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 چكيده
 

برای برنامه ریزی  که( UWS)1د مدت سیستم آب شهری را برای ارزیابی بلن 2WaterMetاین مقاله مدل 

مدل پیشنهادی از طریق ارزیابی مبتنی بر  .دمی کنیکپارچه استفاده خواهد شد، ارائه  UWSاستراتژیک 

ساله به نمایش در  3۳واقعی یکپارچه در یک مرحله زمانی روزانه در یک افق برنامه ریزی  UWSپایداری یک 

شود و شامل هم تامین آب و هم مدل سازی می WaterMet2توسط هر ساری شیکپارچه  UWS .می آید

. نتیجه کندبررسی میاستراتژی  2با توجه به رشد جمعیت سریع،  WaterMet2شود. می پساب هایسیستم

نتایج نشان  های مداخله مناسب در افق برنامه ریزی است.دهنده نیاز به گزینه( نشان%75یایی تامین آب )پا

هستند که باعث بهبود عملکرد هم سیستم تامین  یافت آبطرح بازی ژاسترات ،استراتژیدهند که بهترین می

 .دمی شو پسابب و هم سیستم آ
 

 WaterMet2دل ، مبازچرخانی آب خاکستریاران، آب ب استحصالسیستم آب شهری،  کلیدی: ایههواژ

 

  مقدمه  -1-1
همچنین توسعه شهرنشینی، تقاضا برای آب شرب و تصفیه شده  م ومرددانش و فرهنگ افزایش جمعیت و افزایش سطح 

بسیاری از نقاط جهان مخصوصا در ، در آب شیرین یل کاهش ذخایرهای اخیر به دلطرفی در سالرا افزایش داده است. از 

الب تصفیه شده، ذیر است. استفاده مجدد از پساب فاضتفاده از منابع تجدید شونده اجتناب ناپخشک اسمناطق خشک و نیمه 

  (2۳14چاتتل و همکاران، ) های احتمالی باشدبودها و بحرانزین مناسبی برای مقابله با کمتواند جایگمی

آب  یهااز شرکت یاریبس یبزرگ برا ایدغدغه به دنش یلدر حال تبد یترشد جمع یلبه دل یشهرآب  یضاقات افزایش

 یماقل ییرخشک است که تغ یمهخشک و ن های یهدر ناح یچالش اصل یزن نچالش هم اکنو ین. ا(2۳14و همکاران  یراست )نا

                                                 
1 Urban water system 
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 و یلد)ف کنندیآب در دسترس را محدود م و منابع دشومی دیج هاییخشکسال یقکمبود آب از طر ایجاد باعث جادر آن

 (2۳14ران مکاه

اخیر  یهاجوابگویی به دغدغهجهت  یفیت آب نامتعارفاکب عنوان یکی از منابع مطمئن وبازیافت و بازچرخانی پساب به

 یبازیافت پساب در جهان، سهم غیرقابل انکار آن جهت افزایش پایدار یترین مزایاآبی مطرح گردیده است. یکی از مهم

 دنش یآتی خواهد بود. در مقابل باید توجه نمود که این مفهوم جهت گسترش و کاربرد یهامدیریت منابع آب طی دهه

؛ مسائلی که در (2۳۳2، )میلر باشدیسالمت، فرهنگ و اقتصاد م ،یمختلف حکمرانی، قانونگذار یهارصهدر ع نیازمند همگرایی

  ایجاد نموده است بجهان چالش بزرگی را بر سر توسعه بازیافت پسا یحال حاضر در کشور ایران و برخی از کشورها

داستفاده قرار نگرفته و یا در به دلیل کیفیت پایین، مور ورکش جهی از منابع آبیتولحجم قاب تاکنون(. 2۳12، ون رنزبورگ)

 یهامحیطی لحاظ نگردیده است. در این راستا با توجه به حجم قابل توجه پسابزیست یها ضوابط و معیارهااستفاده از آن

مختلف زیست محیطی  یهاا لحاظ کردن جنبهب بعاز این منا ادهجهت باز استف یریزبرگشتی، برنامه یهاصنعتی و آب ،یشهر

  باشدها مورد توجه میمناسب جهت جبران بخشی از این کمبودها و همچنین کاهش آلودگی یبه عنوان راهکار

مقاصد شرب، زراعی، صنعت و تولید فاضالب  یو روستایی کانون اصلی مصارف آب برا یجوامع شهر .(2۳14 اردکانیان،)

 .باشندمی نسانیا

 

 (UWC) یشهر چرخه آب  -1-2
 هایفعالیت عبارتی به دارد آبخیز هایحوزه و آبی منابع روی رب یادزی بسیار تاثیر جمعیت رشد و شدن صنعتی و رهش

 عمل طبیعی آب چرخه مانند شهری آب چرخه کلیت هرچند بنابراین است گذار تاثیر آبی منابع و طبیعی محیط روی بر انسان

. شودمی تغییر دچار فاضالب تمدیری و آوری جمع زهکشی، آب، تامین نظیر اییهیتفعال انجام با هم دیحد زیا تا اما کند،می

  تاس مشاهده قابل 1-2شکل  در چرخه این سیر. آیدمی وجود به یا 2شهری آب چرخه است که صورت بدین

 . شودمی محسوب آب لادتع انمیز مطالعه ایرب مناسب واحد مفهومی و مبنای یک شهری آب چرخه .(2۳۳2، مارسالک)

 

 
 چرخه آب در شهر(1-1) شکل

 

                                                 
2 The Urban Water Cycle 
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 2WaterMetمدل مفهومی   -1-3

 

2WaterMet ا بر تعادل جرم است که عملکرد مرتبط ب یمبتن ی،ساز یهاز نوع شب ی،مدل مفهوم یکUWS را با  هیکپارچ

 آب، مسئله) هاو شار هایاندر آغاز به همه انواع جر یسم. متابولیسنجدم یمورت کبه ص یداریمرکز بر موضوعات مرتبط با پات

 ،bو همکاران  یان)بهزادروزمره الزم هستند، اشاره دارد  UWS یانجام کارکردها یدست( که برا یناز ا یمواد و موارد انرژی،

-( استفاده از یک مدل فیزیکی برای شبیهUWS)ک سیستم آب شهری رسوم به مدل سازی ییکی از رویکردهای م (.2۳14

های فیزیکی معموال پیچیده و با این حال مدل .خصوصیات کیفیت آب هستندایی شناس و  UWSیکیلهیدروسازی رفتار 

. زحمت استوقت گیر و پر مطالعات موردیبرای بسیاری از  ،امر نیا های ورودی زیادی دارند.هستند و نیاز به داده دقیقبسیار 

ی کمی سازی یهای مفهومی دارای توانا، مدلدر مقابلکنند.  شبیه سازیرا  UWS توانند بخشی ازها فقط میبعالوه این مدل

آب  یکپارچه مدیریتهای آب در یک سیستم فعل و انفعاالت تاثیراجازه درک  UWSدر  هالیندآ مسیرهای جریان و بارهای

ومی های مفهمدلهای خی نمونهبر .سازدکان پذیر میامشوند با هم در آن در نظر گرفته می پسابو  که آب آشامیدنی ریشه

 ،)مارکوپولوس و همکاران UWOT(، 2۳۳1 ،)میچل و همکاران AQUACYCLEاند عبارتند از ر گذشته توسعه یافتهکه د

2۳۳2 ،)UVQ ( و 2۳1۳ ،)میچل و دیاپرCWB (2۳1۳ت، ماکای و لس.) کپارچهیآب  ستمیس یساز هیها شبمدل نیهدف ا 

 هیشب نیچن است. مصرف، از منبع تا UWSسراسر  در آب انیو حجم جر ندهیآال یبارها نیو تخم یمنطقه شهر کیدر 

 UWS کیرا در  پسابو آب  نیمتا نهیدر زمجدید و سنتی  یهاکیاز تکن یعیوس فیسازد تا طیرا قادر م زانیربرنامه یساز

یستم به صورت یک سری سازی فرآیندها و اجزای کلیدی در خدمات آب شهسازی یکپارچه به معنای شبیهمدل کنند. بررسی

یکپارچه  UWSبا شبیه سازی  ءهر جز درهای مرتبط با آب تی که جریانحال وق با این .دارای ارتباط متقابل استو پیچیده 

ونکاتش و بر اساس ضرایب تاثیر ارائه شده توسط سایر شارها  آنگاه ندسنجیده شد WaterMet2برای هر مرحله زمانی در 

ر متابولیسم به بتنی بهای مایر شارسازی س)کمّی WaterMet2این قابلیت  .ندآیی در میرت کمبه صو( 2۳14) همکاران

های همتای دیگر متمایز از مدل این مدل د تانشوعث میبایکپارچه(  UWSر محیطی در شبیه سازی های تاثیخصوص رده

 1-2در شکل  (شوندی میمدل ساز WaterMet2در  هایی کهمصارفسازی، منابع و یرهای جریان آب اصلی )ذخیرهمسشود. 

های تشریح شده های آب و سایر شاربه عنوان روشی برای مدل سازی جریان نیز انهروز جرمد. یک تعادل قابل مشاهده هستن

-هلول مثال( و مسیرهای جریان )ازنایر آب )مثل مخذخ. کنندعمل میآب به صورت مرزهای آب  مصارفرود. منابع و ه کار میب

 .هستندآب در ناحیه شهری  سازی و انتقالذخیرهدهنده هر نوع دارایی فیزیکی با قابلیت ای اصلی( نشانه
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 WaterMet2مدل سازی در فرآیندها، ورودی ها و خروجی (2-1) شکل

 

ع شرونقاط مصرف آب ز ا ی، آنها عموماً از آب مصرف کپارچهی یآب شهر یها ستمیس یمدل ساز یمطالعات متعدد برا رغمیعل

 یآن به عنوان مجموع تقاضا یشود و تقاضایم یمدل ساز یمنبع خارج کیبه عنوان  یدنی، آب آشامنیراکنند. بناب یم

 (.2۳1۳ت، ماکای و لس)شود ینشده است محاسبه م نیتأم تمرکزم ریغ ای یمحل نیتام یکه توسط طرح ها یامحله

 یهاستمیس ریز یاجزا ریسا ش دهد و آن را بابه منابع آب گسترا ر یدنیآب آشام یسازکند تا مدل یتالش م حاضرقاله م

 ادغام کند. یآب ، فاضالب و زهکش نیتام

 

 مواد و روش  -1-4
  

 2درجه و  73 یاییول جغرافدر ط واقع شده است. یشهرستان سار یبخش مرکز ندران، درمرکز استان ماز یسار شهر

 یتاز نظر موقع یقرار دارد. شهر سار یقهدق  75و درجه  32تا  یقهدق 71درجه و  32و عرض  یقهدق 13درجه و  73تا  یقهدق

شهر  ینا یعی،طب یت. از لحاظ موقعباشدیشت مد و یدو بخش کوهستان دارای البرز کوهرشته هاییهواقع در کوهپا یاییجغراف

آن به  یب غربو جنو یجنوب هایمتو تنها قسقرار گرفته  یسارشهرستان  ایمازندران و در منطقه جلگه یایب درر جنود

 یات جنوباز ارتفاع باشدیم استانرودخانه  ترین. رودخانه تجن، که از پر آبگرددیم یکم ارتفاع منته ماهورهای تپه و هاکوه

از  متوسط آن دارد. ارتفاع یانو از سمت جنوب به شمال جر نمایدیشهر عبور م یش شرقشهرستان سرچشمه گرفته و از بخ

جزء  متریلیم 525 یانهسال یبارندگ یزاناست و با م یممال یارشهر از جنوب به شمال و بس یعموم یب، شمتر 32 یاسطح در

 شده است. داده نشان 1-3در شکل  یشهر سار یت. موقعشودیمحسوب مپرباران  بتاٌمناطق نس
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 یشهر سار یاییجغراف یتموقع(3-1) شکل

 

های هواشناسی و ورودی منابع شود، دادهمید ی شهر ساری ایجامحدوده مطالعات برایرا  WaterMet2 مفهومی ابتدا مدل

رای سال آینده وضعیت سیستم آب شهر ب 3۳شود و برای های ورودی وارد مدل میته به عنوان دادهذشسال گ 3۳آب را برای 

-یم یابیز( ارBAUمعمول ) یطرادر ابتدا با فرض ش  UWSیهرآب ش مسیستشد. اهد خوتمامی اجزای سیستم پیش بینی 

 .شودیانجام نمساله  3۳ ییزق برنامه ردر اف UWSدر  یکار موثر یچمثالً ه شود

سازد تا یمان را قادر ریزامه، برنزارتفاده از این ابسابا که باشد یبازچرخانی آب م، WaterMet2 لهای مدیکی از قابلیت

طول دوره ه مجدد از آب خاکستری در ان و استفادآوری آب باریبی جمعکهای تریرا برای استراتژی سیستم آب شهر عملکرد

  بینی شود.سازی پیششبیه

شود و از افزودن از  یآغاز م 14۳2است که در سال « بآ یافتزبا »دوم بر اساس مداخله  یاستراتژ :2مداخله  استراتژی

 یم یلسطح شهر تشک یهناح یاسدر مقدر کنار هم  4WRG چرخانی آب خاکستریبا و 3WHR آوری آب بارانجمع یهاطرح

 یفونس یو آب را فقط برا کنندیم یها جمع آورها و سنگفرشها، جادهرواناب را از سقف RWHکه طرح  شود یمفرض . شود

 مخزن با یتسه متر مکعب ظرف یکه خانوار دارا شودیفرض م RWHدر طرح . کندیم ینسبز تام یفضا یاریتوالت و آب

 ۳574برابر با  RWHطرح  یتفعال یبرا یاز(. برق مورد ن2۳12 در سال است )وارد و همکاران یورو 52ساالنه  یاتیعمل ینههز

آب   GWRطرح (. 2۳13ان و همکار یان، بهزاد2۳12 شود )وارد و همکارانیزده م ینمکعب تخم راعت بر متوات س یلوک

 یهصفت یو آب خاکستر کندیم یآور( جمعییلباسشو نیدوش، ماش ها،ییرفشوظ ینکو س هاتشوییثال از دس)م یخاکستر

اعت وات س یلوک 1524برابر با  یآب خاکستر یهرق تصف. مصرف بکندیم یافتباز یاریتوالت و آب یفونآب س ینتام یشده را برا

                                                 
3 Rain water harveting 
4 Grey water recycling 
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-نشان میده شهر ساری را که محدو 1-3شکل براساس شود. ینظر گرفته م( در 2۳۳7 ،بر متر مکعب بود )ممون و همکاران

 گیرد. را در بر می GWRو  RWHهای ستراتژی بازیافت آب با طرحا درصد خانوارها 2۳شود حدود میفرض  دهد.

 

 
 ساری محدوده شهر(4-1) شکل

 

 

 بحث و نتایج   -1-5
 که 1ژی شماره استرات شکل دهد. در اینآب تحویل شده را نشان میکل نیاز آبی را در مقابل کل یزان م 1-7س شکل اسابر

 452که برابر  دهدشده را نشان میآب تحویل اختالف زیادی بین تامین نیاز آبی و کل  باشدمیوضعیت موجود  ندمه روادا

باشد میزان می GWRو  RWHکه استراتژی طرح  2اتژی شماره درحالی که در مقایسه با استر باشد.میمیلیون متر مکعب 

 . باشدر مکعب میمیلیون مت 122برابر کل نیاز آبی و کل آب اختالف بین 
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 دهکل نیاز آبی و کل آب تحویل شمیزان (7-1) شکل

 

مشخص،  یطیو در مح ینمع یدوره زمان یکسامانه در  یک ینکهل اعبارت است از احتما یناناطم یتقابل یکل تعریف

ایایی که میزان پ 1-2براساس شکل  (.1521دهد )بازووسکر و همکاران،  انجام یخوبخاص به  ایودهرا در محد اشیفهوظ

 75برابر تامین آب زان پایایی می باشد،می وضعیت موجودمه روند اداکه بیانگر اره یک دهد. استراتژی شمتامین آب را نشان می

د رصد2۳فرض شده است حدود که شد بامی GWRو  RWHهای که طرحژی شماره دو که در استراتباشد و درحالیدرصد می

 باشد. درصد می 27برابر آن ب میزان پایایی تامین آکنند که تفاده میاس GWRو  RWH هایطرحارها از خانو

 

 
 ب ن پذیری تامین آطمیناا (2-1) شکل

 



 

 2 

  

 گيرینتيجه  -1-6

 
های مختلف افزایش یافته است و مسئله میزان مصارف در بخشهای اخیر، شهر ساری با توجه به رشد جمعیت در سال

با مسئله تعادل  uwsریزی استراتژیک ای برنامهدر این پژوهش بر WaterMet2مدل  تامین آب را دچار مشکل خواهد ساخت.

ه چگونه یک رویکرد دهند کنتایج به دست آمده نشان میساله نشان داده شد.  3۳ریزی عرضه و تقاضا در آینده در افق برنامه

 فاده کرد.مداخله آینده است ترین استراتژیرا برای کمک به برنامه ریزان در تعریف به WaterMet2مثل مدلسازی یکپارچه 

حل واقعی نوید بخش برای رسیدن به یک راه هایکه برخی استراتژی استنتایج نمایش یافته در این جا بیانگر آن   اگرچه

تست  WaterMet2های مداخله متفاوت را باید تعریف کرد و بیشتر از این توسط مدل وسیعی از استراتژیدامنه وجود دارد اما 

  آینده و معیار ریسک را بتوان بررسی کرد.ی کرد تا چند سال و ارزیاب
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Abstract  
This paper presents the “WaterMet2” model for long-term assessment of urban water system (UWS) 

performance which will be used for strategic planning of the integrated UWS. The suggested model is 

demonstrated through sustainability-based assessment of an integrated real-life UWS for a daily time-

step over a 30-year planning horizon. Sari city integrated water system model modeled by WaterMet2 

includes both water supply and wastewater systems. The WaterMet2 model examines two strategies in 

light of rapid population growth. The result of the water supply reliability (57 %) shows the need for 

appropriate intervention options over the planning horizon. The results demonstrate that the best and 

robust strategies are those which improve the performance of both water supply and wastewater 

systems. 
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