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نقش سامانههای تصمیمیار در مدیریت بحران آب شهر تهران با استفاده از نرمافزار وِنسیم



مرضیه موغلی
دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الرستان ،الرستان ،ایران
امیر هوشنگ خادم دقیق
دانشجوی دکترای امنیت ملی – دانشگاه عالی دفاع ملی .تهران ،ایران
حسن حسینی امینی
پژوهشگر دکترا و مربی مرکز مطالعات پدافند غیرعامل ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت3119/7/31 :

تاریخ پذیرش3115/31/8 :

چکیده
كلید تحرك و پويايي در هر بحراني ،مربوط به سامانه جمعآوري و چگونگي مديريت آن استت
ازاينرو سازمانهاي موفق و مقتدر تالش ميكنند تا تمركز اقدام خود را در جمتعآوري دادههتا،
دستهبندي بهموقع و تجزيهوتحلیل و نحوه بهكارگیري آن قرار دهند كه اين مهم بتا پتووه

-

هاي مانند بهرهگیري از امکانات پیشرفته فناوري در راستاي ايجاد بستر متناسب بتراي اتاتا
راهبردهاي تاصصي با توجه به تدابیر مرتبط؛ افزاي

سرعت پردازش ،دستهبنتدي ،خیتره و

بازيابي اطالعات و ايجاد پويايي و تحرك در تصمیمگیريها خصوصاً در زمان بحتران؛ كتاه
هزينهها ،نیروي انساني و جلوگیري از متوازي كتاري بتا كتاه

ت تداد فتراوان ستازمانهاي

جمعآوري و اقدام كننده؛ جلوگیري از سنتي ماندن روشهاي جمعآوري و پتردازش اطالعتات و
كاه

زمان تصمیمگیري و قدرت تصمیمسازي بهموقع خصوصاً در زمان بحران بتا رويکترد و

هدف جلوگیري از انباشته شدن اطالعات؛ بنابراين دغدغه اصلي اين پووه
هاي تصمیميار و نق

شناخت ستامانه-

آنها در مديريت بحرانهاست كه بهصورت متوردي تحتت نترمافتزار

وِنسیم به بررسي بحران آب تهران پرداختهشده و نتتاي اتاكي از آن استت كته متيبايستت
مديريتي مناسب در اوزه عرضه و تقاضاي آب شُرب ،پتاي

و كنتتر هدررفتتههاي واق تي و

ظاهري و رعايت الگوي مصرف صورت پذيرد
واژگان كلیدي :مديريت بحران ،1سامانههاي تصمیميار ،2آب شهري ،ژئوپلیتیک و آماي
سرزمین ،نرمافزار ونسیم.

مقدمه

نظر به اینکه اطالعات مهمترین نقش را در مدیریت بحران ایفا میکند و محدودهی گزینههای موجود را برای مسئولین
ذیربط مشخص میسازد و همچنین در زمان بحران نیز شناخت تصمیمگیرنده را نسبت به محیط ،هدف و ارزشهای آن
نویسنده مسئول11373837571 :

E-mail: mmoghali@yahoo.com
1 - Crisis Managment
2 - DSS: Decision Support Systems
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تبیین مینماید ،بنابراین اطالعات ناکافی و عدم تأمین دادههای به هنگام و موثق در موورد شوروع و گسوترش بحوران و
ناکامی مدیران بحران در استفاده از اطالعات موجود ،از مهمترین مشكالت و مسائلی اسوت کوه مودیریت بحوران را بوا
شكست مواجه میسازد ،بنابراین دغدغه اصلی این مقاله ،نقش بهکارگیری سامانههای تصمیمیوار در مودیریت بحوران و
دستهبندی اطالعات مأخوذه و تصمیمگیری و تصمیمسازی در مواقع بحرانی و مدیریت اینگونوه شورایط در سوه بخوش
پیشگیری ،کنترل و اقدام در برابر بحرانها است.
در همین خصوص پرداختن به مسائل فوری و ضروری در کشور ،زمان اندکی برای اتخاذ اقدام درست در برابر مسائل
باقی میگذارد .مسائل روزمره و منحصربهفرد ،هر دو ،ممكن است توسط گروههای تصمیمگیرندهای حل شوند کوه قوادر
به بررسی کامل تعریف و ساختار مسئله ،جمعآوری دادههای مناسب برای تحلیل ،مدلسازی و ارائوه اقودامات جوایگزین
نیستند .این ناتوانی میتواند منجر به تصمیمگیریهای ضعیف و نابهنگامی گردد که خود به وجوود آورنوده مشوكالتی در
آینده میباشند.
سامانههای تصمیمیار اغلب ابزاری مطمئن برای قاعدهمند سواختن تصومیمهوای موثثر و کارآمود ،بوهمنظور هودایت
سازمان مربوطه با امكان دسترسی و تنظیم مدلهای نمودار یكی و شبیهسوازی ،انجوام سوریع و بالدرنوا محاسوبات و
دسترسی به بانکهای اطالعاتی قوی میباشند و با مدل محوری اطالعات ،دادهها و پارامترهای محدود دادهشده توسوط
تصمیمگیرنده را برای کمک به وی در تحلیل موقعیت مورداستفاده قرار میدهند.
در این مقاله ،سعی گردید ضمن معرفی سامانههای تصمیمیار و نقش آنها در مدیریت بحرانهوا؛ کمبوود منوابع آب
شُرب یكی از مباحث مهمِ روز کشور و هزینهی باالی استحصال آن در کالنشهرها با رویكرد مدیریت بهینه بهرهبرداری
منطبق بر کاهش هدر رفت آب (بهصورت مطالعه موردی استفاده از نرمافزار وِنسیم) ،مورد واکاوی و تحلیل قرار گیرد.

موق یت جغرافیايي تهران

عرض و طول جغرافیایی تهران برابر َ 38دقیقه و  15درجه تاََ 51دقیقه و  15درجه و طولََ 38دقیقه و  53درجوه تواََ33
دقیقه و  53درجه میباشد .اختالف زیاد ارتفاع شمال و جنوب تهران  791متور اسوت (( )3101-3811mاسوتاد کریموان،
 .)3153فاصله دشت کویر تا دامنههای جنوبی البرز حدود  71کیلومتر است .تهران در میان دشتی محصور میان کوهوهای
البرز و پیش کوههای البرز (آنتی البرز) قرار دارد .این پیش کوهها (ماسیفهای کم ارتفاع منقطع از رسوبهای ژوراسویک
و کرتاسه تشكیل یافتهاند (آ .ریویر).3
با توجه به شیب ،جنس خاك و ساختار الیههای زمین ،تمامی آبهوای سوطحی و زیرزمینوی بوه سومت دشوتهای
جنوبی تهران جریان مییابد .عوامل طبیعی تهران را با ارتفاعات ،دشت ،رودخانه و نیز آبوهوا میتوان طبقهبنودی کورد.
رشته کوههای البرز براثر حرکات کوهزایی دورة ترشیاری در سه مرحله چینخورده و باالآمده است .دشت تهوران حاصول

A. Rivière

1.
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فرسایش کوههای البرز به ضخامت گاه  3111متر است ،ازاینرو ،تهران به دو بخش کوهپایوه و دشوت تقسویم میشوود
(خالدی.)3183 ،
تهران بین دشتهای شهریار ،ورامین در غرب و جنوب و کوههای البرز از شومال و بلنودیهایی از شور قرارگرفتوه
است .دو رودخانه جاجرود و کرج حد طبیعی فضای جغرافیوایی پهنوه تهوران را مشوخص میکنود .حدفاصول شوعبات دو
رودخانه جاجرود و کرج ،ارتفاعات آهار و کوه تابیشه بین شعبه آهار از جاجرود و شعبه شهرستانک از کرج واقعشده اسوت.
قلل توچال و صندو چال نیز در مرز دو حوضه آبریز جاجرود و کرج قرار دارد .مرتفعترین قله ،پواالن گوردن بوه ارتفواع
 9975متر است .شاخههای اولیه رودهای کرج ،جاجرود ،الر و هراز از دامنههای این کوه شروع میشود .شعبات جاجرود و
کرج ،رودهای کوتاه و فصلی ازجمله سولقان (کن) ،درکه ،جعفرآباد است که از جنوب ارتفاعات پایین در حوضه جواجرود و
کرج سرچشمه میگیرد (شكل .)3
رود کن نیز که از توچال سرچشمه میگیرد ،در غرب تهران بهموازات رود کرج جریان مییابد ،یكی از رودهوای پوای
کوهی تهران است .این رود پیش از رسیدن به ناهمواریهای بندعلیخان به رود کرج ملحق میشود .رود کورج سورانجام
در جهت جنوب شرقی به سیاه کوه میرسد (جدیتی.)3183 ،

شکل  :1نقشه پهنه جغرافیایی شهر تهران

مفاهیم و مباني نظري پووه
مديريت بحران
مدیریت بحران فرایندی نظامیافته تعریف میشوود کوه طوی ایون فراینود سوازمان توالش میکنود بحورانهوای بوالقوه
را شناسایی و پیشبینی کند ،سپس در مقابل آنها اقدامهای پیشوگیرانه انجوام دهود توا اثور آن را بوه حوداقل برسواند.
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پژوهشگران هرکدام بر یک عنصر خاص از اجزای فرایند مدیریت بحران تمرکز کردهاند ،میتراف و شریواستاوا ( )3187بر
حسابرسی بحران ،نلسون و هارچلر ( )3180بر تیمهای مدیریت بحران ،ترویت و کلوی ( )3181بور برناموههای مودیریت
بحران ،ریلی ( )3187بر آمادگی در مقابل بحران ،اشریدر ( )3111بر یادگیری از وقوایع ،پاوچانوت و میتوراف ( )3113بور
فعالیتهایی الزم برای آمادگی در مقابل بحران تمرکز داشتهاند و تحقیقهایی را پیرامون آن به انجام رسانیدهاند(.رضووانی،
)10 :3187

مک کارتی در کتاب نقش اطالعات در مدیریت بحران هدف اصلی مدیرت بحران را دستیابی به راهحل معقولی برای
برطرف کردن شرایط غیرعادی بهگونهای که منافع و ارزشهای اساسی آن حفظ و تأمین گردند ،بیان کورده اسوت(.مک
کارتی )3183 ،هر بحران دارای سه مرحله است؛ یک نقطه که اشاره به آغاز بحران دارد ،یک مرحلوه کوه در آن بحوران
آشكار میشود و به مرحلهای میرسد که باید بحران را ازنظر ارتباطی مدیریت کرد(.عباس زادگان ،)3171 ،بنابراین مودیریت
بحران بهطورکلی دارای چهار فرایند  -3طرحریزی و برناموهریزی -3 ،سوازماندهی -1 ،تخصویص منوابع -9 ،کنتورل،
نظارت و هدایت اقدامات اجرایی که توسوط سوازمانهای درگیور پیراموون شوناخت ،پیشوگیری ،مقابلوه ،کواهش سوط
آسیبپذیری و بازسازی صورت میپذیرد ،عنوان میگردد (آزادهدل.)3188 ،
مدیریت بحران باهدف دستیابی به راهحل معقول برای برطرف کردن شرایط غیرعادی پویشآموده در راسوتای حفوظ
منافع اساسی (سازمان ،جامعه ،دولت و کشور) اعمال میشود که مشوتمل بور چهوار مرحلوه ذیول اسوت( :سواوه درودی:
)337:3180
مراله يکم – پیشگیری :ضرورت و اهمیت بحث پیشگیری باوری است که همگوان بوه آن اعتقواد دارنود و در توالش
بهمنظور حفظ سالمت خود ،مجموعه ،سازمان ،نظام و یا کشور میباشند؛
مراله دوم و پیشبینی :موضوع پیش بینی تا حدود زیادی در ارتباط تنگاتنا با بحث پیشگیری بوده و در کنار آن قورار
دارد .اساسیترین مثلفهایی که در پیشبینی نقش داشته و منجر به تحلیل منطقی و متون در ارتباط با موضوعات مختلف
از جمله بحران میگردد تجربه است؛
مراله سوم و برنامهریزی :بر اساس آنچه طی مراحل اول و دوم انجام شد ،مسئول مربوطه باید برنامهریزی مشخصوی
از قبل برای مقابله با وقایع و بحرانهای احتمالی همانند دیگر برنامههای عادی سازمان داشته باشد .مدیری کوه در اداره
یک مجموعه برنامهریزی نداشته باشد و به دنبال بروز حادثه تصومیم را عملوی سوازد بوهطورقطع بایود منتظور شكسوت
سازمانی باشد؛
مراله چهارم  -اجرا :در مرحله اجرا ،سازوکار مدیریت بحران رقم میخورد بر اسواس آنچوه در مرحلوه برناموهریزی
مشخص میگردد و بر اساس شرح وظایف ابالغی که از طریق ستاد بحران به مبادی ذیربط اعالم میگوردد گروههوای
مدیریت بحران هر یک در حوزه استحفاظی خود مراحل اجرائی را انجام میدهند.
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اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از عوامل زیربنایی بحران مثثرتر میباشند ،این مهم نیازمند فنآوریهای بهروز ،منوابع
اقتصادی و کارکنان باکیفیت است .تجزیهوتحلیلهای کارشناسی با بارگیری از شویوههوا و ابزارهوای شوبیهسوازی روش
مناسوبی جهوت دسوتیابی بوه اهوداف و رهبوریهوای فورد محوور در پشوتیبانی از اموور خالقانوه مویباشود (Rehak,
).Grasseova.(2010): 162

اجرای چهار مرحله مدیریت بحران نیازمند توجه به فرآیند اطالعرسانی است که خود دارای چهار محور هدفگوذاری،
جمعآوری ،تحلیل و توزیع اطالعات به شرح ذیل

میباشد(Mintberg:1976:37):

الف -هدفگذاري:
این مرحله اولین و مهمترین گام در فرآیند اطالعرسانی محسوب میگردد .هرگونه خطا و یا اشوتباه در تشوخیص هودف،
سایر مراحل را نیز دچار اشتباه ساخته و انحراف اطالعاتی را پدید میآورد .هدفگذاری ضومن هودایت تالشهوا ،جهوت
دادن به برنامهها و ارزیابی پیشرفت کار ،نقش مهمی را نیز در طراحی ساختار بر عهده داشته و با توجه به شرایط حاکم بر
محیط داخلی و خارجی سازمانها و در سط کالن کشور بهخصوص در زمان وقوع بحران میتواند مأموریتهای ابالغوی
را در سطوح رسمی ،راهبردی و عملیاتی موردتوجه قرار دهد.

ب -جمعآوري:
مدیریت جمعآوری اگر به شكل صحی اداره شود ،میتواند متناسب با نیاز سازمانی سمتوسوی تهدید و آسیب را
مشخص نموده و راه بخش تحلیل در ارائه راهبرد سازمانی و راهکار مقابله را هموار سازد .برای رسیدن به بهرهوری در
جمعآوری اطالعات باید کاستی ها و نواقص کار را شناخت و برای حل مشكالت آن برنامهریزی کرد .برای این
برنامهریزی باید نقاط ضعف و قوت ،تهدید و فرصتهایی (بررسی محیط و تدوین راهبرد (ماتریس سوات) 3که در
جمعآوری مطرح است مورد توجه قرار گیرد .که برخی از آنها به شرح ذیل میباشد( :دیوید)199:3183:

پ -تحلیل اطالعات:
در زمان بحران به علت کمبود وقت ،زمان تحلیلگران بسیار کم است و این کم بودن میتواند سامانه تصمیمگیری را بوا
چالش مواجه سازد .راه غلبه بر این چالش ،بهرهگیری از سامانههای تصمیمسواز و تصومیمیوار در کنوار نیروهوای کميوی،
صاحبنظر و باتجربه در مجموعه تحلیل اطالعات در زمان بحران است.
ت -توزيع اطالعات:
آخرین مرحله در این فرآیند  ،مربوط به توزیع اطالعات است .شاید در نگاه اول جایگاه توزیع از اهمیت کمتری نسبت بوه
دیگر موارد برخوردار باشد ،اما واقعیت امر این نیست .این بخش ازآنجهت که بهطور مستقیم با تصمیم گیوران و تصومیم

1 - S.W.O.T.: Strong, Weakness, Opportunity, Threat
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سازان اطالعات سر وکار دارد از اهمیت باالیی برخوردار است .بیشترین اهمیت نیز مربووط بوه زموان بحوران اسوت کوه
سرعت در آن نقش حیاتی دارد.
 -1سامانههاي تصمیميار

مفهوم این سامانهها برای اولین بار در سالهای آغازین دهه  71بهوسویله اسوكات مورتوون تحوت عنووان سوامانههوای
تصمیمگیری مدیریت مطرح گردید .او چنین سامانههایی را ،سامانههای تعاملی بر مبنای رایانوه نامیود کوه بوا اسوتفاده از
دادهها و مدلها ،تصمیمگیرندگان را در حل مسائل ساختار نایافته یواری میرسوانند ،از دادههوا و مودلها بهوره میبورد،
مسائلی با ساختارهای متفاوت را حل میکند ،بر روی کارآمدی فرایند تصمیمگیری متمرکز است و انواع آن به شرح ذیول
میباشد( :عبد ا...زاده)38 :3181،
 -3سامانههای تصمیمیار داده محور
بر دسترسی و بهکارگیری سری زمانی دادههای داخلوی یوک شورکت و گواه دادههوای خوارجی و بالدرنوا تأکیددارنود.
سامانههای ساده فایل که توسط ابزارهای جستجو و بازیابی قابل دسترسیاند ،ابتوداییترین سوط عملكورد سیسوتمهای
داده محورند.
 -3سامانههای تصمیمیار مبتنی بر ارتباطات
از فنآوریهای شبكه و مخابرات برای تسهیل فعالیتهای مرتبط بوا تصومیمگیری بهوره میگیرنود .در ایون سوامانهها،
فنآوریهای مخابراتی مثلفه اصلی میباشند.
 -1سامانههای تصمیمیار سند محور
از ذخیرهسازی کامپیوتری و فنآوریهای پردازش برای بازیابی و تحلیل اسوناد بهوره میگیرنود .پایگاههوای بوزرد داده
میتوانند اسناد اسكن شده ،اسناد متنی ،تصاویر ،صدا و ویدئو را در خود نگاهدارند.
 -9سامانههای تصمیمیار دانشمحور
این نوع از تصمیمیارها ،سامانههای انسان -رایانه هستند که از توانایی و مهارت حل مسئله برخوردارند .توانایی و مهوارت
گفتهشده شامل دانش درباره یک حوزه خاص ،فهم مسئله در آن حوزه و مهارت حل برخی از این مسائل میباشند.

شکل  :2نقش سامانههای تصمیمیار در فرآیند تصمیمگیری و ارتقای آن (همان)31 :
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سامانههای اطالعاتی و فناوریهای شبیهساز میتوانند راهحل مثثری در شرایط بحران باشوند.

(Ludik, Sadovska, Barta,

)2010: 23

جدو  ::1نحوه کار سامانههای تصمیمیار (عبدا...زاده)33 :3181،
وظیفه

هدف

مکانیزم

شناسایی مسئله

شرح واض و دقیق مسئله

فرایند استدالل

ایجاد مدل

شرح مدل جهت توصیف ریاضیاتی مسئله

فرمولبندی ،ادغام ،انتخاب و اصالح مدل ،ترکیب

پیادهسازی مدل

برنامه اجرایی کامپیوتری مدل

اعتبار سنجی مدل

گرفتن فیدبک از مدل

تحلیل سمبلیک مشخصهها

حل مدل

فیدبک از حل گر

اجرای حل گر

تفسیر مدل

فهم مدل ،تحلیل نتایج مدل

تحلیل ساختاری ،تحلیل حساسیت

اصالح مسئله و یا مدل تغییرات

انتشار تغییرات ساختاری

حفظ و نگهداری
مدل

توسعه برنامه تخصصی ،استفاده از زبانهای سط باال ،استفاده از برنامههای مولد
مدل

وِنسیم یک سامانه تصمیمیار؛ نرمافزارِ شبیهسازی برای سامانههای پویا محسوب میشود که توسوط شورکت سوامانه
وِنتانا 3ساخته شد .هدف این نرمافزار کمک به شرکتها در جهت پیدا کردن راهحلهای بهینه در موقعیوتهوای مختلوف
میباشد که به تجزیهوتحلیل نیاز دارند.این نرمافزار توانایی دارد که با شناسایی حلقههای علیت 3و یوافتن نقواط

اهرموی1

رفتار پویای سامانهها را شبیهسازی کند.

شکل  :3نمایی از محیط نرمافزار وِنسیم

1 - Ventana Systems
2 - Causal Loop
3 - Leverage Points
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اطالعات و نق

آن در ت یین شاخصهاي بحران

تعیین شاخصها و نشانههای شدت بحران میتواند در فن مدیریت بحران اثرگذار باشد .شاخصها نشان عینی و موالك-
های هادی ابزار مدیریت بحران برای ارزشیابی برنامهها و اقدامات بكار میروند و از طریق آنها میتوان در حصوول بوه
اهداف از پیش تعیینشده اطمینان حاصل نمود .به همین جهت میتوان گفت شاخصها مبنای قضواوت و تصومیمگیری
است که توجه علمی به آن در شناسایی و درك بهتر نارسائیها و موانع و بهطورکلی آسیبشناسوی ،تصومیم گیوران را در
حل مدیریت بحران یاری رساند .شاخصها معیار یک سامانه ،شامل موضوع سنجش ،واحودهای سونجش و ارزش واحود
مذکور ،باید در سه حوزه زیر قادر به پاسخگویی

باشد(Shirastava. Paul: 23: 1988).

 -3بهنظام ارزیابی کمک کنند تا بر اساس آن ،متغیرها و مثلفهها صحی اتخاذ تصمیم صورت پذیرد.
 -3روش حرکت و مسیر حرکت را برای شناخت کارکرد مدیریت فراهم سازد.
 -1شكافهای برنامههایی را از طریق ارزشیابی آشكار کند.
جدو

 ::2برخی از سامانههای اطالعاتی و برنامههای شبیهسازیِ مدیریت بحران ()Urbanek, 2013: 240

اوزه (موضوع)
تجزیهوتحلیل

سامانه اطالعاتي

توضیحات

خطرپذیری (ریسکپذیری)

مورد استفاده برای تأمین امنیت سازمانهوای دولتوی و بخوشهوای عموومی ،خصوصواً

مدیران

طرحریزی (برنامهریزی)

اداره فوریت

شبیهسازی

موج کارشناسی تروریستی

مثسسات راهبردی که بخشهای ارتباطی ،مالی و صنایع همگانی دارند.
فناوریای برای کمک به طرحریزی اضطراری و مدیریت و استمرار فعالیتها.
سامانه نرمافزاری تجزیهوتحلیل ،برنامهریزی و پشتیبانی موقعیتهای اضطراری.
ابزاری برای تخمین بیدرنا انفجارها و خطرات ناشی از نشت مواد شیمیایی.
برنامهای برای شبیهسازی تخریب سدها.

SYMOS’97

ابزاری برای شبیهسازی انتشار آلودگی از منابع.

MONIS

سامانهای برای نمایش اساس (زیربنای) بحران.
این سامانه کوه پشوتیبانی مویشوود بهوسویله دپارتموان انفورماتیوک شوهرداری پوراد،

پایش و نمایش
PREMIS

اطالعات عمومی را پیرامون کیفیت هوای پراد فراهم میکند .ایون سوامانه مخصووص
فروشگاههای چک ساختهشده و نهتنها وضعیت هوا را نشان میدهد بلكه عملیاتی بوودن
جادهها ،سط رودخانهها و غیره را نیز مشخص میکند.

طرحریزی اضطراری
غیرنظامی
شبیهسازی حوادث غیرنظامی

ARCGIS

شبیهساز مدیریت فوریتها

سامانه اطالعاتی جهت برنامهریزی (طرحریزی) منابع شوهری کوه مهوم هسوتند بورای
چارهسازیهای شخصی (غیرنظامی) و اتفاقات پیشبینینشده در جمهوری چک.
شبیهسازی برای تمرین و آموزش مدیریت بحران که ساختهشده جهت کسوب مهوارت-
های ستادی و آمادگی کار با موضوعات مختلف.

نقش سامانههای تصمیم یار در مدیریت بحران در سه حوزه پیشگیری ،کنترل و اقدام را به شرح ذیل میتوان دسوته-
بندی کرد( :حسینی و همكاران)333-81 :3119 ،
مدیریت بحران مبتنی بر سامانههای تصمیمیار با ایجاد همافزایی مطلوب با دیگر ارگانها و سازمانها ،ترویج روش-
های م دیریت بحران و نحوه کنترل امور و کاهش استرس در زمان بحران ،شناسایی عوامل بحورانزا ،تهیوه بانوکهوای

فصلنامه جغرافیای طبیعی ،سال نهم ،شماره  ،13بهار 3115

97

اطالعاتی جامع ،استخراج نقشههای توپوگرافی منطقه و تحلیل آنها و همچنین ارائه و نمایش موقعیتها و وضعیتهوای
بحرانی با استفاده از سامانههای اطالعات جغرافیایی در پیشگیری بحرانها نقش بسزایی دارد.
مدیریت بحران مبتنی بر سامانههای تصمیمیار با رصد عوامل بحرانزا ،راهنمایی در حوزه تصومیمگیوری و تصومیم-
سازی ،شناسایی عوامل بحرانساز با تحلیل اطالعات از طریق سامانههای اطالعات جغرافیایی ،نظارت مستمر و بخش به
بخشبر عوامل بحرانساز منطبق با توپوگرافیهای منطقهای ،استفاده از شبكههای خبری و رسانههوا در راسوتای آگواه-
سازی ،استفاده بهینه از بانکهای اطالعاتی و ارائه گزارشها از وضعیت مناطق تحت پوشش در کنترل بحرانهوا ایفوای
نقش بسزایی ایفا میکند.
مدیریت بحران مبتنی بر سامانههای تصمیمیار با آگاهیبخشی در مدیریت بحرانها توانمندی در برخورد بوا بحوران-
های به وجود آمده با انجام تعامالت و همكاریهای مستمر ،توصیه بر مبنای اطالعات و تحلیل آنهوا ،تلفیوق اطالعوات
بهدستآمده با تجربیات و بهکارگیری آن در صحنه عمل ،تلفیق اطالعات بهدستآمده بوا تجربیوات و بوهکارگیری آن در
صحنه عمل ،استفاده از توان نرمافزاری و سختافزاری در مدیریت بحران در اقدام علیه بحرانها بسیار مثثر واقع است.
 -2سامانههاي تصمیميار در مديريت بحران آب
عوامل زیادی اعم از محدودیت مالی ،شرایط فیزیكی سامانه ،مهارتها و فنواوری موجوود و شورایط فرهنگوی و سیاسوی
وجود توانایی یک کشور در مدیریت تلفات آب را تحت تأثیر قرار میدهند .بااینحال بهبوود بهورهبورداری بورای افوزایش
راندمان و ارائه خدمات بهتر به شهروندان باید جزء اهداف هر کشور باشد.
کنترل تلفات آب بدون شک بهترین وسیله برای افزایش راندمان و ارائه بهتر خدمات است .جهت اجرای یک برناموه
کنترل تلفات آب ابتدا باید از طریق یک رویكرد تشخیصی به شناسایی و درك مشكل پرداخت سپس با طراحی و اجورای
طرحها مشكل را حل نمود ،برنامههای مدیریت تلفات آب طی چهار برنامه اجرا میشوند:
مراله او  :ممیزی آب ،شناسایی حجم بهینه تلفات و شاخصهای عملكرد؛
مراله دوم :مطالعات پایلوت برای ثبات نتایج تحلیل فو در حالت واقعی؛
مراله سوم :مقابله کلی با استفاده از روشهای کاهش تلفات ظاهری و واقعی؛
مراله چهارم :نگهداری پیوسته مكانیسم کنترل تلفات (علیزاده.)57 :3113،
چرخه آب بهصورت عمده تشكیلشده از تبخیر ،تشكیل ابر ،بارش و نهایتاً جاری شدن به دریا ،یوک مولكوول آب در
یک دوره  311ساله 18 ،سال را در دریا 31 ،ماه بهصورت یخ ،تقریباً دو هفته در رودخانهها و دریاچوههوا و کمتور از یوک
هفته را در جو سپری میکند ،گرچه چرخه آب در طول زمان تغییر نكرده ولی فنواوری ،مودیریت تصوفیه و سوامانههوای
توزیع مشمول گذر زمان شدهاند (نظر زاده ،)3183 ،این هدررفتهها به دو بخش ذیل تقسیم میگردد:
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 )3هدر رفت (تلفات) واقعی :3آب هدررفته از شبكه توزیع شامل نشت لولههوا ،اتصواالت و متعلقوات ،نشوت از مخوازن و
حوضها و تلفات ناشی از سرریز مخازن و تلفات واقعی قبل از رسیدن به دست مصرفکننده است(.علیزاده)7 :3113 ،
 )3هدر رفت (تلفات) ظاهری :3این نوع تلفات ناشی از اشتباه در انودازهگیوری مقودار مصرفشوده ،اشوتباه محاسوباتی در
صورتحسابها ،وجود مصرف اندازهگیری نشده و هر نوع مصرف غیرمجاز دیگر (آب دزدی) است (همان.)8 :
نظر به اینكه میزان منابع ورودی آب در شهر تهران محدود است و برای تأمین و تولید آن ،بوهطور معموول و در شورایط
عادی نمیتوان مدیریت صحیحی را بر آن انجام داد ،پس میبایست مدیریت بحران آب را معطووف بوه بررسوی بخوشِ
جریان خروجی و میزان مصرف آب کنیم .در این مقاله با بررسی دادههای مصرف مشترکین استان تهوران بوهطور نمونوه
شهرك زمزم واقع در آب و فاضالب منطقه  3استان تهران در سالهای گذشته بر اساس قرائت کنتورها توسط موأمورین
قرائت ،پایلوتهای انجامشده جهت تعیین میزان هدر رفت ظاهری و واقعی و تعمیم آن بوهکل شوهر بور اسواس قووانین
تعریفشده ،به میزان تأثیر مدیریت بر هر یک از متغیرها بر اساس عوامل تأثیرگذار آن در سامانه دینوامیكی تعریفشوده،
پرداختهایم.
در تمامی شبكههای توزیع آب تعریفی تحت عنوان باالنس آب وجود دارد که در این تعریوف میوزان آب تولیودی بوا
میزان آب مصرفی برابری خواهد نمود.

شکل  :4ساختار عمومی باالنس آب

1 - Losses of Real
2 - Losses of Appearance
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شکل  :5ترسیم مدل دینامیكی به کمک نرمافزار وِنسیم (علیزاده)98 :3113 ،

در این نمودار بهخوبی نمایان است که باوجود باال بودن مصرف مشترکین و تعرفههای پایین ،مصرف سرانه تهران
باالتر از متوسط جهانی است ،ولیكن فرسودگی و تلفات واقعی شبكه و خطوط توزیع آب بسیار آزاردهندهتر از آن است،
بنابراین ضروری است اقداماتی با برنامهریزی مناسب مثل تعمیرات ،نگهداری مناسب ،بازسازیهای دورهای (همچون
کنترل تنش شبكه توزیع و  )...را که به افزایش طول عمر شبكه کمک میکند ،انجام داد.
به همین منظور در جهت کاهش آب مصرفی شرکت آب و فاضالب استان تهران اقدامهای عملیاتی در پایلوتهای
مختلف انجام و میزان اثربخشی آنها را موردمطالعه قرار گرفت که برخی از آنها شرح ذیل است:
 -3طرح مدیریت پیشگیرانه
در پایلوتی که در شرکت آب و فاضالب استان تهران طی مدت دو سال صورت پذیرفت میزان اثربخشی فرایند مدیریت
پیشگیرانه موردبررسی قرار گرفت و ضرورت اجرای آن در کل شهر بر اساس دالیل ذیل ازنظر مدیران مشاهده شد:
حداکثر استفاده بهینه از تجهیزات و کاهش زمان بیکاری آنها؛ حفظ سامانه بهرهبرداری در یک وضعیت مطمئن؛
کاهش هزینههای اقتصادی (تعمیراتی)؛ کاهش میزان قطعات یدکی و ابزار؛ کنترل و هدایت نیروی انسانی؛ ارزیابی
راندمان ،حفظ و نگهداری تجهیزات؛ بهبود سامانه اطالعات فنی .این فرایند به دلیل بازدیدهای مستمر و گزارشهای
مدون باعث کاهش هدر رفت آب در شبكه توزیع شهری شد.
 -3طرح مدیریت فشار
فشار یكی از مهمترین عوامل مثثر در میزان آب در شبكههای توزیع آب شهری و دارای بیشترین و سریعترین اثر
هیدرولیكی بر روی مقدار نشت آن است .پایش آب ورودی به شبكه نشاندهنده کاهش مصرف در ساعات نیمهشب و
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افزایش همزمان فشار در شبكه است که به ترتیب حداقل جریان و حداکثر فشار شبانه نامیده میشوند .در پایلوت
اجراشده در منطقه یک آب و فاضالب استان تهران که دارای شیب بسیار در منطقه (فشار ورودی  7.5اتمسفر) بود ،پس
از نصب فشارشكن به  1.5اتمسفر کاهش پیدا کرد.
 -1مدیریت مصرف مشترکین
در مصارف مشترکین به دو گونه اثربخشی فرهنگی و نصب ادوات کاهنده اقدام گردید .جهت بررسی میزان
اثربخشی این دو فعالیت اقدامی بهصورت پایلوت در شهرك زمزم واقع در آب و فاضالب منطقه  3استان تهران
صورت پذیرفت.
در این پایلوت اقدام به پایش روند مصرف مشترکین و ثبت دادههای کنتور بهصورت عادی شد .پس از گذشت 31
روز و ثبت اطالعات کنتورها ،بر روی تمامی اجزای مصرف مشترکین ادوات کاهنده نصب گردید و بروشورهای
تأثیرگذار بر کاهش مصرف در اختیار مشترکین جهت توسعه امور فرهنگی کاهش مصرف قرار گرفت.
نتایج حاصل از قرائت کنتور قبل و بعد از نصب ادوات کاهنده  -زمان برداشت 24-6

نتایج حاصل از قرائت کنتور قبل و بعد از نصب ادوات کاهنده  -زمان برداشت 6-9
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نتایج حاصل از قرائت کنتور قبل و بعد از نصب ادوات کاهنده  -زمان برداشت 9-14

نتایج حاصل از قرائت کنتور قبل و بعد از نصب ادوات کاهنده  -زمان برداشت 14-18
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نتایج حاصل از قرائت کنتور قبل و بعد از نصب ادوات کاهنده  -زمان برداشت 22-24
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مجموع میزان برداشت در بازه های زمانی مختلف در کل دوره (نتایج خاصل از قرائت کنتور)برای همه مشترکین
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1319.581

1184.225

1381.650

1144.588
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1304.367

1553.094

1812.925

1895.375
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1400

قبل از نصب ادوات
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بعد از نصب ادوات
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422.519
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زمان برداشت0-1 :

زمان برداشت93-0 :

شکل  :7نمودار مصرف مشترکین در بازههای زمانی مختلف
جدو  :3وضعیت نصب ادوات کاهنده مصرف آب
ت یین اجزاي مصرف
میانگین مصرف قبل از نصب ادوات

میانگین مصرف ب د از نصب ادوات كاهنده

كاهنده (مترمک ب در روز)

(مترمک ب در روز)

كنتور شیر ورودي ساختمان

1

1

كنتور شیر داخل پاسیو

1.111333

1.111331

كنتور روشويي داخل سرويس

1.108588

1.100718

كنتور مالوط شیر توالت

1.197188

1.119001

كنتور شیردوش امام (آب گرم)

1.1317801

1.101988

كنتور شیردوش امام (آب سرد)

1.135195

1.301188

كنتور شیر مالوط امام

1.11705

1.189131

كنتور شیر تک سر امام

1.113318

1.113817

كنتور ظرفشويي آشپزخانه همکف

1.333731

1.131135

كنتور كولر ایاط

1.359175

1.373988

كنتور شیر داخل ایاط

1.1383131

1.339118

كنتور روشويي سرويس ایاط

1.111988

1.918575

كنتور شیر دستشويي داخل ایاط

1.1818

1.11105

كنتور شیر داخل زيرزمین

3.35E-15

1.119088

كنتور لباسشويي زيرزمین (گرم)

1

1

كنتور لباسشويي زيرزمین (سرد)

1

1

متوسط مصرف كل (مترمک ب در روز)

3.357188

3.38175

مکانهاي نصب كنتور
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نتیجه نهایی بر اساس اقدامهایی که در شرکت آب و فاضالب استان تهران صورت پذیرفته و مطالعات پایلوتی که در
این استان در مناطق مختلف آن انجام شد میتوان میزان اثربخشی اقدامات اجرایی برای کاهش مصرف آب را با بهوره-
گیری از سامانههای تصمیمیار و نرمافزارهای مرتبط به شرح جدول ذیل اعالم کرد:
جدو  :4نتایج اقدامات جهت اجرایی کردن مدیریت بحران آب با بهکارگیری سامانههای تصمیمیار

عنوان روش

ضریب وزنی

زود بازده

كنتر آب

هزينههاي

بودن

بدون درآمد

مرتبط

ف الیت

تأثیر در
كاه
مصرف

امتیاز از

امتیاز از

امتیاز از

111

111

111

امتیاز از 111

مجموع
امتیاز

18

37

35

31

311

اصالح جنس انشعابات شبكه

81

11

11

31

78.3

شناسایی انشعاب غیرمجاز شبكه

75

15

01

75

70.7

مدیریت فشار در شبكه

85

85

95

81

79.5

سیاستگذاری هوشمندانه در قیمتگذاری آب

85

31

11

15

01.7

کنترل مصرف در انشعابات عمومی شهر

81

81

01

31

08.1

کنترل مصرف آب در انشعابات ویژه

85

81

31

85

07.9

کاهش تعداد اتفاقات با مقاومسازی ،تغییر عمق کارگذاری لوله و ...

85

85

91

31

00.1

اتخاذ سیاستهای تشویقی و تنبیهی

71

91

81

85

05.1

مشارکت بخش خصوصی در توزیع و فروش آب شرب

15

11

71

85

01.0

پایش کمی و کیفی مداوم

05

11

31

85

03.5

راهكارهای فرهنگی ،آموزشی و تبلیغی (تغییر الگوی مصرف)

01

01

51

81

51.5

کنترل و گواهی کیفیت لوله و اتصاالت مورد استفاده در انشعابات

51

75

95

75

58.1

اجرای روشهای سریعترمیم و بازسازی نقاط آسیبدیده

55

81

35

01

53.1

تعویض کنتورهای قدیمی و بیدقت

75

35

15

85

91.8

مدیریت نشت آب در شبكه

31

85

01

31

97.0

اصالح ،نوسازی و بهسازی شبكه جهت کاهش تلفات

31

81

31

01

18.1

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه

91

01

35

15

18.7

نصب کنتور مجزا برای هر واحد مجتمعهای مسكونی

51

31

31

85

15.3

استفاده از قطعات کاهنده مصرف آب در بعد از کنتور مشترکین

31

11

31

15

37.7

بنابراین اطالعات مثثر در فوریتها و مواقع بحرانی ،چارچوب اطالعاتی مقدماتی را برای اعضای تیم بحران فراهم
میکنند که نوعی پیشگیری برای کنترل بحرانها محسوب میشود .مقاله حاضر با استفاده از ساختارها و دادههای
موجود در حوزه آب و همچنین سامانهی تصمیمگیری (وِنسیم) و با بهکارگیری خروجیهای شبیهساز آن ،فرایند تصمیم-
گیری اعضای مدیریت بحران در حوزه بحران آب را با ارائه نمودارها و گرافهای مرتبط و همچنین تحلیلهای
الكترونیكی تسهیل نمود و میتوان نتیجه گرفت که مدیران در مواقع بحرانی با بهکارگیری نرمافزارهای شبیهساز و
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همچنین سامانههای تصمیمساز مشابه میتوانند اقدامات مثثری را در تصمیمگیریها خصوصاً شرایط و موقعیتهای
بحرانی داشته باشند.

قدرداني و تشکر

نگارندگان بر خود وظیفه میدانند از جناب آقای دکتر مهدی خادم دقیق و کارگروه تحقیقاتی ایشان در آب و فاضالب
استان تهران به دلیل مساعدت و همكاری صمیمانهشان در انجام پژوهش حاضر ،تشكر و قدردانی نمایند.
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