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 براهیم شاه قاسمیادکتر  یجناب آقا

 تهراندانشگاه  محترم بازنشسته استاد

سال انجمن آب و فاضالب ایران در  دهیبرگز شکسوتیپ و

1397

ای خود لطفاً یک معرفی اجمالی از سوابق علمی و حرفه* 

فرمایید: را ارائه

از دانشگاه  1352لیسانسم را در رشته آب و خاک در سال  -

با بورس فارغ التحصیالن رتبه  1353شاپور گرفتم. در سال جندی

اول عازم امریکا شدم. فوق لیسانسم را در مهندسی آب و خاک 

در دو  1358و دکترا را در روزهای پایانی سال  1355در سال 

به شکل « مهندسی محیط زیست»و « مهندسی منابع آب»رشته 

Double Major  پس از   1359اخذ کردم و در فروردین ماه سال

التحصیلی به ایران برگشتم و در دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ

ها کار شدم. در اردیبهشت ماه همان سال دانشگاههمشغول ب

تعطیل شدند. مهندسین مشاور پارس کنسولت که یکی از 

های خصوصی مرتبط با مسائل آب و فاضالب ترین شرکتیقدیم

های مختلفی را در امر در اصفهان دفتری داشت که پروژه است

کرد. با این آب و فاضالب در منطقه از جمله شهر اصفهان اداره می

ای خود دفتر در ارتباط قرار گرفتم و اولین تجربیات فنی و حرفه

ضالب ری فاآورا با این شرکت شروع کردم. طراحی شبکه جمع

خانه فاضالب این شهر را در دفتر اصفهان این کرد و تصفیهشهر

خانه آب زابل که همراه دیگر همکاران انجام دادم. تصفیهشرکت به

خانه آب بدون شیر تصفیه»صورت هدر شرکت پارس کنسولت ب

طراحی شده بود « Valveless water treatment plant»یا « فلکه

با اعمال تغییراتی در سیستم  .کرد کار نمیدالیل مختلف عمالًبه

خانه و نیز واحدهای فیلتراسیون توانستم هیدرولیکی تصفیه

برداری برسانم. پس از آن به درخواست خانه را به بهرهتصفیه

مکان کردم و در دفتر مدیران شرکت پارس کنسولت به تهران نقل

ها، دانشگاهکار شدم. پس از بازگشایی همرکزی شرکت مشغول ب

هایی بود که نظر به اهمیت رشته مهندسی آب یکی از رشته

مختلف از های غیرقابل کتمان موضوع آب، در تعدادی از دانشگاه

جمله دانشگاه صنعتی اصفهان نیز دائر شد. برای دانشجویان این 

های کارشناسی نیز دروس گرایش در مهندسی عمران و در دوره

روژه، فرآیندهای تصفیه آب و فاضالب مهندسی آب و فاضالب و پ

های آب و فاضالب و هیدرولیک را تدریس خانهو طراحی تصفیه

دانشگاه تهران، دانشکده فنی پس از آمدن به تهران، در کردم. 

دروس هیدرولیک و آب و فاضالب به تدریس دانشکده فنی 

بعد از چهار  نیز نهایتدر .التدریسی مشغول شدمصورت حقهب

پس در دانشکده فنی . از آننتقل شدمسال به دانشگاه تهران م

دانشگاه تهران، در دوره کارشناسی دروس هیدرولوژی مهندسی، 

هیدرولیک، مهندسی آب و فاضالب و در دوره کارشناسی ارشد و 

بیولوژیکی تصفیه  -دکترا دروس فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی

های آب و فاضالب و در مواقعی خانهیهآب و فاضالب، طراحی تصف

نیز هیدرولوژی پیشرفته را تدریس می نمودم. در دوره کارشناسی 

عنوان استاد راهنما و یا هارشد و دکترا دانشجویان مختلفی را ب

 استاد مشاور سرپرستی نمودم. 

های ستادی التحصیالن مذکور هم اکنون یا در حوزهفارغ

های کارشناسی یا نهادهای دولتی در پستوزارت نیرو و یا دیگر 

های ها نیز در تشکلکار هستند. بسیاری از آنهمدیریتی مشغول ب

های مختلف آب و فاضالب در حال اجرای این پیمانکاری در پروژه

ها بوده و یا در دفاتر مهندسین مشاور مشغول کارهای پروژه

ند که هستها مطالعاتی و طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه

جانب موجب شور و شوق بیشتر این ،هادیدار هر از گاهی آن

 د.شومی

تعدادی از این عزیزان نیز موفق به اخذ مدرک دکترا از 

اند که هم اکنون در دهشهای داخلی و یا خارجی دانشگاه

کار تحقیق و تدریس های مختلف کشور و یا خارج بهدانشگاه

ها و از جمله جناب آقای گان آنبهمشغول هستند. تعدادی از نخ

« علوم و مهندسی آب و فاضالب»دکتر تابش مدیر مسئول نشریه 

نیز در دانشکده مهندسی عمران پردیس فنی دانشگاه تهران 

عنوان اساتید دانشگاه ههمکار بنده بوده و هستند که حضورشان ب

تهران جزو افتخارات همیشگی بنده بوده و خواهد بود.

را  های خود در زمینه آب و فاضالبگزارشی از فعالیت* 

 .بیان فرمایید

های من در این ارتباط شامل دو بخش است. بخشی که فعالیت -

های آموزشی و دانشگاهی است و بخش دیگری مربوط به فعالیت

های شرح فعالیتکه مربوط به فعالیت در این صنعت است. 

 د.شارائه  لقبآموزشی بنده در در پاسخ به سوال 

های متعددی را در ارتباط در صنعت آب و فاضالب نیز پروژه

با موضوعاتی از قبیل مطالعه و طراحی خطوط انتقال آب، 
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های آب، مطالعه و طراحی خانههای توزیع و تصفیهشبکه

های فاضالب را ابتدا خانههای جمع آوری، انتقال و تصفیهشبکه

و سپس در مهندسین مشاور  در مهندسین مشاور پارس کنسولت

های آب و فاضالب، بر پروژهام. عالوهتهران سحاب مدیریت کرده

سازی را پروژه سد 4ر تهران سحاب، مدیریت در مهندسین مشاو

رسانی روزهام. در مقاطعی نیز وزارت نیرو برای بدار بودهنیز عهده

ه نمودند که در زمیناطالعات کارشناسان خود از بنده دعوت می

ها در دانشگاه شهید عباسپور هایی را برای آنآب و فاضالب کالس

سازی هایی نیز برای آمادهو یا دانشگاه تهران تشکیل دهم کالس

دانشجویان بورسیه وزارت جهاد که عازم هلند بودند تشکیل 

د که بنده هم تدریس دروس هیدرولیک و آب و فاضالب شمی

 عهده داشتم.ها را براین کالس

ها در دوره چهل و یک سال حال ارائه تمامی فعالیتهر در

گنجد. خوشحالم که عملیات اجرایی گذشته در این مختصر نمی

عهده هایی که در این صنعت براکثریت قریب به اتفاق پروژه

ام به پایان رسیده و یا در شرف به پایان رسیدن هستند. داشته

اند در تکمیل شدههایی که برداری از آنست که بهرها هاسال

های راستای رفاه عموم در جریان است و در بحث مربوط به چالش

ها رو در صنعت آب و فاضالب هرجا ضروری باشد از آنپیش

صحبت خواهد شد.

های آب و فاضالب و نیز شرکت گیری و توسعهروند شکل* 

ها را چگونه ارزیابی قوانین و چارچوب عملکردی آن

؟کنیدمی

 های آب و فاضالبهای تشکیل شرکتزمینه

به اختصار و براساس مستندات موجود، در ایران نخستین 

مستقل بنگاه "با نام  1302رسانی شهری در سال تشکیالت آب

گذاری و تاسیس شد. از آن زمان با لوله "بیرجند لولهآب خیریه

رسانی به شهرهای کشور، موضوع های آباجرای تدریجی شبکه

رد، تر و حسب مورسانی شهرها نیز جدیمدیریت تاسیسات آب

تاسیسات ایجاد شده، تدوین  اداره قوانین مقطعی مربوط به نحوه

ت این دوران پراکندگی و فقدان و تصویب شد. عمده مشکال

های ها، سازمانانسجام در مدیریت آب شهری که در شهرداری

ای و در مواردی در بخش خصوصی متمرکز بودند و نیز آب منطقه

نگر، مشکالت فنی تاسیسات، هنگام و آیندهریزی بهفقدان برنامه

های شهری، بحران در آوری فاضالبهای جمععدم وجود سیستم

 های مالی، عدم وجود نیروی انسانی کارآمد، ضعف در بنیهیتظرف

علمی و صنایع پشتیبان و فقدان ارتباط فرهنگی مناسب با مردم، 

 های بارز این دوره بوده است. از مشخصه

کشور و  پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز بازسازی و توسعه

نیرو  با هدف حل مشکالت مذکور معاونت آب و فاضالب در وزارت

ایجاد شد و با تشکیل آن، کار مطالعه و بررسی سوابق تأسیسات، 

 با سرعت بیشتری ادامه یافت.

های آب و فاضالبروند تشکیل شرکت

 1361آب در اواخر سال  س از تصویب قانون توزیع عادالنهپ

شود این قانون نوعی قانون مادر بخش آب کشور محسوب میکه به

ساخت تا با همکاری وزارت نیرو، وزارت کشور را موظف می

تقسیم  را برای« شرکت آب و فاضالب»های مستقلی به نام شرکت

فاضالب  آوری و تصفیهعتأسیسات جم و توزیع آب شهری و اداره

 شهرها زیرنظر شورای شهر تشکیل دهد.  در محدوده

 ،با تشکیل معاونت آب و فاضالب در پیکره وزارت نیرو

های آب و فاضالب در اوایل سال اساسنامه شرکتنویس اولیه پیش

ارائه شد. این اساسنامه با اصالحاتی، در قالب ساختار  1369

ای نهایتاً در اواخر سال غیردولتی با استقالل مالی و مدل منظومه

به تصویب شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به دولت ابالغ  1369

ی آب و فـاضالب، با هاپس از ابالغ قـانون تشکیل شرکت شد.

های آب و فـاضالب طی تشکیل و استقرار تدریجی شرکت

خدمات آب و فاضالب  ارایه ، وظیفه 1373-1370های سال

ای جدا و به این های آب منطقهها و سازمانشهرها، از شهرداری

 ها منتقل شد. شرکت

های آب و فاضالب شهری، سال از تاسیس شرکت 12پس از 

 و فاضالب روستایی نیز به مجموعههای آب شرکت 1381در سال 

با هدف زمینه سازی  1397وزارت نیرو ملحق شد. در اواخر سال 

های آب و فاضالب شهری و روستایی، سازی شرکتبرای یکپارچه

های شرکت 1398ن در سال ای تنظیم شد که پس از ابالغ آالیحه

ن تشکیل استانی شکل گرفت. با نگاهی بر قانو یکپارچه

دلیل توان دریافت که بههای آب و فاضالب، به آسانی میشرکت

ها شرکت گاه استقالل مالی و ادارهفقدان ثبات سازمانی، هیچ

عمل صورت بازرگانی و براساس مقررات قانون تجارت جامهبه

چه که در ابتدا خالف آنهای آب و فاضالب برپوشید و شرکتن

شکل کامال خصوصی اداره تشکیل و به دولتیباید با ساختار غیر

شدت خود گرفتند و بهشدند، ناخواسته، ساختار دولتی بهمی

وابسته به منابع دولتی و ایرادهای حاکم بر ساختارهای دولتی 

های آب و فاضالب منجر شدند. این انحراف از اهداف اولیه شرکت

بیشتر ده که در بخش مربوطه با جزئیات های متعددی شبه چالش

 به آن پرداخته خواهد شد.

های برآمده از سی سال تشکیل و طور خالصه اهم تجربهبه

های شکل های آب و فاضالب را مستقل از چالشفعالیت شرکت

 شرح زیر خالصه نمود:توان بهگرفته در طول زمان می

آوری نیروی متخصص در سطوح گوناگون روزجذب و به .1
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 ؛و کارگر فنی مدیریتی، کارشناسی، کاردانی
نهادینه ساختن و ارتقای سطح دانش فنی در مطالعه، اجرا،  .2

های بزرگ انتقال آب و برداری و نگهداری سامانهبهره

 ؛آوری و تصفیه و دفع پسابجمع
مند ساختن سطوح گوناگون اجرایی در راستای نظام فنی نظام .3

و اجرایی کشور و واگذاری مطالعه و اجرای بخش عمده 

 ؛ه بخش خصوصیها بطرح

های فراوان در ایجاد ساختار مدیریتی، تخصصی کسب تجربه .4

ها با ساختار غیردولتی و برقراری و اداری برای استقرار شرکت

  ؛هاداری اقتصادی در شرکتنظام بنگاه
ی تنوع بخشی در جذب های ارزشمند در زمینهکسب تجربه .5

هامنابع مالی و جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح

گیری گسترده از بهره های جدید در زمینهکارگیری تجربهبه .6

های غیرمتعارف برای تامین بخشی از نیازهای شرب، آب

 ؛کشاورزی و صنعتی

سازی آب شرب از جدا های جدید در زمینهارگیری تجربهکبه .7

 ؛آب بهداشتی در تعدادی از شهرهای کشور
کیفیت شیمیایی آب در هایی برای ارتقای ریزی و اقدامبرنامه .8

برخی از شهرها و روستاهای مواجه با مشکل تغییر کیفیت 

شناسی، تغییرهای اقلیمی شیمیایی آب، متأثر از ساختار زمین

 ؛های شهری، صنعتی و کشاورزیو فعالیت
المللی ی و ایجاد تعامالت بیناهای توسعههمکاری با بانک  .9

فنی و اجرایی و ارتقای های نوین گیری از یافتهمنظور بهرهبه

ها و سطح تخصصی و دانش فنی و عضویت در انجمن

های مشترک با المللی و برگزاری گردهماییهای بینسازمان

 ؛کشورهای صاحب فناوری
ی، اهای مشاورهشرکت تشویق و کمک به ایجاد و توسعه  .10

برداری و ساخت داخلی لوله، پیمانکاری، خدمات بهره

 ؛میایی مورد نیاز صنعتتجهیزات و مواد شی
های گوناگون اجرایی و تدوین و انتشار راهنماها و دستورکار  .11

ها و راهبری و همکاری و مشارکت در تهیه و تدوین ضابطه

 ؛استانداردهای ملی مرتبط با بخش آب و فاضالب
منظور بومی سازی فناوری و های میدانی بهانجام پژوهش  .12

 .رویشاندیشی برای رفع مشکالت پیچاره
های آب و حدود سی سال از عمر شرکت نگاهی به پیشینه

ها، از بدو تشکیل، دهد که این شرکتفاضالب، نشان می

فافیت وری، شهایی از قبیل کارآمدی و بهرهاند شاخصهتوانسته

تر را تا خدمات با کیفیت بهتر و تخصصی ها، ارایهبیشتر در هزینه

حدود زیادی بهبود بخشند.

گذشت زمان، برای پویایی و استمرار خدمات آب و فاضالب، با 

های حاصل الزم است تا با تبیین شرایط موجود، و با تکیه بر تجربه

روی های روشنتری پیشگذشته، افق و فرودهای سه دهه از فراز

سعی »های های آب و فاضالب گشوده شود و از تکرار روششرکت

و تحلیل وضعیت موجود و  د. شناساییشوگونه پرهیز « و خطا

ها و چگونگی مواجه با تهدیدهای آن فقط با گیری از فرصتبهره

کارگیری مدیران خبره و کارآزموده و برقراری ارتباط تنگاتنگ هب

یابد.با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی امکان ظهور و بروز می

روی در حوزه آب و فاضالب در های پیشترین چالشمهم* 

 دانید؟را چه میکشور 

ویژه در آخرین هبرای بررسی این موضوع ابتدا باید اهداف، ب -

اختصار شرح داد تا برپایه هبرنامه توسعه کشور )برنامه ششم( را ب

 ها را مشخص نمود. این اهداف عبارتند از:این اهداف چالش

تأمین پایدار آب شرب مورد نیاز آحاد جامعه در شهرها و  الف(

 :روستاهای کشور
رسانی شهری و روستایی و صنایع برای های آباجرای طرح

منظور رساندن سطح پوشش خدمات های الزم بهایجاد ظرفیت

درصد در  88درصد در بخش شهری و  8/99میزان رسانی بهآب

ین استحصال آب از منابع چنخانوار و هم 20روستاهای باالی 

آب دریا و تولید آب از طریق  زداییغیرمتعارف از طریق نمک

 ؛قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی و عمومی

:حفظ و صیانت از منابع آب و اعمال مدیریت کیفی این منابع ب(

های فاضالب برای افزایش جمعیّت تحت پوشش اجرای طرح

 51درصد در آغاز برنامه، به  5/41خدمات فاضالب شهری از 

چنین افزایش جمعیت تحت پوشش درصد در پایان برنامه و هم

درصد در پایان برنامه.  13به  36/0خدمات فاضالب روستایی از 

انعقاد قراردادهای بیع متقابل برای ایجاد تأسیسات فاضالب در 

دوّم توزیع  شهر، بهبود کیفیت آب شرب از طریق ایجاد سامانه 35

شهر کشور و ارتقای کیفی آب و ایجاد  101ب شهری در آ

روستا از دیگر اهداف این برنامه  1204های آب روستایی در سامانه



1400، تابستان 2ال ششم، شماره س  69  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

؛است

 :وری آب از منظر فیزیکی و اقتصادیارتقای بهره ج(
برای تحقق این هدف، کاهش آب بدون درآمد در شهرهای کشور 

هوشمندسازی ، نامهدرصد در پایان بر 5/23درصد به  26از مقدار 

مرکز استان و کاهش مصرف سرانه آب  10رسانی در های آبسامانه

های روز و اجرای طرحلیتر در شبانه 7میزان متوسط خانگی به

 .استرسانی روستایی، از دیگر اهداف در این حوزه مجتمع آب

دلیل محدویت منابع آب و نوسانات و تغییرات اقلیمی، به

در سطح کشور، افزایش جمعیت، آلودگی  توزیع نامتوازن آب

های های سطحی و زیرزمینی، افزایش رقابت بین بخشآب

و  کننده برای در اختیار گرفتن منابع آبی با کیفیت بهترمصرف

اند تنش آبی، همگی سبب شده سرانجام رسیدن کشور به مرحله

منابع بر استفاده بهینه از ریزان آب کشور عالوهتا مدیران و برنامه

تعارف آب برای دستیابی به موجود در پی استفاده از منابع غیرم

های شود تا چالشطور خالصه تالش میپایدار باشند. به توسعه

مختلفی را که مدیریت شرکتهای آب و فاضالب و سازمانهای آب 

اندرکاران زیرمجموعه این مدیریت با آن ای و دیگر دستمنطقه

روبرو هستند را در قالب گروه بندی شده و به شرح زیر ارائه داد: 

های رشد جمعیت و افزایش تقاضا و رقابت بین بخش -1

ه منابع آب با کمیت و کیفیت بهترمختلف برای دستیابی ب

های عمده نه فقط در حوزه این موضوع حقیقتاً یکی از چالش

های مربوط به آب است. و فاضالب که تقریبًا در همه زمینه آب

ویژه سال آبی جاری و هدر شرایط فعلی و در چند سال اخیر و ب

نظرها و گفتگوهایی که این روزها در خصوص با توجه به اظهارهب

آبی در همه سطوح و در میان جریان است، باور به مشکل کم

چندان افتاده است. اگر در گذشته نهتقریباً همه اقشار اجتماعی جا 

نظران بودند که موضوع را مطرح دور، فقط اهل فن و صاحب

جویی در مصرف آب را پیشنهاد گاه صرفهکردند و گاه و بیمی

چنان موضوع جدی است که نادیده گرفتن نمودند، امروزه آنمی

 .استپذیر و یا فرار از آن در عمل نه پسندیده بوده و نه امکان

چه که همه می دانیم سخت است. ایران با قرارگرفتن تکرار آن

بر روی کمربند خشک نیم کره شمالی، دارای نزوالت جوی کم، 

پوشش گیاهی ضعیف و منابع آبی بسیار ناکافی است. اقلیم ایران 

ها و خیز دنیا، دارای پیچیدگیهای باراندر مقایسه با اقلیم

فراوان اقلیمی، جغرافیایی،  های زیادی از قبیل تنوعویژگی

است. جدا از مناطق کویری خالی از سکنه، که سطح  ..فیزیکی و .

دهند، حتی در نواحی مسکونی، ای از کشور را تشکیل میگسترده

خصوص جنوب شرقی کشور، مقدار ههای جنوبی و باز جمله بخش

که میلیمتر است در حالی 50نزوالت جوی در هر سال در محدوده 

ای است که پتانسیل گونههمین محدوده شرایط اقلیمی بهدر 

 برابر نزوالت جوی است. 80تبخیر ساالنه حدود 

پراکنش جمعیت در نقاط مختلف کشور ناموزون و تابعی از 

های مختلف اقلیمی، اقتصادی، سیاسی و شرایط و پیچیدگی

فرهنگی است. این جمعیت ضمن نامناسب بودن توزیع آن در 

 22حال افزایش است. جمعیت از طور مرتب نیز درهب سطح کشور،

میلیون نفر افزایش یافته  80به بالغ بر  1355میلیون نفر در سال 

درصد مساحت  5درصد از منابع آب کشور، در  30است. 

های آبریز کشور از جمله کارون، دز، کرخه، جراحی و زهره حوضه

ور توزیع درصد مساحت کش 95درصد باقیمانده در سطح  70و 

 شده است.

میلیارد  140تا  120کل پتانسیل آب تجدیدپذیر کشور حدود 

آبی  شود. از مقدار کل پتانسیلمترمکعب در سال تخمین زده می

 80مکعب در سال معادل حدود میلیارد متر 104کشور، حدود 

درصد کل، برای مصارف کشاورزی، صنعت و نیازهای شهری 

 57رد مترمکعب مصرفی، حدود میلیا 104شود. از برداشت می

مکعب میلیارد متر 47منابع زیرزمینی و میلیارد مترمکعب آن از 

د. پتانسیل کل آب کشور برای شوآن از منابع سطحی تأمین می

برابر  2متر مکعب )بیش از  3600حدود  1355هر نفر در سال 

که در استاندارد سازمان ملل در مرز تنش آبی( بوده در حالی

روزه این مقدار به ر با فرض ثابت بودن پتانسیل کل، امحاضحال

مکعب برای هر نفر در سال رسیده است که متر 1300حدود 

تر از مرز تنش آبی است. این مقادیر در درصد پایین 20حدود 

دهنده این واقعیت تلخ است مقایسه با استانداردهای جهانی، نشان

و اگر مقدار  هدش حاضر وارد فاز تنشکه کشور ما حتی در حال

مکعب در سال برای هر متر 1000شونده به کمتر از آب تجدید

نفر کاهش یابد، وارد فاز بحرانی جدی آب خواهیم شد، وضعیتی 

که با روند فعلی افزایش جمعیت وقوع آن دور از انتظار نخواهد 

بود. از دیدگاهی دیگر و باز هم براساس استانداردهای جهانی، اگر 

درصد منابع آبی خود را برای اهداف گوناگون  40ز کشوری بیش ا

هر شکل مصرف کند، آن کشور در فاز تنش آبی ارزیابی هو ب

درصد منابع  80حاضر با مصرف بیش از د. کشور ما درحالشومی

ده و در شرایط شست که وارد فاز تنش آبی ا آب خود، مدتها

 آبی قراردارد.کم

های رقابت بین بخش بدیهی است که در شرایط کمبود آب،

خصوص در بخش های آبی بهنماید. پروژهمختلف نیز بروز می

منظوره های چنداصوالً پروژه« توسعه منابع آب و سد سازی»

هایی را با ها، دولت ضوابط و اولویتهستند. در این تیپ از پروژه

توجه به اهمیت مسائل اجتماعی و اقتصادی مترتب بر مصرف و 

ن تجربیات و استانداردهای جهانی مشخص نموده با درنظر گرفت
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دلیل افزایش های اخیر بهخصوص در سالهاست. این موضوع ب

ت شهروندان در امور رفتن سطح زندگی و سطح توقعاجمعیت، باال

طرف و محدودیت رفتن نیازهای آبی از یکبهداشتی و بالتبع باال

هایی چالشدر زمینه تأمین آب از طرف دیگر یکی از بزرگترین 

ای و بخشی هم بیش از پیش این های منطقهاست که نگرش

نماید. در امر مدیریت منابع آب، با کمال تر میچالش ها را عمیق

ای، اولویت های فنی تأسف باید گفت که گرایشات سیاسی، منطقه

نگر و ملی را در مواردی تحت الشعاع قرار و مهندسی جامع

، مثالً موضوع تخصیص منابع آب دهند. در یک پروژه معینمی

کند. در مواردی تأثیر عوامل با نفوذ چندین بار تغییر میتحت

ای در حال گرفته عملیات اجرایی پروژههای هنگفتی صورتهزینه

ها، عملیات ها و تخصیصپیشرفت است که دفعتاً با تغییر نگرش

در های جدیدی د. چرا؟ چون اولویتشواجرایی پروژه متوقف می

اری در سطوح باالتر توسط افراد و یا نهادهای ذگامر سیاست

 ده است.شنفوذ مطرح ذی

رفت از این وضعیت، اعمال مدیریت لذا تنها راه برون

مدت های کوتاه مدت، میاننگری، داشتن برنامهپارچه، جامعیک

مند، با تجربه و هکارگیری مدیران توانمند، عالقهمدت، بو دراز

ای است.منطقه گرایشات سیاسی، حزبی و دور ازهب

عدم تناسب توسعه و استقرار مراکز جمعیتی و صنعتی  -2

با پتانسیل منابع آب

دالیل خصوص در یکی دو دهه اخیر بهیکی از موضوعاتی که به

داده است، عدم تناسب توسعه مختلف اثرات مخرب خود را نشان

پتانسیل منابع آب در محل و استقرار مراکز جمعیتی و صنعتی با 

استقرار است. اثرات مخرب این عدم تناسب امروزه در جای جای 

توان ارائه داد کشور خود را نشان داده است. مصادیق زیادی را می

ها نظران و کارشناسان امر نسبت به آنکه تقریباً تمامی صاحب

 ست که متأسفانه با گذشت زمانا جاوقوف کامل دارند. مشکل این

شوند و هم های قبلی بیشتر میگذاریهم اثرات مخرب سیاست

ها و صدها یابند. از میان دهها ادامه میدر مواردی همان سیاست

ها استان شود. یکی از این نمونهمورد، به یکی دو مورد بسنده می

عنوان هرود باصفهان و ظلم و ستمی است که بر رودخانه زاینده

ز کشور روا داشته شده است. شاهرگ حیاتی این بخش ا

و جوانی حتی در مخیله خود های بنده در سنین نوجوانی نسلیهم

رود و توانستند وضعیت امروزین اصفهان و رودخانه زایندهنمی

را تصور کنند. موارد مشابه در سطح کشور بسیار زیاد نظایر آن

ده و مقایسه آن شچه که در خاطرات حفظ یاد آوردن آناست. به

مانده واقعًا دردآور است. نتیجه چه که امروز از گذشته باقیبا آن

های عینی مصائب توجه به واقعیتهای غلط و بدونسیاستگذاری

اند. قرار خصوص در ارتباط با منابع آب سبب شدههمتعددی را ب

رود چندین برابر ای اتفاق بیفتد و رودخانه زایندهنبوده معجزه

ر مقدار که ما نیاز داشته باشیم زایش هبهپتانسیل ذاتی خود و 

شکل آب داشته باشد. در حوضه آبریز این رودخانه جمعیت به

است. آب مورد نیاز این جمعیت در حال مستمر افزایش یافته

افزایش، برای نیازهای مختلف از جمله کشاورزی، دامداری، 

ده است. مرتباً در حال افزایش بو ..باغداری، صنایع ریز و درشت و .

مصرف سرانه آب مردمی که در حوضه آبریز این رودخانه زندگی 

کنند نسبت به گذشته مرتباً در حال افزایش است. کرده و می

پیوندند که در بهترین حالت و با قوع میها همه در شرایطی این

فرض شرایط نرمال و طبیعی مقدار متوسط آورد رودخانه ثابت 

مجاورت شهر اصفهان صنایع بزرگی که دست و در است. در پایین

آهن اصفهان، فوالد مبارکه و شدیداً به آب نیاز دارند مثل ذوب

اکریل، دیگر ها، صنایع نفت و پتروشیمی، پلیصنایع جانبی آن

یکی  ..های کوچک و بزرگ صنعتی و .صنایع ریز و درشت، کارگاه

نیاز صنعت اند. به آب مورداندازی شدهپس از دیگری ساخته و راه

و کشاورزی، آب مورد نیاز شرب و بهداشت جمعیتی که مرتباً در 

دالیل ها نیز با گذشت زمان بهحال افزایش بوده و مصرف سرانه آن

که امروزه در یابد، باید اضافه شود. نتیجه آنمختلف افزایش می

بخش رودی که زمانی الهامسال، زایندهبخش عمده روزهای یک

بوده به  ..پردازان و نقاشان و .ندگان و حماسهشاعران و نویس

ده که با هزاران زبان، ظلم شجان تبدیل روح و بیرودی بیخشکه

توجهی به قوانین کامالً شناخته کند که بیو ستمی را روایت می

رود و باتالق شده طبیعت، عامل و مسبب آن بوده است. زاینده

شابه در سطح کشور است ای بارز از صدها نمونه مگاوخونی نمونه

توجهی در حال احتضار بوده و یکی پس از دیگری دلیل بیکه به

های هیرمند، جازموریان، بختگان، مهارلو، شوند. هاموننابود می

های متعدد ،  تاالب..پریشان، دشت ارژن، طشگ، دریاچه ارومیه و .

دیگری هستند که سرنوشتی بهتر از سرنوشت باتالق گاوخونی 

 ند.ندار

مطرح است که آیا تنها مکان مناسب برای  حال این سوال

رود و مجاورت با استقرار این همه صنایع فقط حوضه آبریز زاینده

شهر اصفهان بوده و هیچ مکان مناسب دیگری وجود نداشته 

مقدار آب مصرفی این ت؟ آیا در جانمایی این صنایع اصالً بهسا

نیازها با پتانسیل آبی رودخانه صنایع و دیگر نیازها و مقایسه این 

توان گفت اگر طور قطع میهرود توجه شده است؟ بزاینده

بینی توانستند وضعیت امروز را پیشگذاران دیروز میسیاست

پذیر های علمی و نه چندان پیچیده امکانکنند، که با کمک روش

بوده است و اگر فقط مبانی علمی و مهندسی تنها معیارهای 

بود، وضعیت امروز ها میگذارینده در این سیاستکنتعیین
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بینی بود. متأسفانه در کشور ما رودخانه از همان موقع قابل پیش

ها، معیارهای علمی، فنی، مهندسی و در مورد بسیاری از پروژه

اقتصادی در مقام مقایسه با معیارهای دیگر و از جمله معیارهای 

ی برخوردارند و تا سیاسی و اجتماعی از درجه اهمیت کمتر

، نه شودشکل اساسی حل و فصل نکه این چالش عمده بهزمانی

تنها مشکالت موجود پابرجاست که مشکالت جدید نیز رخ 

خواهند نمود. هم اکنون برای تأمین آب صنایع دیگری از قبیل 

صنایع فوالد و مس که در کویر مرکزی و در مجاورت معادن خام 

اند، باید آب شور خلیج فارس را با هزینه یافتهها استقرار این کانی

بسیار باال ابتدا شیرین نموده و سپس توسط خطوط انتقال طوالنی 

های پمپاژ و در مواردی حفر تونل برای عبور دادن کمک ایستگاهبه

های های مسیر اقدام نمود. به هزینهآب از پستی و بلندی

ال و تأسیسات کردن آب شور دریا و احداث خط انتقشیرین

برداری و نیز اثرات مخرب مربوطه، هزینه باالی نگهداری، بهره

ی را هم باید اضافه نمود. موارد متعددی از این نوع زیستحیطم

های پیش روی مدیریت منابع عنوان چالشهتوان باقدامات را می

های آتی مورد توجه ریزیبا این امید که در برنامه .آب طرح نمود

 ار گیرند.بیشتر قر

تمام با پیشرفت فیزیکی های نیمهتوجه طرحشمار قابل -3

های مالی و تأمین اعتباردرصد متأثر از محدودیت 80تا  20

های آب و های عمده بر سر راه شرکتیکی دیگر از چالش

ای چگونگی تأمین نیازهای مالی های آب منطقهفاضالب و سازمان

ها در جریان بوده و به اجرایی آنهایی است که عملیات پروژه

ولی در عمل با  .انددهشتوجه فیزیکی نیز نائل های قابلپیشرفت

ده و در نتیجه عملیات بود اعتبار برای تکمیل روبرو شمشکالت کم

اند. با یک حساب ها یا متوقف و یا دچار رکود شدهاجرایی آن

ها این پروژهای را که در هریک از توان حجم سرمایهسرانگشتی می

ها که کار گرفته شده و با توجه به برنامه زمانی اجرای آنهب

برداری برسند، محاسبه نمود. قراربوده در تاریخ معینی به بهره

کارگرفته شده، راکد و غیرمولد در شرایط عدم همیزان سرمایه ب

طور کلی مشخصات هتکمیل در هر پروژه تابع عوامل مختلف و ب

وده که تعیین میزان نسبتاً دقیق آن با توجه به عمومی پروژه ب

قیمت زمان انعقاد قرارداد و شروع عملیات اجرایی به قیمت روز 

شده های راکدالنفع ناشی از رکود سرمایهقابل محاسبه است. عدم

دلیل عدم امکان تأمین اعتبار، سر به ارقام نجومی و غیرمولد به

 زند.می

طرح هستند که باز هم ارتباط قابلهای متعددی در این مثال

دلیل جلوگیری از اطاله بحث یکی دو مورد را که خود درگیر به

توان طرح نمود. یک عنوان نمونه مشتی از خروار میهام بآن بوده

خانه فاضالب در شهری متوسط از نظر جمعیت، قرار پروژه تصفیه

رسد. برداری ب( به بهره1400بوده که در اواسط سال جاری )

ها بوده، پروژه با دالیل مختلف که کمبود اعتبار نیز یکی از آنهب

ماه به  12درصد برای مدت  50پیشرفت فیزیکی کمی کمتر از 

نحوی گشایشی از نظر مالی تأخیر افتاده است. اکنون که به

نظر دارد که عملیات اجرایی را گرفته است، پیمانکار درصورت

کرد، با ملیات اجرایی را شروع میشروع کند. اگر سال گذشته ع

 210رقمی در حدود  1398توجه به ضرایب تعدیل تا پایان سال 

دالیلی عملیات اجرایی توانست مطالبه نماید. بهمیلیارد ریال را می

، مبلغ تعدیل از 1400ماه سال تعویق افتاده و اکنون در خردادبه

د ریال افزایش میلیار 600رقمی معادل میلیارد ریال به 210رقم 

 2هم تا زمان فعلی به تنهایی حدود یافته است. مبلغ تعدیل آن

توجه رقم برابر مبلغ اولیه قرارداد است. روشن است که بخش قابل

سال  5شده برای اولیه قرارداد تاکنون هزینه شده و سرمایه هزینه

ریزی درست ای که در شرایط برنامهراکد بوده است. سرمایه

جای دیگری مشکل نبود و یا کمبود اعتبار را حل کند.  توانستمی

این تازه فقط ضرر و زیان اقتصادی پروژه است و مشکالت 

های مکرر و اجتماعی ناشی از این وضعیت در به تأخیر افتادن

وعده وعیدهای مستمر مسئولین نیز بعد دیگری از ابعاد متعدد 

 ست.ا هاهای حاکم بر سرنوشت این قبیل پروژهگیروزمره

 شده خدماتها با بهای تمامعدم تناسب تعرفه -4

یکی از فاکتورهای بسیار مهم در مدیریت منابع آب و 

ست. در ایران، ا هاطور سایر منابع، مدیریت منابع مالی آنهمین

های دیکته شده هر مترمکعب آب با توجه به سیاستقیمت تمام

شده برای شده توسط دولت و از جمله نرخ سود توصیه 

گرفته و معموالً بدون توجه به نرخ تورم گذاری صورتسرمایه

هایی توان گفت در تمامی پروژهد. در اغلب و یا میشومحاسبه می

شده برای ام قیمت تمامعهده داشتهها را بهکه خود مدیریت آن

بهای دریافتی بابت مصرف آن بسیار هر مترمکعب آب نسبت به آب

شده آب با حالی است که قیمت واقعی تمامن دراست و ایباالتر 

توجه به نرخ واقعی سود سرمایه بسیار بیشتر از قیمت محاسبه 

. امروزه نه تنها در کشورهای توسعه یافته که حتی در استشده 

بسیاری از کشورهای درحال توسعه این شاخص از اهمیت باالیی 

دالیل ن و بهبرخوردار است. همانند سایر موارد گفته شده تاکنو

شود و دولت نمی مختلف، در ایران به این شاخص نیز توجه کافی

ها با پرداخت سوبسید و ناچار در اکثریت قریب به اتفاق پروژهبه

داشته است. پایین شکل دستوری قیمت را در سطح پایینی نگهبه

همراه دیگر عوامل سبب شده است تا ارزش بودن این قیمت به

کنندگان مشخص نبوده واقعی آب برای اکثریت مصرفاقتصادی و 
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تر از حد مطلوب باشد. و در نتیجه راندمان مصرف بسیار پایین

بها همراه با سایر عوامل تأثیرگذار سبب پایین بودن قیمت آب

های جنوبی کشور با منابع شده تا مصرف سرانه آب حتی در بخش

باشد. معضالت محدود آب در مواردی از متوسط جهانی باالتر 

مربوط به این امر نیز بسیار گسترده بوده و پرداختن به جزئیات 

شده گنجد. باید عرض شود که آب بهای دیکتهدر این مقوله نمی

بها در کشورهای توسط دولت در ایران در مقام مقایسه با آب

جوار و کم و بیش مشابه ایران، نظیر کشور ترکیه بسیار کمتر هم

شده آب معموالً و در عمل نقشی را در بهای ماست. قیمت تما

همین دلیل نماید و بهکنندگان ایفا نمیپرداختی توسط مصرف

کنندگان در این کشور به ارزش واقعی آب )حداقل غالب مصرف

از نظر اقتصادی( واقف نبوده و حتی در شرایط بحرانی امروز، 

ی از کنند. بنابراین یکجویی در مصرف را رعایت نمیصرفه

ای اندیشید رفع این مشکل ی آن چارهاهای عمده که باید برچالش

است. برای پاسخگویی به این چالش هم تنها راه اصولی 

ها کردن قیمتست. واقعیا شده در دنیاکارگیری تجربیات کسبهب

 های فائق آمدن بر این چالش است.یکی از راه

آنافزایش سن تأسیسات و مسائل مترتب بر  -5

موضوع افزایش سن تأسیسات و مسائل مترتب بر آن هم یکی 

های آب و فاضالب و آب های اساسی شرکتدیگر از چالش

ای است. عمر مفید تأسیسات و تجهیزات الکترومکانیکال منطقه

های خانههای پمپاژ و تصفیهخصوص در خطوط انتقال، ایستگاههب

برداری مطلوب هآب و فاضالب محدود بوده و حتی در شرایط بهر

های مربوط به کند. چالشسال تجاوز نمی 30تا  15از حدود 

برداری از این تأسیسات در جای خود به اختصار نگهداری و بهره

شود برداری سبب میشرح داده خواهد شد. وضعیت نامطلوب بهره

تا عمر مفید این تجهیزات از مقادیر ذکر شده در اکثر موارد کمتر 

شده است تا کیفیت خروجی از ضوع باعثباشد. این مو

از مقادیر مندرج در استاندردهای های آب و فاضالب خانهتصفیه

آوری، انتقال، تر بوده و در بخش مربوط به جمعشده پایینتعیین

آوری فاضالب درصد هدررفت از های توزیع آب و جمعشبکه

موارد  ها،مقادیر مطلوب بسیار باالتر باشد. همانند دیگر چالش

توان مطرح نمود که نشانه عمق مشکل در مختلفی را در ایران می

های توزیع آب این ارتباط است. موضوع هدررفت آب در شبکه

شهری، نمونه بارزی است که تقریباً در تمامی شهرهای کوچک و 

ست که موضوع آب ا بزرگ ایران قابل مشاهده است. سالها

مثالً در شهری نظیر تهران حدود حساب نیامده هدررفته و یا به

درصد تخمین زده شده است. با یک حساب سرانگشتی اگر  30

طور متوسط ساالنه حدود یک همقدار آب مصرفی شهر تهران را ب

صد، در 30میزان رفت آب بهمکعب فرض کنیم، با هدرمیلیارد متر

مکعب آب با هزینه بسیار باال تولید میلیون متر 300سالیانه حدود 

ده و سپس در مسیر و در شبکه توزیع و یا برداشتهای غیرقانونی ش

حد، عمالً آب ذخیره شده در رود. با کاهش مصرف در اینهدر می

کار گرفت. هتوان برای سایر اهداف بسدهای کرج و لتیان را می

پذیر نیست. اگر رسیدن به هدر رفت در حد صفر عمالً امکان

پذیر است درصد که عمالً امکان 10بتوانیم میزان هدررفت را به 

میلیون مترمکعب  200توانیم ساالنه حدود برسانیم می

جویی کنیم. باید توجه کرد که این وضع تقریباً در تمامی صرفه

و در  60شهرها و حتی در روستاهای ما حاکم است. در دهه 

ارتباط با تأمین آب شهر قم از سد پانزده خرداد که بنده هم یکی 

ای کارگروهی بودم که برای این منظور تشکیل شده بود، از اعض

درصد نیز بیشتر  30تلفات آب شبکه توزیع شهر قم حتی از رقم 

شود که افزایش سن تأسیسات و جایگزین نکردن بود. مالحظه می

شکل موقع، عماًل تبدیل به چاه ویلی شده است که بهها بهآن

نماید. ه کشور تحمیل میمستمر و پیوسته هزینه بسیار زیادی را ب

ها مرتباً افزایش خواهند ای اندیشیده نشود این هزینهاگر چاره

یافت. ضمناً باید متذکر شد که هزینه بازسازی مثالً شبکه توزیع 

میزان حتی رفت آب بهب شهری مثل شهر تهران و کاهش هدرآ

مدت ست که تأمین این هزینه در کوتاها چنان باالدرصد، آن 10

العاده مشکل و دور از در شرایط مطلوب اقتصادی فوق حتی

موقع تأسیسات، عبارت دیگر جایگزین نکردن بههدسترس است. ب

طرف شدن سرمایه است و از آنرفت و یا تلفسبب افزایش هدر

برداری و نگهداری از تأسیساتی که عماًل سرمایه الزم برای بهره

ر به تعمیرات اساسی دارند، سر آمده و نیاز مستمها بهعمر مفید آن

ست. اگر این وضعیت را به سایر شهرهای کوچک و ا بسیار باال

بزرگ و حتی روستاها تعمیم دهیم رفع ابعاد گسترده این چالش 

نماید. لذا بهای بسیار پایین غیرممکن میخصوص با توجه به آبهب

بها و اعمال کردن آبشد با واقعی گفته 4در بخش طور که همان

تدریج بر این توان بهمدیریت صحیح و تأمین اعتبارات ضروری می

 مشکل نیز فائق آمد.

محدودیت منابع آب تجدید شونده، کاهش شاخص  -6

ه منابع آب و افزایش سرانه مصرفسران

شد  گفته 1موضوع شماره طور که در بحث مربوط به همان

ر پتانسیل کل منابع تجدیدشونده در کشور ما محدود بوده و د

مکعب در سال است. مشخص میلیارد متر 140تا  120محدوده 

شد که سهم هر نفر از منابع تجدیدشونده با توجه به معیارهای 

ای است که عمالً کشور وارد فاز تنش آبی شده گونهبین المللی به

خصوص هدالیل مختلف و بایران بهمحدودیت منابع آب در  است.
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نظران پوشیده با توجه به موقعیت جغرافیایی آن امروزه بر صاحب

خصوص این موضوع ههای چند سال اخیر نیز بسالینیست. خشک

را برای اقشار مختلف جامعه از جمله کشاورزان، دامداران، 

باغداران، صاحبان صنایع، فضای سبز شهرها و روستاها، آب شرب، 

ای عیان کرده است گونهبهداشتی و سایر مصارف خانگی و . . . به

که همگان مستقل از موقعیت اجتماعی خود تا حدودی نسبت به 

نظرات ارائه ها و نقطهابعاد بحرانی موضوع آگاه هستند. سخنرانی

خصوص با توجه به شرایط ویژه سال هشده توسط مسئولین ب

 حریک کرده است.ها را بیش از پیش تجاری حساسیت

 هافزایش جمعیت باعث شده است تا از منابع تجدیدشوند

موجود که مقدار آن محدود است، سهم هر نفر کمتر شود. از طرف 

به اختصار ذکر  4و  1های بخشچه که در دیگر با توجه به آن

رفتن سطح بها و باالموضوع آب ،بر موضوع جمعیتشده عالوه

ویژه در امر بهداشت فردی و همختلف بتوقعات عموم در مصارف 

اجتماعی سبب شده است تا مصرف سرانه افزایش یابد. لذا با توجه 

به محدودیت منابع تجدیدشونده، در امر مدیریت مصرف، ما 

چنان در ابتدای این راه پر پیچ و خم بوده و تا رسیدن به هم

 های بسیاری سر و کار خواهیمشرایط نسبتاً مطلوب با چالش

 داشت.

رغم تذکرات مکرر ست که علیا جامشکل اساسی این

های پی در پی آنان، تشکیل مسئولین دولتی و درخواست

های سمینارها، وقوف نسبی مردم از ابعاد مشکل و حتی درگیری

با  کنندگانای بین اقشار مختلف و مصرفموضعی و منطقه

یا و « جنگ آب»شدن موضوع گرایشات متضاد، و حتی فراگیر

ها تا حدی آبیها و بیسالینوع که خشکهایی از اینتذکر مصیب

گسترش یافته که متأسفانه در مواردی حتی مسئولین رده باال 

کنند، هیچ عالمتی مبنی بر کاهش صحبت از نابود شدن ایران می

چه خورد. همه آنچشم نمیکنندگان بهمصرف در میان مصرف

شکل که اگر بهعیت است و آن ایندهنده یک واقکه گفته شد نشان

تواند د، ابعاد فاجعه میشوساختاری و اساسی موضوع حل و فصل ن

سریعاً گسترش یابد.

ل کیفیت ازدیاد فاصله منابع تأمین تا نقاط مصرف و نزو -7

 آب در جابجایی طوالنی آن

بوده  موجود در سطح کشور نه تنها محدود همنابع تجدیدشوند

نظر توزیع بسیار نا هماهنگ است. بلکه همین مقدار کم نیز از

ای در غرب کشور مقدار های شمالی و تا اندازهکه در استاندرحالی

توان نسبتاً خوب تا خوب ارزیابی کرد، منابع تجدید شونده را می

های شرقی، شرق کشور و استانهای جنوبی، جنوبدر استان

نده بسیار محدود است. در بخش منابع تجدیدشو، مرکزی

 50توجهی از شرق کشور، میزان متوسط بارندگی ساالنه از قابل

خصوص هکند. در بخش مصارف و بمتر تجاوز نمیمیلی 60تا 

و  های مناسب تأمینمصارف خانگی در شرایط عدم وجود گزینه

ناچار به کردن آب شور دریا، یا با توجه به هزینه بسیار زیاد شیرین

باید آب را از مناطق نسبتاً پر آب به مناطق کم آب انتقال داد. هم 

برداری است که هایی در دست بهرهاکنون در جنوب کشور پروژه

کیلومتر است.  750فاصله از نقطه برداشت تا نقط مصرف بالغ بر 

برداری ضعیف و باال رفتن سن تأسیسات در بدیهی است که بهره

شود تا میزان تلفات در طول خط میها، سبب گونه پروژهاین

دلیل زمان طوالنی تماس آب با سیستم هعالوه بهافزایش یابد. ب

چه برای شود. اگرانتقال، از نقطه نظر کیفی نیز دستخوش تغییر 

حل بهتری وجود نداشته باشد ولی مصارف خانگی ممکن است راه

این  یابی مطلوببرای سایر مصارف از جمله مصارف صنعتی، مکان

تواند در کاهش طول خط انتقال و مقدار انرژی مصرفی صنایع می

برای پمپاژ آب و عبور از شرایط توپوگرافی پیچیده مسیر برای 

ی مترتب زیسترساندن آب تا محل مصرف و اثرات مخرب محیط

ها با درجه دقت باالتر و حساسیت نماید تا بررسیبر آن ایجاب می

 گیرد.بیشتر صورت

هایی شرقی و شرق کشور پروژهن در بخش جنوبهم اکنو

برای تأمین آب شرب و صنعت این مناطق به کمک شیرین کردن 

در دست اجرا است که هزینه  یاآب شور دریا در دست مطالعه و 

ها بسیار باال خواهد بود. لذا شده یک مترمکعب آب این پروژهتمام

ها از این پروژهبرداری و نگهداری های ساخت، بهرهموضوع هزینه

د که شوریزی و تأمین شکل ساختاری برنامههم اکنون باید به

ها در جریان اجرا دستخوش تغییر حداقل توجیه اقتصادی آن

د.شون

ی و زیستهای محیطعدم توجه جدی و علمی به جنبه -8

های توسعه صنعتی، کشاورزی حفاظت از منابع آب در طرح

های شهریدهیو خدمت

زیست، تحمل محیطهای قابلتوجهی به ظرفیتبی

برداری نامناسب از منابع طبیعی، آزمندی انسان برای بهره

توجهی به منطق علم زیست و در آخر بیکشی از محیطبهره

برداری از منابع طبیعی و های بهرهگذاریاقتصاد در سیاست

نوعی آورده است که همه جوامع بهزیستی، شرایطی را پدیدمحیط

اند. با بسط و زیستی دست به گریبان شدهبا معضالت محیط

های بشر، زیستی ناشی از فعالیتگسترش معضالت محیط

های اقتصادی بدون توجه به شده است که فعالیتمشخص

همین توانند ادامه پیدا کنند. بهزیست نمیهای محیطمحدودیت

ی اقتصادی و دلیل استفاده از ساز و کارهای بازار و ابزارها



1400، تابستان 2ال ششم، شماره س   74  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

چنین قانون و مقررات برای استفاده عقالنی از مواهب هم

های جهان قرار زیست در کانون توجه بسیاری از دولتمحیط

زیست چنان مشکالت محیطگرفته است. اما در کلیت موضوع، هم

جهانی با آینده بشر گره خورده و جوامع بسیاری هستند که هنوز 

. آنچه اهمیت دارد، این است که انداین واقعیت را درنیافته

ریزان و کالن نگران مملکتی نیز دریابند که موضوع برنامه

پاالیی مطلوب تا چه زیست و داشتن طبیعتی با توان زیستمحیط

داری امروز اندازه از اهمیت واالیی در نظام اقتصادی و سرمایه

 برخوردار است.

ت های حفاظامروزه در کشورهای پیشرفته، سازمان

گیری در ارتباط با تدوین ضوابط زیست از اختیارات چشممحیط

زیست ی برخوردارند. مثالً سازمان حفاظت محیطزیستمحیط

گذار در میان های بسیار تأثیر( یکی از سازمانEPAامریکا )

شده توسط این ست. برطبق ضوابط تدوینا مریکاآنهادهای دولتی 

ها ها و رودخانهدریاچههای سطحی اعم از سازمان منابع آب

بندی های مختلف طبقهبرحسب ظرفیت خودپاالیی، در گروه

های مربوط به محدودیت ،هابندیحسب این گروهشوند و برمی

ند شوها وارد توانند به آنهایی که میکیفیت و کمیت پساب

ها در ترکیب با دبی پایه شود. کمیت و کیفیت پسابمشخص می

ای باشد که مثالً به گونهحداقل جریان نباید بهرودخانه در شرایط 

د. در مواردی کمیت و کیفیت شوای وارد آبزیان رودخانه صدمه

پساب از یک طرف و دبی پایه رودخانه در شرایط حداقل جریان 

ای است که فاضالب باید تا مرحله تکمیلی گونهاز طرف دیگر به

 ,SSعبارت دیگر پارامترهای کیفی نظیر هد. بشوتصفیه و پاالیش 

COD, BOD های پساب در حداقل ها و فسفاتمقدار نیترات

سختی ممکن ای که تشخیص آن از آب تمیز بهگونهممکن بوده به

ی زیستباشد. در کشور ما اگرچه ضوابط معینی برای مسائل محیط

زیست تعریف های آبی توسط سازمان حفاظت محیطدر پروژه

ی برطبق این ضوابط زیستهای محیطاست و میزان حقابهشده 

شود. ها توجه نمیاما در عمل متأسفانه به آن ،انددهشمشخص 

توان در این ارتباط نیز مطرح کرد که های متعددی را میمثال

تر شدن موضوع خواهد شد. مثالً برای حقابه فقط سبب طوالنی

های دیگر که رودخانه رود و بسیاریی رودخانه زایندهزیستمحیط

ها احداث شده، برای دست بند و یا سدی که بر روی آندر پایین

ها سال کامالً خشک بوده و اکوسیستم آنای طوالنی در هردوره

جز آهی سرد برآمده از عمق وجود چه به ،اندعمالً نابوده شده

 توان کرد؟می

باالبودن ها و عدم کفایت منابع مالی برای اجرای برنامه -9

 های سرانه احداث و نگهداری از تأسیساتهزینه

شدت های بزرگ و بهعدم کفایت منابع مالی یکی از چالش

های آب و فاضالب که تقریبًا برد نه تنها پروژهاثرگذار در پیش

های مدیریت منابع آب از جمله توسعه منابع آب و تمامی حوزه

ها و اظت رودخانهزیست، حفسدسازی، آبیاری و زهکشی، محیط

های با آب شور و شیرین، سایر منابع سطحی از جمله دریاچه

های سطحی و استفاده از این منابع در کنترل سیل، کنترل رواناب

طور که قبالً گفته شد، . است. همان..تغذیه منابع زیرزمینی و 

 80تا  20های متعددی با پیشرفت فیزیکی در محدوده پروژه

دلیل محدودیت منابع مالی در رکود کامل بهدرصد هم اکنون 

ها هزینه شده و توجهی در این پروژهبرند. سرمایه قابلسر میبه

ها بسیار چشمگیر است. تنها راه مثمر النفع ناشی از توقف آنعدم

کردن های راکد، جستجو برای پیداگذاریساختن این سرمایه

ولتی، خصوصی های دگذاری توسط بخشهای مناسب سرمایهراه

ای از جمله بانک توسعه های توسعهاعم از داخلی و خارجی و بانک

 است. ..اسالمی، بانک جهانی، صندوق توسعه ملی و .

شد، با گذشت زمان، سن  گفته 5که در بخش طور همان

تأسیسات موجود هم مرتباً در حال افزایش بوده و استهالک بیش 

برداری و نگهداری را مرتباً افزایش های بهرهها، هزینهاز حد آن

اندرکار امر نماید که مسئولینی که دستدهد. لذا ایجاب میمی

اری هستند بدون فوت وقت بیشتر، پیگیر تأمین ذگسیاست

م به گام مشکالت سرمایه از منابع داخلی و خارجی برای رفع گا

شده تر ها گستردهصورت ابعاد نابسامانیغیر اینموجود باشند، در

شکل اصولی که امکان پاسخگویی به این نیازها را بهتا جایی

نماید.نامحتمل می

های اجرایی برای پذیرش عدم آمادگی دستگاه -10

 های جدید مدیریت تأمین، تصفیه و توزیع آبسامانه

شده و جا افتاده کارآمد، پذیرفتهصوالً رهایی از وضعیت ناا

و فاضالب که تقریباً در بسیاری های آب موجود نه تنها در پروژه

ها سخت و دشوار است. در درس مهندسی آب و فاضالب از حوزه

های پمپاژ به دانشجویانم متذکر و در ارتباط با طراحی ایستگاه

دهند که با صرف هزینه شدم که کارفرماها عمومًا ترجیح میمی

ی جابسیار باالتر مثاًل با حفر تونل در مسیر خطوط انتقال به

های پمپاژ برای عبور دادن خط از روی ارتفاعات استفاده از ایستگاه

ها مشکالت کننده آنچندان قانعمسیر استفاده شود. دلیل نه

های پمپاژ است. این دیدگاه در برداری از ایستگاهمربوط به بهره

ها ها استفاده از این ایستگاهنفت پس از سال ایران مثالً در صنعت

که در صنعت آب و درحالی ،فشار حل شده است برای تقویت

های جمع آوری فاضالب چنان مطرح است. در شبکهفاضالب هم

های پمپاژ کوچک برای باال آوردن جای استفاده از ایستگاههب
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شود که عمق متر، ترجیح داده می 5مقدار کمتر از فاضالب به

مواردی از  د.شوکارگذاری شبکه بیشتر شود و از پمپاژ استفاده ن

پا افتاده است که اگر این قبیل جزو مسائل بسیار بدیهی و پیش

برداری و نگهداری توجه شایسته و درخور شود موضوع بهرهبه

های جدید حل خواهند بود. لذا پذیرش سامانهراحتی قابلهب

مدیریت تأمین، تصفیه و توزیع آب نیز از این قاعده مستثنی 

های آب این دلیل است که ما در شرکتنیست. ادامه این وضع به

یک واحد منسجم و  ..ای و .های آب منطقهو فاضالب، سازمان

های جدید نداریم تا گزینه« واحد تحقیق و توسعه»عنوان هپیگیر ب

 انتظار گیرند. ما اصوالًتر و کاربردی قراردر معرض ارزیابی دقیق

شود. نتیجه منتهی  داریم، بالفاصله بهمیداریم که هر قدمی که بر

که کار تحقیق برای رسیدن به نتیجه، ممکن است به حالیدر

چندین سال متمادی زمان نیاز داشته باشد و حتی ممکن است 

های جدید در د. پذیرش ایدهشوخالف انتظار منجر ای بربه نتیجه

تواند همراه با ریسک باشد. بسیاری از مدیران ما حاضر عمل می

ت و جسارت الزم را اهمین دلیل جرنبوده  و بهبه پذیرش ریسک 

 های نو ندارند. کارگیری ایدههبرای ب

دانم از یک اقدام شود ولی الزم میاگرچه بحث طوالنی می

ای جانبی در ساخت سد داریان در عنوان پروژههشجاعانه ب

ای به اسم ذکری کنم. چشمه کردستان و بر روی رودخانه سیروان

باالدست این سد وجود دارد که اگر قرار بود در « چشمه بل»

گونه ریسکی برای حفظ و نگهداری این چشمه لحاظ نشود هیچ

 115خروجی این چشمه اکنون که سد از آب پرشده است حدود 

طور کامل از دسترس متر در زیر تراز آب داخل دریاچه بوده و به

ف های آهکی اطراخارج شده بود. آب این چشمه که از سازند

العاده مطلوب و از نظر کمی شود، به لحاظ کیفی فوقتغذیه می

لیتر در هر ثانیه است.  2000نیز خروجی متوسط آن در حدود 

در برخورد با این موضوع دو دیدگاه متفاوت مطرح بوده است. 

حل را که رهاکردن چشمه ترین راهدیدگاه اول طبق معمول ساده

و نگهداری آن بوده پیشنهاد  بدون انجام هرگونه اقدامی در حفظ

حال آب نظر هم این بوده که در هردهد. توجیه طرفداران اینمی

شود، چرا خروجی از این چشمه در دریاچه سد تخلیه و ذخیره می

کردن آب این چشمه از دریاچه سد و هزینه اضافی برای منفک

که انتقال آن به ترازی باالتر از دریاچه را باید پذیرفت. نظر دوم 

سازی آب این چشمه از خروجی آن و رح بوده، جدانظر مجری ط

انتقال آب به بیرون از دریاچه سد بوده است. هدف نیز آن بوده 

سد شده در دریاچه که از اختالط آب چشمه با آب ذخیره

نظر کیفی آماده برای جلوگیری نمود تا آبی را که از

ها گی شهرکهای مختلف از جمله شرب ومصارف خانبرداریبهره

طور دیگر نیازها است در دسترس و روستاهای اطراف و همین

داشت. برای کاربردی کردن این دیدگاه اولین قدم تأمین اعتبار 

الم برای تحقیق در ارتباط با مسائل زمین شناسی و هیدرولیکی 

های مختلف قطع ارتباط حاکم بر این پدیده و سپس گزینه

چه بوده است. تحقیق در این مورد فیمابین آب چشمه با آب دریا

که آیا منطقه شارژ این چشمه و انرژی آن برای رانش آب از 

متر )کمی باالتر از  115خروجی چشمه تا ارتفاعی حداقل حدود 

تراز نرمال دریاچه( کافی است یا خیر؟ نحوه انتقال آن به بیرون 

ود یک کار که در نوع خهرحال اینهاز دریاچه باید چگونه باشد؟ ب

نوآوری شجاعانه است با کمک گرفتن از اساتید دانشگاه و 

شکلی باورن نکردنی و با پشتکار ستودنی نظران صنعت بهصاحب

نظیر ایشان در مقابل همکارانی که این مجری طرح و مقاومت بی

نتیجه تلقی کردن سرمایه ملی و پیمودن راهی بیکار را تلف

است که آب خروجی از سیستم  نتیجه رسید. درستنمودند، بهمی

اجرا شده بسیار بیشتر از مقدار مورد نیاز در شرایط فعلی است و 

شود، ولی تجربه حاصل از این مازاد به دریاچه برگشت داده می

کار با توجه به منابع آب موجود در سازندهای سخت آهکی در این

جود صورت والبرز، بسیار با ارزش بوده و در سلسله جبار زاگرس و

مراکز توسعه و تحقیق برای این قبیل کارها در وزارت نیرو و 

ها با هزینه بسیار کمتر نسبت به هزینه طور دانشگاههمین

شکل توان از این منابع بهسازی آب در پشت سدها، میذخیره

های گاهکامالً علمی، حفاظت و استفاده نمود. ذخیره در این ذخیره

تواند صورت امکان، میها درآنطبیعی و برداشت کنترل شده 

تر از این منابع باشد. سرآغاز و شروع راهی برای استفاده مطلوب

شرح زیر توان بههرحال حداقل فواید حاصل از این تجربه را میهب

 :بر شمرد

شدت پرخطر برای لزوم پذیرش ریسک در یک اقدام به -1

؛به جلو های روحرکت

؛دانشگاه و صنعتنتیجه خوب حاصل از همکاری  -2

دادن نشدن در مسیرهای پر پیچ و خم اداری برای شکلگیردر -3

؛به این همکاری

پشتکار و پیگیری سرسختانه و مقاومت در مقابل  -4

؛کننده و منفعل و غیر کارشناسانهاظهارنظرهای مأیوس

تواند ای بسیار ارزشمند در نوع خود که میشدن نتیجهحاصل -5

؛ها باشدنوع چشمهسرآغازی برای کنترل این 

ها، پذیرش رهایی از ترس قدم گذاشتن در دنیای ناشناخته -6

های نو و حصول این نتیجه که با درنظر گرفتن درصدی ایده

تواند نتایج های اجرائی در امر مطالعه و تحقیق میاز هزینه

بار آورد.ارزشمندی را به

خصوص در فصل بهار با طبیعت هبازدید از این چشمه را ب

بسیار زیبای منطقه به عالقمندان این قبیل کارها قویًا توصیه 
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کنم.می

سالی و های ناشی از خشکها و تنشناسازگاری -11

 های زیرزمینیبرداشت بیش از حد از آب سفره

سازمان ملل متحد برای ارزیابی شرایط کشورها و تعیین 

منابع  زا بودن و یا نبودن شرایط یک کشور از دیدگاهموضوع تنش

مبنای ست. این ضوابط عمدتاً برآبی، ضوابطی را تعیین کرده ا

طور مقدار سرانه آب منابع تجدیدشونده در هر کشور است. همان

د برمبنای این ضوابط کشور ما هم اکنون ش ذکر 1بخش که در 

شوند. تر هم میروز گستردهده و مشکالت روز بهشوارد فاز تنش 

استفاده از منابع تجدیدشونده باید محتاط عبارت دیگر در امر به

بوده و از مصرف دست و دل بازانه منابع آبی خود دست برداشت. 

توان گفت فاجعه تر و میدر بحث منابع زیرزمینی وضع اسفناک

های مختلف کشور بارتر است. فقط کافی است آمار مربوط به دشت

جوی کمتر  دلیل نزوالترا از نظر بگذرانیم. بدیهی است که به

های جنوبی و شونده زیرزمینی، در بخشیدمنابع تجد

توان های متعددی را میتر است. مثالشرقی کشور بحرانیجنوب

جهرم،  هایدهنده این وضعیت است. دشتذکر کرد که نشان

رفسنجان، جیرفت و ... همه گویای این واقعیت تلخ هستند. 

دشت ایج در  های جنوب تهران،های زمین در دشتفرونشست

همه ناشی از برداشت بسیار  ..استان فارس، دشت رفسنجان و .

ست. در بازدیدی که از دشت ا هابیشتر از تغذیه این دشت

سال پیش( گروه مسئول عملیات  3رفسنجان داشتم )حدود 

متر سانتی 29برداری میزان نشست ساالنه دشت را حدود نقشه

تا  2شانه در سطح دشت هر کردند. رقوم ارتفاعی نقاط نگزارش 

 120سال باید کنترل و اصالح شوند. در همین دشت حدود  3

ها هزار هکتار باغات پسته وجود دارند که تنها منبع تأمین آب آن

هم بسیار محدود است، منابع زیرزمینی غیر از آب باران که آنبه

های قدری پایین افتاده است که آباست. سطح آب زیرزمینی به

سمت گیری گرادیان هیدرولیکی بهکویری با توجه به شکل شور

مانده منابع آب شیرین دشت کردن باقیمرکز دشت، در حال شور

است. مصادیق بسیار زیادی هستند که باز هم برای جلوگیری از 

شود. من که ها خودداری میتر شدن بحث از ارائه آنطوالنی

که در مراکز شهری متولد  ام بهتر از دوستان و همکارانمروستازاده

رویه اند تغییرات اکوسیستمی حاصل از برداشت بیو بزرگ شده

توانم درک کنم. دشتی که زادگاه من در از منابع زیرزمینی را می

سال  50چه که در گونه شباهتی با آنآن واقع شده امروز هیچ

غیر از ظاهر ارتفاعات اطراف دشت ندارد. تمامی پیش بود، به

زارها که مملو از انواع پرندگان، چرندگان و آبزیان ها و بیشهقباتال

حد از منابع زیرزمینی پس رویه و بیش ازدلیل برداشت بیبود به

های برداشت آب، های حفاری و حفر چاهاز ورود دستگاه

ای که از کمک آب رودخانهخشکیدند. دشتی که در گذشته به

فصل تابستان توسط مزارع کند، تماماً در وسط دشت عبور می

شد، امروز خشک و تشنه العاده زیبا و معطر برنج پوشیده میفوق

آب مورد نیاز را  ،متر 10هایی که زمانی با حفر کمتر از است. چاه

هایی های پی در پی به چاهشکنیکردند، امروزه با کفتأمین می

اند تصور تواند. نسل امروز نمیمتر تبدیل شده 200با اعماق حدود 

ای که امروز این دشت قوارهپینه شده و بدپوش وصلهکند که تن

ای بود فاخر، زیبا و سبز چندان دور جامهتن دارد، در گذشته نهبه

همراه دیگر هرویه از منابع زیرزمینی بو دلنشین که برداشت بی

برداری عوامل مربوطه به مدیریت ضعیف و بدون برنامه در امر بهره

ه تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت  مسببین اصلی آن بوده و البت

 و هستند.

گرفتن منابع تأمین در داخل گسترش شهرها و قرار -12

 هامحدوده آبی آن

خصوص هبسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور ما ب

ست. یکی از این ا شهرهای بزرگ هم اکنون با این معضل روبرو

تهران با بیشترین جمعیت در بین شهرها، پایتخت کشور یعنی 

برداری در های در دست بهرهست. تعداد تقریبی چاها سایر شهرها

درصد از  25حلقه است که تقریبا حدود  400شهر تهران حدود 

کنند. تا قبل از دو تا سه دهه اخیر، آب شرب شهر را تأمین می

سیستم دفع فاضالب در سطح این شهر از نوع سنتی آن یعنی 

آوری و دور از هرگونه سیستم جمعههای جاذب باستفاده از چاه

عبارت دیگر فاضالب خام عمالً به هتصفیه فاضالب بوده است. ب

شکل ظاهر روش اگرچه بهد. در اینشمنابع زیرزمینی تزریق می

کند ولی در واقع شده تلقی میشهروند مشکل فاضالب خود را حل

های بسیاری را به منابع آالینده بدون اطالع از عواقب بعدی آن

های برداشت کمک چاهنماید. منابعی که بهزیرزمینی هدایت می

آب پس از آلوده شدن با فاضالب )اگرچه با کمک فیلتراسیون 

گیرد( مجدداً سازی صورت میهای زمین فرآیند زاللطبیعی الیه

 شود تا تقریبا درد. این امر سبب میشووارد سیکل مصرف می

آوری فاضالب و در تمامی شهرهای بزرگ بدون شبکه جمع

های زیرزمینی باال است، های شمالی کشور که تراز سطح آببخش

هم در مناطق روستایی و هم در محدوده شهرها این پدیده اتفاق 

غیر از آب استحصالی از سازندهای سخت هعبارت دیگر بهبیفتد. ب

شده از ر اکثر موارد آب برداشتهم نه در همه موارد، تقریبا دو آن

های درون یا در مجاورت شهرها حداقل از نظر بیولوژیکی آبرفت

دلیل های آب زیرزمینی بهشده از سفرهآلوده هستند. آب برداشت

زالل بودن معموالً بدون هرگونه فرآیند تصفیه و فقط بعد از 
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های شکل سنتی با کلرزنی با هدف رفع آلودگیگندزدایی آن به

آوری و انتقال به مخازن ذخیره آب میکروبی، وارد خطوط جمع

تواند د. کلر در ترکیب با مواد آلی موجود در آب میشوشهرها می

ده که این شگیری ترکیباتی شود که امروزه روشنمنجر به شکل

همین دلیل موکداً توصیه زا باشند. بهتوانند سرطانترکیبات می

رغم مشکالت مربوط به استفاده از د علیشود تا در این موارمی

ها ازجمله استفاده از ازن برای اکسیده کردن مواد آلی سایر گزینه

ها استفاده شود و از کلر یا دیگر روش و جای استفاده از کلرهب

شده توسط استانداردها مانده فقط در محدوده مجاز و توصیهباقی

از منابع زیرزمینی داخل شود که عالوه توصیه میهد. بشواستفاده 

سبز  محدوده شهرها برای استفاده در صنایع و یا آبیاری فضای

ناچار و که از این منابع بهصورتیداخل شهرها استفاده شود. در

های مناسب برای مصارف خانگی استفاده دلیل نبودن گزینهبه

ویژه ترکیبات هشود، بهتر است پارامترهای شیمیایی آب و بمی

صورت لزوم با درستی سنجیده شده و درو فسفات به نیترات

کننده شیمیایی تصفیه شیمیایی آب نسبت به زدایش عوامل آلوده

 اقدام جدی صورت گیرد.

استحصال لیل دپذیری منابع آبی بهافزایش آسیب -13

بیش از سرعت بازیابی و عدم توازن بین شدت آلودگی و 

  سرعت خود پاالیی طبیعی

سازی کمک امکانات ذاتی خود، نسبت به پاکطبیعت به

عوامل آالینده موجود در آب درصورت فراهم بودن شرایط مناسب 

تر بوده و کند. فرآیند خودپاالیی منابع سطحی سریعاقدام می

توان نسبت به ارزیابی پتانسیل این فرآیند در طبیعت تر میراحت

ی محدود بوده و منابع زیرزمین اقدام نمود. سرعت این فرآیند در

تری برای زمان طوالنیشدن با عوامل آالینده بهصورت آلودهدر

االمکان از آلوده شدن منابع سازی نیاز دارد. لذا حتیپاک

زیرزمینی باید پیشگیری نمود. در امر استفاده از منابع تجدیدپذیر 

عبارت دیگر هباید میزان برداشت با میزان تغذیه سنجیده شود. ب

ها رتباط با منابع سطحی و هم منابع زیرزمینی باید ورودیهم در ا

ها در حال تعادل بوده و میزان استحصال آب حداکثر و خروجی

برابر و یا کمتر از ورودی باشد تا بتوان این تعادل را حفظ نمود. 

ده تا روند شعدم رعایت این موضوع طی سالیان گذشته باعث 

یرد. این روند تخریب خود گتخریب منابع سرعت بیشتری به

حال نظر کیفی درنظر کمی و هم از نقطهمتأسفانه هم از نقطه

گسترش است. مصادیق متعددی در سطح کشور برای ارائه وجود 

ن اعنوهگنجد. فقط بها در این مقوله نمیدارند که بیان همگی آن

توان طرح نمود. میزان رود را میمثال باز هم رودخانه زاینده

آن مراتب بیشتر از میزان ورودی بهآب از این رودخانه بهاستحصال 

های مجاور باید کمک ناچار از پتانسیل حوزهکه بهاست تا جایی

این رودخانه نیز مقادیر نظر مواد آالینده ورودی بهگرفت. از نقطه

ورودی، بسیار بیشتر از ظرفیت خودپاالیی رودخانه است. در 

چندان دور، آب درحال جریان ه نهدست رودخانه، در گذشتپایین

کمک فرآیند در رودخانه قبل از ورود به باتالق گاوخونی به

شد که حتی آبزیان مختلفی میحدی پاالیش درخودپاالیی 

دلیل که امروزه بهحالی. درتوانستند در آن ادامه حیات دهندمی

دیگر ها از طرفطرف و افزایش آالیندهکاهش دبی رودخانه از یک

شده توسط های تصفیهرغم ورود فاضالبدست علیر پاییند

های فاضالب احداث شده در سطح شهر، این پتانسیل خانهتصفیه

های بزرگ ده است. همین وضعیت در مورد رودخانهشکلی نابود هب

دیگر مثل رودخانه کارون نیز صادق است. رودخانه لتیان در 

جمعیتی متعدد و ورود دلیل وجود مراکز باالدست سد لتیان به

ها عمالً نقش فاضالبرو را شکل خام در بعضی از بازهها بهفاضالب

توجهی از آب این مقدار برداشت قابلتوجه بهنماید. باایفا می

رودخانه برای مصارف خانگی و شرب شهر تهران در یکی دو دهه 

های مراکز جمعیتی آوری و تصفیه فاضالبگذشته نسبت به جمع

گرفته و دو واحد از الدست سد اقداماتی صورتدر با

اند. اگرچه از دهشهای فاضالب وارد مدار بهره برداری خانهتصفیه

ها خانهها مثل سایر تصفیهخانهبرداری این تصفیهنظر بهرهنقطه

کشند ولی در مجموع با توجه به مشکالتی را با خود یدک می

رودخانه در امر خودپاالیی  ها و پتانسیل نسبتاً باالی آبحضور آن

دلیل شیب زیاد آن و هوادهی طبیعی همراه با دمای پایین آب، به

گیری فرآیند زمان ماند طوالنی آب در دریاچه سد و شکل

نشینی )بخشی از فرآیند خودپاالیی( نسبت به گذشته شرایط ته

 توان انتظار داشت.بهتری را می

منابع آب از معدنی به آلیآلودگی تغییر نوع و ماهیت  -14

ضور جمعیت کمتر در سطح کشور و دلیل حهدر گذشته ب

تر بودن سطح ها و پایینبع جمعیت کمتر در حاشیه رودخانهتلبا

های آلی، نتیجه تولید مقدار کمتری آالیندهزندگی و در

ها محدود و عمدتاً از نوع معدنی های ورودی به رودخانهآالینده

خصوص در شرایط وقوع هگذشته و بترین آالینده دربودند. عمده

ها، مواد رسوبی حاصل از فرسایش آبی گیری سیالببارش و شکل

توانند برای چند ها بود. این مواد میدر سطح حوضه آبریز رودخانه

آلود شدن روز متوالی پس از بارش اولیه ادامه یابند که سبب گل

تدریج سیل، آب رودخانه بهند. با فروکش کردن شوآب رودخانه می

شود. امروزه با افزایش تر و بار مواد آالینده متناسبًا کمتر میزالل

دلیل برداشت آب بیشتر از هجمعیت و باالتر رفتن سطح زندگی، ب

نتیجه کاهش دبی پایه ها برای اهداف مختلف و دررودخانه
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از انواع گیری انواع مواد آالینده آلی طرف و شکلها از یکرودخانه

شده در فضاهای مجاور لیدها، پسماندهای توو اقسام پالستیک

ها، های بهداشتی و پسماندهای جامد رستورانها، فاضالبرودخانه

توجه به های تولیدی توسط گردشگران بیمواد زائد و فاضالب

اند تا از طرف دیگر سبب شده ..ی و .زیستمسائل محیط

 مواد آلی افزایش یابند.های عمدتاً از نوع آالینده

تواند رودخانه لتیان )جاجرود( باشد. مثال بارز در این مورد می

توجهی از آب این رودخانه از طور که گفته شد بخش قابلهمان

خانه آب تهرانپارس کمک تونل تلو به تصفیهمحل سد لتیان و به

دلیل شده بهد. آب انتقال دادهشودر شرق تهران منتقل می

یل نسبتاً خوب رودخانه در امر خودپاالیی و احداث شبکه پتانس

های فاضالب احداث شده در خانهآوری فاضالب و نیز تصفیهجمع

باالدست سد که تا حدودی از نظر کیفی وضغ بهتری دارد در 

شده و سپس به مخازن ذخیره خانه آب تهرانپارس، تصفیهتصفیه

د. این شرایط شوزریق میو نهایتاً به شبکه توزیع آب شهر تهران ت

توجهی دلیل بیتواند بهجا و در همه حال صادق نبوده و میدر همه

د. چند سال پیش در بازدیدی که شوتوجهی منجر به فاجعه یا کم

صورت هاز دریاچه زریوار در مریوان داشتم شاهد تخلیه فاضالب ب

گیاهان خام به این دریاچه بودم. در محل ورود فاضالب، رشد انبوه 

(Eutrophication)سازی گرفتن پدیده مغذیآبزی نشان از شکل

تر تواند با گذشت زمان به نواحی درونیدارد که این پدیده می

 دریاچه و اعماق بیشتر گسترش یابد.

های شیمیایی و میکروبی ظهور اشکال مختلف آالینده -15

 و پایدار در فرآیند تصفیه و گندزدایی مقاوم

افزایش مستمر و پیوسته جمعیت کشور و تأمین دلیل به

مقدار کافی های اولیه این جمعیت از جمله آب و غذا بهنیازمندی

طرف و رشد بیش از یک ..هوای تمیز و سالم، بهداشت عمومی و .

های شیمیایی نظیر استفاده از انواع از حد و دور از انتظار آالینده

ن نظارت دقیق نهادهای هم بدوآن و اقسام کودهای شیمیایی و

ها، کشنظارتی، استفاده از انواع سموم دفع آفات، علف

دیگر، عدم رعایت استانداردها و الگوهای از طرف ..ها و .کشحشره

شده تا ساالنه مقدار سبب ..مصرف آب در آبیاری اراضی و .

صورت ههای طبیعی باز این مواد از طریق زهکش معتنابهی

ند. در بخش مصارف شوسطحی به منابع آب وارد سطحی و زیر

خانگی و بهداشتی نیز امروزه، انواع و اقسام مواد شوینده و 

تمیزکننده با ترکیبات متفاوت، نه تنها از نظر کمی که ازنظر کیفی 

اند. مقادیر نیز منابع آّب اعم از سطحی و زیرزمینی را آلوده نموده

ارد از مقادیر حداکثر مجاز وارد شده به منابع در بسیاری از مو

عنوان مثال هها بر مبنای استانداردهای مختلف بیشتر است. بآن

خصوص در منابع هها بمقادیر ترکیبات نیتراته و نیز فسفات

سطحی و زیرزمینی در خطه شمالی کشور از حد مجاز تجاوز 

توان نام عنوان مثال تاالب انزلی را میهکه باز هم بنموده تا جائی

های ها چالشسازی حاصل از این آالیندهبرد که فرآیند مغذی

هایی از این اند. بدیهی است که حضور آالیندهفراوانی را سبب شده

ها نوع، فرآیند تصفیه فاضالب را نسبت به مواردی که آالینده

کند. تر میعمدتًا از نوع بیولوژیکی هستند، بسیار پیچیده

ب که مستلزم صرف هزینه باالتر های تکمیلی تصفیه فاضالروش

برداری و نگهداری است، کمترین اقداماتی در امر اجرا و نیز بهره

زیست ها برای حفظ محیطاست که در این ارتباط انجام آن

 ضروری خواهد بود.

 هاسخن پایانی در ارتباط با چالش -16

دانم قبل از ورود به این مبحث ذکر این نکته را ضروری می

های بالقوه در شرایط امروز های ذکر شده تنها چالشاوالً چالشکه 

های دیگری با درجه اهمیت کمتر کشور ما نبوده و قطعًا چالش

های آب های آب فاضالب، سازماننیز وجود دارند و ثانیًا شرکت

ها نبوده و ای و وزارت نیرو به تنهایی مسئول این چالشمنطقه

خانه تنهایی از این وزارتها را  بهنباید انتظار حل این چالش

عنوان سازمان ناظر و هزیست بداشت. سازمان حفاظت محیط

های کشاورزی، خانهها، وزارتلممسئول در امر تدوین دستورالع

های همگی در چالش ..صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و .

وقوع پیوسته نقش داشته و متناسب با نقش خود باید نسبت به به

 ها مسئول بوده و کمک کنند.حل آن

های اساسی پیش رو در صنعت آب و فاضالب، یکی از چالش

توان از برداری و نگهداری است که این چالش را میموضوع بهره

ای گونههزوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. ابعاد این چالش ب

 ها پرداخت و لذاتوان به تمامی آناست که در این مختصر نمی

تر را مطرح نمود. شود تا به اختصار موارد ساختاری و مهمسعی می

ها و اختیارات در یکی از این موارد ساختاری، موضوع مسئولیت

های داخلی وزارت نیرو است. موضوع یکپارچگی درون سازمان

برداری های آب و فاضالب از جمله طراحی، اجرا و نهایتاً بهرهطرح

از این موارد است. فرآیندهای تأمین، و نگهداری از طرح یکی 

های مختلف انتقال و تصفیه آب براساس تجربیات موجود در استان

آوری، های جمعای است. پروژههای آب منطقهعهده سازمانبر

های آب و فاضالب است. ها برعهده شرکتانتقال و تصفیه فاضالب

ل و تصفیه ای، طرح تأمین، انتقاعبارت دیگر سازمان آب منطقهبه

های آب و برداری به شرکتآب را پس از تکمیل باید برای بهره

فاضالب تحویل دهد. در فرآیند تحویل گرفتن، طبیعی است که 

طرح را  یهای آب و فاضالب کار ارزیابی عملکردی اجزاشرکت
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دهند که نمایند و معموال لیستی از نواقص ارائه میبررسی می

برداری ایجاد مشکلی در امر بهره ایازنظر سازمان آب منطقه

راحتی های از نواقص فیزیکی است که بکنند. این تازه مجموعهنمی

ای یا شرکت آب و فاضالب قابل تکمیل توسط سازمان آب منطقه

تر زمانی است که نواقصی از قبیل کفایت شدن است. مشکل عمده

مختلف  های پمپاژ، واحدهایو یا عدم کفایت مثال ظرفیت ایستگاه

نظر در نحوه گندزدایی آب، خانه آب، اختالففرآیندی در تصفیه

بروز  ...سازی و نوع مواد شیمیایی مصرفی در مثال فرآیند زالل

وجود نوع، عمالً عدمهایی از ایننماید. دلیل عمده چالشمی

برداری کننده است. مشکل ارتباط تنگاتنگ فیمابین سازنده و بهره

برداری که در نماید که مشکالت بهرهبروز می عمده دیگر زمانی

تواند ناشی از تصور است و میهر سیستمی محتمل بوده و قابل

برداری کننده نیز باشد به سازنده نسبت داده ضعف عوامل بهره

طرح است که پس از شود. در چنین مواردی این سوال قابلمی

خود از  برداری کنندهچرا بهره مشخص شدن منابع تأمین آب،

ها ابتدا در طراحی و اجرا نقش نداشته باشد تا از این چالش

طرح های متعددی در این ارتباط قابلجلوگیری شود؟ مثال

ها پرهیز منظور جلوگیری از اطاله کالم از ارائه آنند که بههست

 شود. می

های و فقط به پروژه استطرح مشکل عمده دیگری که قابل

که چه نهادی نظر از اینشود، صرفد نمیآب و فاضالب هم محدو

توجهی از توجهی و یا کمعهده دارد، بیبرداری را بهوظیفه بهره

جانب برداری است، موضوعی را که اینجهات مختلف به امر بهره

میان دلیل تأثیرگذار بودن آن با دانشجویانم درطور مرتب بههب

های مطالعاتی و شکل عام هزینههای آبی بهگذاشتم. پروژهمی

های آب و فاضالب نیز از این قاعده کلی اجرایی باالیی دارند. پروژه

توجهی سرمایه در مستثنا نیستند. روشن است که حجم قابل

شود. با خانه آب هزینه میتأمین آب، احداث خط انتقال و تصفیه

وجود تجهیزات حساس الکترومکانیکال فراوان در توجه به

های ساالنه نگهداری و های پمپاژ، هزینهیستگاهخانه و اتصفیه

تواند باالتر از طور متوسط میهها ببرداری از این تیپ پروژهبهره

حاضر اعتباری که در حالحالی، دردرصد هزینه اجرا باشد 3تا  5/2

شود از نیم درصد هزینه اجرا منظور تخصیص داده میکه برای این

اعتبار تخصیص داده شده، عملیات هم کمتر است. با کمبود 

برداری در عمل دچار مشکالت متعددی است که نگهداری و بهره

تر شدن این های موجود سبب طوالنیباز هم پرداختن به مصداق

 مبحث خواهد شد.

برداری مهم بوده و موضوع دیگری که در امر نگهداری و بهره

یرندگان گعنوان یک چالش اساسی باید مورد توجه تصمیمهب

ها است. گذارینگری در سیاستقرارگیرد، پراکندگی و عدم جامع

طور که قبالً گفته شد های آب همانخانهمثالً در مورد تصفیه

دار است و نگهداری ای عهدهطراحی و اجرا را سازمان آب منطقه

برداری را شرکت آب و فاضالب. هرگونه مشکلی که در امر و بهره

برداری کننده ای از طرف نهاد بهرهگونهآید، بهبرداری پیش بهره

عکس. لذا شود و بربه ضعف در طراحی و اجرا نسبت داده می

نظرها رسد بهتر است که اوال مشکالت مربوط به اختالفنظر میبه

ای های آب منطقههای آب و فاضالب و سازمانمابین شرکتفی

های یق همکاریکه هر دو زیرمجموعه وزارت نیرو هستند، از طر

شود که کلیه ثانیا پیشنهاد می .دشونزدیک با یکدیگر برطرف 

های خصوصی دارای برداری به شرکتعملیات نگهداری و بهره

بندی مناسب برای یک دوره زمانی حداقل برابر دوره طرح، رتبه

 د.شوتحت شرایط مشخص و با نظارت کامل دولت واگذار 

که به مشاور و یا پیمانکار شود در این واگذاری توصیه می

خالی کردن از طرح اولویت بیشتری داده شود تا راه هرگونه شانه

دادن هرگونه زیر بار عدم عملکرد درست سیستم و نسبت

ناکارآمدی به مشاور و یا پیمانکار آن جلوگیری شود. در این راستا 

 بر انعقاد قراردادی بدون هرگونه راه گریز، باید کیفیت آبعالوه

خانه مطابق استاندارد شده و یا پساب خروجی از تصفیهتصفیه

شده به قرارداد بوده و برای هرگونه انحرافی از مقدار ضمیمه

د تا طرف قرارداد با شوهای اساسی منظور استاندارد، جریمه

صالح، متخصصین توانمند و با تجربه کافی، کارگماردن افراد ذیهب

کیفیت مطلوب اقدام نماید. در بازدیدهای برداری با نسبت به بهره

میدانی به اتفاق دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا هم از 

های فاضالب، مشاهده خانههای آب و هم از تصفیهخانهتصفیه

رغم وجود امکانات خوب آزمایشگاهی در محل شود که علیمی

شده برای  خانه، نتایج عملکردی در مقایسه با ضوابط تعریفتصفیه

که از بهترین تجهیزات موجود در خانه درحالیعملکرد تصفیه

المللی استفاده شده است، تفاوت فاحش وجود دارد. بازارهای بین

کار هنظر توان کارشناسی کارشناسان ببرداری کننده هم ازتیم بهره

های ضروری در شده و هم ازنظر تعداد افراد با تخصصگرفته

خانه خور یک تصفیهخانه، شایسته و درفیههای مختلف تصبخش

های پیشرفته ابزار دقیق و مانیتورینگ مدرن که در آن سیستم

خوانی ندارد. جواب کار گرفته شده است همهواحدهای مختلف ب

چه که باید باشد تفاوت این پرسش که چرا عملکرد در عمل با آن

 شده برایفاحش دارد این است که اعتبار تخصیص داده

برداری عمال کسری از مقداری است که باید برای نگهداری و بهره

که دستگاه ری مطلوب درنظر گرفته شود. نتیجه آنابردبهره

کارگیری تیمی متشکل از افراد با هبرداری کننده توان ببهره

خانه در که تجهیزات تصفیههای الزم را ندارد. نظر به اینتخصص

اندازی نو هستند حتی بدون توجه و نگهداری دقیق ابتدای راه
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برداری را انجام یکی دو سال اولیه را که معموالً پیمانکار، بهره

کنند و سپس با تحویل هر جهت کار میدهد به شکل باری بهمی

دلیل عدم نگهداری اصولی دادن به کارفرما یکی پس از دیگری به

 ند. شوبرداری خارج میاز مدار بهره

سال پیش(  25اگرچه موضوع نسبتا قدیمی است )حدود 

خانه فاضالب یک نهاد دولتی را به اتفاق شهردار شهر مجاور تصفیه

دلیل گفته شده تمامی واحدهای موجود آن بازدید نمودم که به

خانه فاضالب را که قباًل احداث شده بود رها نموده و تصفیه

دست برای که در پایین ایفاضالب خام را مستقیماً به رودخانه

نمودند. پس از ابراز نگرانی شد تخلیه میشرب شهر استفاده می

جانب و گوشزد نمودن تبعات احتمالی این عملکرد، شدید این

عمل آمد که حداقل نسبت به شرایط هاصالحاتی هرچند ناقص ب

تخلیه فاضالب خام به رودخانه بهتر بود. جواب مسئولین نهاد که 

ای نشده و فاضالب خام به خانه موجود هیچ استفادهتصفیهچرا از 

د، این بود که دردسر دارد و پول الزم برای شورودخانه تخلیه می

طور که قبالً هم به دفعات گفته برداری را هم نداریم. لذا همانبهره

برداری و نگهداری و تأمین اعتبار مورد نیاز در شد، موضوع بهره

بسیار مهم در حفظ تأسیسات موجود بوده حد کافی جزو موارد 

اند. با گذشت برداری رسیدههای باال به بهرهکه با صرف هزینه

برداری و نگهداری عمالً های فعلی بهرهزمان، روشن شده که روش

گرفتن از بخش خصوصی در قالب جوابگو نیستند. کمک

های گریز از انجام درست و قراردادهای منسجم و بدون راه

گونه های سنگینی برای هروالنه تعهدات، همراه با جریمهمسئ

حل مناسبی انحراف از استانداردهای تعریف شده در قرارداد، راه

د.شواست که باید توسط دولت دنبال 

ای جنابعالی، توانسته های علمی و حرفهتا چه حد فعالیت* 

 خالءهای موجود در حوزه آب و فاضالب را پر کند؟

این سوال سخت است. ارزیابی و قضاوت در مورد عملکرد پاسخ به -

ام که در طول دوره کاری من را باید از دیگران پرسید. سعی کرده

کنون هم در دانشگاه و هم در صنعت اصل صداقت را با خود تا

دانم. در ام نمیقدر موفق بودههخود و دیگران رعایت نمایم. چ

زمان با برگزاری و هم دانشگاه که معموالً در پایان هر ترم

دادند تا نسبت به هایی را به دانشجویان میامتحانات، پرسشنامه

خواهی ای از این نظرعملکرد مدرس درس اظهارنظر کنند. نسخه

نیز پس از تحلیل توسط واحد آموزشی دانشکده در اختیار استاد 

شد. صادقانه بگویم که از عملکرد خود مربوطه هم قرار داده می

توانستم بسیار بهتر عمل کنم( و رضایت کامل نداشتم )چون می

ویژه هدالیل مختلف و بدلیل اشتغال در بخش صنعت که بهبه

ناچار درگیر شده بودم، بخش کار و بهدالیل اقتصادی در شروع به

توانست در خدمت توجهی از وقت و انرژی من که میقابل

های مختلف در پروژههای آکادمیک باشد، صرف انجام فعالیت

شد. بخشی از این نارضایتی خود را البته از طریق انتقال صنعت می

. ولی در توانستم جبران کنمتجربیات کاربردی به دانشجویان می

دلیل اشتغال در بخش غیر حال نواقصی در امر آموزش بههر

داشت آموزشی، همیشه چراغ نارضایتی از خودم را روشن نگه می

ساله درخواست  30دلیل با پایان یافتن دوره تعهد همین و به

 بازنشستگی دادم.

در بخش صنعت اما از هرگونه تالشی برای سامان دادن به 

های ام. در بخشار نکردهذنیازهای مربوطه و انجام تعهدات فروگ

شده توسط خیرین جنوبی استان فارس، آب انبارهای ساخته

عنوان تنها هشوند، بپر می منطقه که در زمان بارش با آب باران

خورند. اولین چشم میمنبع تأمین آب شرب این منطقه به

برخوردم با این آب انبارها، مشاهده و حتی نوشیدن آب باران 

هم انواع موجودات ریز و درشت که در ها باآوری شده در آنجمع

 های مختلف که هر بینندهها و طعملولند همراه با بوها، رنگمی

آور بود. در دهد برایم زجرتأثیر قرار میشدت تحتبومی را بهغیر

میلیون  500همان ابتدای دهه هفتاد، ساالنه مبلغی در حدود 

تومان توسط خیرین منطقه برای احداث این آب انبارها هزینه 

شد. این آب انبارها را البته نه فقط در جنوب استان فارس که می

های سیستان و بلوچستان، کرمان انها از قبیل استدر سایر استان

توان دید. در می ...و هرمزگان و حتی جزایری مثل قشم، کیش و 

ای استان فارس، اجرای اوایل دهه هفتاد، سازمان آب منطقه

ای را برای آبرسانی به شهرهای قیر، خنج، اوز، گراش و الر پروژه

فارس  و تعدادی شهرک و نیز روستاهای منطقه را در جنوب استان

های نسبتاً بزرگ کلید زد. مدیریت این پروژه که یکی از پروژه

آبرسانی در آن مقطع زمانی بود، برعهده بنده بود. منبع تأمین آب 

شده برروی پروژه، آب ذخیره شده در سد سلمان فارسی ساخته

ده است. شآغاج است که در نزدیکی شهر قیر واقع رودخانه قره

طول کمی بیشتر از آب، خط انتقال به خانهپروژه شامل تصفیه

ایستگاه پمپاژ در طول مسیر، مخازن  5کیلومتر،  200

های دلیل محدودیته. ب... استکننده فشار و ذخیره آب و متعادل

اعتباری در حین اجرا، سطح زیر پوشش پروژه تقلیل یافت ولی 

ای و شرکت آب و فاضالب استان هم اکنون  سازمان آب منطقه

، در تدارک اجرای بخش دیگری از این پروژه برای گستره فارس

ند. امیدوارم هرچه زودتر در پاسخ به هستتری از منطقه وسیع

نیازهای حیاتی این منطقه، اعتبارات مورد نیاز تأمین و 

منظور هرحال بهههای اجرایی آن از سرگرفته شود. بفعالیت

های که پروژهکنم جلوگیری از اطاله بحث به این اشاره می

مختلفی از این نوع را در ابعاد مختلف در شمال، جنوب، غرب و 
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رغم همه مشکالت و ام. علیشرق کشور به سرانجام رسانده

توانم به نظران پوشیده نیست، میهایی که بر صاحبمحدودیت

 خودم در این حوزه نمره قبولی بدهم.

عالی در ای درازمدت جنابهای حرفهبا توجه به فعالیت* 

مهندسین مشاور چه مشکالت و نواقصی در مدیریت و 

های ها و دستگاههای آموزشی و پژوهشی دانشگاهبرنامه

تواند اجرایی کشور وجود دارد که نتیجه کار آنان نمی

طور مشکالت موجود در امر آب و فاضالب کشور را به

 اساسی حل کند؟

طور نسبی هکشور ما بویژه فاضالب در هموضوع آب و فاضالب و ب -

یاد دارم ست. خوب بها ها موضوعی نوپاو در مقایسه با سایر حرفه

بار ها که برای اولینو پس از بازگشایی دانشگاه 1362که در سال 

تدریس درس مهندسی آب و فاضالب را شروع کردم، لفظ فاضالب 

آمد حتی دانشجویان درس زیرچشمی به یکدیگر میان میکه به

کردند و لبخندی هم از روی ناآگاهی و هم از روی شیطنت ینگاه م

نظرم طبیعی بود. من خودم در گرفت که بهها شکل میبر لبان آن

ایران درسی به اسم فاضالب و یا مهندسی آب و فاضالب نداشتم. 

مقدمه مهندسی آب و »اولین بار که در کالس درسی به نام 

کاوی و شناخت از این در آمریکا که بیشتر جنبه کنج« فاضالب

رشته داشت شرکت کرده بودم خودم نیز چنین حسی را داشتم. 

قدر برای من شیرین و نآپس از شرکت در این کالس موضوع 

بر مهندسی منابع جذاب بود که تصمیم گرفتم در دوره دکترا عالوه

 نیز ادامه دهم.  Double Majorصورت هآب، این گرایش را ب

مردم نیز وضع بهتر از این نبود. یکی از  در جامعه و در بین

شهرهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی شهر جدید سهند تبریز 

عنوان مشاور هشرکت تهران سحاب ب 1369است. در اواخر سال 

یا  1370ده بود. در سال شبنایی این شهر انتخاب تأسیسات زیر

سمیناری را شرکت شهرهای جدید وزارت مسکن در تبریز  71

زار کرد و بنده به اتفاق یکی از همکارانم در شرکت تهران برگ

سحاب، آقای دکتر حسن احمدی از اساتید رشته مهندسی عمران 

دانشکده فنی دو مقاله به این سمینار ارائه کردیم. یکی از مقاالت 

رشد جمعیت و »و دیگری مربوط به « تونل مشترک»مربوط به 

مشترک هدف این بود که . در تونل بود «اثرات آن بر مصرف آب

در شهرهای جدید، تأسیسات شهری شامل شبکه توزیع آب، 

 ...آوری فاضالب، خطوط برق، مخابرت، گاز و شبکه جمع

خصوص در شهرهای با شرایط اقلیمی نظیر شهر جدید سهند هب

ها، در یک تونل مشترک بودن در زیر سطح خیابانعوض پراکندهبه

تا  55ه دوم با توجه به نرخ رشد دهه کار گذاشته شوند. در مقال

بینی ما درصد در سال رسیده بود پیش 3حدود کشور که به  65

)چه زود  1400این بود که اگر همین روند ادامه یابد ما در سال 

گذشت( حتی در تأمین آب شرب و بهداشتی شهرهای کشورمان 

شکل دچار مشکل خواهیم بود. یکی از میان حضار بلند شد، به

خیلی جدی و در مخالفت با این ایده و با بیان همان نیم بیت 

فرمودند که « هر آن کس که دندان دهد نان دهد»معروف که 

طرح مشکل تأمین آب و نظایر آن درست نیست و بحث کنترل 

طرح حذف جمعیت و کاهش نرخ رشد را از لیست موضوعات قابل

ب پیشنهاد ما فرمودند. در مورد دوم و در ارتباط با بحث فاضال

آوری این بود که از همین حاال و در شروع کار موضوع جمع

فاضالب، تصفیه آن و استفاده از پساب تصفیه شده در راستای 

د شوکمک به منابع آب مصرفی، در طرح شهرهای جدید لحاظ 

بار افراد دیگری پا این عقیده که این موضوعات لوکس است که این

خورد تالش کردند تا این مورد ها میو فقط به درد همان غربی

شکل جدی پیگیری نشود. لذا موضوع نسبتاً جدید است و نیز به

 نباید انتظار و توقع غیرمعقول داشت.

ها به عقیده من، ما در بخش آموزش و پژوهش در دانشگاه

، هستها نیز گیر سایر تخصصغیر از مشکالتی که گریبانبه

های درسی و مطالبی که توسط ای نداریم. کتابمشکل عمده

چه که در توجهی با آنند تفاوت قابلشواساتید این حوزه ارائه می

های شود ندارند. در زمینهکشورهای پیشرفته ارائه می

آزمایشگاهی و وسایل کمک آموزشی هم در امر آموزش و هم در 

حد که اثرات این کمبودها تعیین تحقیق مشکل داریم ولی نه تا آن

مابین وجود ارتباط تنگاتنگ فیده باشند. مشکل عمده در عدمکنن

های آب و های اجرایی و آموزشی است. تشکیل شرکتدستگاه

توجهی را هم در شناخت و هم در فاضالب حقیقتاً نقش شایان

شناساندن و معرفی این حوزه نوپا در کشور ایفا نمود. جا دارد که 

عنوان هس منوچهری ببدینوسیله از زحمات جناب آقای مهند

حق در این وزیر نیرو در حوزه آب و فاضالب که بهمعاون اولین 

رابطه تالش فراوانی نمودند تشکر کرد. بعد از تشکیل این 

ها در عمل نظم و انضباط و تا حدی قانونمندی، جای شرکت

البته این واقعیت را هم نباید های سابق را گرفت. کاریپراکنده

های ما اعم از که کیفیت آموزشی در دانشگاه نظر دور داشتاز

دالیل مختلف های دولتی و خصوصی نسبت به گذشته بهدانشگاه

ده است. بدیهی است که این افت تحصیلی در شدچار افت شدید 

های تحصیلی و از تربیت کادر متخصص توانمند در همه رشته

 است. تأثیر نبودهالتحصیالن گرایش آب و فاضالب بیجمله فارغ

شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و اگرچه تا رسیدن به

دلیل مشکالت اعتباری حاکم بر های اخیر بهاین فاصله طی سال

نظر امید به بهبودی را نیز نباید از ها زیادتر هم شده است ولیطرح

توجهی از دور داشت. متأسفانه طی ده سال گذشته، تعداد قابل
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ای خود کنار مشاور، یا از خدمات مشاورههای مهندسی شرکت

های برند. شرکتسر میاند و یا در رکود نسبی و انفعال بهکشیده

ها وزارت ای و در رأس آنهای آب منطقهآب و فاضالب، سازمان

ها و های خود و تالش برای تأمین اعتبار پروژهنیرو با حمایت

شرفت فیزیکی دست اجرا بوده و پیهایی که درویژه پروژههب

که بیشتر دیر شود سعی کنند توجهی را دارند باید قبل از آنقابل

اند هایی که طی سی سال اخیر شکل گرفتهتا از گسست رشته

ها جلوگیری کرده تا هم دانشجویانی که در این حوزه در دانشگاه

جای یأس و ناامیدی، امیدوار باشند که در مشغول هستند، به

ای برای کار و فعالیت وجود یلی زمینه گستردهالتحصفردای فارغ

های آب و فاضالب، دارد و هم کارشناسانی که هم اکنون در شرکت

های مهندسی مشاور و ای، شرکتهای آب منطقهسازمان

جای کنند، بههای متعددی که در این حوزه فعالیت میپیمانکاری

معتقدم اگر تغییر حرفه و مسیر خود، امیدوارانه ادامه دهند. 

ده و دقت بیشتری در انتخاب شها برطرف مشکالت اعتباری پروژه

های آب و فاضالب و آب اندرکاران شرکتمدیران و دست

کار گرفته و افراد عالقمند و با انگیزه کافی بهها صورتایمنطقه

ها التحصیالن جوان دانشگاهکمک جمع کثیر فارغگرفته شوند، به

راحتی هسال گذشته، ب 40تا  30شده در طول  و تجربیات اندوخته

را از سر راه برداشت. امروزه  توان یکی پس از دیگری مشکالتمی

درصد کار مطالعات،  100های قبل از انقالب، تقریبا خالف سالبر

های آب و فاضالب کشور توسط متخصصین طراحی و اجرای پروژه

ات شود. در بخش تجهیزو کارشناسان کشور انجام می

هم به مقدار کم به تولیدات های آب و فاضالب و آنخانهتصفیه

دلیل کیفیت برتر نیاز است که مطمئناً با همکاری خارجی به

 های مختلف این نیاز نیز برطرف خواهد شد.بخش

توان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات چگونه می* 

 ها کمک کرد؟دانشگاه

نیروی انسانی متخصص و آموزش ها، کانون اصلی تربیت دانشگاه -

های نو، هر لحظه ها و اندیشهدیده است که با برخورداری از ایده

ای که حرکت رو به رشد دارد، نیروی های حیاتی جامعهدر شریان

های کار بستن ایدهنمایند و صنعت نیز، با بهنوینی تزریق می

امعه را اقتصادی و پیشرفت ج توسعه نوظهور دانشگاهیان، اندیشه

های آب و فاضالب، یکی و رونق علمی شرکت ارتقاسازد. محقق می

سازی در اجرا و راهبری آوری و بهینهروزاز لوازم کارآمدی، به

نیاز غنا رود و پژوهش، پیششمار میهای آب و فاضالب بهطرح

ناهای گشایی از مشکالت و تنگبخشیدن به رونق علمی و گره

های آب و دانش کاربردی در شرکت توسعهاجتماعی و اجرایی و 

گام " توان،دانیم که تحقیق و پژوهش را میمی فاضالب است.

ها، با روش مناسب که اجزای ها و نادانستهنهادن در ناشناخته

ها را زمانی آنهم مرتبط ساخته و تقدم و تأخر و یا همها را بهآن

تعریف، به اختصار، ، تعریف نمود. با پذیرش این "داردبیان می

عنوان سرفصل کلی ارائه شود که تنها بهچند نکته اشاره میبه

شوند تا در معرض قضاوت و نقد صاحبان دانش و تجربه و می

ی آب های کاربردی در حوزهویژه پژوهشپردازان پژوهش بهنظریه

و فاضالب قرار گیرند.

ستین تر شدن نتایج آن، در نخدر بخش تحقیقات و کاربردی

های گذشته، آن گام، الزم است تا با بازنگری در عملکرد و پژوهش

های ارزشمند پژوهشی را که در انجام وظایف بخش از یافته

ها بوده است، عرضه شود، با ها راهگشا و رافع مشکالت آنشرکت

ها و گیری بهتر از یافتهانجام این امر، زمینه برای آگاهی و بهره

شود. توجه شود که و از دوباره کاری پرهیز میدستاوردها، فراهم 

هایی از قبیل رفع هر طرح پژوهشی کاربردی، به الزام باید ویژگی

مشکل و بهبود کیفیت، کاهش هزینه و تقلیل زمان انجام کار را 

های یاد شده دارا باشد و هر طرحی که فاقد حداقل یکی از ویژگی

ود.شنباشد، طرح پژوهشی کاربردی محسوب نمی

های پژوهشی کاربردی، باید مبتنی بر نیازهای ها و طرحایده-

های آب و فاضالب باشند و راستی آزمایی واقعی و نه کاذب شرکت

 ؛ها میسر باشد، تا امکان اجرایی شدن یابندو یا اجرای آزمایشی آن

ها و گیری از تواناییها، بهرهتر شدن پژوهشبرای کاربردی-

افزایی های آب و فاضالب با هدف همشرکت های کارشناسیتجربه

تر و بهتر دانشگاه و صنعت آب و فاضالب و مشارکت هر چه بیش

رت بر های پژوهش کاربردی مورد نیاز و یا نظادر اجرای طرح

توجه است. صنعت نوپای آب و  ها، شایستهحُسن تدوین آن

خود، کمک کارشناسان و متخصصین توانمند و با تجربه فاضالب به

های آب خانههمراه امکانات آزمایشگاهی مستقر در محل تصفیههب

های فراوان و برداریتواند نسبت به نمونهراحتی میو فاضالب به

خانه، گیری پارامترهای کمی و کیفی ورودی به تصفیهاندازه

اقدام  ..شکل جداگانه و .ورودی و خروجی واحدهای مختلف به

تواند این شکل، میآوری شده بههای جمعنماید. اطالعات و داده

های آب و منبع با ارزشی را در اختیار محققین، هم در شرکت

و هم مراکز دانشگاهی قرار دهد. با تجربه و تحلیل این  بفاضال

ها، بسیاری از ضوابط و مبانی که امروزه اکثراً از منابع خارجی داده

دست آمده همقادیر ب تواند باشوند میدر امر طراحی برداشت می

گیری ند. برداشت نمونه و اندازهشودر شرایط ایران جایگزین 

طور مستمر ادامه یابد و تواند بهپارامترهای کمی و کیفی می

توانند نمایند، میزمان مسائل و ابهاماتی که در عمل ظهور میهم

های کارشناسی کمک مراکز دانشگاهی از جمله دانشجویان دورهبه

کار های تحقیقی بهو دکترا و اساتید این حوزه در فعالیت ارشد
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گیری را این این ترتیب است که تحول چشمگرفته شوند. به

توانند رقم بزنند و هر های مشترک، میاشتراک مساعی و فعالیت

زمان ضمن توجه حداکثر به منافع ملی که طور همهدو دستگاه ب

ت، خود نیز از منافع آن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار اس

ند. لذا در ادامه، در راستای موارد ذکر شده به چند شومند بهره

شود به این امید که موثر واقع شکل مختصر اشاره مینکته به

 ند.شو

های کشور، روی و نیازمندیبا رویکرد به شرایط پیش  .1

سازی، مقاوم سازی و افزایش کیفیت کاالها، تجهیزات بهینه

انجامد، ها میها و پروژهبه افزایش عمر مفید طرح درنهایتکه 

 شکل جدی در دستور کار قرارگرفته و پیگیری شوند.باید به

منظور ها، بهها در اجرای پروژهچگونگی مدیریت هزینه .2

های ها از موضوعکرد بهینه و احیانًا تقلیل هزینههزینه

توانند در می تأمل و پیگیری است که واحدهای تحقیقاتقابل

 آفرین باشد.نیل به آن، مشارکت و نقش

های گیری از آبناپذیر کشور در بهرهرویکرد اجتناب .3

غیرمتعارف در تأمین بخشی از نیاز آبی شهرها و روستاهای 

ای بر تدوین مبانی طراحی، دارد تا تمرکز ویژهکشور، الزم می

ی هاگیری از آبهای بهرههای راهبری، فناوریشیوه

های محلول غیرمتعارف با محوریت زدایش و تقلیل آالینده

طعات و اجزای مبذول شود. در این زمینه ساخت تدریجی ق

غیرمتعارف آب، با هدف انتقال تدریجی  های تصفیهسامانه

سازی آن باید مورد تأکید قرار گیرد.فناوری به کشور و بومی

الب و های آب و فاضبا گذشت سه دهه از تأسیس شرکت .4

های گوناگون آب و ها اجرای طرحهای برآمده از سالتجربه

منابع علمی  پایهها برو طراحی آنفاضالب که مطالعات 

اری ذگخارجی انجام شده است، انتظار این است که سیاست

پایه صنعت که عمومًا در واحدهای پژوهشی باید بخش دانش

ون خارجی فراتر نمود و بروز داشته باشد، از تأکید صرف بر مت

فق و احیانًا وهای مها تجربهرفته و متونی را که منبعث از سال

هایی است، متناسب با نیازها و فق در اجرای چنین طرحونام

های ملّی و محلی تدوین و به صنعت آب کشور عرضه ویژگی

شود. 

با گذشت زمان، این حقیقت هویدا شده است که برخی مبانی  .5

 حی و اجرای واحدها و فرآیندهای تصفیهکار رفته در طرابه

اند، با که عمدتا از متون خارجی اقتباس شده،آب و فاضالب

خوان نیستند. تأکید و آوا و همهای کشور ما، همواقعیت

ها، بدون لحاظ استناد صرف به این مبانی و اجرای آن

مقتضیات محلی و مّلی، سبب شده است تا برخی تأسیسات، 

دلیل کارآمدی مورد انتظار برخوردار نباشند، بلکه بهنه تنها از 

ضعف در عملکرد منتج از ضعف در طراحی، کارآمدی سایر 

ی تأسیسات را تقلیل دهند. شایسته واحدها و حتی مجموعه

هایی که متضمن نقد عملکرد مبانی است تدوین گزارش

باشند، در های اجرا شده های میدانی طرحطراحی و تجربه

 پژوهش قرار گیرند. های کاری حوزهبرنامه

های باتوجه سوابق کاری خود، وضعیت پژوهش در بخش* 

های آب و تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جمله شرکت

کنید؟فاضالب را چگونه ارزیابی می

های دلیل درگیری در پروژهد، من بهشطور که ذکر همان -

صنعت آب و فاضالب های مختلف مطالعاتی و اجرایی در زمینه

خصوص کارهای ههای آکادمیک و بفرصت کمتری را برای فعالیت

ام. تعدادی کارهای تحقیقاتی در حوزه آب تحقیقاتی داشته

های علمی که عمدتًا توسط ام که در سمینارها و کنفرانسداشته

اند و تعدادی از مقاالت مربوطه ارائه شده شدهوزارت نیرو برگزار 

اند. این تحقیقات یا صرفاً اخلی و خارجی چاپ شدهدر نشریات د

همراه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و آکادمیک بوده که به

گرفته و یا تحقیقات کاربردی بوده که از کارهای دکترا صورت

اند. لذا دهشهای در دست مطالعه یا اجرا استخراج مطالعاتی پروژه

های وزارت نیرو و یا شرکت های تحقیقاتیطور مستقیم در پروژههب

ام و اطالع دقیقی از وضعیت پژوهش آب و فاضالب درگیر نبوده

های آب های تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جمله شرکتدر بخش

شکل خاص خألهای موجود بهها و و فاضالب ندارم. در مورد ضعف

 ت قبلشکل عام در پاسخ به سواالنظری ندارم ولی، مواردی به

ها برای توسعه و ریزیبرنامه ه شده است که امیدوارم درارائ

تر کردن نتایج تحقیقات اعم از تحقیقات دانشگاهی و کاربردی

مابین وزارت نیرو و های تحقیقاتی فیطور همکاریهمین

ند.شوثمر واقع های مختلف کشور، مثمردانشگاه

های آب های اجرایی از جمله شرکتنظر شما دستگاهبه* 

اند؟ و فاضالب چه ارتباط ارگانیکی با دانشگاه داشته

اند برای دانشگاه مسئله تعریف کنند و قدر توانستههچ

قدر از تحقیقات دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود هچ

های اند دادهها توانستهقدر این شرکتهاند؟ چکار گرفتههب

های تحقیقاتی دانشگاهی را تأمین کنند؟ مورد نیاز طرح

های اولیه بعد از انقالب، طور که اطالع دارید، در سالهمان -

شکل « دفتر ارتباط با صنعت»عنوان ها تحتدفتری در دانشگاه

مابین مراکز عمده گرفت که هدف اصلی آن برقراری ارتباط فی

تایج این کارگیری نهها و مراکز عمده بتحقیقاتی در دانشگاه
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ها و نهادهای مختلف دولتی و خصوصی تحقیقات یعنی وزارتخانه

ها این امید شکل گرفته بود که این در کشور بود. در همان سال

نظر من دفتر بتواند به این هدف اصلی جامه عمل بپوشاند. به

موفقیت چندانی متأسفانه حاصل نشد. موفقیت عمده این نهاد 

دانشجویان دوره کارشناسی به مراکز مختلف عمالً به معرفی 

های خصوصی برای کارآموزی محدود طور شرکتدولتی و همین

توان گفت که موفقیت چشمگیری شد. در همین زمینه هم می

د. در ششد، حاصل نگونه نظارتی اعمال نمیاین دلیل که هیچبه

گرفته های صورتبیشتر موارد گزارشات دانشجویان و ارزیابی

اند. البته این وضع در مورد همه نبه رفع تکلیف داشتهج

دلیل عالقمندی شخصی دانشجویان صادق نبوده و بعضی هم به

های چه که در کالسهای کاربردی آناند تا به جنبهسعی کرده

 اند توجه بیشتری داشته باشند. آموزشی فرا گرفته

آموزی ارتباط صنعت و دانشگاه، نباید به موضوعاتی مثل کار

د. عمده موضوعاتی که در سطح کارشناسی شودانشجوئی خالصه 

خصوص دکترا، اساس و پایه کار تحقیقاتی دانشجو را هارشد و ب

توانند دهند، موضوعاتی هستند که در صنعت میتشکیل می

رود که صنعت بتواند از نتایج کاربرد داشته باشند. انتظار می

برداری کرده و در ل بهرهکارهای تحقیقاتی دانشجویان در عم

ولی در عمل  ،کیفی تحقیقات کمک کند یجهت بهبود و ارتقا

صورت وجود ارتباط نزدیک و اعتماد افتد. درچنین اتفاقی نمی

مابین دانشگاه و صنعت، دانشگاه با کمک صنعت متقابل فی

تواند منابع مالی الزم را برای کارهای تحقیقاتی دانشجویان می

توانند نتایج و دکترا فراهم آورد و صنعت نیز می کارشناسی ارشد

کار هسطع عملکردی خود ب یکار را برای بهبود عملکرد و ارتقا

دلیل عدم اعتماد عمیق و گیرد. این ارتباط در ایران متأسفانه به

 هنتیجدرمابین صنعت و دانشگاه شکل نگرفته است. ای فیریشه

رشناسی ارشد و دکترا در کا هتوجهی رسالدر هر سال تعداد قابل

کنند.شود که اکثراً به صنعت راه پیدا نمیها تولید میدانشگاه

علمی از جمله انجمن آب و  هاینقش و جایگاه انجمن* 

فاضالب ایران را در توسعه و رشد علوم و صنعت آب و 

دانید؟فاضالب کشور در چه حد می

خصوص هفاضالب و بام، صنعت آب و طور که قبالً هم گفتههمان -

همین دلیل در مقام مقایسه با سایر ست. بها فاضالب در ایران نوپا

یافتگی کمتری برخوردار است. این عدم ها، از توسعهفعالیت

دالیل مختلف اتفاق افتاده است، نیاز به صرف یافتگی که بهتوسعه

تر دارد. یکی از این موتورهای انرژی بیشتر و موتور محرکه قوی

های علمی و از جمله انجمن تواند انجمنعقیده من میرکه، بهمح

آب و فاضالب کشور باشد. نشریه انجمن با گزارشات مختلف خود 

نظر و انعکاس ها، مصاحبه با افراد صاحباز جمله ارائه سخنرانی

های مرتبط با موضوع ها، گزارش اخبار مربوط به فعالیتنظرات آن

یج کارهای تحقیقاتی در این حوزه، آب و فاضالب، انعکاس نتا

هایی پیشنهادات سازندگان مختلف تجهیزات صنعتی، ارائه چالش

ویژه هنظران و بست و درخواست از صاحبا که صنعت با آن روبرو

مابین این تواند ارتباط تنگاتنگی را فیمی ..جامعه دانشگاهی و .

تخصصی است، جا که نشریه یک نشریه نهادها برقرار کند. از آن

توان انتظار داشت که از تیراژ باالیی برخوردار باشد ولی تعداد نمی

ای باشد که کارشناسان مشغول در نسخ چاپ شده باید به اندازه

فاضالب، کارشناسان و های آب ای، شرکتهای آب منطقهسازمان

مهندسین مشاور و پیمانکارانی که در این حوزه فعال هستند، 

 به این نشریه را داشته باشند.امکان دسترسی 

بدیهی است که یکی از مشکالت عمده در این ارتباط، مشکل 

تأمین اعتبار برای چاپ، تکثیر و توزیع گسترده این نشریه است. 

های آب و الزم است که شرکت آب و فاضالب کشور، شرکت

در این ارتباط  ..فاضالب استانی، مدیریت منابع آب وزارت نیرو و .

رغم همه تنگناها در طول چند اندرکاران نشریه که علیتبا دس

های اند، همکاریعمل آوردهههای فراوانی را بسال گذشته تالش

نظرات عمل آورند تا نشریه بتواند بیش از پیش، از نقطههالزم را ب

کمی و کیفی به نیاز دیرینه متخصصین این حوزه جامه عمل 

دلیل نوپا بودن این صنعت و هبهرحال نشریه انجمن هبپوشاند. ب

مدت در این حوزه، توانسته است، نقش عدم وجود تجارب طوالنی

ها، جایگاه ای را ایفا نموده و امیدوارم با استمرار این فعالیتسازنده

دست آورد. جا دارد هبهتری را در بین نشریات تخصصی کشور ب

جناب آقای ویژه هاندرکاران نشریه بجا به همه دستکه در این

مدیر مسئول، دست مریزاد گفت و توفیق هرچه  ،دکتر تابش

اند و در تحمل بار بیشتر این عزیزان را در راهی که درپیش گرفته

خصوص با توجه به شرایط کنونی، که در هر هها باین مسئولیت

نمایند، از خداوند قدم رو به جلو موانع متعددی ظهور و بروز می

بزرگ آرزو کرد.

های های انجمن در سالبا توجه به حضور در همایش* 

گذشته، لطفا نظرتان را در مورد نقاط ضعف و قوت این 

ها بیان فرمایید.همایش

دالیل مختلف و ها بهمشکالت مربوط به برگزاری همایش -

تر از خصوص مسائل اقتصادی و کمبود اعتبارات، امروزه مشکلهب

های سراسری مستلزم صرف آییهر زمان دیگری است. گردهم

وقت و هزینه بسیار است. روشن است که انجام کارهای تحقیقاتی 

اند و این موضوع جایگاه مناسب خود را در جامعه پیدا نکرده

های طریق اولی در ارتباط با همایشدالیلی که گفته شد بهبه
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مربوط به آب و فاضالب حتی بیشتر است. با همه مشکالت، در 

خصوص هام، برا داشتهیشی که شانس مشارکت در آندو سه هما

بر در دانشگاه صنعتی اصفهان، عالوه 1397در همایش سال 

گونه نظران و متخصصین این رشته که حضورشان در اینصاحب

ها، از بدیهیات است، حضور چشمگیر دانشجویان و همایش

 شها در سرو سامان دادن به ابعاد مختلف همایمشارکت فعال آن

های تخصصی و بررسی موضوعات ستودنی بود. تشکیل کارگروه

شده  آییها سبب غنای بیشتر این گردهممختلف در این کارگروه

بود. برگزاری نمایشگاه تجهیزات مورد نیاز صنعت و ارائه 

ها، در برقراری ارتباط تنگاتنگ بین توضیحات توسط سازندگان آن

اطالع و آگاهی از طرف و کسب دانشگاه و صنعت از یک

های ارزشمند های حاصله در این زمینه از دیگر ویژگیپیشرفت

 هاست.آییاین گردهم

 

انجمن  1397جا که جنابعالی در همایش سال از آن* 

عنوان پیشکسوت نمونه برگزیده مورد تقدیر هب

های انجمن در تقدیر گونه برنامهقرارگرفتید، لطفا تأثیر این

های برتر، مقاالت برتر و غیره را نامهپایان از پیشکسوتان،

 بیان فرمایید.

کسوت عنوان پیشههیأتی که بنده را ب یقبل از هر چیز از اعضا -

کنم. فکر انتخاب نمودند، صمیمانه تشکر می 1397در سال 

های معمولی هر شخص خوشحالی از کنم یکی از ویژگیمی

اجتماعی است. شور شدن در هر سطحی از سطوح مختلف برگزیده

خصوص وقتی در جمع همکاران هشدن بو شوق ناشی از برگزیده

کنم راه و روشی را که تر است. لذا فکر میبیعتًا شیرینباشد، ط

ای است. انجمن در این ارتباط در پیش گرفته راه و روش پسندیده

البته توصیه من به عزیزان انجمن این است که برگزیدگان فقط 

شگاهیان محدود نگردد زیرا در صنعت و در مهندسین به جمع دان

ای، در این حق شایستهطور در پیمانکاران، افراد بهمشاور و همین

ها حرفه، مشغول ارائه دادن خدمات مختلف هستند که معرفی آن

کسوت، حداقل کاری است که باید انجام داد. طبیعتاً عنوان پیشهب

تواند در ها و مقاالت برتر هم مینامهاعمال همین روش برای پایان

ده و شروحیه عزیزانی که زحمت بیشتری را متحمل  یارتقا

تقدیر اند، قابلکار گرفتهخالقیت خود را برای خلق اثری برتر به

 شود که در برنامه انجمن گنجانده شود.است و توصیه می
 

ای با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیه* 

جامعه دانشگاهی و صنعت آب و فاضالب برای برای 

 ؟گیری از توان انجمن را داریدبهره

ت تحریریه نشریه انجمن هستند همگی از ئعزیزانی که عضو هی -

نظران شناخته شده در این حوزه هستند. بدیهی است که صاحب

های شایانی را به صنعت آب و توانند کمکاین جمع فرهیخته می

گرفتن از این ه دهند. شرط الزم برای کمکفاضالب کشور ارائ

مابین نظر، برقراری ارتباطی ارگانیک و تنگاتنگ فیجمع صاحب

شرکت آب و فاضالب کشور و انجمن در چارچوب نقشه راهی 

تواند با همکاری مشترک انجمن و شرکت آب و است که می

که من اطالع دارم، هم اکنون فاضالب ترسیم شود. تا جایی

ها، مطالعه، طراحی و های بزرگ که در سطح استانپروژهاکثریت 

ند، باید توسط شرکت آب و فاضالب کشور بررسی و شواجرا می

های آب و فاضالب استانی، برای اجرا پس از تصویب به شرکت

توانند در فرآیند بررسی گزارشات، انجمن می ید. اعضاشوابالغ 

 ارائه دهند. اعضاکمک فراوانی را به شرکت آب و فاضالب 

توانند در قالب ساختاری مشخص در جلسات مشترک می

مابین مهندس مشاور طرح و شرکت آب و فاضالب شرکت فی

ی کرده و نظرات اصالحی خود را ارائه دهند. به این ترتیب اعضا

ها هستند، از شده در دانشگاهاتید شناختهانجمن که اکثراً از اس

گیرند ای مطالعاتی و اجرایی قرار میهاین طریق در جریان پروژه

های کارشناسی هایی برای رسالهتوانند با تعریف صورت پروژهو می

تری به این ترتیب ارتباط گسترده .ارشد و دکترا نقش ایفا کنند

 مابین صنعت و دانشگاه شکل بگیرد.تواند فیمی
 

برای تقویت نقش و اثر بخشی انجمن آب و فاضالب و * 

 چه پیشنهادی دارید؟ گسترش آن

خصوص هطور که قبالً گفتم، صنعت آب و فاضالب و بهمان -

صنعت فاضالب در ایران، نسبت به سایر صنایع، از قدمت چندانی 

طور هبندی محکم ب. ایجاد ساختاری با استخوانیستبرخوردار ن

زمان نیاز دارد. بنابراین اگر انتظار داشته باشیم که طبیعی به

شبه ره صدساله را طی کند، انتظاری غیرمنطقی است. انجمن یک 

توجهی که طی های قابلچه که مسلم است با توجه به پیشرفتآن

های خصوص پس از تشکیل شرکتهسال گذشته و ب 30تا  20

آب و فاضالب حاصل شده، جای خالی انجمنی تخصصی با ارگانی 
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با همت شد. خوشبختانه رسمی در این زمینه شدیداً احساس می

گرفته و ارگان رسمی نظر در این حوزه، انجمن شکلجمعی صاحب

چند « نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب»هم با نام آن

در دسترس عالقمندان است.  نامهصورت فصلهسالی است که ب

اندرکار صمیمانه تبریک و خسته نباشید باید به عزیزان دست

ضالب و احداث آوری فاگفت. کارگذاری شبکه جمع

های فاضالب که از ضروریات روز جامعه است تقریباً خانهتصفیه

این دلیل های کشور در جریان است. بهدر تمامی شهرها و شهرک

التحصیالن دانشگاهی در این حرفه توجهی از فارغجمع قابل

دهی هستند. بسیاری از این صور مختلف مشغول سرویسبه

دانش در این حوزه حرفی برای  یارتقاتوانند در جهت عزیزان می

آوری و باشند. تجربیاتی که با گذشت زمان جمعگفتن داشته

شدن هستند، باید پس از طرح در جمع درحال تکمیل

عنوان ضوابط و معیارهای بومی هده و بشنظران، پاالیش صاحب

اعمال در فرآیند طراحی و اجرا  برایهای اجرائی، شده، به دستگاه

حضور داشته باشند تا  دباینظران د. لذا انجمنی از صاحبشوابالغ 

 ..بار در قالب همایش، سمینار و .حداقل هریک یا دو سال یک

شده و با تجربه و تحلیل تجارب حاصله بتوانند برای گردهم جمع

توانند اری کنند. انجمن و نشریه آن میذگاین صنعت سیاست

ت، دانشگاه و کارشناسان شاغل مابین صنععنوان پل ارتباطی فیهب

در صنعت نقش اساسی را ایفا نمایند. در چنین شرایطی است که 

نقش انجمن و اثر بخشی آن روز بروز گسترش خواهد یافت. 

بدیهی است که با تقویت بنیه مالی انجمن باید تالش شود که 

تری تیراژ نشریه هم متعاقبًا افزایش یافته و در سطح گسترده

 .دشوتوزیع 
 

 اگر موردی ناگفته مانده است لطفاً بیان فرمایید.* 

چه که گفته شد، مشتی است ها بسیار زیاد است و آنناگفته -

نمونه خروار. امیدوارم که با همت دیگر همکاران و با تبیین دیگر 

های مربوط به صنعت آب و فاضالب، شاهد رشد و شکوفایی چالش

 هرچه بیشتر این صنعت باشیم.

آب  مهندسی پایان جا دارد که از همکاران محترم شرکتدر 

ویژه جناب آقای مهندس پاکروح معاونت هو فاضالب کشور ب

محترم فنی و مهندسی این شرکت که در ارائه اطالعات به 

 عمل آوردند، صمیمانه تشکر نمایم.هجانب کمال همکاری را باین
 

 
 




