مدیریــت بحــران آب شــهر ارا ک بــا اســتفاده از رویکــرد
پویاییهــای سیســتم

 دانشگاه آزاد اسالمی، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، استادیار و دکتری تخصصی تحقیق در عملیات:* محمد احسانیفر
M-Ehsanifar@iau-arak.ac.ir ایران، اراک،واحد اراک
ایران، اراک، دانشگاه صنعتی اراک،) گروه مهندسی مکانیک (ساخت و تولید، استادیار و دکتری تخصصی مهندسی صنایع:نیما همتا
 اراک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، کارشناس ارشد مهندسی صنایع:مهرانگیز عبدالهیان
95/8/1 :تاریخ دریافت
96/12/16 :تاریخ پذیرش

چکیده

 مرکز، میلیون نفر در شهر اراک0.5  حدود.کمبود منابع آب یکی از مهمترین چالشهای حیاتی برای اغلب کشورهای جهان است
 تقاضای آب مورد، به علت افزایش تقاضا و کمبود آب در سالهای اخیر و به دلیل تغییر اقلیم در آینده. زندگی میکنند،استان مرکزی
، در این مقاله. پل زدن بین شکاف عرضه و تقاضا نیازمند به ابزارهای مدیریتی قدرتمند است.نیاز این شهرستان افزایش خواهد یافت
 در پژوهش حاضر با بهکارگیری مدلسازی پویا و روش.سیستم آب شهری اراک با استفاده از روش سیستم دینامیک مدل شده است
 تالش شد با دیدی جامع نسبت به سیستم آب ارا ک پرداخته شود و با استفاده از شبیهسازی رفتاری در،تحلیل پویاییهای سیستم
 مدل پویایی. مدیریت یکپارچهی منابع آب در متغیر اصلی و رفتار مرجع سیستم مورد بررسی قرار گیرد،)Vensim(محیط نرمافزار ونسیم
 آبیاری و صنعت) است و از ابزارهای مدیریت آب (تغییر قیمت، منابع تقاضای آب (خانگی،سیستم شهر ارا ک شامل منابع عرضهی آب
 از جمله نصب لوازم کاهندهی مصرف و اصالح، سناریوهای مختلفی برای مدل شبیهسازی شده.و کاهش جمعیت) استفاده شده است
 مدل برای شهر اراک مناسب ارزیابی شده و میتواند برای بقیهی شهرها بهویژه شهرهایی که. مورد بررسی قرار میگیرد،شبکهی تأمین
. کاربردی باشد،در مناطق خشک یا نیمهخشک قرار گرفتهاند
 آب، شبیهسازی، پویاییهای سیستم، مدیریت منابع آب:واژههای کلیدی
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Abstract

مدیریت بحران آب شهر ارا ک با استفاده از رویکرد پویاییهای
سیستم

W

ater scarcity has become one of the most vital challenges in most countries around the world. Roughly
0.5 million residents live in Arak, the capital of Markazi province of Iran. Because of the increasing
water demand and recent water shortages due to climate change, more water will be required in the city in the
future. Bridging the gap between supply and demand needs powerful management tools. In this study, Arak
urban water system has been modeled using a System Dynamics (SD) approach. Employing dynamic modeling and the dynamic system analysis method, the present study was conducted to address the integrated water
resources management in Arak region taking advantage of a comprehensive outlook of the water resources
system in the region and implementing a behavioral simulation in the Vensim software. The Arak SD model
includes water supply sources, demand sources (domestic, irrigation and industry use) and management tools
(water price change, wastewater reuse, inter-basin water transfer, and, population reduction). Model simulation for different scenarios investigates the influence of installing conservative fixtures, leak detection and
reformation of the water supply network. The model has proven to be useful for Arak’s urban, and its methodology is applicable to other cities, especially those in arid or semi-arid regions.
Key words: water resource management, System Dynamic, Simulation
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2 Department Of mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
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مدیریت بحران آب شهر ارا ک با استفاده از رویکرد پویاییهای
سیستم

بهنظر میرسد در میان کشورهای مختلف جهان ،کشورهای
منطقهی خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از همه جا آبستن حوادث
نــاشــی از ک ـمآبــی و ب ـیآبــی اس ــت .ای ــران نیز بـهمــنــزلـهی یکی از
کشورهای خشک و نیمهخشک جهان در منطقهی خاورمیانه ،از
جمله کشورهایی است که با بحران آب مواجه است ،به گونهای
که هر امــروزی که به نام آیندهی دیــروز بر مردمان این سرزمین
مـیگــذرد ،وضــع مربوط به آب بدتر و بدتر میشود .طبق گــزارش
روزنامهی اطالعات در کشور ایران ،سرانهی منابع آب ،حدود 40
سال قبل بالغ بر  8600متر مکعب برای هر نفر بود و با جمعیت بیش
از  60میلیونی کنونی به رقمی درحــدود  2200متر مکعب در سال
برای هر نفر کاهش یافته است و چنانچه این شاخص به  2000متر
مکعب در سال برای هر نفر برسد ،کشور از نظر آب بحرانزده تلقی
میگردد .در کشورهایی چون کشور ما که سیستم بوروکراتیک بر آن
ً
حاکم است ،دولتها عموما مجبور به باجدهی به مرا کز مسکونی
پرجمعیت میشوند .بدین طریق که بیشترین سرمایهگذاریهای
ً
ملی ،عمدتا بــرای پاسخگویی بــه نیاز مــردم ساکن در شهرهای
بــزرگ چون پایتخت اختصاص مییابد که یکی از جنبههای آن
تأمین آب شرب شهرهاست .همین امر موجب کمتوجهی به نقاط
ً
کوچکتر ،خصوصا روستاها شده و در نتیجه سیل عظیم مهاجران
را از روستاها و شهرهای کوچکتر روانهی اماکنی میکند که مورد
توجه بیشتری واقع شدهاند .در نتیجه دولتها در شهرهای بزرگ
این کشورها ،همه روزه با افزایش تقاضای آب مواجه میشوند که
این امر سرمایهگذاری بیشتری را طلب میکند و این فرایند تکرار
میگردد [.]12
این امر موجب شده تا بهرهبرداری از سیستمهای منابع آب با
توجه کامل به محدودیتها و برای تأمین نیازها و اهداف مختلف
که گاه با یکدیگر در تضاد هستند ،صــورت گیرد .از عمده دالیل
تنشهای آبی میتوان به افزایش جمعیت ،محدودیت منابع،
آسیبپذیری سیستمها ،آلودگی منابع و برنامهریزیهای بیرویه
در توسعهی بخش کــشــاورزی و صنعتی اشــاره نمود .منابع آب
اگرچه تجدیدپذیر هستند ،اما حجم آنها ثابت است و در مقابل،
تقاضای بشری برای آن رو به افزایش است؛ به گونهای که طی
صد سال اخیر تقاضای جهانی برای آب بیش از شش برابر شده در
صورتی که جمعیت سه برابر شده است .به این ترتیب سرانهی آبی
برای مردم جهان رو به کاهش است و از طرفی متأسفانه آالیندهها
اعم از پسابهای صنعتی ،زهآبهــای کشاورزی و فاضالبهای
شهری و روستایی ،منابع آبی را آلــوده و از استانداردهای مصرف
خارج میکنند [.]1
رویــکــرد پویاییهای سیستم درک پیچیدگیهای سیستم
را تسهیل نموده و در تجزیه و تحلیل رفتار اجــزای سیستم مورد
استفاده قرار میگیرد .توانایی این روش به حدی است که میتوان
با بهرهگیری از آن مسائل ساده و پیچیده را مدلسازی کرد و تغییر
ناشی از تعامل متغیرها و شناسایی رفتار آتی آنها را در دورههای
زمانی مختلف مورد بررسی قرار داد .این روش امکان شبیهسازی

واقعیتر از سیستم را با در نظر گرفتن شرایط فیزیکی مؤلفههای
مختلف آن فراهم میکند و از این طریق دریچهی جدیدی را در
مسائل بهینهسازی منابع آب میگشاید.
از مــیــان مــدلهــای متعدد در مدیریت منابع آب ،بــرخــی از
مدلها دارای خصوصیت پویایی هستند .در ایــن مدلها درک
مسائل و تغییرات به صورت حلقهای و بازخورد است .به کمک
ای ــن ش ـیــوه ش ـب ـی ـهســازی ،پــیــامــدهــای نــامـشــخــص و پیشبینی
نشدهی تصمیمگیریها آشکار میشود .هدف عمدهی این روش،
شبیهسازی رفــتــار سیستم در شــرایــط فعلی و آیـنــده بــرای تسریع
و تسهیل یــادگـیــری اس ــت .در ادبــیــات تحلیل پویایی سیستم،
مدلهای زیر قابل توجه هستند:
یه ( ]2[ )1985راههای مختلف موجود در زمینهی شبیهسازی
و مدیریت منابع آب را بــررســی نمود و بــه ایــن نتیجه رسید که
تحقیقات انجام شده در زمینهی تحلیل سیستمها در مخازن برای
بهکارگیری در عمل چندان مناسب نیست .وی عامل این مشکل
را ناآ گاهی کاربران از فرمولها و مدلهای کامپیوتری ،سادهسازی
بــیــش از حــد سیستم و ع ــدم تطبیق م ــدل فــرضــی بــا واقـعـیــت و
محدودیتهای طراحی عنوان نمود .بنابراین ضرورت به کارگیری
یک روش شبیهسازی که هم بر واقعیت منطبق باشد و هم امکان
دخالت کاربر در توسعهی مدل را ایجاد نماید ،آشکار میشود.
پالمر و هـمــکــاران ( ]3[ ،)1995فعالیتهای زی ــادی را در
حوزهی رودخانه با استفاده از شبیهسازی دینامیکی انجام دادند.
کیز و پالمر ( )1993روش فوق را در شبیهسازی مطالعات خشکسالی
به کار گرفتند.
سیمونوویک و فهمی ( ]4[ ،)1999از روش فوق برای ارزیابی
درازم ــدت منابع آبــی و تحلیل سیاستهای اعمالی در حــوزهی
رودخانهی نیل در مصر بهره جستند.
رایاسیکارمان و سیمونوویک ( ]5[ ،)2013مدلی برای برآورد
منابع آب کانادا به وسیلهی روش شبیهسازی پویایی سیستم ارائه
کردند .پارامترهایی چون تنوع آب و هوایی و تغییرات آن ،صدور
حجم زیــاد آب به امریکا ،آلودگی آب ،مدیریت آبهــای شهری
و کارهای زیر بنایی انجام شده یا در دست ساخت بــرای انتقال
و زهکشی آبهــای موجود ،نیاز به مدلی جامع را که ارتباط بین
همهی این پارامترها در آن دیده شود ،نمایان میکرد .برای انجام
مدلسازی ،کشور کانادا به چند ناحیهی آبی و هر ناحیه نیز به 30
حوزهی کوچکتر تقسیم شدند.
پییر و روت ( ]6[ ،)1994مدلی مبتنی بر پویایی سیستم برای
بررسی شکل ساحل و دماغهی کاد در ایالت ماساچوست امریکا
ساختهاند .این مدل با توجه به تغییر اقلیم در دنیا به نحوهی
پیشرفت آب دریا در دماغه میپردازد .فرسایش دماغه و ساحل،
مسئلهای پویاست و مدل مبتنی بر پویایی سیستم کمک شایانی
در شبیهسازی تغییرات این فرایند با پویایی سیستم در سالهای
آینده میکند .این مطالعه در واقع تلفیق سیستمهای اطالعاتی
جغرافیایی است.
سیمونوویک و احمد ( ]7[ ،)2004از روش سیستم دینامیک
بــرای مــدل کــردن عملکرد مخزن در مخزن شــل مــاوس بــر روی

رودخانهی آسینیبون در کانادا استفاده کردهاند .راحتی اصالح مدل
در پاسخ به تغییرات داخل سیستم و توانایی آن برای اجرای آنالیز
حساسیت ،این روش را در مقایسه با تکنیکهای آنالیز سیستم
دیگر برای مدل کردن عملکرد سیستم جذابتر کرده است.

گامهای حل مسئله در رویکرد پویاییهای سیستم
اغلب مدلسازها از یک فرایند مشخص در رویکرد پویاییهای
سیستم استفاده میکنند که گامهای آن به شرح زیر است:
1.1درک سیستم؛
2.2شناسایی و تعریف مسئله؛
3.3مفهومسازی سیستم (روابط علی و معلولی -بازخورهای
اطالعاتی)؛
4.4صورتبندی مــدل (متغیرهای تصمیم -جریانهای
فیزیکی اطالعاتی)؛
5.5شبیهسازی و اعتبارسنجی؛
6.6تحلیل و بهبود سیاست؛
7.7اجرای سیاست.

شناسایی و تعریف مسئله
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت سامانههای منابع آب برای
تحقق اهــداف توسعهی پایدار در یک منطقه ،نیازمند مشارکت
همگانی است .همهی کسانی که در امر توسعه و مدیریت منابع آب
دخیل هستند ،باید همواره اثرات سیستم را در تغییرات اقتصادی،
اجتماعی و همچنین محیطزیست ارزیابی کنند ،چرا که نیازها و
تخصیص آب ممکن است طی زمان و در پاسخ به دیگر تغییرات

سیستم تغییر کند .تغییر در یک بخش سیستم میتواند تغییرات
ناخواسته در دیگر قسمتهای آن ایجاد کند .بهمنظور بررسی
نیازهای آیندهی یک منطقه و پیشبینیهای مرتبط با آن ،باید
دینامیک یک سیستم یا منطقه را بررسی نمود .مزیت استفاده از
رویکرد پویاییهای سیستم در تصمیمگیریها ،در نظر گرفتن
مجانبهای آن و بررسی تغییرات مورد انتظار آن است [.]1

جامعهی آماری مورد مطالعه
شهر ارا ک چهارمین و یکی از مهمترین قطبهای صنعتی
ایران است .دشت اراک دشت وسیعی است در استان مرکزی که
شهر اراک را ،که مرکز استان است ،در خود جای داده است .دشت
ارا ک از شمال به کوههای خلجستان و از جنوب به کوههای کمره
محدود شده و بهوسیلهی جویبارهایی که از این کوهها سرچشمه
میگیرند ،مشروب میشود.
بــا ف ــرض کــم آب ــی در شـهــر اراک و بــا مــطــالـعـهی سیستم،
متغیرهای تأثیرگذار بر سیستم آب شهری اراک شناسایی میگردند.
نمودارهای جریان و علت و معلولی برای سیستم رسم شده و الگوی
پویایی سیستم در نرمافزار ونسیم شبیهسازی میگردد .دیتاهای
مربوط به متغیرهای تأثیرگذار جمعیت ،مصرف ،عرضه ،قیمت
و فاضالب استفاده شده در سیستم دینامیک مربوط به این شهر
است.

مفهومسازی سیستم
در بخش مفهومسازی سیستم ،به شناسایی روابط علی بین
پارامترهای تأثیرگذار بر الگوی مصرف آب و سیاستهای قابل
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تصویر  :1مراحل مدلسازی با رویکرد پویایی های سیستم ]]8
تصویر  :1مراحل مدلسازی با رویکرد پویاییهای سیستم []8

شناسایی و تعریف مسئله
برنامهریزی ،طراحی و مدیریت سامانههای منابع آب برای تحقق اهداف توسعهی پایدار در یک

منققکه،

اعمال بر آن پرداخته میشود .همهی تعامالت درونــی سیستم و
محیط آن در این متدولوژی در نظر گرفته میشود .مفهومسازی
سیستم بــایــد بــه ص ــورت کــامــل در قــالــب حلقههای بــازخــوردی،
جریانهای فیزیکی و اطالعاتی ،متغیرها و پارامترها ترجمه شود.

عوامل مؤثر در الگوی مصرف آب
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مدیریت بحران آب شهر ارا ک با استفاده از رویکرد پویاییهای
سیستم

بــر اســاس مــتــدولــوژی پویایی سیستمها ،مــدلهــای علت و
معلولی طبق مشاهدات صورت گرفته روی رفتار سیستم و نیز با
الهام از نظریههای معتبر در حوزهی ادبیات مسئله شکل میگیرد.
برای توسعهی مدل علت و معلولی ابتدا فرضیات دینامیکی که
بیانگر توصیف ساختار سیستم است ارائه میشود.
تقاضای آب
تقاضای آب برحسب کــاربــریهــای وسیع آن بــه ســه دسته
تــقــاضــای آب شــهــری ،ک ــش ــاورزی و صنعتی تقسیم م ـیشــود.
تقاضای آب در بخشهای مختلف به سرعت در حــال افزایش
است تا پاسخگوی تقاضای فزایندهی جمعیت باشد .منشأ تقاضا
نیازهای تجمیع شدهی انسانی است .در مدل این مقاله ،تأ کید بر
واقعیتهای رفتاری بشر است و به تقاضای آب برای محیطزیست
و کــنــتــرل کــیــفــی ،زمــانــی کــه بــه آســتــان ـهی بــحــران بــرســد ،زنــگ
خطرهایی را به صدا در مـیآورد که باعث میشود تقاضا برای آن
در تصمیم تأثیر بگذارد .در مدل مقالهی حاضر ،این خطرها مدنظر
قرار گرفتند.
عرضهی آب
 50درصد آب شرب مورد نیاز شهر ارا ک از سد کمال صالح و 50
درصد آب شرب مورد نیاز از چاهها و منابع زیرزمینی تأمین میشود.
حجم ذخیرهی آب در سد کمال صالح  110میلیون متر مکعب است
که در زمان گــردآوری اطالعات این مقاله ،میزان ذخیرهی آب در
کمترین مــیــزان آب و یــک پنجم حجم ذخــیــرهی آب مــعــادل 20
میلیون متر مکعب است .سد کمال صالح بر روی رودخانهی تیره از
سرشاخههای دز و در  74کیلومتری جنوب غربی شهر اراک احداث
شده و آب مورد نیاز شهرهای ارا ک ،شازند و صنایع بزرگ منطقه را
تأمین میکند .سد کمال صالح از نوع سنگریزهای با هستهی رسی
و با  110میلیون متر مکعب حجم مفید مخزن 87 ،کیلومتر خط
لولهی انتقال فوالدی 5 ،مخزن متعادل کننده و ذخیره به ظرفیت
کلی  54هزار مترمکعب ،دو باب تصفیهخانه و پیش تصفیهخانه،
سه واحد ایستگاه پمپاژ و همچنین  17مگابایت برق مصرفی برای
ایستگاههای پمپاژ تشکیل شــده که با بهرهگیری از تمامی این
مؤلفهها ،عملیات انتقال آب از سد کمال صالح به شهر ارا ک و
پاالیشگاه شازند به صورت مداوم میسر میشود.
استان مرکزی و کالنشهر ارا ک در سالهای گذشته به دلیل
تحمل فشار بیش از حد تقاضای آب در سفرههای زیرزمینی با بیالن
منفی مواجه است و در تقسیمبندی وزارت نیرو نیز جزو مناطق
بحرانی و کمآب به شمار میآید .استان مرکزی با متوسط بارندگی
 270میلیمتر جــزو مناطق نیمهخشک اســت که در دهـهی اخیر
تجربهی خشکسالی نیز به کاهش بارشها دامن زده است .در حال
حاضر تأمین آب آشامیدنی برای مناطق شهری و روستایی استان و

ارا ک در شرایط خاصی است و در صورت غفلت از تدبیر تأمین منابع
آبی ،بحران جدی ایجاد خواهد شد.
با توجه به رشد جمعیتی و توسعهی  20سال آتی کالنشهر
ارا ک ،در سالهای قبل تأمین آب آشامیدنی از سد کمال صالح
پیشبینی شده بود که متأسفانه بخشی از آب این سد با وجود
ی است که
کاربری آشامیدنی ،سهم صنایع شده است .این درحال 
به دلیل خشکسالیهای پی در پی آبگیری مخزن این سد نیز با
معضل جدی مواجه بوده و هنوز به سطح استاندارد نرسیده است.
بخش اعظم چاههای آب آشامیدنی در حوزهی کالنشهر اراک با
افت شدید سطح آب و برخی آلودگیها مواجه شده و برای آشامیدن
مناسب نیست.
جمعیت
تغییرات جمعیت بر مصرف آب تأثیر دارد .جمعیت یکی از
مهمترین و تأثیرگذارترین عواملی اســت کــه بــر فرایند چرخهی
آب تأثیر میگذارد .متغیر جمعیت اشاره به تأثیر انسان در فرایند
چرخهی آب دارد .جمعیت به وسیلهی فرایندهای تولد ،مهاجرت
خارجی و مصیبتها توصیف میشود .متغیر جمعیت ،خود متأثر از
عوامل مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،آموزشی و غیره است که در این
مقاله به حلقهی تقاضای آب و جمعیت توجه شده است [.]10
قیمت آب
در بیشتر مطالعات ،تقاضای آب بدون کشش برآورد شده است.
این موضوع منطقی به نظر میرسد ،چرا که آب کاالیی ضروری و
بدون جانشین است .از سوی دیگر ،به علت پیچیده بودن ساختار
قیمتی و عدم اطالع از اینکه مصرف آب بر صورتحساب فاضالب
تأثیرگذار اســت ،مصرفکنندگان قــادر به درک صحیح قیمتها
نیستند ،چرا که صورتحساب آب سهم کوچکی از هزینهی خانوار
را تشکیل مـیدهــد .زمــانــی کــه یــک شخص بــه فروشگاه م ـیرود
انتخابش گسسته است .او قیمت نهایی را میداند و میتواند در
مورد میزان خرید تصمیمگیری کند و قبل از استفاده ،قیمت آن را
پرداخت میکند .برای آب واحدهای گسسته وجود ندارد چرا که
آب به صــورت عمده خریداری میشود .مشتری قیمت نهایی را
ً
برای هر مقدار که در هر زمان استفاده میکند ،نمیداند و نهایتا
صورتحساب بعد از مصرف آب صــادر میشود .دانستن مصرف
در طــول دورهی صــورتحــســاب نیز مشکل اســت ،چــرا کــه آنهــا
ً
نمیتوانند دائما کنتور خود را کنترل نمایند .با این وجود ،با توجه
به تأثیر صورتحساب بر هزینهی خــانــواده ،مصرفکنندگان با
افزایش قیمت آب ،مصرف آب خود را تعدیل و به عبارتی کاهش
میدهند.
جمعآوری فاضالب
یتــوان آب
با توسعهی شبکهی فاضالب و جـمـعآوری آن مـ 
زیادی را ذخیره و به مصارف غیرشرب اختصاص داد .از این رو با
تصفیهی فاضالب شهری و استفادهی آن در آبیاری فضای سبز و
کشاورزی مقدار قابل توجهی از برداشت آبهای زیرزمینی کاهش
مییابد.

فعالیت های
ف<
یا ه تیلاع
صنعتی
صنعتی<

+
 +آلودگی آب
+
تقاضای فضای سبز

نفوذ آب بازگشتی

فعالیت فضای سبز

+

+
+

کیفیت آب

+
 +مصرف آب
+
+
-

تقاضای صنعتی

+
آب زیرزمینی

فعالیت های صنعتی
+

کمبود

جمعیت

+
-

 +تقاضای خانگی
-

عرضه آب
قیمت آب

+

سرمایه گذاری روی
عرضه

+
+
مدیریت تقاضا

هزینه مدیریت تقاضا
+

آب سطحی
+

+
هزینه مدیریت عرضه
-

سود در برابر هزینه

تصویر  : 2نمودار حلقهی علی الگوی مصرف آب در شهر ارا ک
فاضالب
شت قابلآبهای
بردا
بازگشتی آب

صنایع تعداد

قاضایی علی الگوی مصرف آب در شهر اراک
صنعتیتحلقه
تصویر  :2نمودار
شده آبیاری ناحیه
سبزفضایتقاضای

طبیعی ریشار ژ
تقاضا

سطحی آب

آب نگهداریسرانه
قیمت تغییر

تولد

نگهداری هزینه

کمبودسرانه

>کمبود<
کمبود

تصویر  : 3نمودار جریان مدل حلقهی علی الگوی مصرف آب در شهر ارا ک

نمودار حلقهی علی

تصویر  :3نمودار جریان مدل حلقهی علی الگوی مصرف آب در شهر اراک

هدف اصلی نمودارهای حلقهی علی نشان دادن فرضیههای
علی در زمان ایجاد مدل است تا ارائهی یک ساختار به شکل کامل
و به هم پیوسته انجام شود .نمودارهای حلقهی علی به مدلساز

کمک میکند تا به سرعت با ساختار بازخوری و پیشفرضهای
بنیادی ارتباط برقرار کند .این نمودارها تحت عنوان نمودارهای
تأثیر شناخته میشوند .نمودار حلقهی علی شیوهای را که سیستم

مدیریت بحران آب شهر ارا ک با استفاده از رویکرد پویاییهای
سیستم

کمبود تاثیر

مهاجرت نرخ
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مدیریت جهت هزینه
تقاضا

تولد نرخ

مهاجرت

زندگی به امید

صالح کمالسد

کمبود

تقاضاهاسایر
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خانگیتقاضای

میر و مرگ نرخ

جاریآبهای جذب
سطحی

خالص عرضه

تقاضاسرانه

مرگ

طبیعیشار ژ

آبتعادل

><Time

جمعیت

آبهایاستخراج زی رزمینی آب
زی رزمینی

باران آب نفوذ

طبق آن عمل مینماید ،بازنمایی میکند .تصویر  2نمودار حلقهی
علی الگوی مصرف آب در شهر اراک را نشان میدهد [.]9

نتایج حاصل از مــدل انجام مـیشــود .انجام ایــن ساختار روابــط
تعریف شده بین متغیرهای مدل را مورد ارزیابی قرار میدهد [.]10

تدوین مدل

نتایج آزمونهای حدی انجامشده در مدل

نمودار انباره -جریان مدل الگوی مصرف آب در شهر اراک

نمودار انباره  -جریان ،بازنمایی ساختار جریان دقیق سیستم
در قالب ساختارها ،سیاستهای ظریف و جزئی آن بهمنظور تسهیل
ایجاد مــدل ریاضی بــرای شبیهسازی اســت .ایــن مــدل که شامل
همهی متغیرهای مطرح در نمودار علت و معلولی است ،در محیط
نرمافزار ونسیم در تصویر  3نشان داده شده است .نرمافزارهایی
مانند ونسیم شبیهسازی مبتنی بر پویایی سیستم را انجام داده و
تحلیل حساسیت نتایج را به صورت تصویری به همراه قابلیتهای
مختلف پشتیبانی تصمیمگیری ارائه میدهند.

تصدیق و واسنجی مدل با روش آزمون شرایط حدی
آزمون شرایط حدی در واقع عملکرد منطقی مدل را در شرایط
حدی نشان میدهد .این آزمون با اعمال شرایط حدی و بررسی

یکی از آزمونهای حدی با صفر نمودن میزان تغذیهی آبخوان
از بارندگی و آبهــای سطحی اعمال شده است که رفتار خروجی
از متغیر حالت  Ground waterدر تصویر  4قابل مشاهده است.
مطابق تصویر  4تراز آب به شدت در حالت افت است.
آزمــون بعدی با صفر کــردن سایر نیازها و تنها در نظر گرفتن
مصرف خانگی اعمال شده است .رفتار خروجی از متغیر کمبود در
ً
تصویر  5قابلمشاهده است .مسلما در این حالت مطابق تصویر 5
کمبود آب کاهش مییابد و در نهایت به صفر میرسد.

شبیهسازی مدل برای سناریوهای مختلف
به دلیل تقاضای روزافــزون آب ،اگر الگوهای مدیریتی بهبود
نیابد بحران آب در شهرستان اراک اجتنابناپذیر خواهد بود.
سناریوهای مختلفی میتواند در رابطه با مــدل پویایی سیستم

تصویر  :4رفتار خروجی مشاهده شده از مدل برای آب زیرزمینی
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آزمون بعدی با صفر کردن سایر نیازها و تنها در نظر گرفتن مصرف خانگی اعمال شده است .رفتار

خروجی از متغیر کمبود در تصویر  5قابل مشاهده است .مسلماً در این حالت مطابق تصویر  5کمبود آب کاهش
مییابد و در نهایت به صفر میرسد.

تصویر  :4رفتار خروجی مشاهده شده از مدل برای آب زیرزمینی

تصویر  :4رفتار خروجی مشاهده شده از مدل برای آب زیرزمینی

مدیریت بحران آب شهر ارا ک با استفاده از رویکرد پویاییهای
سیستم

تصویر  :5رفتار خروجی مشاهده شده از مدل برای متغیر کمبود آب

تصویر  :5رفتار خروجی مشاهده شده از مدل برای متغیر کمبود آب

شبیهسازی مدل برای سناریوهای مختلف

ارا ک مورد بررسی قرار بگیرد .بررسی این سناریوها با استفاده از
مدل میتواند تصمیمگیرندگان را در موقعیت بهتری برای درک
پیچیدگی و پویایی سیستم و تصمیمگیریهای مدیریتی بهتر
رهنمون نماید .مدل شبیهسازی چندین سناریو تا سال  1420در
ادامه تشریح شده است.

سناریوی اصالح شبکهی تأمین آب
ســاالنــه بــا اخــتــصــاص ســرمــای ـهای م ـیتــوان بــه اص ــاح شبکه
در بخش تولید و توزیع آب پرداخت .با این کار تفاوت بین آب
تولیدشده و آب توزیع شده برای مصرف کمتر میشود که با اصالح
شبکه میزان درصد نشت کاهش مییابد و بدین ترتیب از مقدار
متغیر کاسته مـیشــود و مطابق تصویر  6مــیــزان کمبود کاهش
مییابد .با سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه میتوان آب بیشتری
را برای رساندن به خط توزیع ذخیره کرد.

سناریوی مدیریت تقاضا :نصب لوازم کاهنده در منازل

ً
هــمــانطــور کــه قــبــا بــحــث شــد لـ ــوازم کــاهــنــدهی مــصــرف در
آشپزخانه و حمام یکی از روشهــای مدیریت تقاضا اســت .تأثیر
نصب این وسایل بر روی نمودار تجمعی کمبود آب در تصویر 7

قابلمشاهده است .نصب این لوازم نمیتواند آبی را برای کاهش
کمبود ذخیره کند ،ولی با سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه میتوان
روند صعودی شاخص کمبود را کنترل کرد.

نتیجهگیری
ایجاد نگرش سیستمی در تحلیل مسائل ،منجر به شناخت
همهجانبه و درک بهتر مسئله میشود .چنین رویکردی در شناخت
مسئلهی آب به درک پویاییها و پیچیدگیهای نهفته در آن کمک
میکند و با درک متغیرهای تأثیرگذار به تدوین سیاستهای مؤثرتر
در حل بحرانهای مربوط به آن منجر میشود .در این مقاله ،عالوه
ی آب ،با اضافه نمودن عوامل اقتصادی و
بر مدل کردن چرخ ه 
ساختارهای تصمیم ناشی از سناریوها و مدلهای ذهنی بازیگران
مسئله ،با هدف مدلسازی کاربردیتر از یک مدل عینی ،به مدل
ترکیبی عینی  -ذهنی نزدیکتر شده و در نتیجه قابلیت شناخت
بهتری را از الیههای پنهان فراهم نموده که سرمنشأ مقاومت در
برابر تصمیمها هستند .این مقاله ،محیط شبیهسازی شدهای از
الگوی مصرف آب در شهر اراک با رویکرد پویاییهای سیستم ارائه
نمود که در آن میتوان اثر سیاستهای مختلف را بررسی نموده و
پیش از آنکه این سیاستها در عمل اجرا شوند ،آثار آنها را در مدل

تصویر  :6تأثیر سرمایهگذاری برای اصالح شبکه بر روی نمودار تجمعی کمبود آب

سناریوی مدیریت تقاضا :نصب لوازم کاهنده در منازل
همانطور که قبالً بحث شد لوازم کاهندهی مصرف در آشپزخانه و حمام یک ی از روشه ای م دیریت تقاض ا
است .تأثیر نصب این وسایل بر روی نمودار تجمعی کمبود آب در تصویر  7قابل مش اهده اس ت .نص ب ای ن
لوازم نمیتواند آبی را برای کاهش کمبود ذخیره کند ،ولی با سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه میتوان روند
کرد.
کنترل
صعودی شاخص کمبود
گذاری جهت اصالح شبکه بر روی نمودار تجمعی کمبود آب
سرمایه
تصویررا :6تأثیر
تصویر  :6تأثیر سرمایهگذاری برای اصالح شبکه بر روی نمودار تجمعی کمبود آب

تصویر  :7تأثیر نصب لوازم کاهنده در منازل بر روی نمودار تجمعی کمبود آب
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پیشبینی کرد .در نهایت با پیشنهاد دو سناریو نصب لوازم کاهنده
در منازل و سرمایهگذاری برای اصالح شبکه توفیق این دو سناریو
در کاهش کمبود آب ثابت گردید.
با استفاده از مدلهای پویا ،نگرش اولیه به اثرات تصمیمهای
مدیریت آب شهری بهبود یافته و اندرکنش اثــرات پارامترهای
مختلف ایــن پــروژههــا واقعیتر میشود .استفاده از پویاییهای
سیستم امکان بررسی و شبیهسازی اثرات پروژهها و سناریوهای
مختلف را در تصمیمگیری به سهولت و با بیانی تصویری نشان
مـیدهــد .نتیجهی کلی ایــن تحقیق نشان میدهد با توجه به
افزایش جمعیت و مصرف آب شهری اراک ،مدیریت منابع آب ارا ک
با مدیریت عوامل مختلف و پارامترهای تأثیرگذار در مصرف و تولید
آب امکانپذیر است [.]9
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