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Water consumption management strategies seek to reduce
water consumption and establish a reasonable and
sustainable balance between water supply and demand.
The purpose of this paper was to rank the consumption
management strategies in drinking water distribution
networks by using Multiple Attribute Decision Making
(MADM). To this end, four strategies and five attributes
were considered to form the decision making matrix. The
strategies were: 1) Cultural approach; 2) Using low-flow
fixtures; 3) Increasing water tariffs; 4) Reducing
permissible water consumption without income. Five
attributes were: 1) Strategy implementation cost; 2) Time
required for the implementation of the strategy; 3)
Customer satisfaction from the strategy implementation;
4) Impact of strategy on consumption reduction; 5) Impact
of strategy on unaccounted for water. These studies were
conducted in Central Province Rural Water and
Wastewater Company. In order to determine the score of
each strategy from each index, group decision making
was used and a questionnaire was distributed among 14
authorities of the Company. The average scores were
incorporated into the decision matrix. Furthermore the
weight of each attribute was determined using the Entropy
method. In order to process the decision making matrix,
WASPAS method was used and calculations were
implemented in Excel 2010 spreadsheet. Finally, the
strategies were ranked and the results showed that the best
strategy to reduce drinking water consumption in the
villages of this province is to use low-flow fixtures.
Therefore, it is recommended that these fixtures be made
available to the public in accordance with a
comprehensive plan and also the necessary training in this
regard be provided.
Keywords: Multiple Attribute Decision Making, Low-flow
fixtures, Water consumption management, Weighted
aggregated sum product assessment.
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راهبردهاي مدیریت مصرف آب به مجموعهاي از راهبردها گفته میشود که
با هدف کاهش مصرف و برقراري یک تعادل منطقی و پایدار بین عرضه و
 هدف از این تحقیق رتبهبندي.تقاضاي آب طراحی و اجرا میشوند
راهبردهاي مدیریت مصرف در شبکههاي توزیع آب شرب با استفاده از
 بهاین منظور براي تشکیل ماتریس.تصمیمگیري چند شاخصه بود
 چهار راهبرد و پنج شاخص درنظر گرفته شد که راهبردها،تصمیمگیري
) استفاده از ابزارآالت کاهنده2 ) فرهنگسازي؛1 :بهترتیب عبارتند از
) کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد و پنج4 ) افزایش آببها؛3 مصرف؛
) مدت زمان الزم براي2 ) هزینه اجراي راهبرد؛1 :شاخص بهترتیب شامل
) میزان تأثیر4 ) میزان رضایت مشترکین از اجراي راهبرد؛3 اجراي راهبرد؛
) میزان تأثیر اجراي راهبرد در کاهش5 اجراي راهبرد در کاهش مصرف؛
 این مطالعات در شرکت آب و فاضالب روستایی استان.آب بدون درآمد
 بهمنظور مشخص نمودن امتیاز هر راهبرد.مرکزي مورد بررسی قرار گرفت
 پرسشنامهاي. از روش تصمیمگیري گروهی استفاده شد،از هر شاخص
 مسئول شرکت مذکور توزیع و میانگین امتیازات در ماتریس14 بین
 وزن. متن پرسشنامه در پیوست ارائه شده است.تصمیمگیري لحاظ شد
 بهمنظور پردازش.هر شاخص نیز با استفاده از روش آنتروپی تعیین شد
 بهکمک نرمافزار. استفاده شدWASPAS ماتریس تصمیمگیري از روش
 محاسبات الزم صورت گرفت و نهایتاً راهبردها رتبهبنديExcel 2010
 نتایج نشان داد بهترین راهبرد براي کاهش مصرف آب شرب در.شدند
 لذا پیشنهاد. استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف است،روستاهاي این استان
میشود طبق برنامهاي جامع این قطعات در دسترس مردم قرار گرفته و
.آموزشهاي الزم در این خصوص ارائه شود
 ارزیابی، تصمیمگیري چند شاخصه، مدیریت مصرف آب:واژههاي کليدي
. تجهیزات کاهنده مصرف،محصول جمع شده با وزن

درآمد در جدول باالنسینگ انجام دادهاند؛ صالحنیا و همکاران
( ،)1386فطرس و همکاران ( Haque et al. (2015) ،)1392و
) Sahin et al. (2017که همگی اثر قیمت آب بر مصرف آن را
مورد بررسی قرار دادهاند و یا احمدلو و کرمی ( )1394که تاثیر
فرهنگسازي در جامعه بر اصالح الگوي مصرف آب را مورد بررسی
قرار دادهاند اشاره کرد .اما همانطور که مشخص است در هر
تحقیق تنها یک راهبرد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است؛
بنابراین ضروري است تا با بهرهگیري از یک رویکرد جامع و
نظاممند ،راهبردهاي مختلفی که بهمنظور کاهش مصرف آب در
شبکههاي توزیع آب قابل بهکارگیري هستند مورد بررسی و
رتبهبندي قرارگیرند.
یکی از روشهایی که امروزه بهمنظور رتبهبندي و انتخاب
بهترین گزینه (راهبرد) از میان چندین گزینه با درنظر گرفتن
چندین معیار (شاخص) مورد استفاده قرار میگیرد مدلهاي
تصمیمگیري چند شاخصه است .تاکنون از این مدلها
استفادههاي مختلفی در صنعت آب و فاضالب انجام شده است از
جمله :انتخاب بهترین لوله براي بازسازي شبکههاي توزیع آب
( ،)Salehi et al., 2018سنجش کیفیت آب و شناسایی مکانهاي
مستعد خطرهاي زیستمحیطی با درنظر گرفتن شاخصهاي
مختلف کیفیتی (،)Mladenović-Ranisavljević et al., 2018
شناسایی و اولویتبندي بخشهاي مختلف شبکههاي توزیع آب
و فاضالب بهمنظور نوسازي آنها ( Tscheikner-Gratl et al.,
 ،)2017انتخاب بهترین راهبرد بهمنظور جایگزین نمودن با تامین
آب دوگانه (آب خام و تصفیه) (.)Cole et al., 2018
از نظر علمی ،مدلهاي تصمیمگیري چند شاخصه با مسائلی
که از قبل ،تعداد گزینهها در آن تعیین شده باشد ،مرتبط است و
تصمیمگیرنده تعداد محدودي گزینه را انتخاب ،اولویتبندي و
رتبهبندي میکند .بهطور کلی این روش بهدنبال ارزیابی یک
مجموعه از گزینهها با توجه به مجموعهاي از معیارها است
(جهانگیري و جهانگیري1396 ,الف) .الزمبه ذکر است این مدلها
را میتوان بهصورت گروهی نیز مورد استفاده قرار داد که در
آنصورت باید گروهی از افراد در امر تصمیمگیري شرکت داده
شوند (ضرغامی و احسانی .)1390 ،امروزه مدلهاي تصمیمگیري
چند شاخصه بسیار مورد توجه و استفاده محققان در صنایع
مختلفی ازجمله آب و فاضالب قرارگرفتهاند (جهانگیري و
همکاران .)1396 ،با اینحال باید توجه داشت که بررسی سوابق
مطالعاتی نشان میدهد که مطالعات بسیار اندکی در خصوص
اولویتبندي راهبردهاي مدیریت مصرف آب شرب صورت گرفته
است.
بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف رتبهبندي راهبردهاي
مدیریت مصرف آب در شبکههاي توزیع آب با استفاده از
تصمیمگیري گروهی چند شاخصه مطابق شکل  1صورت گرفته

 -1مقدمه
امروزه چهل درصد از جمعیت جهان با کمبود آب مواجه هستند
بدون اینکه به مکان زندگی آنها توجه شود ( Calzadilla et al.,
 .)2011از سویی دیگر ،دسترسی به منابع آب شیرین از مسائل
بسیار مهم در بیشتر کشورها ازجمله منطقه خاورمیانه و کشور
ایران است (عزتی فیض1394 ،؛  .)Nazari et al., 2018ایران
بهدلیل قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک جهان در
زمره کشورهاي با محدودیت منابع آب قلمداد میشود و بههمین
دلیل نیز این ماده حیاتی ،یکی از مهمترین ارکان توسعه کشور
است که توسعه سایر بخشها در گروي بهرهبرداري پایدار از آن
است (عزتی فیض.)1394 ،
با توجه به کاهش محسوس منابع آب تجدیدپذیر و
محدودیتهاي موجود در توسعه منابع آب جدید در اکثر نقاط
دنیا ،تمرکز رویکردهاي مدیریتی بهمیزان قابلتوجهی از مدیریت
عرضه به مدیریت تقاضا تغییر نموده است .مجموعهاي از راهبردها
که با هدف کاهش مصرف آب و برقراري یک تعادل منطقی و
پایدار بین عرضه و تقاضاي آب طراحی و اجرا میشوند،
راهبردهاي مدیریت مصرف آب نامیده میشوند (انصاري و
همکاران .)1396 ،در این راهبردها ،تالش بر این است که با
استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف ،افزایش آگاهی مصرف
کنندگان ،بهکارگیري ابزارهاي قانونی و تعرفهاي و همچنین
رویکردهاي مدیریتی بهینه ،آب را از یک کاالي مصرفی به یک
کاالي ارزشی و اقتصادي تبدیل نمایند (تابش و همکاران1396 ،؛
صالحنیا و انصاري .)1386 ،امروزه روشهاي مختلفی براي
مدیریت مصرف آب مورد استفاده قرار میگیرد که مهمترین
روشها عبارتند از :مدیریت و کاهش مصارف مجاز آب بدون
درآمد ،استفاده از لوازم و شیرآالت کاهنده مصرف ،فرهنگ سازي
مصرف کنندگان (از طریق اجراي برنامههاي آموزشی و تبلیغاتی)
و افزایش آببها .بدیهی است هریک از روشهاي فوق در
صورتیکه بسترسازي مناسبی انجام شده باشد ،میتواند تاحدودي
در کاهش مصرف مؤثر باشد .اما هزینهها ،زمان اجرا ،میزان
اثرگذاري و فرآیند تأثیر هر یک متفاوت خواهد بود (تابش و
همکاران.)1396 ،
گرچه تحقیقات داخلی و خارجی متعددي در خصوص ارائه
راهکارهایی بهمنظور مدیریت مصرف آب صورت گرفته شده است
که بهعنوان مثال میتوان به تحقیقات زیر اشاره کرد :ملکینسب
و همکاران ( ،)1386طالعزاده و همکاران (Nazer et al. ،)1393
)(2010و ) Price et al. (2014که همگی آنان به ارزیابی
صرفهجویی در مصرف آب خانگی بهواسطه استفاده از قطعات
کاهنده مصرف پرداختهاند؛ شمسایی و همکاران ( )1390که
تحلیلی بر مدیریت مصرف آب با کنترل پارامتر مصرف مجاز بدون
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است .منطقه مطالعاتی این پژوهش شبکه توزیع آب شرب
روستایی استان مرکزي است.
در این مطالعات براي تشکیل ماتریس تصمیمگیري چهار
راهبرد و پنج شاخص درنظر گرفته شد و بهمنظور مشخص کردن

امتیاز هر راهبرد از هر شاخص ،از تصمیمگیري گروهی استفاده
شد .نتایج نشان داد بهترین راهبرد براي کاهش مصرف آب شرب
در روستاهاي این استان استفاده از ابزار آالت کاهنده مصرف است.

تعیین شاخصها

تعیین گروه تصمیمگیرنده

تعیین راهبردها

مشخص کردن امتیاز هر راهبرد از هر شاخص حسب میانگین امتیازات گروه تصمیمگیرنده و تشکیل ماتریس تصمیمگیري

تعیین وزن شاخصها با استفاده از روش آنتروپی

پردازش ماتریس تصمیم گیري با استفاده از روش WASPAS

اولویتبندي راهبردها
شکل  -1مدل مفهومی اولویتبندي راهبردهاي مدیریت مصرف آب

و  )5میزان تأثیر اجراي راهبرد در کاهش آب بدون درآمد.
راهبردها هم عبارت بودند از )1 :فرهنگسازي؛  )2استفاده از
ابزارآالت کاهنده مصرف؛  )3افزایش آببها؛  )4کاهش مصارف
مجاز آب بدون درآمد .در گام دوم بهمنظور مشخص کردن امتیاز
هر راهبرد از هر شاخص ،از تصمیمگیري گروهی استفاده شد.
بدین منظور پرسشنامهاي بین  12مدیر آب و فاضالب روستایی
شهرستانهاي استان مرکزي و  2مسئول در ستاد استان (جمعاً
 14پرسشنامه) توزیع و طی سواالتی امتیازهایی بین  1تا  5به هر
راهبرد از حیث هر شاخص توسط آنان داده شد .در نهایت میانگین
امتیازات این  14نفر محاسبه و در ماتریس تصمیمگیري لحاظ
شد و بدینصورت ماتریس مذکور تشکیل شد.
بدیهی است که در فرآیند اولویتبندي و تصمیمگیري ،ممکن
است تمامی شاخصها به یک اندازه حائز اهمیت نباشند ،بنابراین
پس از تشکیل شدن ماتریس تصمیمگیري ،وزن هرکدام از
شاخصها با استفاده از روش آنتروپی مطابق روابط ( )1تا ()4
تعیین شد .در ابتدا  Pijبا استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد .سپس
 Ejبا استفاده از رابطه ( )2مشخص شد .پس از آن مقادیر  djبا
استفاده از رابطه ( )3محاسبه و در نهایت وزن هر شاخص ( )Wjبا
استفاده از رابطه ( )4تعیین شد.

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه مورد مطالعه
در این تحقیق منطقه مورد مطالعه استان مرکزي است.
مساحت این استان چیزي حدود  29،127کیلومتر مربع و داراي
 1،429،475نفر جمعیت است که  329،690نفر از آنان جمعیت
روستایی هستند .شرکت آب و فاضالب روستایی این استان تا
پایان سال  1396تعداد  824روستا با جمعیتی معادل 290،254
نفر را تحت پوشش قرار داده است (درگاه ملی آمار1395 ،؛
همشهري آنالین1396 ،؛ شرکت آب و فاضالب روستایی استان
مرکزي.)1396 ،
 -2-2ماتریس تصميمگيري
بهمنظور اولویتبندي راهبردها ،در ابتدا الزم است که ماتریس
تصمیمگیري تشکیل شود ،لذا در گام اول راهبردها و شاخصهاي
موردنظر مشخص شدند .الزمبه ذکر است راهبردها و شاخصهاي
درنظر گرفته شده در این تحقیق ،طی تحقیقات پیشین (تابش و
همکاران )1396 ،بهصورت گروهی تعیین شده بودند که
شاخصها بهترتیب عبارت بودند از )1 :هزینه اجراي راهبرد؛ )2
مدت زمان الزم براي اجراي راهبرد؛  )3میزان رضایت مشترکین
از اجراي راهبرد؛  )4میزان تأثیر اجراي راهبرد در کاهش مصرف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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که 𝑗𝑑 :درجه انحراف شاخص  jاست.

که 𝑗𝑖𝑃 :ماتریس تصمیم نرمال شده :xij ،امتیاز گزینه  iاز شاخص
( jهمان میانگین امتیازات داده شده توسط اعضاي گروه) و :m
تعداد راهبردها هستند.

𝑗𝑑
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1
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()2

که  :Wjوزن شاخص jاست (جهانگیري .)1397 ,بدیهی است وزن
محاسبه شده براي هر شاخص بین صفر تا یک ( 0تا  100درصد)
بهدست خواهد آمد .این مراحل بهطور خالصه در شکل  2نشان
داده شده است.

𝑖=1

که 𝑗𝐸 :میزان آنتروپی شاخص  jاست.
𝑗𝐸 𝑑𝑗 = 1 −

()3

ماتریس تصميمگيري نرمال شده

ماتریس تصميمگيري
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شاخص 2

شاخص 1

𝟓𝟏𝒙
𝟓𝟏𝑷 =
𝒎∑
𝟓𝒊𝒙 𝟏=𝒊
𝟓𝟐𝒙
𝟓𝟐𝑷 =
𝒎∑
𝟓𝒊𝒙 𝟏=𝒊

…

𝑥12
= 𝑃12
∑4𝑖=1 𝑥𝑖2
𝑥22
= 𝑃22
∑4𝑖=1 𝑥𝑖2

𝑥11
= 𝑃11
∑4𝑖=1 𝑥𝑖1
𝑥21
= 𝑃21
∑4𝑖=1 𝑥𝑖1

….

…

….

….

…

𝟓𝟒𝒙
𝟓𝟒𝑷 =
𝟓𝒊𝒙 𝟏=𝒊𝟒∑

...

𝑥42
= 𝑃42
∑4𝑖=1 𝑥𝑖2

𝑥41
= 𝑃41
∑4𝑖=1 𝑥𝑖1

راهبرد 4

…

شاخص 5

…..

شاخص 2

شاخص 1

x15
x25

…..
…..

x12
x22

x11
x21

راهبرد 2

….

….

….

….

….

x45

….

x42

x41

راهبرد 4

راهبرد 1
راهبرد 2

𝟒

𝟓𝒊𝒙

4

.....

∑

𝟏=𝒊

𝑥𝑖2

∑

𝑖=1

4

∑

𝑥𝑖1

𝑖=1

راهبرد 1

مجموع هر
ستون

ميزان آنتروپی شاخصها
شاخص 5

…

شاخص 2

شاخص 1

𝟓𝟏𝑷𝒏𝑳 × 𝟓𝟏𝑷

…
…

𝑃12 × 𝐿𝑛𝑃12

𝑃11 × 𝐿𝑛𝑃11

راهبرد 1

𝑃22 × 𝐿𝑛𝑃22

𝑃21 × 𝐿𝑛𝑃21

راهبرد 2

….

…

….

….

𝟓𝟒𝑷𝒏𝑳 × 𝟓𝟒𝑷

...

𝑃42 × 𝐿𝑛𝑃42

𝑃41 × 𝐿𝑛𝑃41

𝟓𝟐𝑷𝒏𝑳 × 𝟓𝟐𝑷

4

…

𝟒

] 𝟓𝒊𝑷 𝒏𝑳 × 𝟓𝒊𝑷[∑
𝟏=𝒊
𝟒

𝟏
−
𝟓𝑬 = ] 𝟓𝒊𝑷 𝒏𝑳 × 𝟓𝒊𝑷[∑
𝟒 𝒏𝑳

…

𝟏=𝒊

…
راهبرد 4
4

] ∑[𝑃𝑖2 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖2

مجموع هر
ستون

] ∑[𝑃𝑖1 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖1

𝑖=1
4

1
−
∑[𝑃𝑖2 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖2 ] = 𝐸2
𝐿𝑛 4
𝑖=1

𝑖=1
4

1
−
∑[𝑃𝑖1 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖1 ] = 𝐸1
𝐿𝑛 4

𝑗𝐸

𝑖=1

درجه انحراف شاخصها
مجموع انحراف شاخصها
𝟓

𝒋𝒅

∑

شاخص 5

…

شاخص 2

شاخص 1

1 − 𝐸5 = 𝑑5

...

1 − 𝐸2 = 𝑑2

1 − 𝐸1 = 𝑑1

𝟏=𝒋

𝑗𝑑

وزن شاخصها
شاخص 5
𝟓𝒅
𝟓𝒘 =
𝟓
𝒋𝒅 𝟏=𝒋∑

…

…

شاخص 2
𝑑2
= 𝑤2
5
𝑗𝑑 ∑𝑗=1

شاخص 1
𝑑1
= 𝑤1
5
𝑗𝑑 ∑𝑗=1

𝑗𝑊

شکل  -2مراحل محاسبه وزن شاخصها

در مسائل تصمیمگیري چند شاخصه پس از تشکیل ماتریس
تصمیمگیري ،کافی است با بهکارگیري یکی از روشهاي موجود،

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ماتریس تصمیمگیري مساله را مورد پردازش قرار داد (جهانگیري،
 .)1397روشهاي مختلفی بدینمنظور ارائه شده که یکی از
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جدیدترین آنها روش ارزیابی محصول جمع شده با وزن
) 1(WASPASاست که اولین بار توسط Zavadskas et al.
) (2012معرفی شده است .این روش ،ترکیبی از دو مدل WSM
(مجموع وزنی) و ( WPMمحصول وزنی) است که از ویژگیها و
مزایاي مهم استفاده از آن ،دقت بیشتر در مقایسه با روشهاي
مستقل است ،بهگونهاي که دقت آن تا  1/3برابر در مقایسه با
روش مجموع وزنی و  1/6برابر در مقایسه با روش محصول وزنی
نیز میرسد .عالوهبر این ،سادگی محاسبات مربوط به آن از مزایاي
دیگر این روش محسوب میشود .لذا در این تحقیق با بهکارگیري
روش مذکور بهدلیل سادگی محاسبات و دقت باالیی که دارد و با
انجام مراحل زیر ماتریس مسئله مورد پردازش قرار گرفت .این
مراحل عبارتند از -1 :نرمالسازي ماتریس تصمیمگیري با استفاده
از روش خطی بهوسیله رابطه ( ،)5در صورتیکه شاخص موردنظر
از جنس سود باشد (یعنی هرچه امتیاز شاخص بیشتر باشد بهتر
خواهد بود) و استفاده از رابطه ( )6در صورتیکه شاخص موردنظر
از جنس هزینه باشد (یعنی هرچه امتیاز شاخص کمتر باشد بهتر
خواهد بود) .الزمبه ذکر است شاخصهاي اول و دوم؛ یعنی هزینه
و زمان اجراي راهبرد از جنس هزینه و بقیه شاخصها از جنس
سود هستند -2 .محاسبه مقدار ) Qi(1با استفاده از رابطه (-3 )7
محاسبه مقدار ) Qi(2با استفاده از رابطه ( -4 )8محاسبه  Qiبا
استفاده از رابطه (.)9
𝑗𝑖𝑥
𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑥𝑎𝑀

()5

()7

که ) :𝑄𝑖(1مجموع وزنی راهبرد  iاست.
𝑛

()6

𝑗𝑤) 𝑗𝑖𝑥(∏ =

()8

)(2

𝑖𝑄

𝑗=1

که ) :𝑄𝑖(2محصول وزنی راهبرد  iاست.
()9

𝑗𝑤) 𝑗𝑖𝑥(𝑄𝑖 = 0.5 ∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑖𝑗 𝑤𝑗 + 0.5 ∏𝑛𝑗=1

که 𝑖𝑄  :نمره نهایی هر راهبرد و در واقع میانگین مجموع وزنی و
محصول وزنی راهبرد  iاست.
مراحل پردازش ماتریس تصمیمگیري بهطور خالصه در شکل
 3نشان داده شده است .بدیهی است هر راهبرد که مقدار Q
بیشتري کسب کند داراي امتیاز و اولویت باالتري خواهد بود
(جهانگیري و جهانگیري1396 ،ب) .در نهایت راهبردها حسب
نمرات بهدست آمده از بیشترین نمره تا کمترین نمره رتبه بندي
شدند .الزمبه ذکر است تمامی روابط با استفاده از نرم افزار Excel
 2010مورد محاسبه قرار گرفتند.
 -3نتایج و بحث

= 𝑗𝑖𝑥

جدول  1ماتریس تصمیمگیري مسئله مربوطه را که براساس
میانگین امتیازاتی که حسب نظرات مدیران و کارشناسان شرکت
آب و فاضالب روستایی استان مرکزي بهدستآمده است نشان
میدهد.
با استفاده از روابط ( )1تا ( )4وزن هر شاخص برحسب درصد

که  : 𝑥ijنرمال شده مقدار  xijو 𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑥𝑎𝑀  :بیشترین مقدار  xijدر
شاخص ( jشاخصهاي از جنس سود) هستند.
𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑖𝑀
𝑗𝑖𝑥

𝑗𝑤 𝑗𝑖𝑥 = ∑𝑛𝑗=1

)(1

𝑖𝑄

= 𝑗𝑖𝑥

محاسبه شد که شکل  4مقدار عددي آنها را نشان میدهد.

که 𝑗𝑖𝑥 𝑖𝑛𝑖𝑀  :کمترین مقدار  xijدر شاخص ( jشاخصهاي از
جنس هزینه) است.

جدول  -1ماتریس تصميمگيري مربوط به راهبردهاي مدیریت مصرف آب شرب روستایی استان مرکزي

هزینه اجراي راهبرد

راهبرد

مدت زمان الزم براي اجراي

راهبرد

ميزان رضایت مشترکين از اجراي

مصرف

تاثير اجراي راهبرد در کاهش

بدون درآمد

راهبردها

تاثير اجراي راهبرد در کاهش آب

شاخصها

فرهنگسازي

3/71

3/71

3/64

3/54

3/50

استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف

3/00

3/07

3/14

3/36

3/43

افزایش آببها

3/43

3/00

2/71

3/21

3/36

کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد

3/00

3/18

2/91

3/09

3/36

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تعيين بيشترین مقدار شاخصهاي از جنس سود و کمترین مقدار شاخصهاي از جنس هزینه
شاخص 5

شاخص 4

شاخص 3

شاخص 2

شاخص 1

W5

W4

W3

W2

W1

وزن شاخصها

x15

x14

x13

x12

x11

راهبرد 1

x25

x24

x23

x22

x21

راهبرد 2

x35

x34

x33

x32

x31

راهبرد 3

x45

x44

x43

x42

x41

راهبرد 4

𝟑𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴

𝟏𝒊𝒙 𝒊𝒏𝒊𝑴

𝟏𝒊𝒙 𝒊𝒏𝒊𝑴

بيشترین/کمترین مقدار

𝟓𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴 𝟒𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴

نرمالسازي ماتریس تصميم
شاخص 5

شاخص 4

شاخص 3

شاخص 2

شاخص 1

W5

W4

W3

W2

W1

𝟓𝟏𝒙
𝟓𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴
𝟓𝟐𝒙
=
𝟓𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴
𝟓𝟑𝒙
=
𝟓𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴
𝟓𝟒𝒙
=
𝟓𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴

𝑥14
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖4
𝑥24
=
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖4
𝑥34
=
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖4
𝑥44
=
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖4

𝑥13
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖3
𝑥23
=
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖3
𝑥33
=
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖3
𝑥43
=
𝑀𝑎𝑥𝑖 𝑥𝑖3

𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖2
𝑥12
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖2
=
𝑥22
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖2
=
𝑥32
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖2
=
𝑥42

𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖1
𝑥11
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖1
=
𝑥21
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖1
=
𝑥31
𝑀𝑖𝑛𝑖 𝑥𝑖1
=
𝑥41

وزن شاخصها

= 𝟓𝟏𝒙

= 𝑥14

= 𝑥13

= 𝑥12

= 𝑥11

راهبرد 1

𝟓𝟐𝒙

𝑥24

𝑥23

𝑥22

𝑥21

راهبرد 2

𝑥31

راهبرد 3

𝑥41

راهبرد 4

𝟓𝟑𝒙
𝟓𝟒𝒙

𝑥34
𝑥44

𝑥33
𝑥43

𝑥32
𝑥42

محاسبه مجموع وزنی ،محصول وزنی و نمره نهایی هر راهبرد
)𝟐(

𝐢𝐐
)𝟐(𝐐 𝐐𝟏(𝟏) +
𝟏
𝟐
)𝟐(𝐐 +
𝟐

)𝟏(𝟐𝐐

𝟐
)𝟐(𝐐 +
𝟑

)𝟏(𝟑𝐐

𝟐
)𝟐(𝐐 +
𝟒
𝟐

)𝟏(𝟒𝐐

)𝟏(

𝐢𝐐

𝐢𝐐

5

= 𝟏𝑸

5
)(2

Q1 = ∏(x1j )wj

)(1

Q1 = ∑ x1j wj

j=1
5

= 𝟐𝑸

j=1
5
)(2

Q 2 = ∏(x2j )wj

)(1

Q 2 = ∑ x2j wj

j=1
5

= 𝟑𝑸

j=1
5
)(2

Q 3 = ∏(x3j )wj

)(1

Q 3 = ∑ x3j wj

j=1
5

= 𝟒𝑸

j=1
5
)(2

Q 4 = ∏(x4j )wj

)(1

Q 4 = ∑ x4j wj

j=1

راهبرد 1
راهبرد 2
راهبرد 3
راهبرد 4

j=1

شکل  -3مراحل پردازش ماتریس تصميمگيري بهمنظور تعيين امتياز کلی هر راهبرد

%40/00

%23/44

%8/43
%0/94
تاثیر اجراي راهبرد در
کاهش آب به حساب
نیامده

تاثیر اجراي راهبرد در
کاهش مصرف

میزان رضایت مشترکین از
اجراي راهبرد

مدت زمان الزم براي
اجراي راهبرد

وزن شاخصها برحسب درصد

%27/19

هزینه اجراي راهبرد

شکل  -4مقدار عددي وزنهاي محاسبه شده براي هر شاخص برحسب درصد

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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کشف نیازها و خواستههاي مشتریان و برآورده ساختن آنها یک
شرط اساسی براي موفقیت در دنیاي رقابتی کنونی محسوب
میشود ( .)Goutam et al., 2007در تحقیقی که توسط انصاري و
صالحنیا ( .)1393صورت گرفته ،مشاهده شد که رضایتمندي
مشترکین ،مصرف طوالنیمدت آنان را تحتتاثیر قرار داده است.
پس از پردازش ماتریس تصمیمگیري با استفاده از روابط ()5
تا ()9؛ نمرات ) 𝑄𝑖 ،𝑄𝑖(2) ،𝑄𝑖(1که بهترتیب مجموع وزنی ،محصول
وزنی و امتیاز کلی هر راهبرد نام دارند و همچنین رتبه نهایی هر
راهبرد براساس امتیاز 𝑖𝑄  ،در جدول  2نشان داده شده است.

چنانچه در شکل  4مشخص است وزن شاخصها با یکدیگر
متفاوت هستند بهگونهاي که بیشترین وزن مربوط به شاخص
سوم ،یعنی میزان رضایت مشترکین از اجراي راهبرد با مقدار
عددي  %40/00و کمترین وزن مربوط به شاخص پنجم ،یعنی
تاثیر اجراي راهبرد در کاهش آب بدون درآمد با مقدار عددي
 %0/94است .بنابراین مشخص است که از نظر مدیران و
کارشناسان شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزي رضایت
مشترکین از طرحها و راهبردهاي جدید مدیریت مصرف آب از
اهمیت باالیی برخوردار است .امروزه نیز موضوع رضایت مشتري
یکی از ارکان اساسی در سازمانها محسوب میشود بهگونهاي که

جدول  -2نمرات مجموع وزنی ،محصول وزنی ،امتياز کلی و رتبه نهایی هر راهبرد
نمرات

)𝟏(

)𝟐(

𝒊𝑸

رتبه نهایی
دوم

𝒊𝑸

𝒊𝑸

فرهنگسازي

0/903

0/898

0/901

استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف

0/935

0/933

0/934

اول

افزایش آببها

0/855

0/850

0/853

چهارم

کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد

0/895

0/891

0/893

سوم

راهبردها

رضایت مشترکین از اجراي راهبرد ،میزان تأثیر اجراي راهبرد در
کاهش مصرف و میزان تأثیر اجراي راهبرد در کاهش آب بدون
درآمد در شبکههاي توزیع آب شرب روستاهاي استان مرکزي با
مشارکت دادن گروهی از مسئولین شرکت آب و فاضالب روستایی
این استان و کمک گرفتن از نظرات آنها رتبهبندي شدند .در
نهایت تحلیل دادهها نشان داد استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف
بهترین راهبرد بهمنظور مدیریت مصرف آب در روستاهاي این
استان است .لذا پیشنهاد میشود طبق برنامهاي جامع ،قطعات
کاهنده مصرف آب در دسترس مردم قرار گرفته و آموزشهاي
الزم در این خصوص ارائه شود.

چنانچه در جدول  2مشخص است راهبرد دوم ،یعنی استفاده
از ابزارآالت کاهنده مصرف رتبه اول ،راهبرد اول ،یعنی
فرهنگسازي رتبه دوم ،راهبرد چهارم ،یعنی کاهش مصارف مجاز
آب بدون درآمد ،رتبه سوم و نهایتاً راهبرد سوم ،یعنی افزایش
آببها ،رتبه چهارم را بهمنظور مدیریت مصرف آب در شرکت آب
و فاضالب روستایی استان مرکزي کسب نمودهاند.
 -4نتيجه گيري
یکی از اصلیترین مشکالت شرکتهاي آب و فاضالب تأمین آب
شرب با شاخصهاي قابل قبول کمّی و کیفی در شرایطی است
که بخش عمدهاي از کشور ایران تحت شرایط بحرانی آب قرار
دارد و باال بودن سرانه مصرف موجب میشود تعادل تقاضا و آب
در دسترس از بین برود .در این شرایط باید مدیریت مصرف را در
دستور کار قرار داد .لذا سیاستها و راهبردهاي مدیریت مصرف
آب همواره میتواند بهعنوان یک ابزار مدرن و دقیق درجهت
تأمین اهداف شرکتهاي آب و فاضالب مورداستفاده قرارگیرد.
هدف این راهبردها کاهش مصرف آب و برقراري یک تعادل
منطقی و پایدار بین عرضه و تقاضاي این ماده حیاتی است.
در این تحقیق با استفاده از یک مدل نوین تصمیمگیري چند
شاخصه به نام  WASPASچهار راهبرد مدیریت مصرف آب شامل:
فرهنگسازي ،استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف ،افزایش آببها
و کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد با درنظرگیري شاخصهاي
هزینه اجراي راهبرد ،مدت زمان الزم براي اجراي راهبرد ،میزان
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1- Weighted Aggregated Sum Product Assessment
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بهنظر شما فرهنگسازي در مدیریت مصرف آب چقدر موجب رضایت مشترکین شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي میشود؟
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بهنظر شما فرهنگسازي در مدیریت مصرف آب چهقدر در کاهش مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟
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مستلزم صرف زمان است ؟
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روستایی استان مرکزي میشود؟
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فاضالب روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟
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بهنظر شما کاهش مصارف مجاز بدون درآمد آب چهقدر در کاهش مصرف آب مشترکین شرکت آب و
فاضالب روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟
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بهنظر شما کاهش مصارف مجاز بدون درآمد آب چهقدر بر میزان آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟
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