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تا افضایش تقاضای آب ،سقاتت تخشّای هصشف کٌٌذُ آب شذیذتش خَاّذ شذ ٍ جْاى ترشای
تَلیذ تیشتش تا آب کوتش ،تا چالش هَاجِ خَاّذ شذ .لزا الصم است کِ استشاتژیّای هٌاسثی ترشای
رخیشُ آب ٍ هصشف هؤثشتش آى تکاس گشفتِ شًَذ .یک استشاتژی هْن ،افضایش تْشٍُسی آب خَاّذ
تَد .تْشٍُسی آب ( )WPتِ عٌَاى خشٍجی فیضیکی یا اقتصادی ترِ اصای ّرش ٍادرذ آب هصرشفی،
تعشیف شذُ است .ایي خشٍجی دس تخش کشاٍسصی هعوَالً ترِ عٌرَاى هیرضاى یرا اسص

اقتصرادی

هحصَل تشداشت شذُ تِ اصای ّش هتشهکعة هصشف آب (آب سرثض ٍ یرا آب آتری) تعشیرف شرذُ
است .تْشٍُسی آب تعشیف شذُ فَقالزکش اص هٌطقِ تِ هٌطقِ ٍ اص دَصُ تِ دَصُ تشاسرا

عَاهر

فشاٍاًی هاًٌذ الگَّای هحصَل ٍ الگَّای آب ٍ َّایی (اگش تاسًذگی تا سشرذ هحصرَل هتٌاسرة
تاشذ) ،فٌاٍسی آتیاسی ٍ هذیشیت آب هحلی (هیذاًی) ،خاکی (صهیي) ٍ صیشساخت ّا ٍ ٍسٍدی ّرا
اص جولِ ًیشٍی کاس ،کَد ٍ هاشیيآالت فشق هیکٌذ .دس تخش ّای هختلف صٌعتی ًیرض هیترَاى ترِ
اصای ٍادذ کاالی تَلیذی ٍ یا خذهات اسایِ شذُ هیضاى هصشف آب سا سٌجیذ .هثال تِ اصای پاالیش

یک تشکِ ًفت چقذس آب هصشف هیشَد یا ّش هگاٍات تشق تَلیذی هتٌاسة تا چِ هیضاى هصرشف
آب است؟ تَلیذ ّش لیتش شیش ،یک کیلَگشم سٍغي ًثاتی ،یک تي فَالد ٍ  ...هستلضم چِ دجوری اص
آب است؟ دس تخش شْشی ًیض هیتَاى تْشُ ٍسی سا دس ًسثتی هیاى هیضاى سفاُ اجتوراعی شرْشًٍذاى
تا هصشف سشاًِ آب آًْا جستجَ کشد .تلفات آتی شثکِ تَصیع شْشی ٍ آتْای تذٍى دسآهذ ًیرض ترش
تْشُ ٍسی تاثیش گزاس ّستٌذ .دس هصاسف خاًگی عوذتا ایي سثک صًذگی است کِ تش هصرشف ٍ دس
ًْایت تْشُ ٍسی آب شْشی تسیاس تاثیش گزاس است.
الثتِ تایذ تَجِ داشت کِ تْشٍُسی آب ،تایرذ فشاترش اص تعراسیف فرَق کرِ هثتٌری ترش کراسآیی
اقتصادی آب است ٍ تٌْا تش تاال تَدى ًسثت اسص

اقتصادی ستاًذُ یا دجرن هحصرَالت ترِ اصای

یک ٍادذ آب هصشفی تشای آى تأکیذ داسد ،دس ًظش گشفتِ شَد .تخرش هْوری اص هفْرَم تْرشٍُسی
آب ،اثشتخشی فعالیتّای اقتصادی است .تفاٍت دس اسص
هختلف اقتصادی ٍ سْن اسص

اقتصادی هحصَالت تَلیذی تخشّای

افضٍدُ ایجاد شذُ دس تَلیذ ًاخالص داخلی ٍ سشذ اقتصرادی هلری

دس ًظام تخصیص هٌاتع آب هیتَاًذ هَسد تَجِ قشاس گیشد .تَجِ ترِ سرطآ آب صیشصهیٌری ،عَاهر
اقلیوی ،هتغیشّای اقتصادی ،اجتواعی ٍ هحیطی دس ًحَُ ٍ هیرضاى اسرتفادُ اص هٌراتع آب ٍ استقرای
تْشٍُسی آب تسیاس دایض اّویت است.
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