
Geographical planning of space quarterly journal, 12 (3), 2022 

 
Research Paper  

 
Evaluating the role of urban planning components in determining the pattern of 

water consumption in the neighborhood scale The case study a Al-Ghadir 

neighborhood, kerman 

 
Nahid Khalifeh 

a
, Maryam Fadaei Qutbi 

a
, Mohammad Sadegh GhazanfariMoghadam 

b
, Hossein Ghazanfarpour 

c 
 

Department of Urban Planning, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran .a 
b. Department of Water Engineering, Graduate University of Industrial and Advanced Technology, Kerman, Iran 
c. Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran 

 
 

 

 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

Clean fresh water is essential to support the human population. 
Urban planners must create good places for people physically, 
socially, economically, and environmentally. Traditionally, 
urban planners have not played a role in city water management. 
However, planners influence how water is used in cities by 
shaping the built environment through land use regulations. This 
study aims to show a significant relationship between urban 
environment indicators and water consumption to improve 
urban water protection. Based on this, the influencing factors in 
water consumption were identified and after forming the 
equations and optimization in MATLAB software, they were 
coded and implemented using the method of the crow search 
algorithm. And for each subcategory, the optimal consumption 
coefficients were recorded as output.  By obtaining the optimal 
consumption coefficients for each of the indicators, including 
age, literacy, area, occupation, type of residential use, materials, 
and block form, it was determined that each of the factors with 
higher optimal coefficients is closer to the optimal consumption. 
The results show that urban planners, using planning and design 
strategies at the neighborhood level and by shaping the built 
environment and regulating land use, promote the protection of 
the city's water and affect the way water is consumed in cities. 
A comprehensive approach to all these categories and the logical 
connection between them, as well as their comprehensive 
development is the only reasonable way to deal with water 
management in cities. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Clean freshwater is critical to supporting 

human populations and economic 

development. Urban planners must create 

good places for people physically, socially, 

economically, and environmentally. 

Traditionally, urban planners have not 

played a role in city water management. 
However, planners influence how water is 

used in cities by shaping the built 

environment through land use regulations. 
Since there is a relationship between the 

built environment and water use, the urban 

planner has an effective role in water 

consumption and supply. Many cities are 

located in arid regions and are exposed to 

water depletion the increase in population, 

especially the increase in urbanization and 

the decrease in rainfall in dry provinces such 

as Kerman province, where almost 100% of 

its water needs are dependent on water 

resources within the province. From 

reserves, the underground water table 

provides that the current consumption trend 

will face a severe water crisis. This research 

aims to show the significant relationship 

between the indicators of the urban 

environment and the amount of water 

consumption to improve urban water 

protection. 

 

Methodology 

Based on this, the influencing factors in 

water consumption were identified and after 

forming the equations and optimization in 

MATLAB software, they were coded and 

implemented using the method of the crow 

search algorithm. For each subcategory, 

optimal consumption coefficients were 

recorded as output. By obtaining the optimal 

consumption coefficients for each of the 

indicators, including age, literacy, area, 

occupation, type of residential use, 

materials, and block form, it was determined 

that each of the factors with higher optimal 

coefficients is closer to the optimal 

consumption. 

 

 

 

Results and discussion 

In order to obtain the optimal coefficients of 

urban water consumption, various social and 

physical factors have been involved in 

consumption. For this purpose, a residential 

area of Kerman city was first selected as a 

study case.  After dividing this area into 114 

blocks, equivalent to 4965 plots, the total 

amount of water consumption as well as the 

average consumption in each block based on 

the measured flow was considered as a 

database reference. In order to create a 

detailed view of all the social factors and the 

spatial area of each block that affect water 

consumption, the factors of gender, age, 

occupation, literacy level, area, type of 

residential use, materials and form of each 

block were selected in general. After this 

stage, each of these factors was divided into 

subgroups in smaller intervals based on the 

number of people in each category. The 

available data determined that the 

characteristics of the form, function, and 

community of the built environment affect 

the amount of water consumption.  Evidence 

suggests that the buildings and 

neighborhoods that are being created are less 

efficient than in the past. Almost all models 

suggest that new settlements would use more 

water if only the factors that cause high 

water use were reduced. A huge amount of 

water will be available to all other users. The 

highest water users should be the first target 

for water conservation strategies and water 

use restrictions. Instead of building more 

efficient homes and neighborhoods, we are 

making less progress in water use. The way 

we are building cities emphasizes water 

supply rather than water resource 

conservation, which must go hand in hand. 
 

Conclusion 

The research results show that the compact 

and fine-grained urban development model 

with a 4-story density and mixed land use is 

the most optimal for water consumption. 

Also, the coefficients obtained for the built 

environment indicators can be generalized in 

similar conditions. Therefore, by using 
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planning and design strategies at the 

neighborhood level, shaping the built 

environment, and regulating land use, urban 

planners can improve the city's water 

protection and influence the way water is 

consumed in cities. A comprehensive 

approach to all these categories and the 

logical connection between them as well as 

their comprehensive development, is the 

only reasonable way to deal with water 

management in cities. The results of this 

research can be used as a resource and an 

efficient method to study and measure the 

impact of urban planning factors and the role 

of urban planners in the amount of water 

consumption in other cases. Also, the unique 

methods used in this research can be used as 

an efficient method not only to measure 

urban physical factors, but it can also be used 

to measure the effect of each factor on the 

amount of urban water consumption; 

therefore, this requires developing a 

theoretical framework related to that 

particular factor. 
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، ریزان شهریبرنامه .آب شیرین تمیز برای حمایت از جمعیت انسانی و توسعه اقتصادی بسیار مهم است
 ، بلکه ازنظر اجتماعی، اقتصادی و محیطیفیزیکیازنظر تنها های خوبی برای مردم نهوظیفه دارند مکان

حال، بااین .اندنداشته یریزان شهری در مدیریت آب شهرها نقشطور سنتی، برنامهبه ایجاد کنند
شده از طریق تنظیم کاربری آب در شهرها با شکل دادن به محیط ساخته مصرفریزان بر نحوه برنامه

های محیط شهری و ین پژوهش نشان دادن رابطه معنادار بین شاخص. هدف اگذارنداراضی تأثیر می
باشد، بر این اساس، عوامل تأثیرگذار در مصرف میزان مصرف آب، جهت ارتقاء حفاظت آب شهری می

 یجستجو یتمافزار متلب به روش الگوردر نرم یساز ینهبهو معادالت  یلپس از تشک آب شناسایی و
ثبت  یعنوان خروجمصرف به ینهبه یبها ضراهرکدام از زیر دسته ی. براو اجرا شدند یسیکالغ کد نو

شامل: سن، سواد، مساحت،  هاشاخص از هرکدام برای مصرف بهینه ضرایب آمدن به دست با شدند.
بهینه  ضرایب عواملی که از هرکدام شد شغل، نوع کاربری مسکونی، مصالح و فرم بلوک مشخص

ی شهرسازاست. نتایج تحقیق، مدل  ترنزدیک بهینه مصرف است، به دهدا اختصاص خود به را بیشتری
ترین الگو در مصرف آب معرفی طبقه و کاربری اراضی مختلط را بهینه 4ریز و با تراکم فشرده و دانه

مشابه  یطتعمیم در شراشده قابلساخته یطمح یهاشاخص یآمده برادستبه یبضراکند. همچنین، می
 محله سطح در طراحی و ریزیبرنامه هایاز استراتژی استفاده با شهری ریزاناین برنامهبنابر باشد.می

 شهر آب از حفاظت ارتقاء سبب تواننداراضی، می کاربری و تنظیم شدهساخته محیط به دادن شکل با و

 ها وهمقول این همه به فراگیر جامع و نگرش باشند. شهرها تأثیرگذار در آب مصرف نحوه بر و بشوند

 .شهرها است در آب مدیریت با معقول برخورد راه تنها ها،آن فراگیر توسعه نیز و هاآن بین منطقی ربط
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 مقدمه

شهرها  طورکلیبهبر محیط زندگی بشر  های بسیاری در مورد خطرات ناشی از تغییرات اقلیمیمروزه پژوهشگران و سازمانا

این تغییرات اقلیمی بحران آب و فرونشستن  هایزیرمجموعهاند. یکی از شدار دادهخاص ه طوربهدائمی  هایسکونتگاهو 

عواملی که بر مصرف آب  (.Madani,315 :2014است )بوده  کرهزیستمینی در مناطق زیادی از سطح زیرز هایآب

آب شهری الگوهای مکانی استفاده از  .جمعیت و تغییر کاربری اراضی است ، رشدوهواآبتغییر  :گذارندثیر میأشهری ت

در ادبیات دانشگاهی، (. Boxall, 2014; Sonderling & Grover, 2014دهد )میمشخصی را در سطح شهرها نشان 

وضعیت (، Shandas & Parandvash, 2010: 112) یبندپهنه ازنظر ،کم آب و کالبدی مصرف زیاد-بندی فضاییدسته

 ،(House-Peters & Chang, 2010: 12) یشهرنوع توسعه (، House-Peters & Chang, 2011: 464) یاقتصاد

 دهدمی نشان شواهد است، ضروری حیات برای آباست.  شدهمشاهده، (Chang et al., 2010: 966) تراکم و قدمت بنا

 که شودمی دعاا، ایمکرده تجربه را "آب اوج" قبالً ما اینکهمبنی بر  اخیر هشدارهای با هستیم، روبرو آب بحران با ما که

 تقاضای و عرضه تعادل در اصلی تأثیر احتماالً شهرها، کالبدی توسعه و جمعیت در تغییرات یکم، و بیست قرن ابتدای در

افزایش تقاضای آب شهری به دلیل رشد جمعیت به یک  .(Eliasson, 2015; Mekonnen et al., 2016). دارد آب

که تغییر اقلیم از طریق  خشکنیمهاین جریان در مناطق خشک و (. Nair et al., 2014: 2). است شدهتبدیلنگرانی 

 (.McDonald et al., 2011: 6312). به ظهور چالشی عمده منجر شده است ،کندمیکمبود آب را تشدید ، سالیخشک

سان است که آب این وظیفه مهند کهدرحالی .اندنقشی نداشته شهرهاریزان شهری در مدیریت آب سنتی، برنامه طوربه

با شکل دادن به محیط  شهرهامصرف آب در  نحوهریزان بر برنامه(. Gober et al., 2013: 955). شهرها را تأمین کنند

مطلوبی  اندازچشم توانندمیشهری هستند که  ریزانبعالوه، برنامه .گذارندریق تنظیم کاربری اراضی تأثیر میاز ط شدهساخته

استفاده از آب ارتباط وجود  و شدهساختهبین محیط  ازآنجاکه(. Klosterman, 2013:165) .دهند ارائهشهرها  آیندهاز 

 معرض درو  خشک مناطق در شهرها از بسیاری ثری در مصرف و تأمین آب دارد.ؤنقش مِ وضوحبهشهری  ریزبرنامه ،دارد

 .(117:1399،)مهیمی و همکاران، اخیر هایسال اکنده شهر کرمان طیتوجه به رشد گسترده و پر با ،دارند قرار آب کاهش

 تقریباً که کرمان استان مانند خشکی استان در جوی نزوالت و کاهش نییشهرنش افزایش خاص طوربه ت،یجمع افزایش و

 وندر با ،کندمی نیتأم نییزیرزم آب هایسفره ذخایر از و است استان داخل آب به منابع وابسته آن، آبی ازهایین درصد 100

 افزایش باعث شهری مناطق در ویژهبه جمعیت، افزایش که است شد. آشکار خواهد شدید آب دچار بحران مصرف کنونی

 مهم موارد از یکی هاداده بودن دسترس . درشودمی مصرف افزایش باعث نیمشترک افزایش و شودمی آب نیمشترک تعداد

 مواردی نیچن زیرا بود، هاداده به دسترسی عدم مطالعه این در هامحدودیت از است، مطلوب و قیدق نتایج به دنیرس در

 شد انجام شهری هایبلوک سطح در وتحلیلتجزیه و زیآنال لیدل نیهم است، به نبوده موردتوجه حوزه این در حالتابه

 دادن نشان صلیا هدف که دادیم، قرار موردبررسیت یجمع و شدهساخته طیمح را برای آب تقاضای الگوی کهطوریبه

 اسیمق در و کرمان شهر مطالعات بر اساس شدهبررسی هایمدل .است شهری آب مصرف بر شدهساخته طیمح راتیتأث

 بر کنندگانمصرف رفتار بر اساس شدهساخته طیمح پارامترهای ریتأث قیتحق . اینباشدمی کرمان الغدیر محلهدر  محله،

 اینجا در کرد، کمک خواهد شهری آب از محافظت به فاکتورها، این ریتأث از آگاهی ،دهدمی نشان را آب مصرف زانیم

 حفاظت ارتقاء سبب تواندمی نتایج آن که کردیم ایجاد را شدهساخته طیمح و تییجمع :هایداده از را دییمف اطالعاتی بانک

مندی از آب در سطح با چگونگی بهره انههای شهرسازتأثیر مؤلفهبه همین منظور در این مقاله به . شود شهری آب منابع از

 است. شدهپرداختهحفاظت از آب شهری  ءمحله برای ارتقا
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 مبانی نظری

ران یا یاست. شهرها ترو نمایانتر برجسته یشی، پودادهرویران یر در ایاخ دههه در دو ک یتحوالتان یاز م ینیشهرنش

معروف است،  "یمشکالت شهر"نچه به آامعه معروف است، و ج یو اجتماع یاقتصاد یر، به محور زندگیاخ دههدر دو 

 ییو از سو ینیت، گسترش شهرنشیه رشد جمعکاست، چرا یآب نابعها من چالشیاز ا یکیشده است.  یاننما یشترب هرروز

ر در عصر حاضر ب یشور محدود است. منابع آبک یمنابع آب کهدرحالیاست.  شدهآب یش تقاضایتوسعه صنعت، سبب افزا

: 1397مقدم،  ی)اصغر .است اثرگذارما  یات اجتماعیبر ح یشتیمع یازهایست و نیط زیمح یداری، پاید اقتصادیسه بعد فوا

 یمصارف کشاورز به شدنتبدیلرای ب یعیطب یطشرا در ینزم زیرا هستند.با هم در ارتباط  یاراض یو کاربر رسانیآب (.87

به آب  یتوسعه اضاف یراز شودمیمربوط آب  ینمأبه ت یاراض ی، کاربریشهر یهایطمح و در .دارد یازبه آب ن یشهر یا

، مسکن حومه مثالعنوانبه دارد.نیاز اشکال توسعه  یرنسبت به سا یشتریبه آب ب کالبدی شهری توسعه دارد. یازن یاضاف

 ;Domene& Sauri, 2016: 1618) .دهد یشافزا توجهیقابل یزانرا به م ایمنطقهمصرف آب  تواندمیشهر با چمن 

Hill & Polsky, 2017: 293.) سال در ایرانی نفر هر برای دسترسقابل شیرین آب ، متوسطشدهثبت اساس آمار بر 

 و یافت کاهش سال در مترمکعب 1800 حدود به رقم این 1380 سال در هزار مترمکعب بوده است؛ 7معادل  1330

 مترمکعب 1300 حدود به 1400 سال در کشور در نفر هر برای دسترسقابل آب سرانه موجود، ادامه روند با شودمی بینیپیش

 معیارهای بر اساس. خواهد رسید مترمکعب 1000 از کمتر به 1410 سال در رقم این هابینیپیشطبق  مچنینه .برسد

 روروبه تنش عدم با کشور در آبی منابع وضعیت باشد، مترمکعب 1700 از بیش سال در نفر برای هر آب سرانه اگر جهانی،

 اگر سال در نفر هر برای آب سرانه .است شدهحادث آبی تنش باشد، مترمکعب 1700تا  1000بین  رقم این اگر .بود خواهد

 دهندهنشان مترمکعب، 500 از کمتر شرایط در و بحرانی شرایط و آب کمبود دهندهنشان مترمکعب باشد، 1000 تا 500 بین

 منظوربهشهر  شودمیباعث  یتجمع یشو افزا سالیخشک (.1395شوریان،) .است فوق بحرانی شرایط و مطلق کمبود

 یماتبر تصم یرگذاریتأث یتصالح یلبه دل یزانبرنامه ر، حفاظت از آب را اجرا کنند ی، راهبردهایکاهش مصرف آب شهر

و  رسانیآب (.2015، یفرنیاآب کال هایآژانس )انجمن دارند یدر حفاظت از آب شهر فردیمنحصربهنقش  یناستفاده از زم

لگوهای مصرف زیاد و کم آب حاکی از ا (.Stoker & Rothfeder, 2014: 6) .هستندبا هم در ارتباط  یاراض یکاربر

و منجر به ایجاد  افتدمیها و تجربیات مشترک اتفاق محله جایی است که فعالیت .وجود تأثیر محله بر مصرف آب است

ها بر رفتار و ترکیب ساکنان یعنی محله(. Hester, 1975) .شودمیهای مشترک و وفاداری ی اجتماعی و ارزشهاگروه

 یردر دهه اخ است. قرارگرفتهدر مقاالت مصرف آب مورد کاوش  ندرتبه، اثر محله حالبااین .گذارندتأثیر می هاآندرون 

است  قرارگرفته المللیبینمهم در کانون مباحثات و مذاکرات  یموضوع عنوانبهآب  یستمقرن ب یانیپا هایسالدر  ویژهبه

ها پژوهش ترینمهماز  یدر ادامه به برخ ینمتنوع است. بنابرا یقتحق سابقهگسترده در موضوع آب،  هایزمینهو به سبب 

یابی فرایندهای مدیریت آب با ارز (.Madonsela et al., 2019: 12) گرددمیخالصه اشاره  طوربه یراندر سطح جهان و ا

ان داشتند، با تمرکز ویژه روی موانع و بیبیطراحی شهری حساس به آب در شهر کیپ در آفریقای جنو سویبهجهت گذار 

(، 2018-2012) سالیخشک دورهکمبود آب با توجه به جدیدترین  مسئلهها بر روی تصفیه فاضالب، سیالب و فرصت

نشان داد که نظارت  هاوتحلیلتجزیهها انتخاب کردند و ب را برای ارزیابی شاخصرویکرد طراحی شهری حساس به آ

های تخصصی مدیریت شهری و مدیریت آب از طریق ، باال بردن دانش جامعه و همکاری میان تیمشدهکنترلهوشمند و 

به بررسی تأثیر نقش  (.Furlog et al.,2019:334) شودمیمدیریت یکپارچه منابع آب سبب بهبود حفظ منابع آب 

ریزان شهری در رسیدن به مدیریت یکپارچه آب و طراحی شهرهای حساس به آب در ملبورن پرداختند و با شناسایی برنامه
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در مقاالت  ندرتبهریزی شهری موانع اصلی دستیابی به این دیدگاه عنوان کردند با توجه به اینکه فرایندهای برنامه

پردازند، اما برای محافظت آب و طراحی شهری حساس به آب می یکپارچهبه مدیریت  مانزهمآکادمیک جهت دستیابی 

میان این دو حوزه  زمانهم طوربهریزی و اجرای رویکردها ها، استراتژی، برنامهاز منابع آب شهری نیاز به تدوین سیاست

با بررسی تأثیر پوشش  (.Nouri et al., 2019: 6) نقش مؤثری را ایجاد کنند توانندمیریزان شهری باشد و برنامهمی

حفظ  کهدرحالیاست،  تأثیرگذارپارامترهای  ترینمهمگیاهی با میزان مصرف آب عنوان کردند تراکم پوشش گیاهی از 

است برای این مهم نیاز به مدیریت یکپارچه میان متخصصین شهری و متخصصین  انکارغیرقابلپوشش گیاهی در شهرها 

و همچنین گیاهانی  خشکنیمهریزان شهری با انتخاب نوع گیاهان بومی و سازگار با اقلیم خشک و ست که برنامهمنابع آب ا

های مناسب جذب آب مانند: در عمق کم استفاده نمایند و همچنین ایجاد زیرساخت هایآباز  تواندمی هاآن یشهرکه 

آب باران برای آبیاری فضاهای  آوریجمعجهت  توانندمیصنوعی های مو ایجاد تاالب اقتباس، مناطق گیربارانهای باغ

بر مدیریت پایدار آب شهری،  تأثیرگذاربا بررسی فرایندهای  .(Hurlimann et al., 2018: 470) سبز شهری استفاده کرد

یدار آب مؤثر دانستند، ریزان شهری را نیز در بهبود مدیریت پانتیجه گرفتند عالوه بر اقلیم و رشد جمعیت، مداخالت برنامه

در ایجاد تعادل  تواندمیریز شهری نشان دادن این مهم اثرات سه حوزه را بررسی کردند و عنوان کردند برنامه منظوربه

بحران و . (Xu et al., 2016: 40) های مناطق شهری، آبیاری و عملکردهای اکوسیستم مؤثر باشندپایدار بین خواسته

 دانندمی شهر گراییبحران و تنش آبی در چین را ناشی از رشد اقتصادی و افزایش شدید کردند و  بررسی تنش آبی در چین

(Narain, 2016: 5).  ،کمبود آب باعث افزایش تنش میان بخش با بررسی تغییر کاربری اراضی و تأمین آب، عنوان کردند

 .(Lu et al., 2016: 1) ری با دولت شده است)روستائیان و کشاورزان و حتی بخش پیرامون شه شهری و پیرامون شهری

نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی، فشار بیشتری بر منابع آب نسبت به ، پی بردند ارزیابی امنیت آبی شهری در چینبا  

. با بررسی تأثیر جمعیت بر میزان مصرف آب، عنوان کردند، (Arbues et al., 2010: 61) سایر عوامل وارد کرده است

با فرکانس بیشتر  خانگیلوازمخانوارهای دارای جمعیت بیشتر از . گذاردمیبر مصرف آب تأثیر  توجهیقابلبه میزان  جمعیت

یابد، اگرچه این خانوار، میزان مصرف آب افزایش می اندازهکه با افزایش . کنندمیاستفاده  ترکوچکهای نسبت به خانواده

 کندمیخانوار با دو نفر نسبت به یک خانوار با چهار نفر از آب کمتری استفاده  ، یکمثالعنوانبهنیست. افزایش متناسب 

با بررسی تأثیر مساحت بر میزان مصرف آب پی بردند  .(Abrams et al., 2012: 103) نیست %50اما مقدار آن کمتر از 

، پوشش تربزرگ هایچمنه معنی معموالً ب. زمین بزرگ مصرف آب باالتری دارند ،تربزرگبا مساحت متوسط، خانوارها 

 Guhathakurta et) مثبت دارد رابطهبا مصرف آب  زمین اندازهبنابراین،  .است تربزرگهای گیاهی بیشتر و خانه

al.,2007:317).  کنترل سایر متغیرها در دریافتند که قطعات بر میزان مصرف آب،  اندازهتحت عنوان تأثیر  ایمقالهدر

، میزان مصرف ینزمفوت مربع در اندازه متوسط  1000با افزایش . ین تأثیر را در استفاده از آب داشتقطعه بیشتر اندازه

 ٪2,7میزان تقاضای آب  اندازه زمینافزایش در  ٪10دریافتند که با . همچنین یابدمیافزایش  ٪8/1ماهیانه آب در حدود 

 ،کننداشکال مختلف مسکونی زندگی می درخانوارهایی که مصرف آب  در بررسی .(Troy et al., 2005) است یافتهافزایش

در پی درک این موضوع بودند که چگونه انواع  هاآنخاص،  طوربه، در طیف وسیعی از نقاط در سراسر سیدنی، استرالیا

کلی  یافته. ردبا استفاده از آب خانگی ارتباط دا - هاآپارتماننیمه مسکونی و  هایخانه، ویالیی هایخانه -مختلف مسکن 

بیشتر از ساکن هستند  ویالییهای تحقیق نشان داد که سرانه مصرف آب برای اهداف عملی برای افرادی که در خانه

در شهر  بحران آب وضعیتارزیابی ( با 1394هستند. امیدوار و همکاران ) های با تراکم باالخانه کسانی است که ساکن

های سیرجان، شهربابک، رفسنجان و انار جنوب غربی استان کرمان یعنی شهرستانمناطق غربی و کرمان، اظهار داشتند، 
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 هایروشبا  سالیخشکبررسی تغییرات مکانی ( با 1394)بهشتی راد  بیشتری برخوردار هستند. سالیخشکاز شدت 

استان دو دهه اخیر در  در هاسالیخشک شدیدترینمعتقد است که ، و شاخص توزیع استاندارد در استان کرمان آماریزمین

( در ارزیابی تغییرات دمایی کاربری اراضی در شهر زنجان عنوان کردند، 1400محمدی و همکاران ) است. دادهرخ کرمان

. باشندمی 2019و  2013شهری و پوشش گیاهی به ترتیب دارای کمترین میانگین دما در سال  هایکاربریآب  هایکاربری

 -کارشناسی ارشد با روش توصیفی  نامهپایاندر ، حکمرانی خوب در بهبود مدیریت آب کشور بررسی( در 1393)کهریزی 

 ترتیباینبهپیمایشی شامل پرسشنامه و تحلیل آماری به بررسی حکمرانی خوب در بهبود مدیریت آب کشور پرداخته است، 

های بانک جهانی و سازمان همکاری هایمدلحکمرانی خوب در بهبود مدیریت آب کشور از  هایمؤلفهکه با هدف 

ی، پاسخگویی مسئوالن اشفاف و علنی، نظام اداری حرفه گذاریسیاست هایمؤلفهسازمان ملل متحد و  توسعهاقتصادی و 

و بحران آب  سالیخشکای با عنوان در مقاله( 1393). رهنما و میراثی و جامعه مدنی مشارکتی قدرتمند استفاده کرده است

 یارکشور بس یهادر اغلب دشت یرزمینیز هایآبمصرف  یزانمیرزا، مدشت مرودشت و خان ویژهبهو  یرانا یهادر دشت

آب است. در صورت ادامه  ید پذیریتجد فیتاز ظر یشترسدها ب ینحجم برداشت در ا یرااست. ز ناپذیرجبرانو  کنندهنگران

 یفراوان یاجتماع - یو مشکالت اقتصاد محیطیزیست امدهاییشاهد بروز پ ی،و انجام نگرفتن اقدامات جد یروند کنون

کمبود آب، بحران آب و امنیت آبی یکی از مسائل مهم  مسئلهدهد که نشان می شدهانجامهای پژوهش .بود یمخواه

ران آب . اگر چه موضوع بحشودمیبر ابعاد و پیامدهای آن افزوده  روزروزبهای، ملی و جهانی است که ، منطقهاییهناح

خاص در منطقه خاورمیانه است اما هر ناحیه یا سطحی از فضای جغرافیایی که  طوربهفراگیر در جهان و  نسبتاً ایمسئله

پیرامون آب است. با توجه به موارد  مسئلهجداگانه در  مطالعهست نیازمند یک واحد سیاسی یا اکولوژیکی را ایجاد کرده ا

از آب از طریق  ، از طریق مقررات کاربری زمین، بر چگونگی استفادهشدهساختهبه محیط  دهیریزان با شکلبرنامه ذکرشده

اهای مطلوب برای ایجاد فض شدهتصفیهگذارند. آب سالم و ثیر میساختمانی تأ یکدهاو  وسازساخت، مقررات منطقه بندی

 ایجاد کند.که فضای مطلوب را برای مردم ریز شهری است برنامه وظیفهحیاتی است و این 

که ارتباط بین دو روش هیدرولوژی و شهرسازی  کندمیتحقیق حاضر نوعی خاص از مبحث هیدرولوژی شهری را مطرح 

 در این حوزه به پژوهش معطوف به حدسیات است. عمدتاً و علم بین دانشی در این حوزه بسیار محدود و  اطالعات است.

 .شودمیمحسوب  نوآورانه کامالًبسیار دشوار است و  غیر مرتبط دلیل عدم وجود زبان مشترک و اطالعات پایداری

 

 پژوهشروش 

ارزیابی نیز سطح ، باشدمیای توسعه-کاربردی و روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف، تحقیق حاضر از نوع کمی

الغدیر  محله یهابلوکپژوهش،  نیا یآمار جامعه باشد.سازی مصرف آب میباشد و رویکرد آن بهینهدر سطح محله می

محققان خارجی و  دسترسقابلعلمی  هاییافتهرابطه با تجارب و ، در یاکتابخانهکه از مطالعات  ،باشدیم در شهر کرمان

. گرددمی یآورجمع، شدهساختهمحیط  هایشاخصارزیابی ارتباط آن با  منظوربهداخلی در باب مدیریت پایدار آب شهری 

موجود شهر  هایو شیپ فایل« یلی سرشماری عمومی نفوس و مسکننتایج تفص»یرهای کالبدی از های مرتبط با متغداده

 آب مصرف میزان در مؤثر کالبدی باشند. پارامترهای فرممی« شهر کرمان وبودجهبرنامهسازمان » از 1395کرمان در سال 

نسبت محیط به مساحت و چرخش بلوک  ای، پیوستگی،محاط، هسته یرهدا، شکل، فرکتال، شامل: شاخص مساحت، محیط

 (.1 )جدول اندشدهگرفته نظر در
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 تحقیق هایشاخص .1جدول 

 مالحظات پژوهش هایشاخص زمینه

 عملکردی

 

 & Guhathakurta & Gober, 2007; Polebitski)نوع کاربری مسکونی 

Palmer, 2010; Rockaway et al., 2011; Stoker & Rothfeder, 
2014.) 

 قطعه و بلوک در سطح

 

 کالبدی

 

 & Guhathakurta & Gober, 2007; Polebitski ;مساحت )

Palmer, 2010; Renwick & Green, 2000.) 
 در سطح قطعه و بلوک

کوهی و  ;Sonderling & Grover, 2014; Troy et al, 2005 ,مصالح
 (.1397 ، ضیایی و عباسی،1397عایسی، 

 بلوک سطح در

، دانشپور و Dempsey et al., 2010، 1385دایی،فرم بلوک )میرمقت
 (،1391مرادی،

 Keitt، نسبت محیط به مساحت )(McGarigal et al., 2002)چرخش بلوک )

et al., 1997)( پیوستگی ،LaGro, 1991)( محیط ،Robbins et al., 

، شکل (Jaeger, 2000) ایهسته، (Gustafson, 1998، فرکتال )(1989

(Gustafson, 1998) ،محاط دایره (Baker, W. L., and Y. Cai. 1992) 

 بلوک سطح در

 جمعیتی

 در سطح قطعه و بلوک (.House- Peters & Chang, 2011)اشتغال 

 در سطح قطعه و بلوک .(Mayer, 1997; House-peters & chang, 2011سطح سواد )

 ح قطعه و بلوکدر سط (.Larsen & Harlan, 2009; Ouyang et al., 2014جمعیت )

 Chang et al., 2010; Sampson et al., 2012, Arbues et)سن 

al., 2010.) 
 در سطح قطعه و بلوک

 

که در شکل مشخص است،  گونههماناست.  شدهدادهنمایش  ،1شکل مراحل تحقیق در این پژوهش در فلوچارت 

سازی به جهت بهینه ازآنپسشده و ، MATLAB افزارنرمارد و، EXCEL افزارنرمبعد از ورود در ها، محاسبه داده منظوربه

 موردسنجشستجوی کالغ سازی جها با استفاده از الگوریتم بهینهشناسایی ضرایب بهینه تأثیر داده مصرف آب و

و با استخراج ضرایب مصرف بهینه و تحلیل اوزان ضرایب مصرف بهینه، جهت استخراج و تحلیل مصرف  اندقرارگرفته

 است. شدهواقعآب بر اساس هر شاخص  ینهبه

 

 
  یسازفلوچارت روش بهینه .1شکل 

 

صورت  کنندگانمصرف هایبندیدستهدر این تحقیق تعیین میزان مصرف آب شهری بر اساس ضرایب بهینه مصرف 
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بهینه سازی  یهاروشسازی تبدیل شد،  ینهبه مسئلهپذیرد. بنابراین مسألة تعیین الگوی مصرف آب شهری به یک می

 موردبررسیکه کمیت  ایگونهبهسازی است، بهینه مسئلهیافتن جوابی برای  هاآنهدف جستجویی هستند که  هایروش

 واقعی بود.مورد انتظار و میانگین مصرف  بهینه شود، که هدف آن به حداقل رساندن میزان خطا میان میانگین مصرف

جه با متغیر تأثیرپذیر دارد و در موا هاآنها و نوع رفتار را با شرایط شاخصخوانی مطلوبی الگوریتم جستجوی کالغ هم

محیط مصرف بهینه را الگوسازی کند. با توجه به ضرایب محیط رفتار بهینه که برای هر شاخص در قالب الگوریتم  تواندمی

 آمد. به دست ذکرشده

 

 مورد مطالعهمحدوده 

 محدودهکه به لحاظ مکانی، در  است قرارگرفتهشمال غرب شهرستان کرمان الغدیر است، که در  محلهقلمرو پژوهش 

مستخرج شده و در سیستم مختصات  1395دسترس در سال  در یلفا باشد از آخرین شیپشهر کرمان می

WGS_1984_UTM  611، با وسعت ریالغد محله سکونتی محدوده(. 2شمالی واقع گردیده است )شکل  40در زون 

 بلوار جمهوری به از جنوب و رضوان بلوار به غرب از هوانیروز، بلوار به شرق و شمال ازنفر،  11720تی حدود هکتار و جمعی

 .شودمی منتهی

 

 
  موردمطالعه محدوده .2شکل 

 

 و بحث هایافته

مصرف آب شهری برای عوامل مختلف اجتماعی و کالبدی  بهینههدف از انجام این تحقیق، به دست آوردن ضرایب 

مورد مطالعاتی انتخاب گردید.  عنوانبهدخیل در مصرف بوده است. بدین منظور ابتدا یک منطقه مسکونی از شهر کرمان 

قطعه، میزان کل مصرف آب و همچنین میانگین مصرف در هر  4965بلوک، معادل  114پس از تقسیم این منطقه به 

ک اطالعاتی در نظر گرفته شد. برای ایجاد یک دید جزئی مرجع یک بان عنوانبهگیری شده دبی اندازه بر اساسبلوک 

کلی طبق جدول  صورتبهگذارند، نگرانه از تمامی عوامل اجتماعی و مساحت فضایی هر بلوک که در مصرف آب تأثیر می

 اینازپسهر بلوک انتخاب شدند. و فرم  مصالح ،، عوامل جنسیت، سن، شغل، میزان سواد، مساحت، نوع کاربری مسکونی2

زیر تقسیم شدند. این  ترکوچکهای در بازه هاییزیر دستهتعداد افراد هر دسته، به  بر اساساز این عوامل  هرکداممرحله 

 باشند:در هر دسته به شرح ذیل می هادسته
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 سازی(بهینه)ن مصرف آب در مقیاس محله فاکتورهای مؤثر بر میزا .2جدول 

 سن )سال(

 9-0مرد  19-10مرد  54-20 مرد 55مرد + 9-0زن  19-10زن  54-20زن  55زن +

 سواد

 مرد باسواد سوادبیمرد  سال 6مرد زیر  باسوادزن  سوادبیزن  سال 6زن زیر 

 (مترمربع) مساحت

 مربعمتر 100زیر  مربعمتر 150-100 مربعمتر 200-150 مربعمتر 200باالی 

 شغل

 شاغل بیکار محصل سایر

 نوع کاربری مسکونی

 آپارتمانی ویالیی

 مصالح

آجر و  آجر و چوب بلوک سیمانی آجر و سنگ چوب خشت و چوب خشت و گل سایر
 آهن

 فرم بلوک

 چرخش بلوک نسبت محیط به مساحت شکل فرکتال محاط دایره پیوستگی ایهسته

 

یک ضریب مصرف  هاآناز  امهرکد، برای ذکرشده هایزیر دستهاز  هرکدامپس از تعیین تعداد دقیق افراد هر بلوک در 

معادله در هر دسته این ضرایب اعمال شوند.  114مجهوالت مسئله هستند و باید برای هر  درواقعدر نظر گرفته شد که 

 صورتبهمصرف  بهینهبنا بر به دست آوردن ضرایب  های مختلف متفاوت بود،میزان مصرف آب در بلوک کهازآنجایی

حل این معادالت به یک تابع هدف نیاز بود. بنابراین مقدار معلوم هر معادله  منظوربهته شد. جداگانه برای هر بلوک گذاش

مسکونی در شهری با مختصات  منطقهان متوسط مصرف آب هر فرد در نامه میزآیین بر اساسقرار داده شد.  150برابر با 

کمینه کردن مجموع  ،سازیبهینه مسئلههدف اصلی باشد. بدین ترتیب می هرروزلیتر در  150جغرافیایی و اقلیمی برابر 

 نامهآیینگیری شده و متوسط این خطا اختالف میزان متوسط مصرف آب اندازه درواقعکه  ،مربعات خطا در نظر گرفته شد

ل معادالت در اکسل، معادله بودند. پس از تشکی 114ها در از زیرگروه هرکداماست. متغیرهای مسئله هم ضرایب مصرف 

زیر از  هرکدامو اجرا شدند. و برای  کد نویسیمتلب به روش الگوریتم جستجوی کالغ  افزارنرمسازی در برنامه بهینه

 خروجی ثبت شدند. عنوانبهضرایب بهینه مصرف  هادسته

 

 سنی دسته

وجه به متوسط گیری انتخاب شد. بر این اساس وزن هر دسته با تشاخص تصمیم عنوانبهرای معادالت متوسط ضرایب ب

 دهد.سنی افراد را نشان می دستهمتوسط ضرایب هر  ،3 . جدولشودمیضریب در معادله تعیین 
 

 سنی دستهدر هر  شدهبهینهمتوسط ضرایب  .3جدول 

 55زن + 54-20زن  19-10زن  9-0زن  55مرد + 54-20 مرد 19-10مرد  9-0مرد 

502564/2 443637/2 758912/2 483544/2 511283/2 454665/2 76101/2 416051/2 

 

-10، مرد 19-10، زن 55، مرد +9-0، مرد 9-0، زن 54-20مرد ، 54-20های سنی زن ، دسته4بر اساس نتایج جدول 

بیشترین  54-20سنی زن  دستهکه  ترتیباینبهاند. بیشترین وزن را در مصرف آب داشتهبه ترتیب نزولی  55زن + و 19

مصرف آب برای  معادلهدر  روازاین باشند.مترین وزن در مصرف آب را دارا میک 55+نی زن س دستهوزن در مصرف آب و 
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که هر چه این ضریب  دهدمیسنی، این ضرایب به این معنا هستند که هر یک وزن بهینه را به ضریب اختصاص  هایدسته

بهتر است که در هر برای این مورد خاص  درواقعاست.  ترنزدیکبیشتر باشد به استاندارد مصرف و یا همان مصرف بهینه 

، اعمال 758912/2سال با ضریب  54تا  20، و مردهای بین 2,76101سال با ضریب  54تا  20های بین بلوک تعداد زن

. بر گرددمیبرای سایر مقادیر به ترتیب نزولی اعمال  طورهمینشود که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و 

جوان و شاغل، و یا  هایزوجسال با ضریب مذکور، که عموماً  54تا  20مشهود است، هرچه تعداد افراد بین  آنچهاساس 

، به نسبت وآمدشانرفتنزل و در م حضور پذیریکه به اقتضای شرایط و زمان  )یک نفره، دونفره(، جمعیتکمخانوارهای 

 تواندمی، بیشتر باشد، دهدمیکودکان و نوجوانان(، را تشکیل ل )سا 19های سنی دیگر که عموماً سالمندان و افراد زیر رده

 کند. ترنزدیکما را به مصرف بهینه 

 

 سواد دسته

گیری انتخاب شد. بر این اساس وزن هر دسته با توجه به متوسط شاخص تصمیم عنوانبهرای معادالت متوسط ضرایب ب

 دهد.سواد افراد را نشان می دستهب هر ، متوسط ضرای4 . جدولشودمیضریب در معادله تعیین 
 

 سواد دستهدر هر  شدهبهینهمتوسط ضرایب  .4 جدول

 سال 6زن زیر  سوادبیزن  باسوادزن  سال 6مرد زیر  سوادبیمرد  مرد باسواد

73087866/2 245958/2 36431/2 705421/2 28443/2 341259/2 

 

و مرد  سوادبیسال، زن  6سال، زن زیر  6، مرد زیر باسوادمرد باسواد، زن  ،ای سواده، دسته4 بر اساس نتایج جدول

بیشترین وزن در مصرف  باسوادمرد  دستهکه  ترتیباینبهاند. ترین وزن را در مصرف آب داشتهبه ترتیب نزولی بیش سوادبی

های سواد، مصرف آب برای دسته معادلهدر  رونازایباشند. مترین وزن در مصرف آب را دارا میک سوادبیمرد  دستهآب و 

دهد که هر چه این ضریب بیشتر باشد به اختصاص می این ضرایب به این معنا هستند که هر یک وزن بهینه را به ضریب

برای این مورد خاص بهتر است که در هر بلوک تعداد  درواقعاست.  ترنزدیکاستاندارد مصرف و یا همان مصرف بهینه 

، اعمال شود که بیشترین مقدار را به خود 705421/2باسواد با ضریب  یهازن، و 73087866/2ی باسواد با ضریب مردها

مشهود است، هرچه  آنچه بر اساس. گرددمیبرای سایر مقادیر به ترتیب نزولی اعمال  طورهمیناختصاص داده است و 

در بهینه شدن مصرف  توانندمیهایشان، ه باال بودن سطح آگاهیب با توجه، تعداد افراد باسواد با این ضریب، بیشتر باشد

 نقش مؤثرتری داشته باشند.

 

 مساحت دسته

ه متوسط گیری انتخاب شد. بر این اساس وزن هر دسته با توجه بشاخص تصمیم عنوانبهرای معادالت متوسط ضرایب ب

 دهد.ساحت را نشان میم دسته، متوسط ضرایب هر 5 . جدولشودمیضریب در معادله تعیین 
 

 مساحت دستهدر هر  شدهبهینهمتوسط ضرایب  .5 جدول

 مترمربع 200باالی  مترمربع 200-150 مترمربع 150-100 مترمربع 100زیر 

700163/2 488673/2 468109/2 274545/2 
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متر به ترتیب  200متر و باالی  200-150متر،  150-100متر،  100های مساحت زیر دسته ،5 بر اساس نتایج جدول

بیشترین وزن  مترمربع 100ساختمان با مساحت زیر  دستهکه  ترتیباینبهاند. بیشترین وزن را در مصرف آب داشتهنزولی 

مصرف  معادلهدر  روازاینباشند. مترین وزن در مصرف آب را دارا میک مترمربع 200ساختمان باالی  دستهدر مصرف آب و 

که هر  دهدمیهای مساحت، این ضرایب به این معنا هستند که هر یک وزن بهینه را به ضریب، اختصاص رای دستهآب، ب

برای این مورد خاص بهتر  درواقعاست.  ترنزدیکچه این ضریب بیشتر باشد به استاندارد مصرف و یا همان مصرف بهینه 

ا به خود اختصاص ، اعمال شود که بیشترین مقدار ر700163/2متر با ضریب  100است که در هر بلوک تعداد واحدهای زیر 

های اس آنچه مشهود است، هرچه ساختمان. بر اسگرددمیطور برای سایر مقادیر به ترتیب نزولی اعمال داده است و همین

اهای داخلی ها وجود داشته باشد، با توجه به اینکه سبب کمتر شدن تعداد فض(، در بلوکذکرشدهضریب کمتر )با با مساحت 

تر خواهد ، مصرف بهینهشودمی پوشش گیاهیخانه و همچنین نبود حیاط با های بهداشتی، آشپز، حمام، سرویسازجمله

 شد.

 

 شغل دسته

ری انتخاب شد. بر این اساس وزن هر دسته با توجه به متوسط گیشاخص تصمیم عنوانبهرای معادالت متوسط ضرایب ب

 دهد.شغل را نشان می دسته، متوسط ضرایب هر 6 . جدولشودمیضریب در معادله تعیین 
 

 شغل دستهدر هر  شدهبهینهمتوسط ضرایب  .6 جدول

 و بازنشسته( دارخانه) ریسا محصل بیکار شاغل

599538/2 228059/2 467449/2 750242/2 

 

بیشترین وزن را و بازنشسته(، شاغل، محصل و بیکار به ترتیب نزولی  دارخانه) یرساهای ، دسته6 بر اساس نتایج جدول

بیکار،  دسته(، بیشترین وزن در مصرف آب و و بازنشسته دارخانه) یرسا دستهکه  ترتیباینبهاند. در مصرف آب داشته

های شغل، این ضرایب به این معنا مصرف آب، برای دسته معادلهدر  روازاینباشند. ب را دارا میمترین وزن در مصرف آک

دهد که هر چه این ضریب بیشتر باشد به استاندارد مصرف و یا وزن بهینه را به ضریب، اختصاص میهستند که هر یک 

 یرسا دستهکه در هر بلوک تعداد افرادی که در برای این مورد خاص بهتر است  درواقعاست.  ترنزدیکهمان مصرف بهینه 

، اعمال شود که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و 750242/2و بازنشسته( قرار دارند، با ضریب  دارخانه)

های راد شاغل از جهت باال بودن آگاهی. باال بودن میزان افگرددمیبرای سایر مقادیر به ترتیب نزولی اعمال  طورهمین

های که بیشتر افرادی که طبق بررسی جهتازآنمثمر ثمر دانست، اما  توانمیحضورشان و یا سطح سواد  واسطهبهاجتماعی 

ها و صنایع زیاد اعات کاری باال و در بخش کارخانه، تعداد افراد شاغل با سآمدهدستبه وبودجهبرنامهاز سازمان  آمدهعملبه

رف آب بیشتری به سبب مص توانندمیمام و یا شستشو و نظافت شخصی، بیشتر از ح تفادهاسبه دلیل  کهطوریبهاست 

 دار، بازنشسته و یا بیکار شوند.نسبت افراد خانه

 

 مصالح دسته

گیری انتخاب شد. بر این اساس وزن هر دسته با توجه به متوسط شاخص تصمیم عنوانبهرای معادالت متوسط ضرایب ب

 دهد.مصالح را نشان می دستهب هر ، متوسط ضرای7 . جدولشودمییین ضریب در معادله تع
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 مصالح دستهدر هر  شدهبهینهمتوسط ضرایب  .7 جدول

 آجر و آهن آجر و چوب بلوک سیمانی آجر و سنگ چوب خشت و چوب خشت و گل بتن

726061/2 128811/2 14169/2 242599/2 057026/2 10926/2 240798/2 199024/2 

 

، خشت و چوب، خشت و گل، بلوک سیمانی، آجر و آهنهای بتن، چوب، آجر و چوب، آجر دسته ،7 بر اساس نتایج جدول

بتن، بیشترین وزن در مصرف آب  دستهکه  ترتیباینبهاند. بیشترین وزن را در مصرف آب داشتهو سنگ، به ترتیب نزولی 

های مصالح، این مصرف آب، برای دسته معادلهدر  روازاینباشند. را دارا میمترین وزن در مصرف آب و آجر و سنگ، ک

دهد که هر چه این ضریب بیشتر باشد به وزن بهینه را به ضریب، اختصاص میضرایب به این معنا هستند که هر یک 

که در هر بلوک تعداد برای این مورد خاص بهتر است  درواقعاست.  ترنزدیکاستاندارد مصرف و یا همان مصرف بهینه 

اعمال شود که بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و ، 726061/2بتن قرار دارند، با ضریب  دستهافرادی که در 

های با مشهود است، هرچه تعداد ساختمان آنچه. بر اساس گرددمیبرای سایر مقادیر به ترتیب نزولی اعمال  طورهمین

 کند. ترنزدیکما را به مصرف بهینه  تواندمییشتر باشد، بیشتر باشد، مصالح بتن با این ضریب ب

 

 نوع کاربری مسکونی دسته

وسط گیری انتخاب شد. بر این اساس وزن هر دسته با توجه به متشاخص تصمیم عنوانبهرای معادالت متوسط ضرایب ب

 دهد.ربری مسکونی را نشان مینوع کا دسته، متوسط ضرایب هر 8 . جدولشودمیضریب در معادله تعیین 
 

 نوع کاربری مسکونی دستهدر هر  شدهبهینهمتوسط ضرایب  .8جدول 

 آپارتمانی ویالیی

456239584/2 656605309/2 

 

. اندداشته های آپارتمانی و ویالیی به ترتیب نزولی بیشترین وزن را در مصرف آب، دسته8 بر اساس نتایج جدول
 روازاینباشند. مترین وزن در مصرف آب را دارا میآپارتمانی، بیشترین وزن در مصرف آب و ویالیی، ک دستهکه  ترتیباینبه

وزن بهینه را به های نوع کاربری مسکونی، این ضرایب به این معنا هستند که هر یک مصرف آب، برای دسته معادلهدر 
است.  ترنزدیکباشد به استاندارد مصرف و یا همان مصرف بهینه  دهد که هر چه این ضریب بیشترضریب، اختصاص می

، 656605309/2های آپارتمانی قرار دارند، با ضریب بهتر است که در هر بلوک که ساختمان برای این مورد خاص درواقع
. گرددمینزولی اعمال برای سایر مقادیر به ترتیب  طورهمینکه بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است و  ،اعمال شود
ما را به مصرف بهینه  تواندمی، بیشتر باشد، ذکرشدههای آپارتمانی با ضریب مشهود است، هرچه ساختمان آنچهبر اساس 

 کند. ترنزدیک
 

 فرم بلوک دسته

توسط انتخاب شد. بر این اساس وزن هر دسته با توجه به م گیریتصمیمشاخص  عنوانبهمتوسط ضرایب برای معادالت 

 دهد.فرم بلوک را نشان می دسته، متوسط ضرایب هر 9 . جدولشودمیضریب در معادله تعیین 
 

 در هر دسته فرم بلوک شدهبهینهمتوسط ضرایب  .9 جدول

 چرخش بلوک محاط دایرهنسبت   شاخص فرکتال شاخص شکل  نسبت محیط به مساحت چرخش بلوک

71103458/0 935138606/0 670721423/0 566169647/0 499703645/0 71103458/0 
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بلوک، شاخص شکل، شاخص  چرخشای، شاخص ، شاخص محیط به مساحت، شاخص هسته9 بر اساس نتایج جدول

محاط به ترتیب نزولی بیشترین وزن را در مصرف آب دارا هستند. شاخص نسبت  دایرهفرکتال، شاخص پیوستگی و نسبت 

مختلف  یهامصرف آب در بلوک یزانم کهازآنجایی بیشترین وزن را داراست. ،935138606/0ریب محیط به مساحت با ض

 ی،سن دسته یجهر بلوک گذاشته شد. بر اساس نتا یجداگانه برا صورتبهمصرف  بهینه یبدست آوردن ضراهمتفاوت بود، ب

نفره،  یک) جمعیتکم یخانوارها یاو شاغل، و جوان  هایزوجسال، که عموماً  54تا  20 ینافراد ب عداد، هرچه ت4جدول 

که عموماً  یگرد یسن یها، به نسبت ردهوآمدشانرفتنزل و در م حضور پذیریو زمان  یطشرا یدونفره(، که به اقتضا

 تریکنزد ینهما را به مصرف به تواندمیباشد،  یشتردهد، بمی یلکودکان و نوجوانان(، را تشکسال ) 19 یرسالمندان و افراد ز

باشد، باتوجه  یشترمشخص شد هرچه تعداد افراد باسواد ب، 4در جدول  آمدهدستبه یجاز نتا، 5جدول سواد،  دستهکند. در 

طبق  احتشاخص مس یجداشته باشند. نتا یشدن مصرف نقش مؤثرتر ینهدر به توانندمی یشان،هایبه باال بودن سطح آگاه

سبب کمتر  ینکهها وجود داشته باشد، با توجه به ابا مساحت کمتر در بلوک یهاننشان داد که هرچه ساختما زین ،6جدول 

شاخص  یجتر خواهد شد. و نتاینهمصرف به و آشپزخانه یبهداشت یهایس، حمام، سروازجمله یداخل یشدن تعداد فضاها

 و است. ترنزدیکشد، به مصرف بهینه دار بیشتر باد افراد بیکار و بازنشسته و خانه، که هرچه تعدا، نشان داد7شغل، جدول 

 تواندمیباشد،  یشترب یبضر ینبا ا بتنبا مصالح  یهانشان داد که هرچه تعداد ساختمان ،8شاخص مصالح در جدول  یجنتا

مشهود ، 9در جدول  یمسکون یشاخص نوع کاربر یجدر نتا آنچهبر اساس  همچنین کند. ترنزدیک ینهما را به مصرف به

در  کند. ترنزدیک ینهما را به مصرف به تواندمیباشد،  یشتر، بذکرشده یببا ضر آپارتمانی یهاتعداد ساختماناست، هرچه 

های با اشکال منظم ازجمله مربع و بلوک، مشهود است ،9در جدول  فرم بلوکشاخص  یجکه در نتابا فرم بلوک رابطه 

شکل  ند سبب کاهش مصرف آب شهری شوند.توانمیوستگی بدون شکستگی و پیچیدگی در فرم و همچنین با تراکم و پی

3. 

 

 
 )ترسیم: نگارندگان( بر میزان مصرف آب تأثیرگذارمتغیرهای  بهینهضرایب  -3شکل 

 

های مساحت، شکل، محیط، فرکتال، مل متغیرهای فرم بلوک شهری )شاخصهایی که در شکل محیط شهری شاشاخص

های کالبدی عملکردی )نوع کاربری و شاخصای( احت، پیوستگی، هستهبت محیط به مسمحاط، چرخش، نس دایره
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کنندگان، شامل ند و همچنین تأثیر رفتارهای مصرفمسکونی، مساحت قطعه و مصالح( بر میزان مصرف آب مؤثر بود

بر  دهشساختهمتغیرهای اجتماعی )سن، جمعیت، سواد، شغل(، در نمونه موردی تحقیق، نشان داد که متغیرهای محیط 

مشخص کرده است قرار گیرد.  ای که ضریبها در بازهاز شاخص هرکدام کهدرصورتیو  گذارد.میزان مصرف آب تأثیر می

به دستیابی به  ما را شدهمشخصها در بازة تلورانس ابعاد شاخص محدودهداد.  ترین الگوی مصرف آب رخ خواهدبهینه

مشابهی  استفادهکه دارای فرهنگ  شدهساختهمحیط  در هر تواندمیگو . این الکندمیآب هدایت مصرف  بهینهالگوی 

 و لحاظ باشد. تعمیمقابلهمان محدوده،  هایشاخص بهینهآورد ضرایب  به دستهستند، با 

 

 گیرینتیجه

ار گرفته شد که هر به ک هایییتواقعدر این پژوهش برای نشان دادنِ کمّیِ  شدهگرفتهکّمیِ به کار  هایروشها و مدل

راه گشای  تواندمیکمّی،  صورتبهکیفی، به آن واقف هستند، اما تفسیر ابعاد آن  صورتبهچند مدیران و محققان تا حدودی 

باشد منطقه می شهرِ ترینبزرگ عنوانبههای گزاف به کرمان، آتی باشد. آنچه مشهود است، تحمل هزینه هاییزیربرنامه

شهر کرمان همواره با مشکل کمبود آب  ویژهبهها و اقتصاد شهر کرمان را با چالش مواجه کرده است، تکه منابع، زیرساخ

ساخت  نحوهنتایج تحقیق نشان داد که مواجه بوده است و در طول تاریخ بیشترین سازگاری را با این مسئله داشته است. 

ا با توجه به در دسترس قرار داده شد. ت موردبررسیهای زیادی در این رابطه داده گذارد.شهرها بر میزان مصرف آب تأثیر می

گذارد. از مصرف آب تأثیر می بر میزان شدهساختههای محیط خاص مشخص شود که کدام ویژگی طوربهها بودن داده

 گذارد.یبر میزان مصرف آب تأثیر م شدهساختههای شکل، عملکرد و اجتماع محیط های موجود مشخص شد که ویژگیداده

تقریباً . نسبت به گذشته کارایی کمتری دارند شوندمی ایجادهایی که ها و همسایگیشواهد حاکی از آن است که ساختمان

عواملی که سبب مصرف باالی کنند اگر تنها از آب بیشتری استفاده می جدیدها حاکی از آن است که محالت همه مدل

 .مقدار عظیمی از آب برای همه کاربران دیگر در دسترس خواهد بود اهش دهند.، میزان آب مصرفی خود را کشوندمیآب 

 جایبهما  .های استفاده از آب باشندحفظ آب و محدودیت هایاستراتژیی کنندگان آب باید اولین هدف براباالترین مصرف

روشی که ما  .در مصرف آب داریمهای کمتری ، پیشرفتبه کارایی بیشتری برسیمها و محالت خانه وسازساختاینکه با 

 که این دو باید در کنار هم صورت بپذیرد.دارد تا حفاظت از منابع آب، در حال ساخت شهرها هستیم تأکید بر تأمین آب 

یر عوامل شهرسازانه و نقش منبع و روشی کارآمد، برای مطالعه و سنجش تأث عنوانبه تواندمی، پژوهشهای این یافته

 فردمنحصربه هایروشهمچنین،  های موردی دیگر به کار گرفته شود.شهری در میزان مصرف آب را در نمونهریزان برنامه

برای سنجش عوامل کالبدی شهرسازانه شهری به کار  تنهانهروشی کارآمد  عنوانبه تواندمی پژوهش،در این  کاررفتهبه

لی بر میزان مصرف آب شهری بهره برد، لذا، این امر، نیازمندِ توان از آن برای سنجش تأثیرِ هر عامگرفته شود، بلکه می

 یزانرکه برنامه یکار ترینمهم، شدهانجامباتوجه به مطالعات  باشد.تدوینِ یک چارچوب نظری مرتبط با آن عاملِ خاص می

تصمیمات مربوط به استفاده  ریزی ودسترسی به منابع آب را در برنامهاین است که توجه به حفاظت و انجام دهند  توانندمی

ریزی شهری تخصص منابع آب و یک متخصص برنامهاز زمین در نظر بگیرند. که این امر مستلزم حضور یک مدیر و م

آگاهی ندارد،  هاآنریز شهری نسبت به های فنی که برنامهدر مورد چالش تواندمیمدیریت آب  باشد. زیرا متخصص درمی

کاهش مصرف  جهت یاراض یمقررات کاربر یاجرابرای ، آب یراناز مد یزان شهریراست برنامهدرخو یاری کند. بیشترین

 ریزان شهری در مقیاس کالن است:هبردهای طراحی منظر، توسط برنامهرا ارائهسپس آب است. 

گی کالن بر چگوندر مقیاس  تواندمیاست و  تأثیرگذارگیری از آب بسیار مندی و بهرهبهره نحوهنوع تأسیسات شهری، -1
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 ها باید با دقت و وسواس عمل کند.زیرساخت نحوهریزان شهری در مورد گیری بگذارد. برنامهمصرف آب تأثیر چشم

طراحی منظر نباید منجر به حداقل استفاده از فضای سبز با هدف کاهش مصرف آب شود، نوع  یراهبردهااعمال  -2

شناسی را حفظ است. راهبردها باید کیفیت زیبایی تأثیرگذارآب ار بر میزان چیدمان فضای سبز بسی نحوهآن و  گونهکاشت، 

 کند.

ریزان شهری باشد. این کیفیت ضمن های طراحان منظر و برنامهجزو انتخاب تواندمیسازی با آب همچنان محوطه -3

ی مشابه در هانمونه . اماشودمی از آن استفاده نوعیبهنتی هم بخشد و در فرهنگ سمی ءتلطیف هوا، غنای حسی را ارتقا

 .کندمیمرکزی فضا و سایت محدود  نقطه با آب را به سازیمحوطههای شهری مثل کرمان، گونه

 مبتنی بر فرم مؤثرترین اقدام برنامه ریزان شهری در مدیریت آب خواهد بود. منطقه بندی -4

ای. این پژوهش نشان داد که سیار کلی و منطقهن هم بند، آپردازبرنامه ریزان به آن میتراکم تنها اقدام فرمی است که 

 .بر میزان مصرف آب تأثیر دارد شدهساختهمحیط 

در کنار سایر مسائل جدی  رسانیآبتأمین آب و  نحوهریزی شهری باید منوط به دستورالعمل بخشی از اقدام برنامه -5

 هیدرولوژی شهری باشد.
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