش را اولویت بندي نمودمعیارها می توان نقاط ضعف و قوت سامانه مورد پ
اعداد به دست آمـده اولویـت قـوت هـا و     . محاسبه شده و در وزن نسبی معیار ضرب می شود 6/0معیار مورد نظر از 

سلسـله   جهت مقایسه و انجام اولویت بندي در سطوح پایین تر انحرافات به دست آمده با. ضعف ها را نمایان می کند
بر این اساس اولویت بندي نقاط قوت و ضـعف سـامانه آب تهـران در    . مراتب در وزن معیارهاي باالتر ضرب می شوند
  :سه سطح کالن، میانی و خرد به قرار زیر است

  نقاط قوت 
  ): با رعایت اولویت بندي(کالن در سطح ) الف

 بسندگی - 1
  خوشایندي -2
 

 ):با رعایت الویت بندي( میانیدر سطح ) ب
  بسندگی مصارف خانگی -1
 بسندگی مصارف عمومی - 2
 برابري کمیت - 3
 خوشایندي کیفیت - 4
 صنعتی -بسندگی مصارف تجاري - 5
 تشکیالت مناسب - 6
 خوشایندي قابلیت دسترسی - 7
 بسندگی  مصارف آبیاري فضاي سبز - 8

 خودکفایی تکنولوژیکی - 9
 خوشایندي پیوستگی -10
 توسعه نیروي انسانی -11
 قوانین جدیدقابلیت تدوین  -12

  
  ):با رعایت الویت بندي( خرددر سطح ) ج



 

18 

 

 کیفیت بیولوژیک آب  - 1
 کیفیت فیزیکی آب  - 2
 پایش سیستم - 3

  
 نقاط ضعف 

  ):با رعایت الویت بندي( کالندر سطح ) الف
 هم زیستی - 1
 آزادي - 2
 خودکفایی - 3
 برابري - 4
 ساختارمندي - 5

 
  ):با رعایت الویت بندي( میانی در سطح) ب

 هم زیستی با محیط طبیعی - 1
 یابی به منابع آبی جدیددست  - 2
 هم زیستی با شهرها و روستاهاي حوضه هاي همجوار - 3
 برابري کیفیت - 4
 نظام قیمت گذاري - 5
 برابري آب بهاء - 6
 خودکفایی مالی - 7
 استقالل منابع آبی از حوضه هاي دیگر - 8
 برابري فشار - 9

 برابري پیوستگی -10
 خوشایندي فشار -11
 مشارکت مردمی -12
 قوانین و بخش نامه ها -13
 قابلیت افزایش بودجه -14
 نظارت -15
 آموزش و اطالع رسانی -16

  
  ):با رعایت الویت بندي( خرددر سطح ) ج
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 الگوي مصرف - 1
 برداشت از منابع - 2
 تخلیه فاضالب - 3
 فعالیت هاي آالینده - 4
 )خودکفایی مالی(آب بهاء  - 5
 تلفات فیزیکی - 6
 کیفیت شیمیایی - 7
 تامین فشار - 8
 یکنواختی فشار - 9

 سیستم هاي انتقال و توزیع و تصفیه -10
 تلفات غیر فیزیکی -11

  
  
  

  ارائه راهکارها
از آنجا که نقاط ضعف و قوت سامانه آب تهران در سه سطح کالن، میانی و خرد مشخص شده است، بـر ایـن اسـاس    
می توان جهت افزایش پایداري این سامانه و تبدیل وضعیت آن از حالت نیمه پایدار به پایدار و یـا بـه عبـارت دیگـر     

  .راهبردي، سیاستی و پروژه اي راهکارهایی ارائه نمودمقابله با بروز بحران آب در سه سطح 
  

  :راهبردها) الف
با توجه به این که کلیت سامانه آب شهر تهران در حالت نیمه پایدار قرار دارد یـا بـه عبـارت دیگـر سیسـتم در یـک       

ه داشت و نمـی تـوان   وضعیت میانی قرار گرفته است، بنابراین در ارائه راهبرد ها باید تواما به نقاط قوت و ضعف توج
بر این اسـاس راهبردهـاي افـزایش پایـداري سـامانه آب شـهر       . راهبردهاي اصالحی را محدود به یکی از این دو کرد
  :تهران با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت عبارتند از

  
 کاهش تخریب و دست اندازي در محیط هاي طبیعی و انسانی همجوار )1
 براي شهروندان حفظ و ارتقاء خوشایندي سامانه آب )2
 کاهش وابستگی سامانه به محیط بیرونی در وجوه مختلف )3
 افزایش سطح خودکفایی سامانه  )4
 توجه به برقراري عدالت  میان شهروندان در بهره مندي از مزایاي سامانه )5
 تقویت ساختارمندي سامانه )6
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  :سیاست ها) ب

تهران منتج شوند، از دو خـط راهنمـا مـی تـوان     به منظور استخراج سیاست هایی که به افزایش پایداري سامانه آب 
و  -که در باال ارائه شده اند و در واقع خطوط راهنماي باالدستی سیاست هـا هسـتند   –راهبردها ) الف: (کمک کرفت

همانند راهبردها، در ارائه سیاست ها نیز باید توامان نقاط قـوت و ضـعف را    –نقاط قوت و ضعف در سطح میانی ) ب(
  : بر این اساس سیاست هاي افزایش پایداري سامانه آب تهران عبارتند از -.تدر نظر داش

  
 . . .کاهش تخریب محیط طبیعی شامل آبخوان ها، حوضه هاي آبریز، رودخانه ها  و  )1
 کاهش سطح برداشت از حقابه شهرها و روستاهاي همجوار   )2
 بهبود عدالت میان شهروندان در کیفیت آب، آب بهاء و فشار آب )3
 اصالح نظام قیمت گذاري و سیستم هاي درآمدي و هزینه اي سامانه آب شهر )4
 بهبود وضعیت فشار آب در شبکه )5
 افزایش سطح مشارکت هاي مردمی )6
 بهبود وضعیت قوانین مرتبط با آب )7
 افزایش نظارت، آموزش و اطالع رسانی )8
 

  :پروژه ها) ج
ل و همچنـین نقـاط قـوت و ضـعف مشـخص شـده در       مرحله با توجه به سیاست هاي ارائه شده در مرحله قب در این

سطح خرد، پروژه هایی که به منظور افزایش پایداري سامانه و رفع مشکالت آب تهران، الزم است تا صـورت اجرایـی   
  :گیرند به ترتیب اهمیت تعریف می شوند

  
 اصالح الگوي مصرف با تاکید بر مدیریت و کاهش سرانه مصرف  )1
 کاهش استفاده از منابع بیرونیمدیریت تقاضا با تاکید بر  )2
جلوگیري از تخیله بی رویه فاضالب ها و پساب هاي غیر مجاز به محیط طبیعی با تاکید بر کاهش فعالیـت   )3

 هاي آالینده آب در تهران و لزوم جمع آوري تصفیه فاضالب
النه بـودن  یکسان سازي کیفیت آب مصرفی در همه جاي شهر، برابري در بهره مندي از فشار مناسب و عاد )4

 آب بهاء براي همه طبقات
تغییر نظام قیمت گذاري با تاکید بر دریافت نرخ واقعی آب بـه منظـور خودکفـایی مـالی سـامانه و کـاهش        )5

 )سیاست هاي تشویقی و تنبیهی در نرخ گذاري(سرانه مصرف 
 کاهش تلفات شبکه )6
 بهبود کیفیت شیمیایی آب با تاکید بر منابع آب هاي زیر زمینی )7



 

21 

 

 فشار آب مورد نیاز شهروندان با تاکید بر یکنواختی فشارتامین  )8
 ارتقاء سیستم هاي انتقال و توزیع و تصفیه )9

افزایش مشارکت مردمی با تاکید بر کاهش مصرف، جذب سرمایه گذاري، مـدیریت محلـی، آگـاهی     )10
 بخشی و اطالع رسانی عمومی

 امکان سنجی تدوین قوانین جدید و افزایش بودجه و اعتبار  )11
 

  


