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خالصه
در مقاله حاضر پس از بررسی ادبیات تخصصی موضوع ،مجموعه اقداماتی که می تواند در راستای کاهش بحران آب در کالنشهرها انجام شود استخراج و نسبت به
دسته بندی اقدامات مذکور در دو بخش مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا اقدام شد ،در ادامه تاثیر انجام هر یک از اقدامات مذکور بر کاهش مصرف آب در
کالنشهرها به شکل درصد نسبت به مصرف کل ارزیابی و ضمن بررسی اقدامات ترکیبی در راستای کاهش مصرف آب در کالنشهرها ،نحوه تعیین تاثیر اقدامات
فوق با بهره گیری از تاثیر تک تک اقدامات ارائه گردید.
در ادامه ،از آنجا که بدالیل فنی و اقتصادی بهره گیری از تمامی اقدامات مذکور برای شرکتهای تامین کننده آب میسر نمی باشد ،ضمن بررسی شیوه های مختلف
انتخاب اقدامات مناسب در راستای کاهش تنش آبی در کالنشهرها ،نحوه تعیین راه حل بهینه در راستای کاهش مصرف و افزایش عرضه آب بررسی و روشهای
مختلف در این خصوص از جمله مدلسازی دینامیک و تصمیم گیری چند معیاره مورد برررسی قرار گرفت و نهایتا پس از معرفی روش Compromis
 Programmingبعنوان سازگارترین روش  -در میان روشهای تصمیم گیری چند معیاره -بررسی اقدامات جامع مدیریتی آب در کالنشهرها ،معیارهای مناسب در
راستای انتخاب راه حل بهینه معرفی گردید..
کلمات کلیدی :بحران آب ،کالنشهر ،عرضه ،تقاضا ،سیستم توزیع آب

 -1مقدمه:
بدون بهبود در مدیریت آب ،تقاضای آب شهری افزایش می یابد ،منابع آب از بین رفته و فشار جمعیت ،زیرساختها را نابود خواهد کرد

(Zarghami et

) .al., 2007گزارش مشترک سازمان بهداشت جهانی و یونیسف داللت بر این دارد که در سال  ،2008بیش از  2.6میلیون نفر به آب سالم دسترسی نداشته اند و تقریبا
 900میلیون نفر به متابع مناسب تامین آب آشامیدنی دسترسی ندارند) . (WHO/UNICEF, 2010منابع آبی بواسطه تغییر اقلیم و رشد جمعیت در بسیاری از کشورها
تحت تنش قرار گرفته است و مدیران بایستی اقداماتی را در راستای کاهش هدر رفت آب بانجام رسانند)(Baadsgaard and Klee, 2013

تا سال  ،2030رشد اقتصادی به حدی زیاد می شود که میزان مصرف آب از  4500میلیار متر مکعب به  6900میلیارد متر مکعب ،افزایش می یابد .این میزان  40درصد
بیشتر از میزان آبی است که هم اکنون میتوان به شکل پایدار تامین نمود .این امر زمانی بدتر میشود که مشخص شود یک سوم از رشد جمعیتی منتهی به سال  ،2030در
کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد که بیش از  50درصد کمبود آب را تجربه مینمایند .در نتیجه استمرار بیشتر بودن مصرف آب از میزان پایدار مصرف ،اوال ،بهره
گیری از آب فسیلی افزایش یافته که در نتیجه ،آب مورد نیاز در راستای برآورد نیازهای محیط کاهش می یابد و ثانیا بسیاری از تقاضاهای آبی بدون پاسخ می ماند و در
نتیجه مزایای اجتماعی و اقتصادی مربوطه رخ نمیدهد)(WRG1 2009
در مناطق خشک و نیمه خشک کره زمین ،وجود میزان محدود منابع آبی ،افزایش شدید تقاضای آب و نبود برنامه طراحی و کنتارل شده برای مصرف ،کمبودها و
مشکالتی را بوجود آورده که تامین آب را خصوصا در کالنشهرها با مشکل مواجه ساخته است)(Dimakisa et al., 2008
نکته مهم در مدیریت آب شهرهایی که انتقال آب از مسافتهای طوالنی به آنها انجام میشود ،این است که رسیدن آب به این شهرها ،می تواند موجب افزایش جمعیت و
تقاضای آبی از طریق مهاجرت و نیز تغییر الگوی مصرف شود و مجددا این شهرها را با کمبود آب مواجه کند .از اینرو ،مطالعه نحوه توزیع آب در شهر و دیگر روشهای
مدیریت تقاضا همزمان با عرضه آب بیشتر امری ضروری برای پایداری سیستم آب شهری است(تجریشی و ابریشمچی )1383 ،
در مقاله حاضر مجموعه اقداماتی که می تواند در راستای مدیریت کاهش آب در کالنشهرها بانجام برسد بررسی شده و شیوه های انتخاب روشی بهینه از میان روشهای
مذکور مورد بررسی قرار میگیرد.
 -2روش کار
در این مقاله پس از بررسی نتایج اقدامات مختلف کاهش مصرف آب در سطح جهان ،اقدام به دسته بندی این اقدامات به دو بخش کلی مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا
گردیده است و در ادامه ضمن بررسی وسیع پژوشهایی که در این زمینه بانجام رسیده است ،تاثیر انجام اقدامات مختلف در کاهش میزان مصرف آب در کالنشهرها مورد
ارزیابی قرار گرفته و نهایتا با بررسی پژوهشهای مختلف ،معیارهای مختلف انتخاب راه حل بهینه شناسایی و معرفی میگردد.
 -1-2مديريت عرضه:
اقداماتی که در سطح جهان در ارتباط با مدیریت عرضه آب بانجام میرسد را میتوان به دو قسمت کلی اقدامات در بخش تامین و اقدامات در بخش توزیع تقسیم بندی
نمود:
 -1-1-2اقداماتي که در بخش تامين آب:
-

سرمایه گذاری در مناطق ساحلی ،مانگروها ،برکه ها ،دریاچه ها و رودخانه(سرمایه گذاری در اکوسیستم) میتواند به ترتیب  26.4،5.4 ،4.4و  15.5برابر
سود عاید دولتهای سرمایه گذار نماید)(Saemian, 2010

-

سرمایه گذاری در زمینه تصفیه فاضالب می تواند منجر به صرفه جویی  42درصد در مصرف آب شود )(Saemian, 2010

-

سرمایه گذاری در سیستم های کوچک تامین آب محلی(در مناطقی که فقر مالی اجازه ساخت سدهای بزرگ را نمی دهد)(schreiner et al., 2010

-

انجام اقداماتی از قبیل ذخیره سازی آب باران ،نمک زدایی ،بهره گیری از آب موجود در مه -بخصوص در جنگلهای بارانی ،-انتقال آب بین حوضه ای
)(schreiner et al., 2010

 -2-1-2اقدامات در بخش توزيع:
از جمله اقداماتی که می توان در بخش توزیع بانجام رساند ،می توان به مدیریت لوله های توزیع ،مدیریت تعرفه و مدیریت آب بحساب نیامده اشاره داشت.
 -1-2-1-2مديريت لوله هاي توزيع:
یکی از تاثیر گذارترین اقدامات در راستای کاهش بحران آبی در کالنشهرها می توان به تصمیم گیری در خصوص جایگزینی و یا نوسازی لوله های توزیع اشاره
داشت( .)FMECD2, 2010بطور سرانگشتی ،در صورتی که تعداد شکست ها به  15تا  30شکست در هر  100مایل در هر سال برسد ،لوله ها بایستی تعویض
شوند) (AWWA3, 2014همچنین ،بطور متوسط عدد  0.5درصد در سال(این عدد در آمریکا بین و تا 1و 5درصد مختلف است) بعنوان عددی منطقی برای تعویض
لوله ها در نظر گرفته شده است)(Stratus Consulting inc, 1998

World Resource Group
2

American Water Works Association
3 American Water Works Association

1

بطور کل فناوری اصالح لوله ها را میتوان به سه بخش غیر سازه ای( مالت سیمانی و پوشش اپوکسی و رنگ کردن (افزایش  20تا 25سال ) (PWB4, 2010حفاظت
کاتدیک( افزایش  40سال به عمر لوله) ،نصب آندهای فدا شونده( کاهش  50درصدی خرابی لوله ها ( ،)Romer et al., 2008نیمه سازه ای(پوشش پلی مری) و
سازه ای(پوشش گذاری در محل و  )...تقسیم بندی نمود.
 -2 -2-1-2مديريت تعرفه:
تعرفه آب ،بعنوان یک راهکار موثر در راستای کاهش تقاضای آبی مصرف کنندگان مطرح می باشد  .بطور کل دو سیستم تعرفه ای مهم وجود دارد که عبارتند از
سیستم تعرفه ای دو بخشی و ساختار تعرفه ای بلوک های افزایش یابنده قیمتی .سیستم تعرفه ای دو بخشی شامل دو المان اصلی ثابت و متغیر است .از جانب دیگر
بلوک قیمتی افزایش یابنده را میتوان فرم پیشرفته ای از ساختار تعرفه ای قبلی دانست زیرا سیستم بلوک قیمتی افزایش یابنده( ، 5)IBTدر بخش متغیر ساختار تعرفه ای
آب کاربرد دارد ).(Saemian, 2010میزان کاهش مصرف در نتیجه مدیریت تعرفه به میزان االستیسیته قیمتی بستگی دارد.
 -3-2-1-2مديريت آب بحساب نيامده:
انجام اقدامات در زمینه کاهش آب بدون درآمد ،تقریبا یک سوم هزینه ساخت واحد های جدید تولیدی آب است ) (Wyatt, 2010مدیریت آب بحساب نیامده
یکی از مهمترین ارکان مدیریت تقاضای آب می باشد.کل میزان آب بحساب نیامده در سطح جهان 25 ،تا  50درصد از کل آب استحصال شده از منابع است .آب
بحساب نیامده را میتوان به دو بخش کلی هدر رفت فیزیکی و هدر رفت تجاری /ظاهری تقسیم بندی نمود)(FMECD, 2010
هدر رفت فیزیکی که روزانه در سطح جهان  415میلیون متر مکعب می باشد) ،(Liemberger, 2008به آبی اطالق میشود که به واسطه نشت خطوط انتقال ،توزیع و
یا انشعابات به هدر میرود .از هدر رفت فیزیکی ،گاهی با عنوان هدر رفت واقعی و یا نشت یاد میشود)(FMECD, 2010
هدر رفت ظاهری اما ،به  4بخش خرابی کنتورها ،اشتباه در محاسبه ،آب دزدی ،کنتورهای ثبت نشده تقسیم بندی میشود و حدود  25درصد از آب بدون درآمد را شامل
میشوند)(National Audit Departement, 2011
 -2-2اقدامات در زمينه مديريت مصرف
مطالعه و اجرای روشهای مدیریت مصرف ،نه تنها فشار بر منابع آب را کاهش داده ،بلکه کم هزینه تر از پروژه های جدید تامین آب( انتقال آب بین حوزه ای از راه
.(Beato and

دور ،احداث سدهای جدید و ) ...بوده و هزینه مدیریت فاضالب را نیز کاهش می دهد(تجریشی و ابریشمچیVives , 2008))1383 ،

از جمله اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف می توان به افزایش راندمان مصرف ،کنترل مهاجرت ،افزایش آگاهی عمومی ،مدیریت فشار ،مدیریت کنتور ،بازرسی و
مدیریت نشت ،جیره بندی و محدودیت مصرف ،استفاده مجدد از آب ،بهره گیری از ابزارهای کاهنده مصرف و مدیریت آب بحساب نیامده اشاره داشت.
جدول : 1میزان تاثیر اقدامات مختلف در کاهش مصرف آب در کالنشهرها
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. درصد می باشد32 ،مورد استفاده خانگی

,(Cahill ,Lund, 2012),( DeOreo,et al, 2011), (Loh and Coghan , 2003),( Roberts,  بر طبق مطالعاتی که توسط10
 متوسط،( بانجام رسیدهGleick et al, 2003), ( Kurunthachalam , 2014) 2005),(Willis et al, 2009), (Baumann et al, 1979)
 درصد مصرف آب خانگی می باشد19.37،میزان مصرف روزانه بواسطه استحمام
,(Deoreo, et al., 2011) ,(Loh and (Coghan, 2005), (Roberts, )Cahill and Lund., 2011 (  در تحقیقات بانجام رسیده توسط11
 درصد مصرف15  معادل با، میزان مصرف آب توسط ماشین لباسشویی، بانجام رسیده است2005),(Willis, et al., 2009), (Gleick et al, 2003)
,آب خانگی است
12

Oak Ridge National Laboratory

13

Consortium for Energy Efficiency

14

Pacific Northwest National Laboratory

 نفره4  برای خانواده15

شیرهای کم مصرف

کاهش مصرف آب خانگی خارج از منزل

16

اقدامات کاهش مصرف در استرالیا( محدودیت مصرف

(Gleick et al, 2003), (A & N Technical Services inc,
2005) , (Brown and Caldwell, 1984), (Chesnutt and
McSpadden ,1991),(Behling and Bartilucci,
)1992),(Nelson, 1977
(IRWD, 2001), (A & N Technical Services. Inc, 2005),
(Aqua Conserve, 2002), (Bamzai, 1996), (Gleick et al,
2003), (SPUC, 1998), (SPUC,1999), (Wong,
)1999),(Hunt et al, 2011
)Cahill and Lund, )WSAA,2011

2.275

15.36

1.73

35

آب +توالتهای کم مصرف +قیمت گذاری آب)
سیاست قیمتی ،ابزارهای کاهنده مصرف و آموزشی کاهش

)(Ramakrishnaiah, 2014

30

مصرف در بوگور اندونزی
ایجاد کارگروه مدیریت مصرف ،آگهی ،محدودیت

((Ramakrishnaiah, 2014

30

مصرف آب ،آموزش عمومی ،ابزارهای کاهنده مصرف،
قیمت گذاری آب در ملبورن استرالیا
جایگزینی توالتها ،ماشینهای لباسشویی ،دوشها و ماشین

)(Gleick et al, 2003

38.3

های ظرفشویی با بازده ی زیاد
جایگزینی توالتها ،ماشین های ظرفشویی ،دوشهای حمام و

)(Gleick et al, 2003

40

ماشین های ظرفشویی با بازدهی کم و کاهش میزان نشت
کاهش حجم فالش توالتها ،شیرهای مخلوط کننده هوا با

)(Inman and Jeffry, 2006), (Filding et al, 2012

 9تا 12

آب و دوشهای کم مصرف در آمریکا ،استرایا و انگلستان
جایگزینی دستگاه های پر مصرف با وسایل با بازدهی باال
بهره گیری از توالتها ،ماشینهای لباسشویی و دوشها و

)(Inman and Jeffry, 2006), (Filding et al, 2012
)(Mayer et al, 2004), (Filding et al, 2012

 35تا 50
49.7

شیرهای با بازدهی باال( تامپا فلورید)
محدودیت استفاده از آب ،برنامه های آموزشی در راستای

17

)(QWC ,2010), (Fielding et al, 2012

50

کاهش مصرف آب (کوئینز لند ،استرالیا)
نصب ابزارهای صرفه جویی کننده و بهبود سیستم لوله

)(Inman and Jefrey,2006), (Sauri,2013

50

کشی(غرب آمریکا و استرالیا)
تنظیم جریان آب از شیرها و نصب توالتهای کم مصرف در

)(Domene et al, 2004) ,(Sauri,2013

30

اسپانیا
نصب ادوات کاهنده مصرف
نصب ابزارهای کاهنده مصرف در تهران

(شهرام راد )1390 ،
)(Nasrabadi et al., 2008

4.34
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 16نصب دستگاه های الزم در راستای آبیاری فضای سبز خارج از خانه بر مبنای نرخ تبخیر و تعرق ،بهبود خاک ،بهبود سیستم آبیاری ،بهبود زمان بندی آبیاری،
پوشش گذاری باغهای تزئینی ،بهبود خاک( کمپوست) ،حسگر رطوبنت خاک ،توقف آبیاری بهنگام بارندگی ،آبیاری قطره ای همچنین بر اساس تحقیقات
انجام شده توسط( , (Roberts, 2005), (Willis et al, ( ,(Cahil and Lund, 2012),(Sauri, 2013), (Loh and Coghan, 2003
) 2009),(CDWR, 1998), (De Oreo et al., 2011بانجام رسیده میزان مصرف آب در خارج از منزل بطور متوسط معادل  64درصد مصرف آب
خانگی است
Queensland Water Commission

17

همانگونه که مشخص است ،میزان کاهش مصرف به واسطه استفاده مجدد از آب ،جیره بندی آب ،نصب کنتور ،آگاه سازی و کاهش مصرف آب خارج از خانه ،بترتیب
اقداماتی هستند که بیشترین میزان تاثیر را بر کاهش مصرف آب دارند .همچنین بهره گیری از شیرهای اختالط آب و هوا ،شیر کم مصرف برای توالت ،حمام و ..و ماشین
های ظرفشویی با بازدهی باال ،کمترین میزان تاثیر را بر کاهش مصرف آب دارند.
همچنین در نتیجه انجام اقدامات ترکیبی ،بعنوان مثال نصب چندین ابزار کاهنده مصرف ،پس از انجام هر مرحله اقدامات مرتبط با کاهش مصرف آب ،میزان مصرف
آب کاهش می یابد و مرحله بعدی اقدامات ،درصد کاهش مصرف را از مقدار کاهش یافته قبلی تجربه می نماید.
 -3-2تصميم گيري در خصوص انتخاب روشهاي مختلف در راستاي مديريت يکپارچه آب شهري
همانگونه که ذکر گردید ،شرکتهای تامین کننده آب می توانند اقدامات مختلفی از مدیریت تولید تا مدیریت مصرف و کاهش آب به حساب نیامده را در راستای کاهش
بحران آب در کالنشهرها بانجام رسانند ولی از آنجا که در بسیاری از مواقع اوال شرکتهای مذکور بودجه محدودی در اختیار دارند و از جانب دیگر تمایل براوردن
بسیاری ازاهداف از قبیل تامین رضایت مشترکین آب شهری ،مزایای ملی ،خطرات اجتماعی ،سالمت انسان ،حفاظت از محیط زیست ،حفظ کیفیت آبهای پذیرنده و
تامین تقاضای آب شهری در زمانی اندک دارند ،الزم است به شیوه ای مناسب دسترسی به اهداف مختلف را بهینه نمایند .از آنجا که بهینه سازی یک هدف خاص ،بطور
معمول منجر به تخریب دیگر اهداف می شود بایستی به شیوه ای مناسب ،وابستگی های داخلی بین پروسه ها تا حد امکان بهینه شوند .در راستای بهینه سازی موارد فوق،
از روشهای مختلفی استفاده شده است که از جمله مهمترین این روشها می توان به بهره گیری از مدلهای دینامیک سیستم تهیه و توزیع آب به منظور شناسایی اقدامات
مهندسی و مدیریتی در گذر زمان و همچنین تصمیم گیری چند معیاره در راستای انتخاب اقدامات مختلف کاهش مصرف آب اشاره نمود.
در پژوهشهای )((Shavash and Russel, 1994), (Stave, 2003صفوی تبار )1385 ،که بمنظور بررسی سیستمهای آبرسانی بترتیب در اردن ،نوادا و تهران و
با بهره گیری از نرم افزارهای ون سیم و  stellaبانجام رسانده اند ،تاثیرات داخلی اقدامات مختلف در راستای تامین و توزیع آب بر یکدیگر و بازخوردهای آنها را به
شیوه ای دینامیک و در گذر زمان مورد ارزیابی قرار گرفته است .از جمله مزیتهای بهره گیری از نرم افزارهای ذکر شده در باال این است که اوال می توان به شیوه
گرافیکی ساده وابستگی داخلی پارامترها را با یکدیگر مشخص ساخت و ثانیا در بازه های زمانی مختلف ،میزان و درصد تغییر متغیرهای مختلف تعریف شده در سیستم
را مورد ارزیابی قرار داد.
از جمله دیگر اقداماتی که می توان به در راستای بررسی مدیریت یکپارچه آب شهری را می توان به عنوان مشکلی که حل آن نیاز به تصمیم گیری چند معیاره دارد
معرفی نمود()Fattahi and Fayyaz, 2009
روش تصمیم گیری چند معیاره ،بعنوان ابزاری موثر را در راستای برخورد با مشکالتی که بیش از یک هدف و یا معیار اندازه گیری دارند بکار میرودAbrishamchi ( .
 )et al, 2005از جمله روشهای مفید در زمینه تصمیم گیری چند معیاره می توان به روش Goal ،NAIDE ،REGIME،PROMETHE ،ELECTRE
 ،AHP ، Comprimis Programming ، Programmingو تئوری فازی اشاره داشت(.)Hajkowics and Collins , 2007(,)Lai et al, 2016
نتایج مطالعات مختلف(Simonovic, ( ,)Abrishamchi and Tajrishi, 1997(،)bender, Simonovic, 2000( ,)Abrishamchi et al, 2005
 )Zarghami et al, 2007(،)1989نشان می دهند ،که بهره گیری از مدل  Compromis Programmingمی تواند هم در برنامه ریزی مهندسی و هم در تحلیل
تصمیم گیری بکار رود و از کارایی زیادی برخوردار می باشد( .)Nachtenbel, 1994معیار اصلی این روش انتخاب گزینه هایی است که در نزدیکترین فاصله به راه
حل ایده آل قرار دارند.
از جمله اقدامات در راستای فرایند تصمیم گیری چند معیاره ،تعیین معیارهای مناسب می باشد.
) ، )Bellman and Zadeh, 1970پیشنهاد دادند که بخش مهمی از تصمیم گیریها در جهان واقعی ،در محیطی صورت میگیرد که اهداف ،محدودیتها و عواقب
اقدامات احتمالی بطور دقیق مشخص نمی باشد .در زمینه تصمیم گیری چند معیاره با بهره گیری از روش فازی ،پزوهش های مختلف بانجام رسیده که از ان جمله میتوان
به مطالعات انجام شده توسط ))Ribeiro, 1996( ،)Carlsson and Fuller, 1996( ،(Fodor and Roubens 1994) ،)Chen and Hwang, 1992
اشاره داشتکه در میان انها ) )Chen and Hwang, 1992دسته بندی سیستماتیکی را برای استفاده از منطق فازی در تصمیم گیری چند معیاره ارائه نمودLai et ( .
.)al, 2016
روش تصمیم گیری چند معیاره در راستای مدیریت و طراحی جنبه های مختلف منابع آبی در تعدادی از پژوهش ها بانجام رسیده که از آن جمله میتوان به Butcher
) )et al, 1969در مدل برنامه ریزی دینامیک برای افزایش ظرفیت و بهبود تامین آب شهری با توجه به محدودیتهای فیزیکی و زمانDuckstein and opricovic, ،
) )1980که توسعه بستر رودخانه را بر مبنای معیارهای مختلف مد نظر قرار داده (Rubenstein and Ortolano, 1984)،در کاربرد مدل دینامیک در طراحی
مدیریت منابع )Lund, 1987) ،در ارائه برنامه مدیریت تقاضای آب بر مبنای برنامه ریزی خطی ،در انتخاب بهترین گزینه در راستای مدیریت فاضالبSimonovic, ،
) )1989در طراحی طرح ملی آب (Duckstein et al, 1991) ،در انتخاب روشهای مناسب پیشگیری از سیل )Duckstein et al, 1994) ،در راستای امتیاز

بندی گزینه های مختلف مدیریت آب زیر زمینی( ،(Tecle and Duckstein, 1994انتخاب بهترین گزینه در راستای مدیریت فاضالب(Corderion Neto ،
) Et al, 1996در طراحی تامین طوالنی مدت آب در جنوب فرانسه )Abrishamchi and tajrishi, 1997( ،در طراحی توسعه کشاورزی)Hyde et al,2005)،
در ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره در مدیریت منابع آب با شرایط متغیر )Abrishamchi et al., 2005( ،در تصمیم گیری گزینه های مختلف تامین آب شهری
زاهدان) ) Zarghami et al., 2007در مدیریت یکپارچه آب شهری زاهدان )Srdjevic, 2007) ،در مدیریت آب(Fattahi and fayyaz, 2009) ، ،در
راستای مدیریت یکپارچه آب شهری ) ،)Panagopoulos et al. , 2012در نقشه سازی تقاضای آب شهری (Lai et al, 2008) ،در ارزیابی تاب آوری سیستم
های آب شهری  ،اشاره نمود.
) ، )zarghami et al., 2007با هدف بررسی اقدامات مناسب در مدیریت جامع آب شهری زاهدان و در راستای استفاده از روش Compromis
 ، Programmingپس از تعیین معیارهای ارزیابی ،ضمن مشخص ساختن پارامترهایی از جمله میزان آب استخراج شده از منابع آب زیر زمینی ،میزان آب منتقل شده
از حوضه های مختلف ،میزان آب صرفه جویی شده به واسطه انجام اقدامات مختلف مرتبط با شناسایی نشت ،تعمیر کنتورها و ابزارهای کاهنده مصرف ،برای هر کدام
از معیارهای تعیین شده اقدام به استخراج فرمول با بهره گیری از پارامترهای یاد شده نمود و نهایتا با بهره گیری از اصول  Compromis Programmingبهبنه ترین
اقدام را برای شهر زاهدان شناسایی نمود.
) (Fattahi and Fayyaz, 2009در راستای بررسی اقدامات موثر بمنظور مدیریت یکپارچه منابع آب شهری در همدان ،ضمن تعیین سه هدف هزینه توزیع آب
شهری ،میزان نشت آب و رضایت اجتماعی و با بهره گیری از روش  Compromis Programmingو بهینه ترین اقدامات در زمینه بهینه سازی اهداف یاد شده تعیین
نموده است.
با عنایت به موارد ذکر شده فوق ،از جمله مهمترین معیارها در مطالعات گذشته در راستای مدیریت بهینه تقاضای آب  ،می توان به هزینه تامین آب ،میزان آب تامین
شده ،خطرات اجتماعی ،نشت آب ،رضایت اجتماعی ،میزان درآمد شرکتهای تامین کننده آب ،میزان صرفه جویی در مصرف آب ،قابلیت اطمینان به منابع آبی و دسترسی
به منابع آبی اشاره کرد.
 -3نتيجه گيري
در مقاله حاضر ضمن مروری جامع بر ادبیات تخصصی موضوع ،اقدامات مختلف در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای آب در کالنشهرها ،از جمله مدیریت عرضه،
مدیریت لوله های توزیع ،مدیریت تعرفه ،مدیریت اب بحساب نیامده ،آگاه سازی ،مدیریت فشار ،مدیریت کنتور ،بازرسی و مدیریت نشت ،جیره بندی و محدودیت
مصرف ،استفاده مجدد از آب ،بهره گیری از توالتهای کم مصرف ،دوشهای کم مصرف ،ماشینهای لباسشویی با بازدهی باال ،ماشین ظرفشویی با بازدهی باال ،چرخش
داخلی آب داغ ،عایق کاری لوله های آب داغ ،شیرهای کم مصرف و کاهش آب خانگی خارج معرفی و در ادامه با بهره گیری از نتایج اقدامات مختلف که در اقصی
نقاط دنیا بانجام سیده ،تاثیرات انجام هر یک از اقدامات مذکور به تنهایی و نیز ترکیب چند اقدام به شکل درصد نسبت به کل مصرف آب اائه گردید.
در نتیجه بررسی فوق مشخص گردید که انجام اقدامات الزم در راستای استفاده مجدد و جیره بندی آب با بترتیب  24و  21.28درصد کاهش مصرف آب ،بیشترین
تاثیر را در کاهش مصرف و بهره گیری از شیرهاهی اختالط آب و هوا و شیرهای کم مصرف برای توالت ،دوش و سینک ظرفشویی با بترتیب  0.7و  0.8درصد کمترین
کاهش مصرف آب را بدنبال دارند .در ادامه ضمن معرفی روشهای تحلیل دینامیک سیستم و تصمیم گیری چند معیاره بعنوان کاربردی ترین روشهایی که می توان در
راستای

انتخاب

موثر

ترین

اقدامات

در

زمینه

کاهش

کمبود

آب

در

کالنشهرها

بانجام

رسانید،

از

روشهای

ELECTRE

 PROMETHE,REGIME,NAIDE,Goal Programming, Comprimis Programming, AHPو تئوری فازی بعنوان مهمترین روشهای تصمیم
گیری چند معیاره اشاره گردید .در ادامه مقاله همچنین از معیارهای هزینه تامین آب ،هزینه انجام اقدامات مرتبط با کاهش مصرف ،میزان آب تامین شده ،خطرات
اجتماعی ،میزان نشت آب ،میزان رضایت اجتماعی ،میزان درآمد شرکتهای تامین کننده آب ،میزان صرفه جویی در مصرف آب ،قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی به
منابع آبی بعنوان مهمترین معیارها در راستای انتخاب موثرترین اقدامات در راستای کاهش کمبود آب در کالنشهرها معرفی گردید.
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