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چکيده
همه ساااله بخق قابل توجهي از اعتبارات وزارت نيرو در بخق آب ،صاارو پرو ههای نوسااازی و عالجبخشااي
شااب که های توزيع آب و جمعآوری و دفع فاضااالب ميگردد .ماه يت اين پرو ه ها از ب عد ادا مهدار بودنشاااان در ک نار
محدوديت اعتبارات مالي آنها سبب گرديده که بهرهبرداران همه ساله در چالق اولويت بندی اجرايي پرو ههای نو سازی
و عالجبخ شي قرار دا شته با شند .تجربه ن شان داده که در اولويت بندی اخت صاص اعتبارات برای ا صالح اجزای شبکه در
مناطق مختلف آن ،عموما سوابق حوادث و اتفاقات شبکه و علي الخ صوص ديدگاههای مديريتي و حاکميتي نقق ا صلي را
ايفا نموده و کمتر بعد تحليل اعتمادپذيری شبکه در چارچوب يک سي ستم نظاممند با نگاه جامعنگر به آينده در نظر گرفته
مي شود .استفاده از سيستمهای پشتيبان تصميم ) (DSS1به عنوان يک ابزار قدرتمند که حاصل تلفيق علوم تخصصي مختلف
مرتبط با دانق ساايسااتمهای آب و فاضااالب اساات ،با توجه به وي گي های جامعيت آنهاتا حد زيادی مي تواند پروسااه
تصااميمگيری و اولويت بندی اجرا را تسااهيل و در عين حال علميتر نمايد .مقاله حاضاار به بررسااي ضاارورتهای تعريف و
چارچوب الزم برای پياده سااازی يک  DSSجهت اولويتبندی اجرايي پرو ههای اصااالح شاابکههای آب و فاضااالب مي
پردازد.

کليد وا هها  :شبکه های آب و فاضالب ،سيستم پشتيباني تصميم

 -1مقدمه
اگرچه خطوط لوله شببب هه آب و ا الآ بببی شببب رب مبواآ طر ا یآب مر آب یآا مرا

ا گردند ،ایراب ون آ طه

دالیل اختلف مبواآ طصبببومر ار له طه ار له صبببومر ا گ.ردز ام یبله ایال دالیم ،اددادین ایآط اآل  ،اددادیت آب ایرای ،
اندراف ماند ااقع توسعه ش رب طآ مرح آب اطآلعآت ش هه ا ززززا طآشدز ایال او وع طآ تویه طه دامه مرح  30-15سآله اب که طراب
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ش هه ایود دامد ،دم دمام ادر س ب ا گردد که ش هه آب و ا الآ ی ش رب ،شآام تیوم ام لوله آ طآ دمیآر قدان ا ییس
ا طه ت ون آ مبلهرد .دمال.ه اتفآار طآشدز دم ط تریال آلن ابهال ا توان تصوم نبود که دم قآلب مرح یآا اصیح ش هه ،یک
نق شه ماه دم اخت.آم ط رهطردام ا سن که طدان دم نظر گرالتال اددادیت آب طودیهاب ا ماآن ،ن شآن ا د د ر یزء اویود ش هه چگونه
طآید اصبببیح شبببودز طدی

اسبببن طآ تویه طه اددادیت آب اآل ا الی  ،دم چی.ال شببب هه دم

تی.دهاب ام لوله آ طآ ا بببع.ن ال.زیه ا

.دمال.ه گونآگون ،االوین طیدب ا انتخآ لوله آ ام ط.ال صد آ لوله کآندید تعویض او وع ط س.آم پ.چ.دهاب خوا د طود که ن.آماید
یک نظآم کآمواد طراب الرویید تصب .گ.رب اسنز
 -2ضرورت DSSبرای اولويت بندی اصالح شبکه
تجرطه نشببآن داده که دم االوین طیدب اختصببآا امت آمار طراب اصببیح ایزاب شبب هه دم ایآمق اختلف ون ،مبواآ سببواطق
وادث ا اتفآقآر ش هه ا مل الخصوا دیدگآه آب ادیریت ا آکب.ت نقش اصل ما ایفآ نبوده ا کبتر ام طعد تدل.م امتبآدپذیرب
ش هه دم چآمچو یک س.ست نظآماید طآ نگآه یآا نگر طه وییده استفآده ا شود ][1ز ام نقآط عف ایال مایهرد سیت ون اسن که دم
انتخآ ا االوین طیدب ا صیح ا نو سآمب/طآم سآمب لوله آ ،اثرگذامب ایراب سیآمیو آ دم ط ود شآخص امتبآدپذیرب .دمال.ه ا
تغ..رار ماآن ایال شآخص دم مول دامه ط ره طردامب ،کبتر ادنظر قرام ا گ.ردز طه ط.آن دق.ق تر تعویض ا اصیح ر یک ام لوله آب
کآندید دم یک مرح نو سآمب/طآم سآمب ،طآ تویه طه ایژگ لوله آ ،اوقع.ن اهآن ون آ ا گراف ش هه تومی  ،اثرگذامب ا شخ ص دم
مبلهرد .دمال.ه ا امتقآء سطح سرایس د

ش هه ا ت تغ..ر دم شآخ صه آب شه سن دم سآیر لوله آ خوا د دا شن که دم

مایهرد سیت دم نظر گرالته نب شود ][1ز
اارامه توسبببعه اطزام آب اختلف دم ما.یه .دماانفوماآت.ک ا تج .ز ا پ.آدهسبببآمب سببب.سبببت آب پآیش شببب هه ،طه لطف
پ .شرالن آب شگرف ومه اطزام دق.ق ا  ،2ICTااهآنآت الرا

وامده که دم سآیه ون ا توان چآلش طزمگ االوین طیدب ایرای دم

مرح آب اصببیح ش ب هه آب و ا الآ ببی ما دم قآلب یک سبب.سببت پشببت .آن تصببب (DSS) .طرنآاه میزب ا ادیرین نبودز ام یبله
ایژگ

آب طآمم چی.ال س.ستب  ،پویآی ون اسن که طه لطف کآمطرد اطزام آب پ .شرالته ادلسآمب-ط .یه سآمب دم ون ،ااهآن طراممسآن

 DSSاتیآسب طآ تغ..رار ش هه دم مول ماآن ن.ز طه وسآن ا.سر اسنز

 -3سيستم پشتيبان تصميم برای طرح اصالح شبکههای آب و فاضالب
تعریف:یک س .ست پ شت .آن ت صب .ط صومر سآده س .ستب ا سن ا تی طر کآاپ.وتر طراب کبک طه ت صب .گ.رنده دم م
اسآئم طآ سآختآم پ.چ.ده ][2ز
دف :ا صل تریال دف یک س .ست پ شت .آن ت صب .طراب االوینطیدب ایرای ا صیح ش هه آب و ا الآ ی  ،پ.آده
سآمب یک چآمچو نظآم اید طراب تع..ال اوثرتریال اصی آر خطوط لوله ا تآس.سآر ش هه ام کم مرح یآا اصیح ش هه اسن که
اتیآسب طآ اددادین طودیه دم ماآن اصیح ،کآمای

.دمال.ه ش هه ما تآ د ااهآن داکثر نبآیدز
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ازایآ:ا بتریال ازایآب پ.آده سآمب یک س.ست پشت .آن تصب .م آمتید ام:
کآ ش ماآن تصب .گ.رب
کآ ش زییه آب سراآیهگذامب ا ط رهطردامب
ط ود ک.ف.ن تصب .گ.رب ا م اسئله
ط ود ا آمت آب تصب .گ.رب االراد
ط ود کیترل سآماآن
تس .م امت آمآر ط.ال طخش س.ست
ط ود ط رهامب الردب
 -4اجزای يک DSSبرای اولويت بندی اصالح شبکه
پ.آده سآمب یک س.ست پشت .آن تصب .طراب االوینطیدب ایرای مرح اصیح ش هه و ا الآ ی ن.آماید ایزاب میر اسن:
الف) شبب هه تله اترب :داشببتال امیمآر پآیهاب دق.ق ا کآال ام ایزاب سببخن االزامب یک سببآاآنه ا یدسبب ا ایژگ آب
ال.زیه ون ا وگآ

ام ندوه تغ..رار ایال ایژگ آ دم مول ماآن یه ام ا بتریال الزااآر ادیرین صببد.ح ط رهطردامب ام سببآاآنه آب

ا ید س ا سنز ط س.آمب ام ا داف اومد نظر دم الآم تو سعه ا الآم ط رهطردامب ام ش هه آب و ا الآ ی

ش رب طر ط ستر یک ش هه

تلهاترب طراب پآیش ا ع.ن ااهآنپذیر اسنز س.ست پشت .آن تصب .طراب االوینطیدب ایرای مرح اصیح ش هه و ا الآ ی ن.ز ام
ایال قآمده ا ستثی ن وده ا المم ا سن طآ م صد اداام میئ

.آت کب ا ک.ف ش هه ،ا ع.ن اویود ون ما پآیش گردد تآ طدییو س.له

طتوان اتیآسب طآ ا ع.ن لوله آ ا سآیر ایزاب سخن االزامب ش هه طرنآاه آب اصیح ش هه ما طه ندو اوثرترب طرنآاهمیزب نبودز
) ادل ش .ه سآم .دمال.ک ش هه :ادل ش .ه سآم .دمال.ک ش هه ا ع.ن اویود ش هه ا ا.زان کآمای ون ما اممیآط
ا نبآیدز ی ک ادل .دمال.ه دق.ق اا سیج شده ام ش هه ،قآدم ا سن کآمای ش هه ما دم ق آل رگونه تغ..رار ا صی
ش هه اویود ما پ.ش ط.ی نبوده ا اثرطخش

دم ایزاب

ر سیآمیو طآمسآمب-نوسآمب دم تبآم ش هه تع..ال نبآیدز

پ) طراممسآن ا کآل .راس.ون ادل .دمال.ه  :ش هه آب وطرسآن دم دسن ط ره طردامب دچآم تغ..ر ا تدوالر اتعددب دم
مول ماآن سببتیدز ایال شب هه آ طصببومر تدمیج توسببعه یآالته ا طخش آ ا میرشب هه آب یدیدب طه ون آ ا ببآاله ا شببود ،اصببآمف
سآکی.ال ش ر ا نوع کآمطرب اما

طآ گذ شن ماآن تغ..ر ا یآطد ،لوله آب ش هه ططوم اداام دم اعرض خومدگ  ،شه ستگ  ،اقوع

نشن ا تغ..ر مطرب ستید ،تعب.رار لدظه اب ا طدان یک طرنآاه اشخص ا بچی.ال تغ..ر دم ییس ا ت قطر لوله آ ،ایجآد اشترک.ال
ا اتصآالر یدید ،تغ..ر دم ایآط ا نقآط تأا.ال و ا انرژب س.ست اززز طس.آمب ام اتفآقآر اترق ه ا غ.ر اترق ه ،مبلهرد ش هه ما اتفآار
ام شرایط اال.ه ون ا

سآمدز ام ایال نظر المم ا سن که ش هه آب و ا الآ ی  ،ط صومر دامهاب کآل .ره شده ا ا ع.ن مبلهرد

ایزاب اختلف ون آ طراممسببآن گرددز میاه طر ایال ،قآطل.ت آ ا کآمکرد آب اوثر ا اتعدد یک ادل .دمال.ه دق.ق ا کآل .ره شببده دم
ما.یه آب دیگرب بچون ش یآسآی خطآ ،ادیرین مر ه ا تقآ آب و  ،ادیرین انرژب ،ادیرین نشن ا و طدسآ ن.آاده ،یآنبآی
سیسوم آب تلهاترب ،ادیرین وادث ش رب ا طدران آب م .ع  ،توسعه ش هه ا ززز طراب ط رهطردامن اا ح ا ا ر ال اسنز
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ر) مرح یآا اصببیح ش ب هه :مرح یآا اصببیح ش ب هه طر اسببآگ یواطگوی طه ن.آمایدی آب دامه مرح پآیه میزب شببده ا
ش رب

ا شخ صآر ایزاب اومد ن.آم ش هه طر ا سآگ ون ت .ه ا اویود خوا د طودز مرح آب یآا ا صیح ش هه آب و ا الآ ی

مرح آب طسببب.آم پر زییه اب سبببتید که تآا.ال ا تخصببب.ص امت آم اآل اومد ن.آم ون آ مبواآ دم یک طآمه ماآن ا.آن ادر تآ دمام ادر
صومر ا گ.ردز دم ااق

رامرطهآمگ.رب س.ست آب یآا پشت .آن تصب .طراب االوینطیدب ایرای دم مرح آب اصیح ش هه آب

و ا الآ ی ش رب ن.ز ام ب.ال اددادین ایآط اآل نشآر ا گ.ردز
ث) ادل پ.شط.ی تقآ ببآب و  :مرح آب یآا اصببیح شب هه ،مبواآ طرا یآب تقآ ببآب و دم االق مرح ،ت .ه ا شببوندز ام
سببوب دیگر چآلش االوین طیدب ایرای طراب اصببیح ش ب هه طر اسببآگ ماند تخصبب.ص طودیه آب ادداد ایرای دم دامه آب ماآن
کوتآ ترب (طعضببآ سببآالنه) او ببوم.ن پ.دا ا کیدز ام ایال نظر المم اسببن دم قآلب یک ادل پ.ش ط.ی کییده تقآ ببآب و دم االق آب
کوتآهتر ،اصرف و دم ادل ش .ه سآم .دمال.ک طصومر ااقع ترب طآمگذامب گرددز طدی

اسن پویآی  DSSایال ااهآن ما الرا

ا کید تآ دم صومر اندراف ماند ااقع تو سعه ش ر طآ مرح اطآلعآت ا صیح ش هه ،ا صی آر المم دم پ.شط.ی تقآ آب گره آب
اصرف ن.ز اتیآظرا صومر گرالته ا ام ایال نظر االوین طیدب ،اصیح ا انتخآ لوله آ طه ندو اوثرترب صومر گ.ردز
ج) ادل اممیآط وسبب.بپذیرب :وسبب.بپذیرب لوله آب ش ب هه ا شببهسببتگ ا نشببن ام ون آ طسببته طه مواام اتعددب بچون
کیگ نآایآسب الشآمب ،مبق نآایآسب کآمگذامب ،ش.وه نآایآسب ایرای ا ززز ابهال ا سن طآال طآشدز طدی

اسن رچه شآخص وس.ب

پذیرب لولهاب طآالتر ماد ،االوین تعویض ون لوله ط.شبببتر ا شبببودز ام ایال نظر طآ یب وامب امیمآر ا واآم وادث ا شبببهسبببتگ
لوله آب ش هه ،یک ادل طراب اممیآط سطح وس.ب پذیرب لوله آ توسعه داده شده ا دم ادل  DSSطهآم گرالته ا شودز چیآنچه المم
طآشبببد که ام ادل  DSSطراب طرنآاهمیزب توسبببعه شببب هه دم االق آب ماآن طلید ادر اسبببتفآده گردد ،المم اسبببن دم ادل اممیآط
وس.بپذیرب ،پ.ش ط.ی تغ..رار ظرال.ن .دمال.ه لوله آ ن.ز دم نظر گرالته شودز
چ) ادل ط .یه سآمب :دم سآل آب اخ.ر توسعه ادل آب ط .یه سآمب خصوصآ ادل آب ط .یه سآمب چید داله الراطتهآمب اطزامب
ط س.آم اف.د دم اخت.آم طرنآاهمیزان ا س.آ سن گذامان ارت ط طآ ایآط و قرام داده تآ طآ ته.ه طر پ .شرالن آب ملب دم .طه آب اختلف
ملوم .دماانفوماآت.ک ،الرویید آب پ.چ.ده تصب .گ.رب ما طآ دانش ا وگآ
داله طآ دم نظر گرالتال انواع ق.ود الی  ،ادیریت ا ت

ط.شترب انجآم د یدز تهی.ک آب پ.شرالته ط .یه سآمب چید

آکب.ت ااهآنآر ایژهاب ما ا .آ کردهاند که م.ف اسبب.ع ام سببیآمیو آب ط .یه

پ.ش ما ماب تصب .گ.رندگآن قرام ا د د تآ طه اقتضآب شرایط اختلف ط تریال تصب .ما اتخآذ نبآییدز دم یک اسئله تصب .گ.رب اق.د
طه زییه ا سآیر اددادیت آ ،طراب گزییش لوله آب امیح ام ط.ال صد آ لوله کآندید نو سآمب ا ا صیح دم یک ش هه و ا الآ ی ،
ط .یهسبببآمب نقش کل.دب ایفآ ا کیدز دم اوتوم ط .یهسبببآمب یک ادل  DSSطراب االوینطیدب ایرای مرح اصبببیح شببب هه و ا
الآ بببی  ،اتغ.ر آب تصبببب .شبببآام انتخآ یآ مدم انتخآ

ر یک ام لوله آب کآندید نوسبببآمب دم قآلب اتغ.ر آب صبببفر ا  ،1ا

شآخص آب امتبآدپذیرب ا و س.ب پذیرب طه میوان ا داف ا سئله اطرح ستید که ایدی ت آدل 3ون آ ط صومر یک ی ه ط

.یه پآمتو4

3

Trade-off
Pareto optimal front

4
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یستجو ا گرددز طآ ایراب ایال ادل ،سیآمیو آب ی ه ط .یه پآمتو استخراج شده ا سیآمیو ن آی طر اسآگ مایهرد آب ادیریت دم ماآن
تصب .گ.رب انتخآ ا شودز
دم شهم ( )1چآمچو یک س.ست DSSطراب االوینطیدب ایرای مرح اصیح ش هه و ا الآ ی طر ا یآب ایزاب اومد
اشآمه الوق ا امت آمآر طخش آب اختلف ون ترس .گردیده اسنز
 -5تجارب بين المللي
قریب دا د ه اسببن که توسببعه ادل آب ا تی طر مایآنه دم او ببوع تصببب .گ.رب طراب یآیگزیی خطوط لوله سبب.سببت آب
وطرسبببآن وغآم گردیده اسبببنز رم ] ،[3کل.یر ا بهآمان ] ،[4آدمییکوگ ا بهآمن ] [5اسبببآئراف ا بهآمان ] ،[6طآ اعرال
ادل آی طر پآیه تدل.م واآمب دامه مبر ،تدل.م واآمب سواطق شهستگ آ ا نرخ ون آ ،تدل.م میسک ،مایهرد آب پ.شگ.رانه ا ززز اسئله
انتخآ لوله آب یآیگزیال ما دم خطوط لوله طرنآاهمیزب نبودندز ل آل ا بهآمان ] [7الگومیت ژنت.ک ما طراب ط .یهسبببآمب مرح
میجطخ ش

ش هه آب تومی و تدن طودیه ادداد طه کآم گرالتیدز بچی.ال کریهو ا بهآمان] [8ام تهی.ک ط .یه سآمب چید داله

دم تع..ال سببیآمیو آب نآاغلو پآمتو طراب زییه-امتبآدپذیرب مر آب یآیگزیی لوله آب شبب هه وطرسببآن اسببتفآده نبودندز اوگل.آ ا
بهآمان ] [9یک ادل  DSSطر ا یآب  5اآژال اختلف شببآام تدل.م میسببک ،پ.ش ط.ی شببهسببن ،اممیآط

زییه ،اممیآط سببیآمیو ا

تدل.م داده آ طراب تع..ال االوین ایرای خطوط لوله توسعه دادندز

شکل  .1چآمچو اف وا س.ست پشت .آن تصب DSS .طراب االوینطیدب ایرای مرح آب اصیح ش هه آب و ا
الآ ی ش رب
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بچی.ال ادل آب مگرس.ون سآده ] [10ا ] ،[11ش هه آب مص

] [12ن.ز طراب

اصیوم ا س.ست آب تط .ق الآمب-مص

پ.ش ط.ی شببهسببن لوله آ ا االوین طیدب تعویض ون آ طه کآم طرده شببدهاندز ژانگ ا بهآمان ] [13دم ارامب طر سبب.ر تهآام ادل آب
 DSSدم س .ست آب ایآط و  ،طه ما ش آب اویود دا ایراد ا سآ س ن س ن ا د یدز اال ونهه ایال ما ش آ صرالآ قآطم ال

ا کآما طراب

اتخصص.ال طوده ا کبتر طراب کآمطران ا ادیران ط رهطردامب سآده سآمب شدهاندز دام ونهه ادل آب توسعه یآالته طرخ شآخص آب ا
ک.ف ام یبله تجآم اتخصص.ال ا ط رهطردامان ما دم الرویید تصب .سآمب دم نظر نب گ.رندز
 -6تجارب ملي
طرم س ایآط تدق.ق داخل ن شآن ا د د تجرطه ا شآط
ایرای مرح اصیح ش هه آب و ا الآ ی

دم خ صوا طهآمگ.رب س .ست پ شت .آن ت صب .طراب االوین طیدب

ش رب ایود ندامدز طه میوان چید تجرطه نزدیک طه او وع ،تآطش ا کریب ] [14یک

ماش کآمطردب طر پآیه تآمیخچه وادث ش ب هه ا ونآل.ز زییه آب ون که دم سبب.سببت آب و ش ب رب طه ما ت قآطم یب وامب اسببن،
طراب طرنآاهمیزب ماآن نوسآمب لوله آ امائه دادندز بچی.ال تآطش ا صآطر ] [15طآ استخراج شآخص آب مبده تصب .گ.رب طه امائه یک
ادل اف وا ی ن تع..ال ااااین ا صیح ا نو سآمب ش هه آب تومی و طآ تلف.ق  GISپرداختیدز ا.یآی ] [1طآ تو سعه یک ادل ط .یه
سآمب دا داله خود سآمگآم شونده نوسآمب ش هه آب وطرسآن ش رب ما طرنآاهمیزب نبودز اتهآن ا بهآمان ] [16طآ پ.آدهسآمب ایزاب
اصل یک س.ست پشت .آن تصب .گ.رب اهآن  SDSSام ایال س.ست ی ن تدل.م داده آ ا ادیرین یهپآمچه ش هه تومی و الریدان
ش ر استفآده نبودندز شغل ا بهآمان ] [17طآ طهآمگ.رب یک س.ست پشت .آن تصب .ماش آب ط سآمب ش هه آب الآ ی ما دم قآلب
سه گراه تعب.ر ،نو سآمب ا یآیگزیی طرم س ا سآماآند

کرده ا چگونگ اممیآط ا م قه طیدب ما ش آب ط سآمب ا انتخآ ماش

ایآسب ما تشریح نبودندز
طآ تویه طه ا داف اصل ا ازایآب اتعددب که طراب س.ست پشت .آن تصب .طراب االوین طیدب ایرای مرح ا صیح ش هه آب
و ا الآ ی
"مرا

ش رب ط.آن گردید ،اخ.را شرکن و ا الآ ی استآن خومستآن دم قآلب یک قرامداد اطآلعآت  ،پراژهاب تدن میوان

س .ست پشت .آن تصب DSS .طراب طرنآاهمیزب ا االوین طیدب مرح نوسآمب ا میج طخش ش هه تومی و

ش ر آب دمالول

ا شبببآدگآن" ما دم دسبببتوم کآم قرام داده اسبببنز اگرچه تجرطه نشبببآن داده که طهآمگ.رب تهیولوژی آب نویال کآمطردب ملوم ارت ط طآ
ا ید س  ،دم گآا آب نخ ست.ال ب .شه طآ چآلش آی ماطرا سن ،ال.هال ایآال اتعددب که ا ستفآده ام اطزام یدید دم م ا سآئم پ.چ.ده طآ
خود طه براه دامد ،طآمث ا گردد که سراآیه آب اآل ا الهرب صرف شده دم ایال ماه کآای توی.ه پذیر طآشدز
 -7جمعبندی
دم اقآله آ ر طه طرمس ا ب.ن سآاآنه آب  DSSا اطزام آب ارت ط طآ ون دم تس .م الرویید تصب .گ.رب طراب االوینطیدب
ایرای مرح آب ا صیح ش هه آب و ا الآ ی پرداخته شدز س .ست پ شت .آن ت صب .طراب االوینطیدب ایرای مرح آب ا صیح
ش هه آب و ا الآ ی ات شهم ام طخ ش آب ا صل ادل سآمب ،ط .یه سآمب ،طآنک امیمآر ش هه ،ادل کآل .را س.ون ا ادل پ.ش ط.ی
تقآ آسنز امت آط ذات ا س.ستبآت.ک ط.ال ایال ایزا ام مریق س.ست  DSSطرقرام شده ا دم قآلب یک ادل طرنآاهمیزب میآ

 ،ط تریال
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د اددادین طودیه یسببتجو ا گرددز ام یبله کآمکرد آب اث ن.سببیآم یو آب ایرای اصببیح شب هه ام مرح یآا اصببیح شب هه طآ ق
 کآ ش زییه آ ا ززز ا طآشدز، .ن تصب.ف. ط ود ک،رب. گ. کآ ش ماآن تصب، . آن تصب.ستب آب پشت.رب س.طهآمگ
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ا الببآ بببی

 شبببرکببن ا یببدسببب و،ا طرق

 دانشبببگببآه صبببیعببن و، ت ران،طببآ مایهرد ط ره طردامب

الببآ بببی
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 شبآمه چ آمم،  سآل فت، ایرانGIS  اجله سیجش ام دام ا،") ش رستآن الریدانش ر:یه ش هه تومی و ش رب (اطآلعه اومدب. ط

اولين اجالس «همانديشي با متخصصان علوم آب و محيطزيست»
وزارت نيرو 10 ،اسفند 1396
] [17شغل  ,اا.دم آ؛ اا.رم آ ا بدب اطلق ا م آگ اال شآم ،1387 ،س .ست پ شت .آن ت صب .گ.ر طه ایظوم انتخآ ما ش آب ایآ سب طه
سآمب ش هه آب الآ ی  ،داا.ال بآیش ال و ا الآ ی طآ مایهرد ط ره طردامب ،ت ران ،دان شگآه صیعن و ا طرق ،شرکن
ا یدس و ا الآ ی کشومhttps://www.civilica.com/Paper-NCWW02-NCWW02_061.html ،

