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Abstract 
The use of a systematic view has increased to deal with social and environmental problems in
recent years. Recently, various models have been developed to address urban water issues. Most 
of them are focused on runoff and storm water management and few have addressed the 
problems of the Drinking water system. However, the lack of an effective model that supports 
complex and multi-objective urban water system in terms of management and decision-making 
is felt. This article focuses on the importance of a sustainable approach to the conventional 
approach in urban water management and the need to change attitude due to the current state of 
water resources. In this paper a novel system dynamics model had developed, taking into 
account the technical, economic, social, environmental and government subsystems that 
simulate and predict the results of urban water management measures. The results of the 
implementation of the proposed model on the city of Isfahan showed that the model has a high 
precision in simulating system condition. The model error rate in simulation of different 
parameters is less than 5%. Therefore, the model can be used as a tool for analyzing different 
management strategies before implementing and spending time and cost to assist decision 
makers. 

Keywords: Urban Water Management, Dynamic Modeling, Decision Supporting System, 
Vensim, Isfahan.
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  عمران،  یدانشکده مهندس ست،يز طيمح یمهندس یدکترا یدانشجو -۱
  رانيتهران، ا ،یبهشت ديدانشگاه شه ست،يز طيآب و مح

 ست،يز  طيعمران، آب و مح یدانشکده مهندس ست،يز طيآب، فاضالب و مح یگروه مهندس ار،ياستاد -۲
  رانيتهران، ا ،یبهشت ديدانشگاه شه

  m_tizghadam@sbu.ac.ir مسئول) سندهي(نو
  و  فيشر یدانشگاه صنعت ست،يز طيمدعو پژوهشکده انرژي، آب و مح ،استاد -۳
  رانيا ز،يتبر ز،يدانشگاه تبر ،ستيز طيعمران و پژوهشکده مح یدانشکده مهندس ،استاد

 ست،يز  طيعمران، آب و مح یدانشکده مهندس ست،يز طيآب، فاضالب و مح یگروه مهندس ار،ياستاد -۴
  رانيتهران، ا ،یبهشت ديدانشگاه شه

 )٢٧/٦/١٤٠١ رشيپذ            ٣١/١/١٤٠١ افتي(در

 ارجاع به اين مقاله به صورت زير اقدام بفرماييد: يبرا
شهري  مديريت پايدار آب منظور ارتقاي هاي سيستم به توسعه يک مدل پويايي، "۱۴۰۲ ،ضرغامی، م.، عباسی، م. ،.م ،تيزقدم ،.ن، نظامی

 Doi:10.22093/wwj.2022.338545.3252 مجله آب و فاضالب، (در انتظار چاپ). "(مطالعه موردي شهر اصفهان)

 دهيچك
هاي اخير افزايش يافته اسـت. اخيـراً    زيستي در سال براي مقابله با مشکالت اجتماعي و محيطاستفاده از ديدگاه سيستماتيک 

هـا و مـديريت آبهـاي     هاي زيادي براي رسيدگي به مسائل آب شهري توسعه داده شده است. بيشتر آنها بر روي روانـاب  مدل
دليـل   وجود، کمبود يک مدل مؤثر کـه بـه    . با ايناند رساني پرداخته سطحي متمرکز هستند و تعداد کمي به مشکالت سيستم آب

شـود. در ايـن    سازي از آن پشتيباني کند احسـاس مـي   پيچيدگي و اهداف متعدد سيستم آب شهري در بعد مديريتي و تصميم
هاي رويکرد مديريت پايدار آب شهري  ابتدا مشکالت رويکرد متداول مديريت آب شهري بررسي شد و سپس ويژگي پژوهش،

تـر   که نتايج آن لزوم تغيير نگرش با توجه به وضعيت فعلي منابع آب را پررنگ بررسی شدگويي به نيازهاي موجود  پاسخ برای
زيستي و  هاي فني، اقتصادي، اجتماعي، محيط هاي سيستم با در نظر گرفتن زيرسيستم اين منظور مدلي بر پايه پويايي کند. به مي

هـاي سيسـتم    کند. مدل پويـايي  بيني مي سازي و پيش قدامات مديريت آب شهري را شبيهحاکميتي توسعه داده شد که نتايج ا
براي شهر اصـفهان   ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰هاي  شده و در بازه زماني بين سال  توسعه داده Vensimافزار  پيشنهادي با استفاده از نرم

بينـي و   پـيش را تواند آنهـا   سازي سناريوهاي مديريتي را دارد و مي داده شده قابليت دريافت و پياده  اجرا شد. مدل پايه توسعه
سازي  براي ارزيابي پايداري سناريوها در مدل در نظر گرفته شد. نتايج پياده UWSIشاخص  ،سازي کند. همچنين در نهايت مدل

سازي وضعيت سيستم دارد و درصد خطـاي آن در   در شبيه يادیزمدل پيشنهادي بر روي شهر اصفهان نشان داد که مدل دقت 
 ۵/۴و  ۳/۳، ۲، ۲/۳ترتيب حدود  سازي حجم آب مصرفي، هزينه توليد آب، قيمت آب و درآمد ساالنه حاصل از فروش آب به شبيه

از مقدار  ۴/۱و  ۶/۳ترتيب  ها نيز به سازي شده آب بدون درآمد و هزينه ساالنه کارکنان اين بخش درصد بود. همچنين ميزان شبيه
هاي مديريتي مختلف به  عنوان ابزاري براي تحليل و بررسي استراتژي تواند به ترتيب مدل پيشنهادي مي اين واقعي انحراف دارد. به

ترين استراتژي را  گيران آمده و قبل از اجراي تصميمات مختلف و صرف زمان و هزينه اثرات آن را بررسي و مناسب کمک تصميم
 انتخاب کنند.

، اصفهانVensimگيري،  سازي پويا، سيستم پشتيبان تصميم مديريت آب شهري، مدل :يديكل   يها واژه
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  مقدمه -١
ت يريبـزرگ مـد   يهـا  از چالش يکيبه  ،يت آب شهريريامروزه مد

طور که   ل شده است. همانيا تبديدن ياز کشورها ياريدر بس يشهر
اشــاره شــده اســت  ١دار ســازمان ملـل متحــد يــدر اهـداف توســعه پا 

ـ گ شـکل از عوامـل مهـم    يکـ ي يت آب شهريريمد ک جامعـه  يـ  يري
تواند  يت نامناسب آب ميري. مد)Sørup et al., 2020(دار است يپا

داشته باشـد.   يست اثرات منفيز طيمحبر سالمت جامعه، اقتصاد و 
درصـد از   ۷۰ش از يبـ  ۲۰۵۰شـود تـا سـال     يم ينيب شيبه عالوه پ

کـه  ي در حـال ،  )Un-Desa, 2009(ن باشـند  يت جهان شهرنشيجمع
ـ  يب هسـتند و منـابع آب    يشتر شهرها در حال حاضر تحت تـنش آب

  .)Ramôa et al., 2015( خود ندارند يازهايرفع ن يبرا يداريپا
ط ين شـرا يتأم يز برايها ن انسان يوه زندگير شياخ يها در سال

ر کرده و استفاده از مواد ييتغ يزندگ يتر و بهبود استانداردها راحت
افتـه  يش يافـزا  يريچشـمگ  طـور  بـه  يرضروريو منابع و خدمات غ

ـ ين ين بر الگويرات همچنيين تغياست. ا ز اثـر گذاشـته و   يـ ن ياز آب
ش داده يافزا يمصارف بهداشت يبرا مخصوصاًرا  يمصرف آب شهر

  . )UNESCO, 2009, Ramôa et al., 2015(است 
هستند  يستم آب شهريد سيسبب فشار و تهد يعوامل گوناگون

 نيـ انده باعـث بـروز تـنش و مشـکالت شـوند.      يتوانند در آ يکه م
ــارها را مــ  ــوان يفش ــه  ت ــته تقســ  ۳ب ــرد ميدس ــارها) ۱( :ک  يفش

ـ  و يفـ ي(ک يآب تنشمانند  يستيز طيمح ۲( م،ياقلـ  رييـ تغ و) يکم (
 رييـ و تغ ينيشهرنشـ  رشـد  ت،يـ رشد جمع مانند ياجتماع يفشارها

 هـا،  نـه يهز شيافـزا  ماننـد  ياقتصـاد  يفشارها) ۳( و يسبک زندگ
ـ درگ و هـا  رقابت اثر آب، خدمات تعرفه نامناسب ساختار  يهـا  يري

 هيسـرما  نيتـأم  و يمـال  مشـکالت  و ياقتصاد مشکالت بر ياسيس
(Un-Desa, 2009, UNESCO, 2009, Novotny et al., 2010, 
Ramôa et al., 2015, Polonenko et al., 2020, Segrave et 

al., 2007, Howe et al., 2011, Marlow et al., 2013)  با توجه
شـتر توسـط   يمتـداول کـه ب   يآب شـهر  يها ستمين فشارها، سيبه ا

ت آب سـازگار  يريد مديو با مشکالت جد اند شده يمهندسان طراح
 از خـود نشـان دهنـد    يتواننـد کـارکرد خـوب    ينده نمـ يستند، در آين
)Nguyen et al., 2020(.  

ن يتـأم بـر   يت آب شـهر يريمتداول مد يها ستميس يتوجه اصل
ــه ن  يآب ب ــه ب ــا توج ــتر ب ــش ــرفي ــز   از مص ــعه متمرک ــده و توس کنن

1 UN SDG 

مدت است کـه   يمحدود و طوالن يها يگذار هيها با سرما رساختيز
ت يريمد يد برايجد يکردهايرو يست و از اجراير نيپذ گر امکانيد
ـ پا  ,Nguyen et al., 2020).کنـد   يمـ  يريجلـوگ  يدار آب شـهر ي

Willuweit and O'Sullivan, 2013, Philip et al., 2015, 
Brown et al., 2009) . 

ن يـ ا های گذشته پژوهشاساس  بر ها ياستراتژ ييشناسا منظور به
ـ رو هسـتند کـه تخر   ر روبـه يـ معمـوالً بـا مشـکالت ز   ها  ستميس ب ي

نامناسـب را در   يبـردار  نامطلوب و بهره يده ست، خدماتيز طيمح
  :)Howe et al., 2011(دارد  يپ

ش از يکه باعث استحصال ب يدار از منابع محليرپاياستفاده غ -
ن امـر  يـ شـود. ا  ينـده بـه آب مـ   ياز فزاين نيتأم ياندازه از منابع برا

 يکاهش حجم آبهـا ست را با يز طينده و محيآ يها نسل يت آبيامن
 اندازد. يبه خطر م ينيرزميو ز يسطح

 يبا انرژ يکيرا آب ارتباط نزدي، زياز انرژ نهيبه ريغاستفاده  -
 يز در برخـ يـ ن يد انـرژ يـ از دارد و توليـ ن ين آب به انرژيدارد. تأم

مـت سـوخت و   يق ين وابستگيل هميدل ازمند آب است. بهيط نيشرا
 اثرات متقابل دارند. گريکدين آب بر يته و تأميسيالکتر

 يبـرا  يشـتر ينـه ب يتر باشد هز آب، هر چه آب آلوده يآلودگ -
 به خـاطر ز ممکن است ياز منابع آب ن يبعض ياز دارد. حتيه نيتصف

 استفاده مناسب نباشند. يبرا زياد يآلودگ
 ۵۰تا  يشده (حت  هياز آب تصف ياديآب بدون درآمد، مقدار ز -

ـ ماننـد نشـت از شـبکه     يگونـاگون  يهـا  درصد) از راه ا انشـعابات  ي
و لطمه به  ياقتصاد ين اتفاق باعث ضررهايرود. ا يرمجاز هدر ميغ

 شود. يمنابع آب م
ســات و ياز تأس يو نگهـدار  يبـردار  احـداث، بهــره  يهـا  نـه يهز

شـتر اوقـات بازگشـت    يو در ب زياد است يرسان آب يها رساختيز
 افتد. يها اتفاق نم نهين هزيه ايسرما

بـر  سـات آب  يها و تأس رساختير، زيپذ رانعطافيغ يها ستميس
انـد و در صـورت    و سـاخته شـده   يطراحـ  ياز آبين ينيب شيپ اساس

 کنند. يدا نميپ يد سازگاريط جديبا شرا يط به راحتير شراييتغ
ارانه يه و ناکارآمد آب، استفاده از آب شرب که يرو يمصارف ب

رشـرب ماننـد   يمصـارف غ  يبـرا  .شـود  يآن پرداخت م يبرا ياديز
ه يتصـف  يبـرا  يهنگفتـ   نـه يشـود تـا هز   يهـا سـبب مـ    فالش تانـک 

 يبرا يکم يزه ماليکنندگان انگ آب صرف شود. مصرف يرضروريغ
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ن امر منجر بـه اسـتفاده ناکارآمـد و    يکاهش مصارف خود دارند که ا
 شود. يآب م زيادمصرف 
 يکرديروعنوان  به ١يشهر آب داريپا تيريمد مقابل، طرف در

 يهـا  نـه يزم گـرفتن  نظـر  در بـا  کپارچهي يها رساختيتحقق ز يبرا
 انـداز  چشـم  کيـ  در ،ياسـ يو س زيسـتی  طيمح ،ياقتصاد ،ياجتماع

را  يسـت يز طيو محـ  يمصـارف انسـان   يآب برا نيتأم کهبلندمدت 
. )Van De Meene et al., 2011(شده است  فيتعر کند، يدنبال م

 ييجـو  کارآمـدتر، صـرفه   هيتصـف شده  يبررس يها بر اساس پژوهش
بهبـود خـدمات، کـاهش حجـم      ست،يز طيحفاظت از مح ،ياقتصاد

است کـه معمـوالً بـا     ياز جمله موارد شتريب يآور فاضالب و تاب
 Willuweit).همراه است  يشهر يرسان آب داريپا تيريمد کرديرو

and O'Sullivan, 2013) .  
زان کمک ير ران و برنامهيگ ميبه تصم يدار آب شهريت پايريمد

اده کارآمـدتر از منـابع   اسـتف  يرا بـرا  يبهتـر  يکند تا راهبردهـا  يم
 يشـهر  يرسان آب ستميس ياجزااتخاذ کنند.  يعيو طب يمحدود مال

ـ  يکردهايرو تيريمد تحت ـ پا و داولمت ـ  ،مشـابه هسـتند   داري  يول
 يبردار بهره يبرا شده  انتخاب يها نهيگزمتفاوت به  يتيرينگرش مد

آب و  يحفظ تعـادل عرضـه و تقاضـا    کارآمدتر، وهيش به ستميس از
ـ تفـاوت   جـاد يبه موضـوعات سـبب ا   کيستماتيس دگاهيد آنهـا   نيب
  .)Howe et al., 2011, Xu et al., 2020( شود يم

در  سـتم يس نيـ ا يداريپا ،يآب شهر تيريتوجه به هدف مد با
ــأم ــب ت ــاف نيقال ــئن، ک ــرون يآب مطم ــه و مق ــرا ب ــه  يصــرفه ب هم

بـر   ريخود را بـدون تـأث   يازهايتا ن شود يم فيکنندگان تعر مصرف
ــدگ ــل يزن ــا نس ــت   يه ــده تح ــآين ــحاکم کي ــا   تي ــد و ب کارآم

 ,Novotny et al., 2010).بـرآورده سـازند    اکـار  يهـا  رسـاخت يز

Howe et al., 2011, Ramôa et al., 2015) .جه با توجه بـه  يدر نت
و  يستيز طي، محياجتماع يها از محرک ينده آب ناشيمشکالت فزا

رو  شيحـل مشـکالت پـ    يران مجبور شدند برايگ مي، تصمياقتصاد
ـ   ازجمله ـ ييـ ، تغيتـنش آب  يت، راهبردهـا يـ ش جمعيم و افـزا ير اقل

دار يـ پا يکردهـا يرا اصالح کنند و به سمت رو يت آب شهريريمد
 .  (Hashempour Bakhtiari et al., 2020). حرکت کنند

کند با در نظر گرفتن  يم يسع يدار آب شهريت پايريمفهوم مد
 يداري، استفاده مناسب از منابع و پاي، دوام اقتصاديعدالت اجتماع

1 Sustainable Urban Water Management 

 يا به اصطالح سبزتر برايتر  سالم يست، شهرها را به مکانيز طيمح
 .)Marlow et al., 2013, Mitchell, 2006( ل کنديشهروندان تبد

 ياتيـ عمل يعنوان ابزارها به يآب شهر يساز هيو شب يساز مدل
ــرا ــه چــالش  يب ــرداختن ب ــا پ ــهر يه ــردهيپ يآب ش ــد شــرفت ک  ان

)Bach et al., 2014(کنند تـا در   يران کمک ميگ ميها به تصم . مدل
بـه اهـداف    يمشکالت آب شهر يبرا يگذار استيو س يزير برنامه

 Willuweit and O'Sullivan, 2013, Pingale et).خـود برسـند   

al., 2014) . 
سـتم  يس ياتصال و ارتبـاط اجـزا   يچگونگ بررسی يها برا مدل

ها و  ص فرصتيمنظور تشخ ر آنها بهييو نحوه تغ يت آب شهريريمد
ــدود ــا تيمحـ ــده ايآ يهـ ــنـ ــتمين سيـ ــا موردن سـ ــهـ ــتند يـ از هسـ

)Makropoulos et al., 2008(ت يريبه مد يدگاه سنتي. انتقال از د
هـا مـنعکس شـده     ز در مـدل يـ ن يستم آب شهريکپارچه سيدار و يپا

 يها ن حال، ادغام مؤلفهي. با ا)Schmitt and Huber, 2006(است 
خـاص خـود را    يهـا  واحد، چـالش  يساز ک بسته مدليمختلف در 

را يـ ز ،از هـر مؤلفـه اسـت    يازمند داشتن دانش کافين امر نيدارد. ا
 يهـا  سـتم يسـت. س يقبول مدل صرفاً جمع هر مؤلفـه ن  قابل يخروج

وند ساده يک پيده هستند و فقط از يچيپ يدار آب شهريت پايريمد
 ,Schmitt and Huber, 2006).شوند  يل نميها تشک ستميرسين زيب

Bach et al., 2014, Mitchell et al., 2007) . 
 يبـرا  يآب شـهر  يسـاز  مـدل  يهـا  ستمين خاطر وجود سيبه ا

رسـد. در طـول دو دهـه     يبه نظـر مـ   يدرک کامل چرخه آب ضرور
 يساز هيو شب يساز که به مدل ييدر ابزارها يا شرفت عمدهيگذشته پ

ــدهاايفر ــيمح ين ــهر يط ــ يش ــک م ــد ا يکم ــت يکنن ــده اس ــاد ش ج
.(Elliott and Trowsdale, 2007, Bach et al., 2013, Mitchell 

et al., 2007, Peña-Guzmán et al., 2017) . 
 يريـ گ ميکمـک بـه تصـم    يرا بـرا  يديها اطالعات مف ن مدليا

ـ   کنند. از مدل يفراهم م يت آب شهريريران در مديمد تـوان   يهـا م
 ي، راهبردهايتيريمختلف مد يراهبردها ينشان دادن اثربخش يبرا

 ,Peña-Guzmán et al., 2017).اسـتفاده کـرد    ياتيـ و عمل يطراح

Bach et al., 2013) .  
ت آب يريمـوردنظر در مـد   يهـا  ياسـتراتژ  ييشناسـا منظـور   به

 يقبلـ  هـای  پژوهشاز  ياريد در بسيمف ياز ابزارها ي، تعداديشهر
سـتم کـه توسـط    يس يها ييايگذشته، پو يها ارائه شده است. در دهه

 يک چارچوب تئوريپرکاربرد و  يتوسعه داده شد، به روش فورستر
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 Sahin et).ل شده اسـت  يآب تبد يتقاضا يايپو يساز مدل يبرا

al., 2016, Forrester, 1961)  . 
 مشـکالت  يشـهر  آب يهـا  ستميس در موجود يايپو يدگيچيپ
ل عدم يدل به نيکند و ا يم جاديا يشهر آب تيريمد يبرا را يبزرگ
ن رفتـه در  يها و اثرات از ب ن علتيارتباط ب يما در برقرار ييتوانا

ژه در يـ ن نـوع مشـکالت، بـه و   يـ حـل ا  يا فاصله است. بـرا يزمان 
ســـتم امکـــان يس يهـــا ييايـــکـــرد پوي، رويشـــهر يهـــا ســـتميس

کنـد کـه    يره را فـراهم مـ  يچند منظوره و چند متغ يها ليتحل و  هيتجز
 يتيريمـد  يها ياز استراتژ ياريبس يسه نسبيتواند منجر به مقا يم

 .)Ahmadi and Zarghami, 2019( ن در طول زمان شوديگزيجا
، عوامل يت آب شهريريتوسعه داده شده مد يها شتر مدليدر ب

ج توســعه يم در مصــرف آب و نتــاير اقلــييــماننــد اثــرات تغ يمهمــ
مورد توجـه قـرار    يبه اندازه کاف يبر آب شهر يو اقتصاد ياجتماع

 طور معمـول  به. )Mosleh and Negahban-Azar, 2021(نگرفتند 
منابع آب،  يها تيقطع ، عدميت آب شهريريموجود مد يها در مدل

ـ  يازهاين نيص آب و تأمينه تخصيبه يها نهيگز ده گرفتـه  يـ ناد يآب
 ,.Pérez-Uresti et al., 2019, Vakilifard et al).شـده اسـت   

2019)  .
رات در ييـ کننـد کـه تغ   يهـا اشـاره مـ    پژوهش يکه برخ يدر حال

 ,.Stavenhagen et al).د مورد غفلت واقع شـود  ينبا يآب يازهاين

2018, Hashempour Bakhtiari et al., 2020) بـاً اغلــب  يتقر
 ده گرفتنديرا ناد يشهر يندهايافر ييايشده، پو  توسعه داده يها مدل

)Mosleh and Negahban-Azar, 2021( رات ييـ کـه تغ  ي. در حـال
 يها که محرک يت و رشد اقتصاديم، جمعيرات اقلييمانند تغ يشهر
ن يا دارند. بـه همـ  يپو يهستند رفتار يدر ارتباط با آب شهر يمهم

علـت و   يهـا  رهيـ با توجه به وجـود زنج  يخاطر پژوهشگران متعدد
 يکرديستم را رويس يها ييايکرد پويآب، رو يها ستميدر س يمعلول

ــرا  ــب ب ــتحل يمناس ــدي ــتنديريل م  Ahmad and).ت آب دانس
Simonovic, 2004, Mirchi et al., 2012, Zomorodian et al., 

2018, Phan et al., 2021) .  
با استفاده  يآب شهر يندهايافر يتاکنون چند پژوهش به بررس

 يمـدل  ٢٠٠٣اسـتاو در سـال   ستم پرداخته اسـت.  يس يها يياياز پو
ن يـ شهر الس وگاس نـوادا توسـعه داد. در ا   يآب حل مشکل کم يبرا

  طيک محيدر  يآب ت تقاضا بر کميريمدل اثرات اقدامات مختلف مد
. (Stave, 2003) شد يبررس يمشارکت

 يها کنش ن بار برهمياول يبرا ،۲۰۱۱و همکاران در سال رهان 
آب و  يهـا  شـبکه  يکـ يزيو ف ي، اقتصـاد ياجتمـاع  يهـا  ن مؤلفـه يب

شده و   ساده ١يک نمودار حلقه علّيرا با استفاده از  يفاضالب شهر
ـ اهم يستم نشان دادنـد تـا از نظـر کمـ    يس يها ييايک مدل پوي ت ي

 ,.Rehan et al).تـر کننـد    ستم را برجستهيسن يا ين اجزايتعامل ب

2011) . 
 يهـا  ييايـ از پو ه بـا اسـتفاده  يـ و اکبر يضـرغام  ۲۰۱۲در سال 

ن يـ ز توسـعه دادنـد. در ا  يتبر يستم آب شهريس يبرا يستم مدليس
شــده و  ييشناســا يکننــدگان احتمــال ن و مصــرفيمــدل منــابع تــأم

 يآنها بررس  يبر رو Reuseمانند انتقال آب و  يتيريمد يوهايسنار
و همکـاران در  رهـان  . )Zarghami and Akbariyeh, 2012(شـد  
دار يـ ت پايريمد يستم را برايس يها ييايک مدل پوي، ۲۰۱۳سال 

بخش شـبکه   ۳ن مدل از يتوسعه دادند. ا يشبکه آب شهر ياقتصاد
ــان آب ــرفيرس ــک  ، مص ــاد تش ــدگان و اقتص ــ ل يکنن ــود ول ــده ب  يش

شـده در مـدل محـدود و      فيـ و روابـط تعر شده استفاده  يپارامترها
  . )Rehan et al., 2013(شده بودند   ساده

بـا   ،۲۰۱۵و همکـاران در سـال    شاهين يگريد های پژوهشدر 
 يت آب شهريريستم چند مدل مديس يها ييايکرد پوياستفاده از رو

ــرا ــه منظــور ســودده يم قيتنظــ يب ــذار هيســرما يمــت ب در آب  يگ
   .)Sahin et al., 2015(ها توسعه دادند  کن نيريش

مصـرف   يبـر رو  پژوهشـی  ،۲۰۱۹در سال  يو ضرغام ياحمد
 يهـا  ييايـ ک مدل پويراز انجام دادند. آنها يسبز شهر ش يآب فضا

ن آب از يمختلـف تـأم   يسـه راهکارهـا  يو مقا يابيارز يستم برايس
ـ   يمنابع خارج  ۲۰۲۵ه فاضـالب) تـا سـال    ي(تصـف  ي(سـد) و داخل

 . (Ahmadi and Zarghami, 2019).توسعه دادند 
ستم يس يها ييايمدل پو کي ،۲۰۱۹و همکاران در سال  کوريا

کردند که تمرکـز   يت آب طراحيريمد يندهااياز فر يبانيپشت يبرا
مه خشک بود. يت تقاضا و بحران آب در مناطق نيريمد يآن بر رو

آب،  ين آب، تقاضـا يت، تـأم يـ جمع يهـا  ربخشين مدل شامل زيا
 ,.Correia De Araujo et al).بـود   يتعرفـه آب و آب بازگشـت  

2019) . 
تعـادل   يدو هدفه بـرا  ک مدلي، ۲۰۲۰و همکاران در سال  ژو

 يع آب شهريدر شبکه توز يستيز طيو مح ياقتصاد يها نهين هزيب

1 Causal Loop Diagram 
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در نظر  يو صنعت يآب خانگ يتقاضا پژوهش،ن يجاد کردند. در ايا
عملکـرد   يبررسـ  يستم برايس يها ييايک مدل پويگرفته شده و از 

مــدت،  کوتــاه يزيــر برنامــه يوهايتحــت ســنار يرســان ســتم آبيس
ن مـدل تعـداد   يـ لندمدت استفاده شـده بـود. البتـه در ا   مدت و ب انيم
مورد غفلـت قـرار    يستم آب شهريمهم س ياز روابط و اجزا ياديز

ـ  يهـا  گرفته و تنها بـه جنبـه   و مصـرف آب پرداختـه شـده بـود     يفن
)Xu et al., 2020(.  

Pluchinotta  دار آب يـ ت پايري، مـد ۲۰۲۱و همکاران در سال
ک مـدل  يـ کردنـد. آنهـا    بررسیانگلستان  Ebbs fleetرا در  يشهر

 يستم را توسعه دادند کـه هـدف آن بررسـ   يس يها ييايپو يکتمشار
-ياجتماع يها ق مشوقيکاهش مصرف آب شرب از طر يها روش

  بود. يو اقتصاد يستيز طيمح
افته ي توسعه يها شده، مشاهد شد که مدل  انيبا توجه به مطالب ب

 يدار آب شـهر يت پايريمد يها ستميرسياز ز يهر کدام بخش يفعل
ـ  يبخشـ  يکرديرا هدف گرفته و با رو ا يـ  ي، اقتصـاد ي، از منظـر فن

. اسـتفاده از  کردنـد  يرا بررسـ  يت آب شـهر يريمسئله مد ياجتماع
 ين اجزايب يف روابط بازخورديستم و تعريس يها ييايکرد پويرو
سـتم  يبه درک و شـناخت رفتـار س   يکمک بزرگ ،يستم آب شهريس

در نظـر گرفتـه شـود و     يشـتر يب يهـا  ستميرسيکرده است. هر چه ز
 يا جهيف شود، نتيتعر يشتريات بيتر و با جزئ ن اجزا کامليروابط ب

سـتم مشـاهده خواهـد شـد. در     يس يساز ل تر از مد حيتر و صح قيدق
تـر   پررنـگ  يستم آب شهريس يکيدروليو ه يها جنبه فن اغلب مدل

  پرداخته شده است. يو اقتصاد ياجتماع يها است و کمتر به جنبه
ت يوضـع  يمنظور ارتقا د بهيک مدل جديبه ارائه  پژوهشن يا

ــا اســتفاده از روايــن . خــتپردا يت آب شــهريريمــد کــرد يمــدل ب
تمام ابعاد  يايپو يساز هيل و شبيتحل و هيستم به تجزيس يها ييايپو
، ي، فنــ ي، اقتصــاد يشــامل ابعــاد اجتمــاع   يســتم آب شــهر يس

 ،يشــنهاد يپــردازد. در مــدل پ   يمــ  يتيو حــاکم  يســت يز طيمحــ 
در  خصوص شدند، بهدر نظر گرفته  يشتريات بيها با جزئ ستميرسيز
ات يـ شـده بـا دقـت و جزئ     فيتعر يپارامترها يستم اقتصاديرسيز
آب و  يهـا  شـرکت  يو درآمـدها   نـه يهز يساز نهيشتر به دنبال بهيب

بـه دنبـال توسـعه     يشنهاديستم هستند. مدل پيس يور ش بهرهيافزا
 يستم آب شـهر يس يايپو يندهاايران از فريگ ميسطح شناخت تصم

تر بوده و تمام جوانب آن را  مات خود حساسيجه تصمياست تا به نت
بسنجند. 

ستم يمختلف وارد بر س يو فشارها يبا توجه به منابع محدود مال
کند تـا قبـل از    يران کمک ميگ ميبه تصم يشنهاديمدل پ يآب شهر

نــه اثــرات آن را يمات مختلــف و صــرف زمــان و هزيتصــم ياجــرا
 يشنهاديکرد پيرا انتخاب کنند. رو ين استراتژيتر و مناسب يبررس

از جمله شبکه  يآب شهر يها ت توسعه و کاربرد در تمام بخشيقابل
آب  يآور سـتم جمـع  يفاضـالب و س  يآور ، شـبکه جمـع  يرسان آب

آب  يها شرکت ين پژوهش مخاطب اصليدر ا يول د،را دار يسطح
ن يــت ايريتحـت مـد   يشـتر بـه اجـزا   يبـود و ب  يو فاضـالب شـهر  

پرداخته شد.  يها در بخش آب شهر شرکت

 روش تحقيق -۲
  سازي مدل محدوده مطالعاتي پياده -١-٢

ن پژوهش انتخاب يعنوان محدوده مورد مطالعه در ا شهر اصفهان به
. بعد از تهران و مشهد سومين شهر بزرگ ايـران اسـت  ن شهر يا .شد

آن  متوسط بارشو  دارد خشك نيمه و خشك هواي و آب ،اصفهان
 زمستان فصل طي در آن بيشتر كهدر سال است  متر ميلي ۱۳۰ فقط

 .  (Murray-Rust et al., 2000). بارد يم بهار اوايل و
ـ وه بختزردک يها رود از کوه ندهيرودخانه زا در رشـته کـوه    ياري

ان يـ ران جريـ رد و بـه سـمت مرکـز فـالت ا    يگ يزاگرس سرچشمه م
ـ   ،ابدي يم ن رودخانـه در دو طـرف   يـ خـاطر وجـود ا   هشهر اصـفهان ب

 ياسـاس سرشـمار   افته است. بريرود شکل گرفته و گسترش  زاينده
۱ يشــهر اصــفهان دارا ۱۳۹۵ســال  ۹۶۱ ــر جمع ۲۶۰ ــنف ت و در ي

۶۱۹مجمـوع    ,Statistical Centre of Iran).دارد خـانوار   ۰۹۱

2016) .  
و توسـعه   يل رشـد اقتصـاد  يـ دل ن شهر در چند دهه گذشته بهيا
ت يع جمعيش سريشاهد افزا يو فرهنگ ي، رفاهي، گردشگريصنعت

ش يو افـزا  ي، کـاهش بارنـدگ  يمـ يرات اقليين تغيبوده است. همچن
ن يـ ن منـابع و مصـارف آب در ا  يجاد عدم توازن بيسبب ا ،مصارف

ن ير تأمياخ يها باً در اغلب ساليکه تقر يا به گونه ،منطقه شده است
و  يکشـاورز  يهـا  خـش مطمئن آب شرب و صنعت بـا فشـار بـه ب   

 ,Etaat and Salehian, 2020). سـت همـراه بـوده اسـت    يز طيمحـ 

Safavi et al., 2015) . 
ران و منطقـه  يـ ا ين رودخانه مرکـز يتر رود مهم ندهيرودخانه زا

حوضـه  در ن آب شهر اصفهان است. آبيتأم ياصفهان و منبع اصل
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 مصرف به يشهر و صنعت ،يکشاورز بخش عمده سه در رود ندهيزا

االبـت و هـانـرودخ يـستيز طيمح ازـيآن ن رـب الوهـع و دـرس يـم
  .)Ahmadi et al., 2020( کند يم نيتأم را يگاوخون
 يمابق و رود ندهيسد زا منبع از شهر شرب آب درصد ۹۳باً يتقر

 بنابراين .)Isfahan Municipality, 2018(شود  يم نيتأم ها چاه از
 ن آبيتأم منبع نيتر ياصل عنوان به رود ندهيزا زيآبر حوزه بر تمرکز

شـامل  حوضه نيا در يسطح است. منابع آب تياهم حائز اصفهان
اول، دوم و  يهـا  تونل يرود، آب انتقال ندهيزا رودخانه يعيطب آورد

 ,Etaat and Salehian).است  لنگان چشمه تونل سوم کوهرنگ و

2020)  .  
ب متعلـق بـه مصـارف شـرب و     يـ ترت ص آب بهيت تخصياولو

آب  ست است. منابعيز طيو مح يصنعت و سپس مصارف کشاورز
 داشته يديشد نوسان ،رياخ يها سال در رود ندهيزا حوضه يکشاورز

خشـک   يهـا  از سـال  يکه در برخ يتا حد بوده يکاهش يکل روند و
انجـام نشـده   ن مصارف يا يرود برا ندهياز سد زا يص آبيچ تخصيه

ن يـ ت ايگذشـته وضـع   يها در سال يسال ط خشکيتداوم شرا .است
کرده است که باعـث بـروز اعتراضـات و     يبحران يمنطقه را به قدر

در شهر اصفهان شده است.  ۲۰۲۱ز سال ييدر پا ياجتماع يها تنش
د از يـ با يت آب شهريريت منابع آب و مديجه توجه به وضعيدر نت
اصـفهان   يت شـهر يريران مديگ ميان و تصميمتول ياصل يها تياولو

  باشد.

  معرفي مدل -۲-۲
  سازي مدل پياده -١-٢-٢

گام  ۷شامل  يدار آب شهريت پايريمدل مد يساز ادهيپ يندهاايفر
  شود: يم

ــد  يمحلــ ياطالعــات يآور منطقــه و جمــع ييگــام اول: شناســا مانن
  يرسان آب يها رساختيت و زي، منابع آب، جمعيميت اقليوضع

  ستميس يها يياياطالعات در مدل پو يگام دوم: بارگذار
  مدل يسنج ون و صحتيبراسيگام سوم: کال

  منطقه موردنظر يه آب شهريگام چهارم: ساخت مدل پا
  دار يپا يراهبر يوهايگام پنجم: توسعه سنار

 يارهـا يشده بـا توجـه بـه مع     فيتعر يها ويسنار يابيگام ششم: ارز
  مدل يداريپا

  راهبرد منتخب يساز ادهيپ يبرا يزير گام هفتم: برنامه

  ساختار مدل -۲-۲-۲
 متشکل از عوامل يمدل يشنهاديپ يشهر آب داريپا تيريمد يالگو

و بـا   کيسـتمات يس نگـاه  است که با يت آب شهريرياثرگذار در مد
 اهداف و است  توسعه داده شده ستميس يها يياياستفاده از روش پو

 يبررسـ  داريـ ن حالـت پا يتـر  نهيبه به يابيدست يراستا را در ستميس
 ،يشـهر  آب تيريمـد  مدل کي در يداريپا يبرقرار يبرا .کند می

 تيريمـد  کيسـتمات يس و وسـته يپ  مهـ  بـه  صـورت  به آن ياجزا ديبا
 يها ستميرسيا متشکل از زيستم پويک سي يشهر آب چرخه .شوند

جه روابـط  يدر نت است، ياريبس يرونيب و يدرون عوامل و گوناگون
کـوچکتر آن اسـت.    ياز تعـامالت اجـزا   يسـتم ناشـ  يکـل س   يايپو
 ،ياقتصـاد  ،ياجتمـاع  حـوزه  پنج در يشهر آب ستميس در يداريپا

 هر که است ميتقس قابل يتيحاکم و) يرساختيز( يفن ،يستيز طيمح
 گريکـد ي همـراه  و دارنـد  را خود خاص يها يژگيو و رهايمتغ ،کدام

 آب سـتم يس يداريـ پا آنها هدف که دهند يم ليتشک را يکل ستميس
  .است يشهر

 يشـهر  آب چرخـه  در يداريـ پاهـای گذشـته    پژوهشاساس  بر
 ها ييدارا و يفن زاتيتجه و يحکمران تيفيک که افتد يم اتفاق يزمان

 را آب بخــش يازهــاين فعاالنـه  و داشــته قـرار  يمناســب طيشـرا  در
 و يسـت يز طيمحـ  ،ياجتمـاع  يداريـ پا سـطح  در مطمـئن  صـورت  به

 ,.Venkatesh et al).کنـد   نيتـأم  شـهر  مجموعه تمام در ياقتصاد

2017) . 
ــه ــارت د ب ــريعب ــحاکم گ ــ  ت،ي ــش تنظ ــر مينق ــ يگ ــايب ر ين س

 يهـا  رسـاخت يز بـه  توجـه  با را ها بر عهده دارد و روابط ستميرسيز
 برقـرار  کننـدگان  مصـرف  و منـابع  انيم يا گونه به يشهر آب چرخه

ـ  ،يسـت يز طيمحـ  ،ياقتصـاد  ،ياجتمـاع  يداريـ پا کـه  کنـد  يم  و يفن
 ين اجـزا يق روابط بيبا تدق يشنهاديپ يالگو .ايجاد شود يتيحاکم

ــدل يســتم آب شــهريس ــرم يســاز و م ــزار ن ــا رو ياف ــا ب ــرد يآنه ک
 يبـه دنبـال معرفـ    Vensimافـزار   ستم در بستر نـرم يس يها ييايپو

 ايـ پو صـورت  بـه  تواند يتر است که م هماهنگ و گسترده يساختار
 و ماتيتصــم اثــر و کنتـرل  را يشــهر آب سـتم يس ياجــزا عملکـرد 

و سنجش  يساز هيشب ستميس بر اجرا از قبل را بخش هر در راتييتغ
 .کنند اتخاذ را ميتصم نيتر نهيبه بتوانند رانيگ ميتصم تا کند

  : دارد هيال پنج يشنهاديپ مدل
ــال  مــدل بعــد هــر در کــه اســت يورود اطالعــات ،اول هي

 يآور جمـع ) يتيحـاکم  و يفنـ  ،ياجتماع ،ياقتصاد ،يستيز طيمح(
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 ر)،يـ تبخ و (بـارش  يمـ ياقل يهـا  داده شـامل  اطالعات نيا. شود يم
 و يسـطح  يهـا  آب حجـم  ماننـد  يکم يها (داده آب منابع يها داده

 تعـداد  ت،يـ جمع )،يانتقـال  يهـا  آب و يبرگشت يها آب ،ينيرزميز
 شـبکه  يهـا  رسـاخت يز ، يشهر آب ازين آب، مصرف سرانه خانوار،

 است. يشهر آب يها نهيهز و درآمدها و ها خانه هيتصف آب،
 پـنج  کـه  است يشهر آب چرخه ستميس يها ييايپو مدل ،دوم هيال

 در .دارد يتيحاکم و يستيز طيمح ،يفن ،ياجتماع ،ياقتصاد ستميرسيز
 شـده،  گرفتـه  نظر در يشهر آب چرخه عملکرد در مؤثر عوامل هيال نيا

ـ  و کپارچـه ي يکلـ  سـتم يس کي صورت به آنها نيب روابط  ،وسـته يپ هـم  هب
  .است مدل قلب واقع در هيال نيا. شود يم يساز هيشب و فيتعر

 اليـه  روي بر که است مديريتي سناريوهاي و ها سياست ،سوم اليه
 بـه  يـابي  دسـت  راسـتاي  در هـا  سياسـت  ايـن . شـود  مـي  سازي پياده دوم

  . شوند مي سازي شبيه و طراحي سيستم ترين حالت و پايداري بهينه
 يبررسـ  هيـ ال نيا هدف. است يساز هيشب يها يخروج ،چهارم هيال
  .است يشنهاديپ يوهايسنار تحت يشهر آب چرخه

 اين. است شهري آب چرخه پايداري ارزيابي معيارهاي ،پنجم اليه
 تـرين  مناسـب  انتخـاب  و سنجش براي گوناگوني معيارهاي شامل اليه

 آب چرخـه  مـديريت  در بهينـه  و پايدار شرايط سازي پياده براي راهبرد
 .است شهري

Fig. 1. Model structure 

  ساختار مدل -۱شکل 

  هاي مدل زيرسيستم - ٣- ٢- ٢
  زيست زيرسيستم محيط - ١- ٣- ٢- ٢

اي  اين زيرسيستم به وضعيت منابع آب و انتشـار گازهـاي گلخانـه   
ها)، آب  پردازد. منابع آب شامل آبهاي سطحي (سدها و رودخانه مي

ها)، آبهاي انتقالي و ساير منابع مانند آبهاي برگشتي  زيرزميني (چاه
ريزي  شده است. حجم آب موجود و آب قابل برنامه  يهو پساب تصف

پارامترهاي مهمي هستند که در طول زمان معيارهـاي تأثيرگـذاري   
هاي مديريت شـهري و مـديريت شـبکه     گيري در زمينه براي تصميم

ــطحي و     آب ــابع آب س ــر من ــيم ب ــر اقل ــرات تغيي ــت. اث ــاني اس رس
زيرزميني، با در نظر گرفتن تغييرات بارش و تبخير در مدل لحـاظ  

طـور   هميت و ارزش آب بهشده است. با کاهش منابع آب موجود، ا
تري براي مـديريت   هاي قوي سياست بايديابد و  طبيعي افزايش مي

هـاي مختلـف    تواننـد در زمينـه   آن اعمال شـود. ايـن راهکارهـا مـي    
 و رسـاني عمـومي بـراي اسـتفاده صـحيح از آب)      اجتماعي (آگـاهي 
سـالي و   گـذاري آب بـا توجـه بـه شـرايط خشـک       اقتصادي (قيمـت 

 .دهد پويايي آب شهري را در مدل نشان مي ۱ عادلهمترسالي) باشد. 

)١ (
Wt+1=Wt+SWt+GWt+IWt+Ret-Pt-Urbt-NRWt-Et-Dt-Gt

  که در آن
Wt+1  وWt يهـا  ب منابع آب موجود در سـال يترت به t+1  وt ،SWt 

آب  t ،GWtدر سال  يمصارف شهر يبرا شده  برداشت يآب سطح
در  يمصارف شهر يآب موجود در منطقه برا يها شده از چاه  نيتأم

 t ،Retبـه منطقـه در سـال     يورود يانتقال يان آبهايجر t ،IWtسال 
زان بارش يم Ptو  tدر سال  ياز مصارف شهر يبرگشت يان آبهايجر

در سال  يشهر يآب مصرف t ،Urbtدر سال  يباران در محدوده شهر
t ،NRWt در محدوده  ينرسا ستم آبيمجموع آب بدون درآمد در س

در سـال   ير و تعرق از سطح محدوده شهريتبخ t ،Etدر سال  يشهر
t ،Dt  در سال  ياز محدوده شهر يان خروجيشده و جر  هيتخلآبt  و

Gt  در سـال   ينـ يرزميمقدار نفوذ بـه آب زt     اسـت. تمـام پارامترهـا
  ) هستند.MCM( مترمکعبون يليم برحسب

در  يزان مصرف انرژيم زين يا گلخانه يدر بخش انتشار گازها
معادل  يا گلخانه يار محاسبه حجم انتشار گازهايمع يستم فنيرسيز

CO2  يبـرا  يمختلفـ  هـای  پژوهشدر نظر گرفته شده است. تاکنون 
ه ين، تصفيتأم يها تياز فعال يا گلخانه يزان انتشار گازهاين مييتع

 رابطـه بـه   ۵-۳. در بخـش  انجـام شـده اسـت   و انتقال آب در شبکه 
ران اشـاره شـده   يط کشور اين مدل با توجه به شرايدر اشده استفاده 

  است.
ري ـدر خدمات آب شه ١اي تعيين ميزان انتشار گازهاي گلخانه

1 Greenhouse Gas (GHG) 
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در خــدمات  .زيــرا منــابع انتشــار آن پيچيــده اســت ،دشــوار اســت
اي ناشـي از مصـرف بـرق     رساني، بيشتر انتشار گازهاي گلخانه آب

ع يه و توزيتصف يندهاايزان مصرف برق در فريم ،پژوهشاست. در اين 
داده  انـدر معادله نشـ  GHGي ايآب در نظر گرفته شد. معادله انتشار پو

 (Wakeel et al., 2016, Zhang et al., 2021)است  شده

)۲     ( GHGt = Urbt  Ent  0.3855

  که در آن
GHGt لـوگرم  يمعـادل ک  برحسـب  يا گلخانـه  يزان انتشار گازهايم

CO2  در سالt ،Urbt يبه مصارف شهر شده دادهص يحجم آب تخص 
ـ ع يد و توزيتول يبرا يمصرف يانرژ t ،Entدر سال  ک مترمکعـب  ي

بر کـل آب   يمصرف يم کل انرژيبا حاصل تقس ، برابرtآب در سال 
  است. tدر سال  يديتول

زيرسيستم فني -۲-٣-٢-۲
 آب تأمين و تصـفيه  و رساني شبکه آب کلي بخش دو از فني زيرسيستم

خـام ورودي، ظرفيـت    آب حجـم  که است الزم تشکيل شده است. ابتدا
 ظرفيـت  و فعلـي  ظرفيـت . شود مشخص شده  تصفيه آب حجم تصفيه و

شده است تا در صـورتي کـه    گرفته مدل در نظر در نيز خانه تصفيه اسمي
خانه رسيد و با توجه  ظرفيت فعلي توليد به نزديکي ظرفيت اسمي تصفيه

خانـه جديـد    به وضعيت منطقه نياز به افزايش ظرفيت و ساخت تصـفيه 
 فني، نظر از. احساس شد، اين احساس نياز توسط مدل نمايش داده شود

 آب و ظرفيـت  بـه  شـده   تصفيه آب ميزان به توجه با خانه صفيهت کارايي
 تقاضـا،  و شـده  عرضـه  آب مقـدار  بـين  تفاوت .شود مي گيري اندازه خام

شود  بايد سعي و رساند مي آسيب سيستم ثبات به که است مهمي پارامتر
نيـز ميـزان آب    ١شاخص قابليت اطمينان تأمين آب. برسد حداقل که به

دهد يا به عبارتي بيـانگر کمبـود    شده از آب موردنياز را نشان مي  تأمين
  شود اساس محاسبه مي اين شاخص برآب است. 

)٣ (
t

tt

t

t
t Dw

NRWUrb
Dw
RwWSRI 



  که در آن
Rwt  حجم آب با درآمد و فروش رفته در سالt ،Dwt ـ ين در  ياز آب

1 Water Supply Reliability Index (WSRI) 

در سال  يبه مصارف شهر شده  دادهص يحجم آب تخص t ،Urbtسال 
t ،NRWt  مقدار آب بدون درآمد در سالt .است 

 بـر  کـه  اسـت  يا لولـه  خطـوط  شامل شبکه يکيزيف يها رساختيز
 ۲۴تا  ۱۵سال،  ۱۴تا  : صفرشوند يم ميتقس دسته پنج به آنها سن اساس
 سـال. بـه منظـور    ۴۵شـتر از  يسـال و ب  ۴۵تا  ۳۵سال،  ۳۴تا  ۲۵سال، 

عنـوان   هـا و حادثـه بـه    لوله يخراب ،يرسان آب ساتيتأس تيوضع نييتع
 شـده،   انجـام  هـای  پـژوهش  اسـاس  شاخص در نظر گرفته شده است. بر

 توابـع  از يمختلفـ  انـواع  و دارد يبسـتگ  يمختلف عوامل به ها لوله يخراب
 از لولـه  طيشـرا  رييـ تغ و حادثه تواند يم که است توسعه داده شده يخراب

ايـن  ف شـده در  يرابطه تعر .ان کنديرا ب گريد تيوضع به تيوضع کي
 و بودجـه  اسـاس  بـر  ساالنه يزان نوسازياز سن لوله است. م يمدل تابع

 و آب فـروش . شـود  يم نييو فاضالب تع آب يها شرکت يها استيس
 يشـهر  آب چرخـه  تيريمـد  مهـم  يهـا  شاخص از زيبدون درآمد ن آب

ز يـ ن يزان مصرف انـرژ يم .است شده گرفته نظر در مدل نيا در که است
ـ و با توجـه بـه م   های گذشته پژوهشاساس  بر کـه در   يديـ زان آب تولي

  شود در نظر گرفته شده است. يع ميشبکه توز
 يسات آب را برايا موجود در تأسياز رفتار پو يا نمونه ٥و  ٤معادله 

 ۲۴تـا   ۱۵با سـن   يها سال و لوله ۱۴تا  صفربا سن  يها دو گروه از لوله
 دهد يسال نشان م
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  که در آن
P(0-14)t سال در سال ۱۴تا  صفرن يبا عمر ب يها طول لوله  t  برحسب

  سال در سال ۱۴تا  صفرن يبا عمر ب يها طول لوله P(0-14)t+1، لومتريک
t+1 لومتريک برحسب ،EPt شده  اضافهافته و ي گسترش يها لوله  طول 
شـده از گـروه     يبازسـاز  يهـا  طـول لولـه   t ،RP(25-34)د در سال يجد
 يهـا  طـول لولـه   t ،RP(35-45)سال در سال  ۳۴تا  ۲۵با سن  يها لوله

، t سـال در سـال   ۴۵تـا   ۳۵بـا سـن    يها شده از گروه لوله  يبازساز
RP(above 45) بـا سـن    يهـا  شده از گـروه لولـه   يبازساز يها طول لوله

  نيب رـبا عم يها هـولـول لـط t  ،P(15-24)tال ـال در سـس ۴۵ ياالـب

شده
ن ى

ستار
ویرا



Fig. 2. Environment subsystem

شدهزيست زيرسيستم محيط - ۲شکل 
ن ى

ستار
ویرا
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 يها طول لوله P(15-24)t+1، لومتريبرحسب ک t  سال در سال ۲۴تا  ۱۵
  است. لومتريبرحسب ک t+۱  سال در سال ۲۴تا  ۱۵ن يبا عمر ب

تـا   صـفر  يها مشخص است طول لوله ۴در معادله که  طور همان
 tسـال در سـال    ۱۴تـا   صفر يها با طول لوله t+1سال در سال  ۱۴

از توسعه و گسترش شـبکه   يناش يها طول لوله عالوه بهبرابر است. 
 ييهـا  لولـه  يمنها tشده در سال   يبازساز يها طول لوله و tدر سال 

ها خارج و  ساله ۱۴تا  صفره از گرو tش عمر در سال يکه با افزااست 
شـوند. سـن شـبکه بـر      يسـاله وارد مـ   ۲۴تـا   ۱۵ يهـا  به گـروه لولـه  

 يو بهساز ياست که برنامه نوساز اثرگذارها  يت شبکه و خرابيوضع
 يرات و نگهـدار يتعم يها نهيشود و هز يم مياساس آن تنظ شبکه بر

  دارد. يشبکه آب را در پ

  زيرسيستم اجتماعي -٣-٣-٢-٢
گيـرد. در   زيرسيستم اجتماعي  جمعيت و رفتار اجتماعي را در نظـر مـي  

مير و ميزان  و برآورد جمعيت عوامل مؤثري مانند نرخ تولد، ميزان مرگ
مهاجرت خالص و عوامل غيرمستقيم مانند مطلوبيت منطقه لحاظ شده و 

اساس روند تغييرات جمعيتي طي ساليان گذشته با  بيني جمعيت بر پيش
است. سرانه مصرف آب شده ه از روش آماري تابع لجستيک انجام استفاد

آبي  قيمتي آب و اثرات کم  و عوامل جانبي مانند تمايل به پرداخت، کشش
در مدل وارد شده است  های گذشته پژوهشبا توجه به اطالعات موجود و 

.(Rezaee and Shojaa, 2020, Tahami Pour et al., 2017) . 
 و آوري جمـع  سـاالنه  متغيرهـا  ساالنه بوده و اين ها زماني داده  گام 

 در مؤثري عامل ،جمعيت. شوند مي داده مدل به ورودي هاي داده عنوان به
تمايل به پرداخت تـابعي از   .است شهري  بخش در آب تقاضا و مصرف

مسائل اجتماعي (درآمـد خـانوار و آگـاهي اجتمـاعي)، فنـي (عملکـرد       
(هزينه آب) است. افـزايش آگـاهي   رساني) و مسائل اقتصادي  خدمات

عمومي نسبت به وضعيت منابع آب و مديريت آب شهري بر همکاري و 
هاي مـديريت مصـرف آب، ماننـد اسـتفاده از      همراهي جامعه با سياست

کشي ساختمان  سازي و تعمير لوله تجهيزات کاهنده مصرف آب يا مقاوم
ي آب و هـا  مؤثر است. اين اقدامات بـر مصـرف آب و درآمـد شـرکت    

رابطه  گذارد و در اين زيرسيستم در نظر گرفته شده اند. فاضالب تأثير مي
اسـاس روش لجسـتيک مطـابق     بيني رشد جمعيـت بـر   پوياي پيش
دهد زيرسيستم اجتماعي را نشان مي ۴است. شکل 
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  که در آن
Psat ــجمع ــباع، ي ــد bو  aت اش ــت،  ارمق ــه P2و  P0 ،P1ثاب ــترت ب ب ي
  است. t2 و t ،t1ن يفاصله ب nاست.  t2 و t ،t1 يها ت در زمانيجمع

نشان داده  ۱۰معادله ساالنه در  ياز آبيرات نييتغ يايمعادله پو
 شده است

)۱۰ (Dwt=Pt  qt  365

 qtو  tت شـهر در سـال   يـ جمع t ،Ptآب در سـال   يتقاضا Dwtکه در آن 
 tمترمکعـب در روز در سـال    برحسـب هر نفـر   يازا سرانه مصرف آب به

د يـ تولزان يـ تبع آب بـر م  و به يص آب شهريآب بر تخص ياست. تقاضا
 ه اثرگذار است.ين و تصفيتأم يها نهيآب و هز

  زيرسيستم اقتصادي -٤-٣-٢-٢
بخش مهمي از مديريت آب شهري اسـت. هـدف    ،زيرسيستم اقتصادي

اصــلي ايــن زيرسيســتم در مــدل، دســتيابي بــه پايــداري اقتصــادي در  
هـا   هاي آب و فاضالب با برقراري تعادل بين درآمدها و هزينـه  شرکت

عنوان يک عامل کليدي، نقش مهمي در اين موضوع  است. قيمت آب به
لف با يکديگر متفاوت کند. ساختار تعرفه آب در کشورهاي مخت ايفا مي

ها  هاي اخير نيز در ايران با طرح موضوع هدفمندي يارانه است. در سال
صورت پلکاني و بلوکي  ساختار تعرفه و قيمت گذاري آب تغيير کرده و به

به اين معني که با مصرف بيشتر و قرار گـرفتن در طبقـه    ،افزايشي است
ها  ها و مشوق ها، ماليات شود. يارانه تر مي مصرفي باالتر قيمت آب گران

توانند در اين مدل بررسـي   نيز ابزارهاي اقتصادي ديگري هستند که مي
هاي آب و فاضالب از فروش آب و بودجه دولتي  . درآمد شرکتشوند

شــود. درآمـــد حاصــل از فـــروش آب بــه قيمـــت آب،     ايجــاد مـــي 

شده
ن ى

ستار
ویرا



Fig. 3. Technical subsystem

شدهزيرسيستم فني - ۳شکل 
ن ى

ستار
ویرا



Fig. 4. Social subsystem
شده زير سيستم اجتماعی - ۴شکل 

ن ى
ستار

ویرا
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هاي بخش آب و ميزان وصول مطالبات و پرداخت  کشش قيمتي، يارانه
قبوض بستگي دارد. تغيير در قيمت آب و کشـش قيمتـي آب تـا حـد     

زيرسيستم اجتماعي مرتبط اسـت. در   زيادي به تغيير در مصرف آب و 
حقيقت تغيير در مصرف آب تابعي از تغير قيمت و کشـش قيمـت آب   

در مدل شامل هزينه نيـروي انسـاني،    هاي آب هاي شرکت است. هزينه
هاي مالي و استهالک،  هزينه تعميرات و نگهداري، هزينه توليد آب، هزينه

اي و هزينه اقدامات مديريت مصرف آب است. هزينه  هاي سرمايه هزينه
هاي آب خام، انرژي، مواد شـيميايي و گنـدزدا و    توليد آب شامل هزينه

خانه  ينه احداث و توسعه ظرفيت تصفيهاي نيز شامل هز هاي سرمايه هزينه
هـاي مـدل    شـود. اطالعـات هزينـه    و گسترش و احداث شـبکه آب مـي  

براساس اقدامات جاري و اسـناد حسـابداري شـرکت آب و فاضـالب     
ها پارامتر کنترلي  اصفهان وارد مدل شده است. شاخص نرخ پوشش هزينه

ــ  ه زيرسيســتم اقتصــادي اســت کــه توســط آن وضــعيت درآمــد و هزين
  گردد. هاي آب و فاضالب سنجش مي شرکت

ها از طريق درآمد  ميزان جبران هزينه ١ها شاخص پوشش هزينه
دهد. اگر مقدار اين شاخص بزرگتر يا مساوي يک باشد  را نشان مي

دهنده وضعيت مطلوب درآمد و پايداري اقتصادي شرکت آب  نشان
نشان داده شده است،  ١١معادله که در  طور  همانو فاضالب است. 

برابر است با حاصل تقسيم درآمدهاي ساالنه  tدر سال  CCIمقدار 
شرکت آب و فاضالب در بخش آب tهاي سال  بر هزينه tدر سال 

)۱۱ (

tttttt
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t
t WCGCWPSCOCCC
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*

  که در آن
Rt بخش آب شرکت آب و فاضالب اصفهان در سال  يدرآمدهاt ،
Prt  مت آب و يک مترمکعب آب شامل قيمتوسط درآمد حاصل از

، tحجم آب با درآمد و فروش رفته در سال  t ،Rwtآبونمان در سال 
Budt    بودجه بخش آب شرکت آب و فاضالب اصـفهان در سـالt ،

Ct نه کل بخش آب شرکت آب و فاضالب اصفهان در سـال  يهزt ،
CCt ــهيهز ــا ن ــرما يه ــالب   يا هيس ــرکت آب و فاض ــش آب ش بخ

بخش آب  يو نگهدار يبردار بهره يها نهيهز t ،OCtاصفهان در سال 
 يانسان يروينه نيهز t ،SCtشرکت آب و فاضالب اصفهان در سال 

1 Cost Coverage Index (CCI) 

نـه  يهز t ،WPtبخش آب شرکت آب و فاضالب اصـفهان در سـال   
نه اسـتهالک  يشامل هز يعموم يها نهيهز t ،GCtد آب در سال يتول

، tبخش آب شرکت آب و فاضالب اصفهان در سـال   يو امور ادار
WCt ت مصرف آب در سال يريحفاظت و مد يها طرح يها نهيهزt 
است.

  زيرسيستم حاکميتي -٥-٣-٢-٢
سـاير اجـزاي    ينبـ  گري روابط يمنقش تنظدر واقع  يتحاکم زيرسيستم

سـازي حکمرانـي صـحيح آب از     . تعريـف و پيـاده  بر عهده داردمدل را 
هاي اخير مورد توجـه   هاي مهم بخش آب کشور است که در سال چالش

قـرار گرفتــه اسـت. ايــن زيرسيسـتم بــا تعريـف راهبردهــا و ابزارهــاي     
هـا، قـوانين محدودکننـده،     هـا، يارانـه   ها و مشوق مديريتي مانند ماليات

برداري به سـمت راهبـري    هاي بهره آور يا تشويقي و تنظيم سياست الزام
  کند. رساني حرکت مي پايدار سيستم آب

 اجتماعي، هاي رسيستمزي با شهري هاي سيستم آب پويايي مدل
 ۷ شکل. است شده طراحي فني و اقتصادي حاکميتي، زيستي، محيط
 .دهد مي نشان را ها زيرسيستم اين بين روابط

  ها بندي زيرسيستم جمع -٦-٣-٢-٢
و در  بوده ارتباط در گريکدي با کدام هر شده فيتعر يها ستميرسيز

 سـتم يرسيز .گذارنـد  يمـ  ريتـأث  گريکـد ي بـر  ستم واحديک سيقالب 
 صيتخصـ  قيطر ازشود که  يآب م نيشامل منابع تأم ستيز طيمح

مصارف  يبرا ازيموردندر ارتباط است و آب  يفن ستميرسيبا ز آب
و وارد شبکه آب  ميتقس قيطر نيا از موجود منابع به توجه با يشهر
شـود. در مقابـل پـس از مصـرف آب در شـهر پسـاب و         يمـ  يشهر
استفاده مجـدد   ستم بازگشته و قابليدوباره به س يبرگشت يها انيجر

بر  وشده  ينيرزميو ز يسطح يآبها ها معموالً وارد انين جريهستند. ا
 سـات يدر تأس ياثرگذارنـد. مصـرف انـرژ    ستيز طيمح ستميرسيز

 ستميرسيز ياثرگذار گريجنبه د يا گلخانه يگازها ديو تول يرسان آب
مصـرف   ير الگوييو تغ تيش جمعيافزا .است ستيز طيمح بر يفن

 يسال و بروز خشک يميرات اقلييش مصرف آب و تغيازآب سبب اف
زان يـ ت ميش جمعين افزايسبب کاهش منابع آب خواهد شد. همچن

ن يکند. تأم يد ميرا تشد يآلودگ ديست و توليز طياز مح يبردار بهره
 ست است.يز طيوابسته به مح زين يوامع انسانـج يراـب يرژـآب و ان

شده
ن ى

ستار
ویرا



  
Fig. 5. Economic subsystem 

  زيرسيستم اقتصادي - ۵شکل 
شده  

ى ن
ستار

ویرا
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Fig. 6. Governance subsystem 

  حاکميتي زيرسيستم - ۶شکل 
  

 و ياجتمـاع  زيرسيسـتم  متقابـل  شـده بخشـي از اثـرات    بيانموارد 
  .است يگرهمد بر زيست يطمح

اغلـب از   ياقتصـاد  مواد خام و منابع اوليه موردنياز زيرسيستم
هـاي اقتصـادي    شود. فعاليت زيست تأمين مي منابع طبيعي و محيط

 منظـور  بـه  هـايي  هزينـه  ،عـوارض  و نيز در قالـب پرداخـت ماليـات   
 هـاي  يرسيسـتم ز تعامـل  .کنند پرداخت مي زيست محيط از حفاظت
 يرسيســتمکــه ز شــود يمــ فيــتعر گونــه يــنا يو اجتمــاع ياقتصــاد
 اقتصـادي  زيرسيسـتم  بـراي  راکار  يرويو ن يانسان منابع ياجتماع
 ينـه آب هم از مصـرف مـردم و هز   يها شرکت درآمد. کند مي تأمين

 و آب قيمــت طرفــي از. شــود يمــ يجــاداز طــرف آنــان ا يپرداختــ
 يـن اسـت و ا  اثرگـذار  آب مصـرف  بر نيز جامعه اقتصادي وضعيت

 نظر در مدل در که دهد مي را بازخوردي حلقه يک تشکيل ارتباطات
 با تنگاتنگي ارتباط فني و اقتصادي هاي زيرسيستم .است شده گرفته

 ي،بـردار  احـداث، بهـره   هـاي  هزينـه  ينتـأم  و يجادو ا دارند يکديگر
 را زيرسيسـتم  دو ايـن  بـين  تعاملآب  يساتتأس يتوسعه و بازساز

 سـطح  اجتمـاعي  و فنـي  زيرسيسـتم  بـين  ارتبـاط  در .دهـد  مي شکل
 و اسـت شـده   بررسي فاکتور مهمترين آب خدمات از مردم رضايت

ــل در ــزان مقاب ــرف مي ــه ورودي داده جامعــه طــرف از آب مص  ب
  .گيرد مي شکل آن اساس بر آب تخصيص که است فني زيرسيستم

ها بر عهـده   يرسيستمز ينرا ب گري يمنقش تنظ يتحاکم زيرسيستم
 يکـديگر بـا   يـت حاکم محـور  بـر  ديگـر  زيرسيسـتم  چهار روابطدارد و 

 زيسـت  يطمح يرسيستمتعامل با ز در يرسيستمز ين. اشود يهماهنگ م
 پايدار برداري بهره و حفاظت براي الزم يو مقررات و استانداردها قوانين

 هـاي  ياستس ،يفن يرسيستم. در برابر زکند مي تنظيم را زيست محيط از
نقـش   ياقتصـاد  يرسيسـتم و در برابـر ز  کنـد  يمـ  يجادآب را ا يريتمد

را بر عهده دارد.  يارانهمانند  يمال يها مشوق يفبودجه و تعر يصتخص
صورت  به ياجتماع يرسيستمدر مواجهه با ز يتحاکم زيرسيستم تعامل
 يحصح يکه اجرا شود يم يفتعر رساني آگاهيو  يساز مهم فرهنگ نقش

 ها بخش ساير در شده تعريف هاي سياست سازي پياده تسهيلگر ايندفر اين
  .بود خواهد

  
  سنجي و اعتبارسنجي مدل صحت -٤-۲-٢

 وجود عدم :جمله از است رو هروب هايي چالش با شهري آب مديريت
 شرايط را بررسي و راهکارها و اقدامات بتواند که کارآمد مدل يک

 بـراي  مـدلي  تهيـه  بنـابراين، . و پيشنهاد دهدکند ارزيابي  را مؤثري
 بـراي  قـدم  اولـين . اسـت  حيـاتي  بسيار آن موفق مديريت به کمک

 بر مبتني مفهومي مدل تهيه مديريت پايدار آب شهري، مدل ساختن
ــورد در ســناريوهايي ــيوه م ــديريت هــاي ش ــيم شــهري، آب م  و اقل

 بيان مشکالت حل براي مفهومي مدل. است شهري توسعه هاي داده
 مرحلـه . کرد خواهد استفاده محاسباتي يا رياضي هاي روش از شده،
 عملي امکان سازي شبيه مدل اين. است سازي شبيه مدل اجراي دوم

 بـا  شـهري  آب مسائل به پرداختن نظر از را مربوطه هاي شيوه بودن
در اينجـا   .کنـد  مـي  بيني بررسي و پيش مختلف سناريوهاي به توجه
کنند و  سنجي و اعتبار سنجي مدل اهميت پيدا مي هاي صحت روش

ترين قسمت بـراي دسـتيابي بـه يـک مـدل صـحيح هسـتند         پيچيده
(Bach et al., 2014).  

شود، اعتبارسـنجي مفهـومي،    بعد مي ۳اعتبارسنجي مدل شامل 
بارسنجي مفهومي به ها. اعت اعتبارسنجي عملياتي و اعتبارسنجي داده

ها و فرضيات در مدل مفهومي است.  دنبال اطمينان از صحت نظريه
اعتبارسنجي عملياتي با هدف تعيـين اعتبـار خروجـي مـدل انجـام      

هاي کمي براي  ها با هدف اطمينان از داده شود و اعتبارسنجي داده مي
  کم و سازي مدل است. دقت آزمايش مدل، کاليبراسيون مدل و شبيه
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Fig. 7. Subsystems interactions 

  ها ستميرسيز نيروابط ب -۷شکل 
  

 مدل در خطا و قطعيت عدم بر مهمي تأثير اطالعات اين بودن ناقص
  .)Bach et al., 2018(دارد 

 مـدل مـديريت   نـوع  هـر  بـراي  مطمـئن  و دقيق بانک داده يک
 مـدل،  در تعريـف روابـط   اسـت.  مهـم  بسـيار  شهري آب يوستهپ بهم

 و کامـل  دقيـق،  هـاي  داده نيازمند مدل سنجي صحت و کاليبراسيون
 دشوار واقعاً الزم، اطالعات از بعضي آوري جمع البته. است مطمئن

 موجـود  اطالعـات  تمـام  کـه  داد تضـمين  تـوان  نمـي  همچنين .است
 از يکــي هــا داده در قطعيــت عــدم بنــابراين باشــد، دقيــق و مطمــئن

  اســـت  يکپارچـــه هـــاي مـــدل روي  پـــيش مشـــکالت بزرگتـــرين
)Nguyen et al., 2020( .  

هاي مـدل   عنوان اطمينان از صحت خروجي کاليبراسيون مدل به
گيري، مشاهده و  هاي واقعي اندازه هاي آن با داده با مقايسه خروجي

کاليبراسـيون   سـنجي و  شود. براي صـحت  شده تعريف مي آوري جمع
روش ارائه شده است. اول، يک مدل يکپارچـه کامـل بايـد     سهمدل 

بالفاصله کاليبره و بهينه شود. با توجـه بـه سـطح بـاالي پيچيـدگي      
سـازي آنهـا بسـيار سـخت      ها کاليبراسيون و بهينـه  ساختار اين مدل

است. دوم، ابتدا اعتبارسنجي و کاليبراسيون مـدل باالدسـت انجـام    
دست نيز انجـام   س اين فرايند صحت سنجي براي مدل پايينسپشود و  مي
سازي مـدل   شود. در دسته سوم نيز هر مدل فرعي قبل از ادغام و يکپارچه مي

شده
ى ن

ستار
ویرا



 dx.doi.org/10.22093/wwj.2022.338545.3252                                                                                                                    نيما نظامی و همکاران                             

          



 Journal of Water and Wastewater                                                                                                                                مجله آب و فاضالب
 Vol.    , No.   , 2023                                                                                                                                                               ١٤٠٢، سال      ، شماره    دوره 

هاي با سطح پيچيدگي  شود. رويکرد سوم براي مدل نهايي جداگانه کاليبره مي
  .)Jeppsson et al., 2007(و يکپارچگي پايين مناسب است 

هاي مديريت پايدار آب شهري به خـاطر   سنجي مدل محدوديت صحت
سازي بلندمدت مدل اسـت، زيـرا    مدل همراه با اهداف شبيه ايجادپيچيدگي 

ــادي از داد  ــم زي ــه حج ــدل ب ــاز دارد. روش هم ــا ني ــياري بــراي   ه ــاي بس ه
ـرين   سـازان بايـد مناسـب    ها استفاده شده است ولي مدل سنجي مدل صحت ت

در . )Dotto et al., 2012(روش را با توجه به سيسـتم خـود انتخـاب کننـد     
هـاي   بـا داده  ۱۳۹۸تـا   ۱۳۹۰هـاي   اين مدل خروجي مدل طي سال

د. شمحاسبه  MAPEواقعي مقايسه شده و مقدار خطاي آن از روش 
دهنـده صـحت و    قبول بوده و نشـان  درصد قابل ۵مقدار خطاي زير 

  سازي است. اعتبار مدل
  
  و نتايجبحث  -۴

ــموردن يهــا داده يآور پــس از جمــع ــان ي ــام زم ــه گ ــا توجــه ب  ياز ب
صورت ساالنه اسـت، اطالعـات وارد مـدل شـدند.      که به يساز مدل

افـزار   ستم شـهر اصـفهان از نـرم   يس يها ييايجاد مدل پويمنظور ا به
Vensim يهـا  سال يها اساس داده ه برياستفاده شد. سپس مدل اول 

 يسـنج  بره و صحتي) کاليالديم ۲۰۱۹ تا ۲۰۱۱( ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰
  نشان داده شدند. ۱۳تا  ۸ يها در شکل يساز ج مدليشد. نتا

 شود که مدل، رفتار و روند متغيـر حجـم   مشاهده مي ۸در شکل 
  اطـکند و نق يـازي مـس هـي تشخيص و شبيـوبـخ رفي را بهـآب مص

  

  
Fig. 8. Result of water consumption modeling in Isfahan 

city (2011-2019) 
  يحجم آب مصرف يساز هيو شب يا مشاهده جينتا سهيمقا -۸شکل 

  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰ يها سال يشهر اصفهان ط

کند.  اي پيروي مي هاي مشاهده اپتيمم آن بدون تأخير زماني، از داده
درصـد اسـت کـه در     ۲۴/۳شـده   سـازي   هاي شبيه مقدار خطاي داده

   دارد.قبول قرار  محدوده قابل
ــد در شــهر اصــفهان را طــي   ۹شــکل  وضــعيت آب بــدون درآم

د کـه ميـزان آب   شدهد. مشاهده  نشان مي ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰هاي  سال
ها روند نزولي داشته است. اين وضعيت را  بدون درآمد در اين سال

توان نتيجه اقـدامات گونـاگوني ماننـد بهسـازي خطـوط شـبکه،        مي
هـاي   دانسـت کـه در سـال    يابي و کشف انشعابات غيرمجازي نشت

اخير مورد توجه شرکت آب و فاضالب اصفهان قرار گرفته است و 
رو در سطح کشور در اين زمينـه فعاليـت    عنوان يک شرکت پيش به

ــا خطــاي   ســازي  درصــد شــبيه ۶۳/۳دارد. مــدل پيشــنهادي نيــز ب
  قبولي از شرايط واقعي انجام داده است. قابل

  

  
Fig. 9. Result of non revenue water modeling in 

Isfahan city (2011-2019) 
  سازي آب بدون درآمد اي و شبيه مقايسه نتايج مشاهده -٩شکل 

  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰هاي  شهر اصفهان طي سال
  

شده  يراتيير دچار تغياخ يها آب در سال يگذار متيساختار ق
شـده اسـت. مصـرف آب هـر      يبنـد  طبقه ،زان مصرفياساس م و بر

 يهـا  سـال  يمت فـروش آب طـ  يدارد. ق يا ز تعرفه جداگانهيطبقه ن
اساس  ش را برين افزايروند ا ۱۰افته است و شکل يش يگذشته افزا

دهد.  يمت فروش آب در طبقات مختلف مصرف نشان ميمتوسط ق
 يو بـا خطـا   يرات را به صورت خطـ يين روند تغيا يشنهاديمدل پ

  کرده است. يساز هيو شب ينيب شيدرصد پ ۳۱/۳
ــروش آب شــامل آب  ۱۱در شــکل  ــد حاصــل از ف ــا و  درآم به

 ده است که ـش داده شينما ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰ يها الـس يـونمان طـآب
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Fig. 10. Result of water price modeling in Isfahan city 

(2011-2019) 
 متيمتوسط ق يساز هيو شب يا مشاهده جينتا سهيمقا -۱۰شکل 

  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰ يها سال يفروش آب در شهر اصفهان ط
  

  
Fig. 11. Result of total water revenue modeling 

in Isfahan city (2011-2019) 
سازي درآمد حاصل از فروش آب در  اي و شبيه نتايج مشاهده -۱۱شکل 

  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰هاي  شهر اصفهان طي سال
  

ـ اسـاس م  بهـا بـر   درآمد حاصل از آب و آبونمـان   يزان آب مصـرف ي
ر، مدل ين متغيرات اييوابسته به تعداد مشترکان است. با توجه به تغ

کرده است که در محدوده  يساز هيدرصد شب ۴۷/۴ يروند را با خطا
  قابل قبول واقع شده است.

، ينه انرژينه آب خام، هزيهز يرهاير متغيد آب تحت تأثينه توليهز
رات تمام ييقرار دارد و تغنه مواد گندزدا يو هز ييايمينه مواد شيهز

 نـيد اـرون ۱۲ل ـاس شکـرها در آن لحاظ شده است. براسين متغيا
  

  
Fig. 12. Result of water production cost modeling in 

Isfahan city (2011-2019) 
سازي هزينه توليد آب در شهر اصفهان  اي و شبيه نتايج مشاهده -۱۲شکل 

  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰هاي  طي سال
  

  
Fig. 13. Result of total staff cost modeling in 

Isfahan city (2011-2019) 
سازي هزينه ساالنه کارکنان بخش آب  اي و شبيه نتايج مشاهده -۱۳شکل 

  ۱۳۹۸تا  ۱۳۹۰هاي  شرکت آب و فاضالب شهر اصفهان طي سال
  

 يدرصد ۲باً يتقر يو خطا زيادبوده و مدل با دقت  يرخطير غيمتغ
  کرده است. يساز هيو شب ينيب شيرفتار آن را پ

ر دو پارامتر تعـداد  ينه ساالنه کارکنان بخش آب تحت تأثيهز
دهد که  ينشان م ۱۳کارکنان و متوسط حقوق آنان قرار دارند. شکل 

کرده و  يين پارامتر را شناسايرات ايياز روند تغ يقيب دقيمدل تقر
 يساز و مدل يساز هيرا شب ن پارامتريدرصد ا ۳۹/۱ز يناچ يبا خطا
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  هاي سيستم سازي مدل پويايي يند شبيهاوضعيت عملکرد فر - ۱جدول 
Table 1. System dynamics model performance evaluation 

MAPE (%) Variable 
3.24% Water consumption 
3.63% Non revenue Water 
3.31% Water price 
4.47% Total water revenue 
2.05% Water production cost 
1.39% Total staff cost 

  
  تعريف شاخص ارزيابي پايداري -۵

 يوهايسـتم تحـت سـنار   يس يداريپا يابيارز يبرا ،ن پژوهشيدر ا
عملکرد آنها  يابيارز منظور به ١يآب شهر يداريمختلف، شاخص پا

ـ اسـاس اصـول توسـعه پا    . برشداستفاده  يدارياز منظر پا ن يـ دار اي
جنبـه   سـه و را از يستم تحت هـر سـنار  يت عملکرد سيشاخص وضع

کند. بـا   يم يساز يو کم يبررسي ستيز طيو مح ي، اقتصادياجتماع
 سـه شامل  UWSIدر مدل شاخص شده  يبررس يتوجه به پارامترها

ت يب وضــع يــترت اســت کــه بــه   ٢ GGIو  CCI ،WSRIپــارامتر 
نسـبت   CCIدهنـد.   يمرا نشان  يستيز طيو مح ي، اجتماعياقتصاد

بخـش   يهـا  نهيبخش آب به هز يها تيزان درآمد حاصل از فعاليم
 يداريت پاين شاخص وضعيآب در شرکت آب و فاضالب است. ا

دهــد.  يآب را نشــان مـ  يهـا  شــرکت يمـال  ييو خودکفــا ياقتصـاد 
 يشده برا  نيم مقدار آب تأميز مطابق حاصل تقسين WSRIشاخص 

 يداريانگر پايآب است و ب يشده) به تقاضا  مشترکان (آب فروخته
ـ ن GGIجامعه است. شـاخص   ياز آبين نيو تأم يرسان آب زان يـ ز مي

ــه يگازهــا ــاز فعال يشــده ناشــ  منتشــر يا گلخان ــر يهــا تي  يراهب
ـ عنـوان   دهد که بـه  يرا نشان م يرسان سات و آبيتأس ک شـاخص  ي
  شوند. يم يساس آن بررسا موجود بر يوهاي، سناريستيز طيمح

ابتدا الزم است فوق  يها شاخص سهيبودن مقا ريپذ امکان يبرا
 ميتنظـ کسـان  يبـازه  ک يـ در گستره آنها و  ل شدهنرما مقدار آنهاکه 

ــود ــ. بــه اش ــدابتــدا منظــور  ني ــا ارمق   بــا اســتفاده از روش  آنه
Z-score normalization ــال ــاز نرم ــا روش  يس ــپس ب ــده و س   ش

Max-Min ر يپـذ  سهيمقاشوند تا  يم ميتنظ ۱تا  صفرها در بازه  داده
  شاخص سهن يب ين هندسيانگيان با استفاده از روش ميباشند. در پا

                                                
1 Urban Water Sustainability Index (UWSI) 
2 Greenhouse Gas Index (GGI) 

  شود. يو محاسبه ميهر سنار يبرا UWSIفوق مقدار  
  

  گيري نتيجه -٦
ــر و    ــراي شــناخت بهت ــاري مناســب ب ــدل راهک ــزار م اســتفاده از اب

يک مـدل مبتنـي بـر     ،اين پژوهش تر است. در گيري مطمئن تصميم
سازي تعامالت و روابط درونـي   هاي سيستم به منظور شبيه پويايي

يک سيستم آب شهري ارائه شده اسـت. در مـدل پيشـنهادي ابعـاد     
زيسـتي، فنـي و حـاکميتي سيسـتم آب      اجتماعي، اقتصادي، محـيط 

شهري مورد توجه قرار گرفته و پارامترهاي مـؤثر در هـر بخـش در    
اسـاس روابـط بـازخوردي     سازي بر فرايند مدل مدل وارد شده اند.

هاي علّي و معلولي بين اجزاي سيستم بوده اسـت. ايـن    پويا و حلقه
روابط متقابل مبتني بر درک سيستمي اسـت کـه از طريـق بررسـي     

گيـران و همکـاري بـا     ادبيات موضوع، تعامل و مصاحبه بـا تصـميم  
توانند به  ميهاي علّي  متخصصان حاصل شده است. نمودارهاي حلقه

راحتي براي پيگيري و بررسي اثر اختالل يک جز سيسـتم بـر کـل    
تواند براي کـاهش   . به خصوص اين ويژگي ميشوندسيستم استفاده 

اثــرات تصــميمات مــديرتي و انتخــاب بهتــرين راهبــرد بــه منظــور 
جويي در وقت و هزينه و دستيابي به نتيجه بهتـر در پايـداري    صرفه

  باشد.  آب شهري بسيار مفيد
سازي مدل پيشنهادي بر روي شهر اصفهان نشان داد  نتايج پياده

سازي وضعيت سيسـتم دارد و درصـد    در شبيه زيادیکه مدل دقت 
درصد است.  ۵سازي پارامترهاي مختلف کمتر از  خطاي آن در شبيه
خود تحت تأثير پارامترهاي ديگـري بودنـد   شده، متغيرهاي بررسي 

مواد مصرفي است  و ه متأثر از هزينه انرژيمانند هزينه توليد آب ک
سنجي آن به نوعي اثر تجميعي ساير پارامترها  و با بررسي و صحت

داده شده   توجه در مدل توسعه . يکي از نکات قابلشود مینيز بررسي 
سازي دقيق پارامترها با توجه به ماهيت آنها و تعامالت پوياي  کمي

سازي  معي و انحراف نتايج مدلاست که از بروز خطاي تجا بين اجز
تواند به عنوان  ترتيب مدل پيشنهادي مي جلوگيري شده است. به اين

هـاي مـديريتي مختلـف بـه      ابزاري براي تحليل و بررسي استراتژي
گيران آمده و قبل از اجراي تصميمات مختلف و صرف  کمک تصميم

ا تـرين اسـتراتژي ر   زمان و هزينـه، اثـرات آن را بررسـي و مناسـب    
  انتخاب کنند.

مــدل ايــن قابليــت را دارد کــه انــواع مختلفــي از راهبردهــا و  
شـرايط شـبکه    شـود، ماننـد  سازي  هاي مديريتي در آن پياده سياست
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ها، نرخ نوسازي، قيمت آب، اقدامات منجـر   رساني و شکستگي آب
جويي در مصرف آب، کاهش آب بدون درآمد، تغيير ميزان  به صرفه

ايـن مـدل    ،آگـاهي اجتمـاعي   و هـاي دولتـي   هو محل پرداخت ياران
هـاي گونـاگون از    نفعان مختلفـي در موقعيـت   تواند از طرف ذي مي

هـاي آب و   گذاران، شـرکت  جمله دولت و نهادهاي نظارتي، سياست
تـا   شـود با توجه به نيازهاي خـود اسـتفاده    پژوهشگرانفاضالب و 

  دهند. تصميمات مناسبي را براي چرخه پايدار آب شهري ارائه 
عنـوان   هاي آب و فاضالب بـه  مخاطب اصلي اين مدل شرکت

هـا معمـوالً    متوليان اصلي تـأمين آب شـهري هسـتند. ايـن شـرکت     
دهنـد. ايـن    مدت و بلندمدتي ارائـه مـي   مدت، ميان هاي کوتاه برنامه
برداري، فني و راهبردي است. با توجه  ها شامل اقدامات بهره برنامه

هاي استراتژيک به ندرت  اي موجود برنامهه به تغييرات و پيچيدگي
شـوند. در   سـال تـدوين مـي    ۱۵تا  ۱۰هاي زماني بيش از  براي افق

ها کمتر بـه ارتباطـات پيچيـده و تـأثيرات بـازخورد       تهيه اين برنامه
هـاي سيسـتم    شـود. بنـابراين پويـايي    هاي مختلف توجـه مـي   بخش

ر آنها کمک کند. با ت ريزي بلندمدت تر شدن و برنامه تواند به دقيق مي
هــا بــر  توانـد تــأثير سياســت  رويکـرد سيســتماتيک، ايــن مــدل مــي 

هاي مختلف سيسـتم آب شـهري و کـارايي ايـن اقـدامات را       بخش
بندي شـده و   ارزيابي کند. در اين روش اقدامات پيشنهادي اولويت

توان بهترين تصميم را  سازي مي با توجه به بودجه مالي و نتايج مدل
سـازي سـناريوهاي    مدل به عنوان بستري براي مدلاين  اتخاذ کرد.

و  بررسـی شـده  گوناگون مديريتي اسـت. بـا گسـترش پارامترهـاي     
هـاي شـهري يـا     کـردن روانـاب    افزايش جزئيـات آن ماننـد اضـافه   

امـاکن دولتـي    و کنندگان آب به مسـکوني، تجـاري   تفکيک مصرف
د کـرد و  تري از شرايط سيستم آب شهري ايجـا  توان درک جامع مي

تري براي مديريت بهتر سيستم داشت. اين الگو با  ريزي دقيق برنامه
توجه به نتيجـه موفـق در شـهر اصـفهان بـراي شـهرهاي ديگـر نيـز         

 سازي است. پياده قابل
  
 قدرداني -۷
ن پـژوهش از  يـ کـه در انجـام ا   کننـد  مـی اعالم  هشوپژسندگان ينو

کـه بـر    يخاصـ  يا فـرد ي يسازمان يها يبانيا پشتي يمال يها کمک
 .نکردندپژوهش اثرگذار باشد استفاده 
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