سال  ،4شماره  ،1بهار 1398
این نشریه طبق نامه شماره  3/18/290129مورخ  1395/12/16از کمیسون
بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،اعتبار علمی -ترویجی
دریافت نموده است.

صاحب امتیاز:

انجمن آب و فاضالب ایران

مدیر مسئول:

دکتر مسعود تابش

سردبیر:

دکتر حمیدرضا صفوی

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر بیژن بینا :استاد دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر مسعود تابش :استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران
دکتر علی ترابیان :استاد دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران
دکتر افشین تکدستان :دانشیار دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر سید حسین سجادی فر :استادیار دانشگاه آزاد اسالمی (واحد شهریار) و شرکت آب و فاضالب استان تهران
دکتر محمد حسین صراف زاده :دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در
بازیافت آب
دکتر حمیدرضا صفوی :استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر ناصر طالب بیدختی :استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه شیراز
دکتر علی اکبر عظیمی :استادیار بازنشسته دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران
مهندس مجید قنادی :کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت و مشاور معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور
دکتر سیمین ناصری :استاد دانشکده بهداشت ،دانشگاه تهران
دکتر سارا نظیف :استادیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران
دکتر منوچهر وثوقی :استاد دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شریف

شورای سیاستگزاری
صنعت آب و فاضالب:

مهندس علی اصغر قانع :مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
دکتر احمد سیاحی :مدیر کل دفتر تحقیقات ،توسعه فناوری و ارتباط با صنعت ،شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
مهندس عباس حاج حریری :معاون اسبق نظارت بر بهره برداری ،شرکت آب و فاضالب استان تهران

کارشناس اجرایی:

ناهید اختری

طراح و صفحه آرا:

مهندس سید احمدرضا شاهنگیان ،ناهید اختری

ناشر:

انجمن آب و فاضالب ایران

شمارگان:

 1000نسخه

آدرس:

تهران ،خیابان طالقانی ،بین وصال و قدس ،پالک  ،429طبقه  ،4واحد 7

تلفن:

021-88956097

نمابر:

021-88391390

شاپا چاپی:

2588-3941

شاپا الکترونیکی:

2588-396X

ایمیل:

info@jwwse.ir

پیشگفتار2......................................................................................................................................................................................................................................

مقاالت علمی
پیشبینی رواناب روزانه درحوضه مارون با استفاده از مدل 4........................................................................................................ HEC-HMS
عباس احمدپور ،سيد حسن ميرهاشمي و پرویز حقيقتجو
مروری بر عملکرد سیستم تماسدهنده بیولوژیکی دوار برای تصفیه پسابهای فنولی14..............................................................................
وهب قلعه خندابي ،عليرضا فضلعلي و محمد ارجمندزادگان
ارزیابی و مدیریت ریسک ایمنی ،بهداشت و زیستمحیطی23...................................................................................................................................
تصفیهخانه فاضالب ارومیه با استفاده از روش FMEA
کبري ستوده مرام ،طاهر خواجه پاشا و رحيمه عليزاده
شبیهسازی هدایت الکتریکی دشت بهبهان با استفاده از مدلهای  ANNو34....................................................................... ANN-PSO
فهيمه صيادي شهرکي و عاطفه صيادي شهرکي
ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعت42....................... ..............................................................................
رضا معبودي و داریوش حسنوند

یادداشت فنی
مشکالت و مناسبترین راه کارهای تهیه ،بهره برداری و نگهداری 52 ...................................................................................................................
بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضالب
هادي جعفري ،سيد هادي حسيني بيدار و حميدرضا نيكداد

مطالب عمومی
مصاحبه 60 ....................................................................................................................................................................................................................................
میزگرد 64 ....................................................................................................................................................................................................................................
پایاننامه برتر 76 .........................................................................................................................................................................................................................
معرفی کتاب 79 ...........................................................................................................................................................................................................................
گزارش فعالیتهای انجمن 82 ...................................................................................................................................................................................................

پیشگفتار
کشاورزی و صنعتی است پرداخته شود .هر چند مقولههای ديگر
نظیر نیازمندی به اصالح ساختارها ،قوانین ،مسئولیتهای
اجتماعی و نحوه برخورد با تخلفات از منظرهای ديگر نیز از اهمیت
برخوردارند ،ولی بهدلیل موضوعیت مبحث مديريت مصرف آب با
اين نشريه در اين پیشگفتار به اين موضوع پرداخته شده است.
کاهش متوسط آب مصرفی ،ضمن حفظ پايداری و کارايی
منابع در دسترس ،ويژگی اصلی مديريت مصرف آب است .در
حقیقت ،مديريت مصرف آب بهدنبال راهحلهای پايدار ،منطبق با
عوامل زيستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی در محدوده گزينههای
موجود برای تضمین تامین نیازها است .کاهش آب مورد تقاضا
سبب رفع نیاز به منابع اضافی آب و تصفیه فاضالبها میشود که
هزينههای مالی ،اجتماعی و زيستمحیطی بههمراه دارند.
مديريت مصرف بر مکانیزم و دانشی متمرکز است که
مصرفکننده را پیوسته بهسمت کاهش مصرف هدايت میکند .اما
عدم شفافیت کافی در اجزای مديريت مصرف و چگونگی معرفی
مؤثر به بخشها ،مناطق و فرهنگهای مختلف ،باعث میشود
نتواند آنچنان که شايسته است ،نقش پررنگی در برنامهها و
سیاستهای مربوط به آب داشته باشد.
در زمینه مديريت مصرف آب شهری و روستايی ،مطابق
دستهبندی دفتر نظارت بر مديريت مصرف و کاهش آب بدون
درآمد ،می توان چهار دسته عمده اقدامات را به شرح زير دسته
بندی نمود:
 -1رويکرد فنی در بخشهای عرضه و شبکه توزيع :شامل
سختافزار و تجهیزات بخش تولید و توزيع آب و وسايل آببر و
آبپخش در تاسیسات مشترکین؛
 -2رويکرد قانونی و آئیننامهای :شامل سهمیهبندی ،محدوديت
و ممنوعیت ،تدوين مقررات و استاندارد؛
 -3رويکرد اقتصادی و تعرفهای؛
 -4رويکرد آموزشی و فرهنگی.
بهدلیل ارزش آب شرب و بهداشت و نیز محدوديت تامین،
تصفیه ،انتقال و توزيع آب با کیفیت در حد شرب و بهداشت،
هرچند سهم اين بخش نسبت به بخش کشاورزی کمتر است ،ولی
بهداليل فوق مديريت مصرف در اين بخش بسیار حائز اهمیت
است .بهويژه رويکردهای آموزشی و فرهنگی در اين زمینه تا اندازه
زيادی مغفول مانده که نیاز به توجه جدیتری دارد.
در بخش کشاورزی که بهعنوان اصلیترين مصرفکننده آب
در اغلب مناطق جهان و از جمله ايران مطرح است ،اقدامات
متعددی برای کاهش مصرف آب میتوان انجام داد که عبارتند از:
 -1تغییر و اصالح روشهای آبیاری به شیوههای زيرسطحی و
تحت فشار منوط به جلوگیری توسعه سطح زيرکشت ناشی از
کاهش مصرف آب در واحد اراضی تحت کشت اتالق میشود؛

مدیریت مصرف آب ضرورت توسعه پایدار

حمیدرضا صفوی
سردبیر نشریه و استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

ايجاد ناپايداری منابع آب در طی چند دهه اخیر در کشور و کاهش
 130میلیارد مترمکعبی در منابع آب زيرزمینی و نیز کاهش شديد
منابع آب سطحی در درياچهها ،تاالبها و رودخانهها باعث ايجاد
دغدغههای جدی برای مردم ،تصمیمسازان و مديران آب در
سطوح محلی و ملی شده است .لذا بررسی علل و عوامل ايجاد اين
بحران از يکطرف و چگونگی ايجاد پايداری در زمینه منابع آب
کشور از جمله موضوعاتی است که در کلیه سطوح تصمیمگیری
و تصمیمسازی ملی و منطقهای ،سازمانهای مردمنهاد و حتی
بین عموم آحاد مردم مطرح است .بیشک در طی چند دهه اخیر
عمده تصمیمات و اقدامات در زمینه مديريت تامین آب صورت
گرفته و کمتر به مقوله مديريت مصرف پرداخته شده است.
بهدلیل محدوديتهای موجود منابع آب کشور و نیز توسعه
نامتقارن در زمینههای کشاورزی و صنعت و از طرف ديگر افزايش
سرانه مصرف آب در شهرها و روستاها ،امروزه ديگر سیاستهای
صرفا مديريت عرضه آب جوابگو نبوده و اصوال رها کردن مقوله
مديريت مصرف خود باعث افزايش نیاز آبی شده است .عدم رعايت
اصول اقتصاد آب ،مصوبات مغاير با حفظ محیطهای آبی ،قوانین
منسوخ در زمینه مديريت آب ،ايجاد رقابت در مصرف آب ،غالب
بودن نظرات سازهای در زمینه آب و عدم استقبال از رويکردهای
غیرسازهای ،سیاسی کردن مديريت آب ،مداخله و نفوذ برخی
کانونهای قدرت در زمینه منابع آب ،همگی باعث ايجاد ناپايداری
در منابع آب کشور شده است.
بهنظر می رسد در اين شرايط بايد بهطور جامع به بازنگری
جنبههای مختلف مديريت آب اعم از قانونگذاری ،اجرايی،
اقتصادی ،اجتماعی و نیز قضايی پرداخته و قوانین و ساختارهای
گذشته را در جهت پايدار کردن منابع آب اصالح نمود .در اين
پیشگفتار سعی میشود به يکی از جنبههای مهم اصالح اين
ساختار که هم بعد اجتماعی و هم اجرايی دارد و آن مبحث
"مديريت مصرف" در بخشهای مختلف اعم از شرب و بهداشت،
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 -2جلوگیری از تلفات و بهینهسازی انتقال آب مانند :روکش
کانالها و بهکاربردن هیدروفلوم؛
 -3تسطیح دقیق و لیزری مزارع؛
 -4ساخت و استفاده از استخر ذخیره آب؛
 -5تجهیز مزارع به سیستمهای هوشمند تعیین رطوبت خاك و
زمان مناسب آبیاری؛
 -6استفاده ازپوشش مالچ (خاکپوش)؛
 -7استفاده از منابع آب نامتعارف همانند پساب تصفیهشده و
آبهای شور؛
 -8خاكورزی حفاظتی (حفظ باقیمانده گیاهان کشت قبل)؛
 -9توسعه کشت گلخانهای؛
 -10استفاده از ارقام زودرس -ديررس يا مقاوم به خشکی -شوری
و با نیاز آبی کمتر؛
 -11کشت مخلوط محصوالت؛
 -12مديريت کشاورز در مزرعه مانند :انتخاب اندازه کرت ،نوع
کشت و کم آبیاری؛
 -13آموزش و ترويج.
الزمبه ذکر است که اثر بخشی هرکدام از شیوههای فوق در مناطق
مختلف کشور متفاوت بوده و با درنظر گرفتن شرايط اقلیمی ،نوع
محصوالت ،مسايل اقتصادی و مقبولیت اجتماعی بايد
امکانسنجی و اولويتبندی و با آموزش و ترويج بهکار برده شود.
در بخش صنعت نیز شیوههای مختلفی در زمینه مديريت
مصرف براساس نوع صنعت ،کوچکی يا بزرگی آن ،نوع فرايند
تولید و نیز کیفیت محصول قابل کاربرد است که به سه دسته
اصلی زير تقسیمبندی میشود:
 -1تغییر فرايند ،برای کم کردن نیاز آبی فرايند؛
 -2استفاده مجدد از پساب يک فرايند در فرايند ديگر؛
 -2بازگردش پساب فرايند به همان فرايندی که از آن سرچشمه
گرفته است.
در زمینه استفاده از پسابهای تصفیهشده در صنايع بزرگ آببر
نیز تاکنون تجارب مفیدی بهدست آمده که بهويژه نیاز صنايع
فوالدی به آب تازه را بهشدت کاهش داده است.
براين اساس بهنظر میرسد نیاز به رويکرد و عزم اجتماعی و
نیز حمايت دولت در زمینه مديريت مصرف آب در بخشهای
مختلف است که تاکنون بهدلیل دسترسی ساده به منابع آب
موجود ،بهعنوان سیاست کلی در کشور دنبال نشده است .در اين
زمینه از کلیه محققان و متخصصان صنعت آب دعوت میشود با
ارايه نظرات و تجارب خود در بخش هایمختلف مصرفکننده آب،
مطالب خود را بهصورت مقاله يا ياداشت فنی به اين نشريه ارايه
نمايند.
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The prediction of stream-flow have incessantly
attracted water engineer studies with due regard to
its importance in the design of water structures,
water intake from the rivers, planning and operation
of reservoirs of dams, and erosion and sedimentation
control measures in rivers. In this research, HECHMS model was used in prediction of daily streamflow in the Maroun Basin, evaluating the ability and
precision of this model in predicting stream-flow.
For this purpose, continuous simulation of daily
rainfall-runoff was performed before the prediction
period using soil moisture accounting algorithm
(SMA). In order to calibrate and verify the HECHMS model, daily stream-flow data from 1995 to
2006 and from 2007 to 2011 at the Idenak
hydrometric Station were respectively used. Then,
daily stream-flow at Idenak Station was predicted
from 2011 to 2012. The results showed that the
goodness of fit tests including Nash-Sutcliffe
efficiency index, coefficient of determination and
root mean square error in the runoff prediction
process at Idenak station are equal to 0.56, 0.67 and
32.2 m3/s, respectively. Therefore, the HEC-HMS
model has acceptable ability and precision in
predicting runoff.

پیشبینی جریان رودخانهها با توجه به اهمیت آن در طراحی
 برنامهریزی و بهرهبرداری از، آبگیری از رودخانهها،تأسیسات آبی
مخازن سدها و کنترل فرسایش و رسوب رودخانهها از دیرباز مورد
 در این تحقیق به پیشبینی روزانه.توجه مهندسان آب بوده است
 تا، پرداخته میشودHEC-HMS رواناب در حوضه مارون با مدل
 بهاین.توانایی و دقت این مدل در پیشبینی رواناب ارزیابی شود
رواناب بهصورت روزانه قبل-منظور ابتدا شبیهسازی پیوسته بارش
از زمان پیشبینی با استفاده از مدل تلفات شمارش رطوبت خاک
 ازHEC-HMS  بهمنظور واسنجی مدل.) انجام شدSMA(
 و صحتسنجی مدل از1385  تا1374 دادههای دبی روزانه سال
 در ایستگاه هیدرومتری ایدنک1390  تا1386 دادههای سال
1390/7/1  رواناب روزانه در ایستگاه ایدنک از تاریخ.استفاده شد
 نتایج نشان میدهد که آزمونهای. پیشبینی شد1391/8/14 تا
 ضریب تعیین و،ساتکالیف-نیکویی برازش شامل ضریب ناش
ریشه میانگین مربعات خطا در مرحله پیشبینی رواناب در
 مترمکعب در32/2  و0/67 ،0/56 ایستگاه ایدنک بهترتیب برابر
 از دقت و توانایی قابلقبولHEC-HMS  بنابراین مدل.ثانیه است
.در پیشبینی رواناب برخوردار است

Keywords: Idanak station, HEC-HMS model, NashSutcliffe coefficient, Prediction of stream-flow,
Simulation of rainfall-runoff.

،HEC-HMS  مدل، پیشبینی رواناب:کلمات کلیدی
. ایستگاه ایدنک،ساتکلیف- ضریب ناش،رواناب-شبیهسازی بارش

مدل  HEC-HMSدر شبیهسازی جریان در دوره صحتسنجی و
اعتبارسنجی را نشان میدهد ).(Singh and Jain., 2015
شبیهسازی جریان باالدست حوضه رودخانه نیل با استفاده از
مدل  HEC-HMSنشان داد که پارامترهای  SMAو مدل مخزن
خطی بیشترین تأثیر را در تولید هیدروگراف خروجی حوضه
داشته ،همچنین توانایی مدل در دوره صحتسنجی تائید شده
است ) .(Sintayehu et al., 2015; Sup et al., 2015مدلسازی
بارش-رواناب حوضه رودخانه ون را با استفاده از مدل HEC
 HMSبا بهرهگیری از الگوریتم تلفات  SMAانجام دادند .با در
نظرگرفتن عملکرد مدل در شبیهسازی رواناب ،نتیجه گرفته شد
که مدل  HEC-HMSکالیبرهشده را میتوان برای پیشبینی
رواناب حوضه رودخانه ون استفاده کرد.
رزمخواه و همکاران ( )2016فرایند بارش-رواناب در حوضه
آبریز سد کارون  3را با روش تلفات نفوذ  SMAدر مدلHEC-
 HMSمدلسازی نمودند .نتایج مدلسازی نشان داد که با توجه
به معیار ناش-ساتکلیف ،روش  SMAبرآورد مناسبی از نفوذ ارایه
میکند .نتایج آنالیز حساسیت مدل نشان داد که ضریب هدایت
هیدرولیکی ،ضریب ذخیره کالرک و زمان تمرکز مهمترین
پارامترها برای شبیه سازی حداکثر سیالب هستند .مدلسازی
بارش-رواناب را در  10زیر حوضه آبریز مختلف دارای آمار و بدون
آمار رواناب (فاقد ایستگاه) با نرم افزار  HEC-HMSدر زیمبابوه
توسط ) (Gumindoga et al. 2016انجام شد.
دادههای میانگین ماهانه جریان را در حوزه آبریز Cekerek
ترکیه مورد بررسی قرار داده و یک )SARIMA (1,0,0) * (0,1,1
 12به آن برازش شد ) .(Şengül and can., 2011نتایج آنها
نشاندهنده کارایی و دقت مدل مذکور در مدلسازی بود.
) Yurekli et al. (2005مدل ) ARIMA (0,1,1را برای دادههای
ماهانه در ایستگاه سنجش آساکیکداردیک در رودخانه کاراسو
برازش دادند ) Valipour et al., (2012به پیشبینی ماهانه جریان
ورودی به مخزن سد دز با استفاده از مدل اتورگرسیو شبکه عصبی
مصنوعی پرداختند .نتایج تحقیقات نشان داد که بهترین مدل
برای پیشبینی جریان ورودی به مخزن سد دز ،مدل شبکههای
عصبی مصنوعی خودکار رگرسیونی بوده که قادر به پیشبینی
جریان در  5سال آینده است .توانایی مدل میانگین متحرک
فصلی ) (SARIMAو مدل میانگین متحرک ) (ARIMAبرای
پیشبینی بلندمدت رواناب در ایاالت متحده توسط (Valipour,
) 2015مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که دقت مدل
 SARIMAبیشتر از مدل  ARIMAاست .همچنین سهم هر
یک از زیرحوضههای فاقد آمار در تولید رواناب خروجی حوضه
بررسی و محاسبه شد .نتایج نشان داد که مدل میزان رواناب و
دبی پیک حوضه را در حوضههای دارای آمار بطور مناسبی
پیشبینی میکند.

 -1مقدمه
پیشبینی رواناب بهمنظور بهرهبرداری موثر از مخازن کنترل سیل
و سامانههای سیل بندهای خاکی و بتنی ضروری است .از اینرو
پیشبینی رواناب در حوضههای آبریز از اهمیت زیادی برخوردار
است .پیشبینیها همچنین ممکن است با برآورد زمان و محدوده
خسارات موردانتظار یا شرایط مخرب سیل ،بهرهبرداری اضطراری
را پشتیبانی نماید .پیشبینیها بر مبنای شرایط هواشناسی و
هیدرولوژیکی اخیر در حوضه هستند و ممکن است شرایط
هواشناسی پیشبینی شده در آینده را شامل شوند .اگرچه اکثر
کاربردها در زمینه پیشبینی سیل است ،پیشبینی رواناب ممکن
است تامین آب ،انرژی برق آبی ،نیازهای زیستمحیطی و دیگر
نیازهای بهرهبرداری را پشتیبانی نماید.
خضریان نژاد و همکاران ( )1391به پیشبینی رواناب با
استفاده از پیشبینی کمی بارش حاصل از برونداد مدلهای
پیشبینی عددی جو پرداختند .برای پیشبینی بارش از
مدل  WRFو برای پیشبینی رواناب از مدل  HEC-HMSاستفاده
کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که مقادیر رواناب پیشبینی
شده کمتر از مقادیر مشاهدهای است .غفوری و همکاران ()1392
مدلسازی پیوسته جریان روزانه در حوضه کارون به کمک مدل
تلفات  SMAانجام دادند .نتایج حاصل توانایی مدل HEC-HMS
در شبیهسازی پیوسته جریان در دوره صحتسنجی و
اعتبارسنجی را نشان داد .یعقوبی و مساح ( )1393سه مدل،HBV
 IHARCESو  HEC-HMSرا برای شبیهسازی پیوسته بارش-
رواناب در حوضههای نیمه خشک بررسی نمودند .در تعیین
عملکرد مدل ها از معیار عملکرد ضریب نش ،ضریب تعیین و
معیار  RMSEاستفاده کردند .پارامترهای ذخیرهسازی خاک ،نفوذ
و ذخیرهسازی کششی خاک بهعنوان پارامترهای حساس مدل
 HEC-HMSمشخص شدند که تاثیر زیادی بر نتایج خروجی
مدل دارند ،این درحالی است که مدل  IHARCESبه میزان
یکسان از خود حساسیت نشان دادهاست.
معصومزاده و فتحیان ( )1395به شبیهسازی پیوسته بارش-
رواناب در حوضه دز با استفاده از مدل  HEC-HMSپرداختند.
نتایج بیانگر آن است که مدل  HEC-HMSبههمراه مدل تلفات
 SMAاز قابلیت خوبی در شبیهسازی پیوسته رواناب کل روزانه
در دورههای خشک و تر متوالی در حوضه دز برخوردار است .آنها
مدلسازی هیدرولوژیکی پیوسته را با  HMSدر منطقه کارستی
آگتلک با استفاده از الگوریتم  SMAانجام دادند .نتایج نشان
دادکه مدل توانسته نتایج معقول را بهدست آورد اما نیاز به
تصحیح بیشتر پارامترها وجود دارد.
نتایج حاصل از شبیهسازی پیوسته جریان با استفاده از
الگوریتم  SMAدر حوضه آبریز وامسادهارا هند توانایی
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توسط حوضههای آبریز رودخانههای زهره و کارون در استان
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد احاطه شده است .بخش عمده
حوضه آبریز رودخانه مارون را مناطق کوهستانی تشکیل میدهد.
از این میان بخشهای شمالی و شرقی بهترتیب نسبت به
بخشهای دیگر ارتفاع بیشتری دارند .حوضه آبریز مارون تا محل
سد مارون بر اساس توپوگرافی و موقعیت ایستگاههای هیدرومتری
با استفاده از نرمافزار  ARCGISبه چهار قسمت تقسیمشده و هر
یک بهعنوان یک زیرحوضه به مدل حوضه معرفیشده است .شکل
 1نقشه زیرحوضهبندی را همراه با شمارههای مربوط به هر زیر
حوضه و موقعیت ایستگاههای بارانسنجی و هیدرومتری را نشان
میدهد .شماتیک مدل هندسی حوضه مارون در محیط مدل
 HEC-HMSدر شکل  2ارائه شده است .مشخصات هندسی
زیرحوضهها نیز در جدول  1نشان داده شده است .دادههای
بارندگی از آمار ایستگاههای بارانسنجی متعلق به وزارت نیرو
تهیهشده است .مقادیر دبی جریان در ایستگاه هیدرومتری ایدنک
متعلق به وزارت نیرو برای کالیبراسیون مدل استفادهشده است.

با توجه به مطالعات انجام شده تاکنون میتوان دریافت که در
زمینه شبیهسازی تکواقعه و پیوسته بارش-رواناب در حوضههای
آبریز ،تأثیر توسعه شهری بر دبی اوج سیل و تعیین پتانسیل
سیلخیزی زیرحوضهها در حوضههای مختلف مطالعاتی انجام
شده است .اما در زمینه پیشبینی جریان آبراهه در حوضههای
آبریز با مدل  HEC-HMSمطالعهای تاکنون انجام نشده است.
بنابراین هدف از این مقاله ارزیابی دقت مدل مفهمومی HEC-
 HMSدر پیشبینی جریان روزانه آبراهه در حوضه مارون میباشد.
 -2مواد و روشها
 -2-1معرفی منطقه موردمطالعه
حوضه مارون با مساحت حدود  3824کیلومترمربع در
مختصات جغرافیای (  )49° 50′تا (  )51° 10′طول شرقی،
(  )30° 30′تا (  )31° 20′عرض شمالی و در ارتفاعات شهرستان
بهبهان در استان خوزستان واقعشده است .حوضه آبریز مارون

جدول  -1مشخصات هندسی زیر حوضههای حوضه مارون.
مساحت
زیر حوضه

(کیلومتر
مربع)

حداقل

محیط

ضریب

(کیلومتر)

گراولیوس

172/9

0/072

1339

0/035

859

3321

0/047

567

3165

95/2

0/054

362

3117

1

917/5

2

686/6

73/6

3

1067/4

87/5

4

1020/3

ارتفاع
(متر)

حداکثر

ارتفاع

شیب متوسط

طول آبراهه

ارتفاع (متر)

متوسط (متر)

حوضه (درصد)

اصلی (کیلومتر)

3491

2415/02

7/1

32/02

2079/06

9/4

41/9

1864/5

7/9

70/6

1746/8

8/6

73/3

شکل  -1موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) (زلکی بدیلی و همکاران)1391 ،
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شکل  -2شماتیک مدل هندسی حوضه مارون در محیط مدل HEC-HMS

میشود .زیرحوضهها و آبراههها در یک آلترناتیو پیشبینی با
مقادیر پیشفرض با استفاده از مقادیر پارامترهای مدل حوضه
مقداردهی میشوند .مقادیر پارامترها در المانها ممکن است برای
پیشبینی بدون تغییر در مقادیر پارامترهای اصلی در مدل حوضه
اصالح شوند .این برای اصالح پارامترها الزم نیست .با اینوجود
اکثر پیشبینیها نیاز به اصالح پارامترها برای اعمال شرایط فعلی
حوضه بهعلت شرایط فعلی هواشناسی را شامل میشوند.

 -2-2پیشبینی رواناب با مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS

مدل  HEC-HMSیکی از پرکاربردترین مدلهای بارش-
رواناب در ایالت متحد آمریکا است .این مدل یک مدل مفهومی
نیمهتوزیعی بوده که دارای قابلیت شبیهسازی تلفات و نفوذ ،ذوب
برف ،روندیابی زیرحوضهها و روندیابی شبکه رودخانهها است .در
نسخه جدید این مدل ،قابلیت پیشبینی جریان (forecasting
) stream flowاضافه شده است .پیشبینی رواناب معموال شامل
شبیهسازی شرایط گذشته و آینده است .پیشبینی با انتخاب زمان
پیشبینی شروع میشود .معموال زمان پیشبینی آخرین زمان
موجود برای مشاهدات هواشناسی بارش روزانه ،دمای هوا روزانه
و بقیه متغیرها است .اگر مشاهدات رواناب ،اشل و رقوم سطح آب
در مخزن موجود باشد ،آخرین مقدار موجود عموما نزدیک به زمان
پیشبینی است .شبیهسازی بهصورت ساعتی یا روزانه قبل از زمان
پیشبینی شروع میشود .نتایج محاسبهشده بین زمان شروع و
زمان پیشبینی بهعنوان دوره  Look backنامیده میشود.
هنگامی که مشاهدات شرایط فعلی حوضه موجود باشد ،با نتایج
محاسبهشده در دوره  Look backمقایسه میشوند تا اصالحات
کالیبراسیون ،انجام شده و عملکرد مدل را بهبود ببخشد.
معموال مشاهدات هواشناسی بعد از زمان پیشبینی موجود
نیستند و پیشبینی مقادیر آینده استفاده میشود .بهعنوان مثال
پیشبینی کمی بار ) ،(QPFپیشبینی هواشناسی مقدار بارش
آینده را تهیه میکند .پیشبینیهای مشابه برای بقیه متغیرهای
هواشناسی مانند دمای روزانه نیز استفاده میشود .رواناب آینده
برمبنای شرایط هواشناسی پیشبینیشده شبیهسازی میشود.
این دوره از زمان در آینده ،دوره پیشبینی ) (forecast timeنامیده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2-3انتخاب مدلهای محاسبه تلفات ،جریان پایه ،تبدیل
رواناب و روندیابی
بهمنظور شبیهسازی فرایند بارش-رواناب ،برای مدل تلفات
شمارش رطوبت خاک ) (SMAاستفاده شد .مدل  SMAتنها مدل
پیوسته در این نرمافزار بوده و عالوهبر جدید بودن آن ،توانایی
مدلسازی سیستمهای هیدرولوژیکی را برای دورههای
طوالنیمدت بهصورت پیوسته دارد (HEC, 2000) .این مدل با
استفاده از یکسری الیههای ذخیرهکننده ،حوضه آبریز را معرفی
مینماید .هنگامیکه بارش صورت میگیرد اولین الیهای که
ظرفیت آن پر میشود ذخیره برگابی است .دومین الیه ذخیرهای،
ذخیره چاالبی است و سپس نفوذ سطحی رخ میدهد .لذا سومین
الیه ذخیره ،ذخیره پروفیل خاک است .آب مازاد بر ذخایر مذکور
بهصورت رواناب سطحی ظاهر میشود .پروفیل خاک براثر تبخیر
و تعرق ،بخشی از آب خود را از دست میدهد و بخشی از آب آن
توسط نفوذ عمقی به الیههای آب زیرزمینی میرسد .ذخایر آب
زیرزمینی به مدل مخزن خطی برای مدلسازی جریان پایه
رودخانه مرتبط میشود.
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از مدل جریان پایه مخزن خطی برای برآورد جریان پایه بهره
گرفته شد .برای روندیابی هیدروگراف در طی بازهها رودخانه نیز
روش روندیابی ماسکینگام انتخاب شد .عالوهبر این با توجه به
برفگیر بودن حوضه برای مدلسازی ذوب برف از روش شاخص
دما هوای روزانه استفاده شد.

شکل  3طرح شماتیک و مفهومی الگوریتم محاسبه رطوبت
خاک را نشان میدهد .همچنین از بین مدلهای مختلف تبدیل
بارش به رواناب ،مدل هیدروگراف واحد کالرک بهدلیل استفاده
عمومیتر در حوضههای بزرگ و عملکرد قابلقبول آن استفاده
شد .همچنین بنابر توصیه-های صورتگرفته بههمراه مدل SMA

شکل  -3طرح شماتیک و مفهومی الگوریتم محاسبه رطوبت خاک )(HEC, 2000

کالیبراسیون مدل زمانبر است.
مدل مخزن خطی که برای تهیه جریان پایه مورداستفاده قرار
میگرفت با مدل  SMAرابطه مستقیم داشته و ضرایب آبهای
زیرزمینی برای هر دو مدل به یکدیگر وابسته هستند .عملیات
کالیبراسیون مدل میتواند بهصورت دستی و با استفاده از قضاوت
مهندسی بهروش سعی و خطا و یا بهصورت خودکار توسط مدل
انجام گیرد .چنانچه دادههای هیدرومتری در نقاط درونی حوضه
و خروجی زیر حوضهها وجود داشته باشد ،این امر به کالیبراسیون
زیرحوضهها کمک زیادی خواهد نمود .در حوضه مارون عمل
کالیبراسیون مدل فقط در ایستگاه هیدرومتری ایدنک بهصورت
دستی با تصحیح مکرر پارامترها در هربار اجرای مدل صورت
گرفته است.
برای مقایسه هیدروگراف مشاهداتی با هیدروگراف
شبیهسازیشده در مراحل کالیبراسیون؛ صحتسنجی و

 -2-3کالیبراسیون و صحتسنجی مدلHEC-HMS

بهمنظور کالیبراسیون مدل  HEC-HMSدر شبیهسازی
پیوسته جریان ،از داده¬های دبی روزانه از سال  1380تا 1385
و برای صحتسنجی مدل از داده¬های از سال  1386تا 1390
در ایستگاه هیدرومتری ایدنک استفاده شد .پیشبینی رواناب در
ایستگاه ایدنک از تاریخ  1390/8/14تا  1391/8/14انجام شد.
پارامترهای کالیبراسیون برای هر زیرحوضه شامل  14پارامتر
مربوط به مدل تلفات  6 ،SMAپارامتر مربوط به مدل مخزن خطی
و  2پارامتر مربوط به مدل تبدیل بارش به رواناب کالرک است.
پارامترهای کالیبراسیون برای هر آبراهه شامل  2پارامتر مربوط به
ضرایب  Xو  Kماسکینگام است .با توجه به اینکه تعداد
زیرحوضهها و آبراهههای حوضه مارون بهترتیب برابر با  4و 3
است ،تعداد کل پارامترها برای کالیبراسیون مدل HEC-HMS
برابر با  94بهدست میآید .بنابراین با توجه به تعداد زیاد پارامتر،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پیشبینی مدل ،از شاخصهای نیکوئی برازش مختلفی میتوان
استفاده نمود .این شاخصها به دو گروه معیارهای گرافیکی و
پارامترهای آماری سنجش خطا قابلتقسیم هستند .از دسته
معیارهای گرافیکی میتوان به ترسیم هیدروگراف جریان
مشاهداتی و شبیهسازیشده در کنار هم اشاره کرد .از شاخصهای
آماری سنجش خطا میتوان به ضریب تعیین ،1ضریب ناش-
ساتکالیف ،2درصد خطای حجمی کل 3و ریشه میانگین مربعات
خطا 4اشاره کرد که بهترتیب در روابط  1تا  4آمده است .ضریب
ناش-ساتکالیف بیانگر راندمان مدل بوده که اخیراً در مسائل
هیدرولوژی بهوفور مورداستفاده قرارگرفته است .ضریب ناش-
ساتکالیف میتواند مقادیری از منفی بینهایت تا یک را بهخود
اختصاص دهند که عدد یک ،نشاندهنده برازش کامل و انطباق
 %100بین مقادیر مشاهداتی و شبیهسازیشده است.

()1
()2
()3

∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 − 𝑆𝑖 )2
2
)̅𝑂 ∑𝑛𝑖=1(𝑂𝑖 −

شکلهای  4الی  6نیز مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و
شبیهسازیشده به ترتیب در مراحل واسنجی ،صحتسنجی و
پیشبینی مدل  HEC-HMSرا نشان میدهند .با توجه به
شکلهای  4و  5میتوان دریافت که مدل  HEC-HMSدر برآورد
دبی جریان با مقادیر کم و پایه نسبت به دبیهای اوج از دقت
خوبی برخوردار است .نتایج تحقیق غفوری و همکاران ()1391
در حوضه کارون نشان داد که کارایی مدل  HEC-HMSدر
تخمین مقادیر دبی کم بهتر بوده و بیشترین منبع خطای مدل
در برآورد دبیهای اوج بوده است .علت آن این است که اوالً داده
های موجود بهصورت پیوسته و مستمر در هر روز شامل بارش
روزانه ،دبی جریان روزانه ،دمای هوای روزانه و تبخیر و تعرق
روزانه برای شبیه سازی پیوسته فرآیند بارش-رواناب در طول
حداقل یک سال آبی بصورت روزانه است .در حالیکه پارامترهای
زمانی برآورد شده در زیرحوضهها شامل زمان تمرکز ،زمان تأخیر
و ضریب ذخیره کالرک بهصورت ساعتی است .ثانیاً هیدروگراف
جریان در ایستگاه هیدرومتری در طول یک سال آبی در اکثر
روزهای سال بهصورت جریان پایه با مقادیر دبی کم و با تعداد کم
مقادیر جریان سیالبی با دبی اوج شدید است .مقایسه هیدروگراف
مشاهداتی و پیشبینیشده با مدل  HEC-HMSدر شکل  6نشان
میدهد که شکل تغییرات هیدروگراف پیشبینیشده نسبتا
مناسب است.
جدول  6معیارهای آماری نیکوئی برازش برای دوره
کالیبراسیون ،صحتسنجی و پیشبینی مدل  HEC-HMSرا
نشان میدهد .به توجه به جدول  ،6درصد خطای حجمی کل بین
رواناب مشاهدهای و شبیهسازی شده در مرحله واسنجی مدل برابر
با  -23/1درصد بوده که بیانگر کم برآورد بودن مدل در برآورد
حجم کل رواناب ولی با دقت نسبتا قابل قبول است .مقدار ریشه
میانگین مربعات خطا بین دبی مشاهداتی و شبیهسازی شده در
مرحله کالیبراسیون مدل برابر با  51/2متر مکعب در ثانیه بوده
که بیانگر دقت خوب مدل در شبیهسازی بارش-رواناب است.
مقدار ضریب ناش-ساتکالیف برای مرحله واسنجی مدل 0/64
بهدست آمده که بیانگر دقت قابلقبول مدل در شبیهسازی بارش-
رواناب در حوضه مارون است .مقدار ضریب ناش-ساتکالیف ،ریشه
میانگین مربعات خطا بین هیدروگراف مشاهدهای و شبیهسازی
شده در مرحله صحتسنجی مدل بهترتیب برابر با  0/62و 48/5
مترمکعب در ثانیه بوده که نشاندهنده کالیبراسیون مناسب مدل
است .ضمنا به توجه به جدول  ،6درصد خطای حجمی کل بین
رواناب مشاهدهای و شبیهسازی شده در مرحله صحتسنجی مدل
برابر با  -21/6درصد بوده که مشابه مرحله واسنجی مدل بیانگر
کم برآورد بودن مدل در برآورد حجم کل رواناب ولی با دقت نسبتا
قابل قبول است.

𝑅 =√1−

∑𝑛𝑖(𝑂𝑖 − 𝑆𝑖 )2
𝑛 [ NS = 1 −
]
∑𝑖 (𝑂𝑖 − 𝑂̅)2
𝑖𝑆 𝑖𝑛∑ ∑𝑛𝑖 𝑂𝑖 −
= PTVE
∗ 100
𝑖𝑂 𝑖𝑛∑
𝑛

()4

1
RMSE = √ ∑(𝑂𝑖 − 𝑆𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

که  :nتعداد دادههای جریان 𝑂𝑖 ،و 𝑖𝑆 :دادههای جریان مشاهداتی
و شبیهسازیشده در گام زمانی iام̅ ،
 :Oدبی میانگین مشاهدهای
و̅𝑆 و ̅𝑂 :به ترتیب میانگین دبی پیشبینی و مشاهداتی هستند.
 -3نتایج و بحث
پس از هر اجرای مدل ،بهمنظور ارزیابی عملکرد مدل و بررسی
چگونگی کالیبراسیون مدل ،هیدروگراف جریان شبیهسازیشده با
مدل  HEC-HMSبا هیدروگراف جریان مشاهداتی مقایسه شد.
همچنین شاخصهای آماری سنجش خطای مدل محاسبه و با
مقادیر شاخصهای آماری در اجرای قبل مقایسه شد .چنانچه
دقت مدل در شبیهسازی بارش-رواناب مناسب تشخیص داده
نمیشد ،عملیات شبیهسازی دوباره تا حصول نتایج رضایتبخش
از سر گرفته میشد .جدول  2مقادیر نهایی پارامترهای مدل
ذخیره برگابی ،ذخیره سطحی و تبدیل بارش به رواناب کالرک
حاصل از واسنجی مدل HEC-HMSرا نشان میدهد .جدولهای
 3الی  5به ترتیب مقادیر نهایی پارامترهای مدل مخزن خطی،
مدل تلفات  SMAو مدل روندیابی ماسکینگام حاصل از واسنجی
مدل  HEC-HMSرا نشان میدهد.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -4مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدل  HEC-HMSدر مرحله واسنجی مدل

date

شکل  -5مقایسه هیدروگراف مشاهداتی و شبیهسازیشده با مدل  HEC-HMSدر مرحله صحتسنجی مدل

date

شکل -6مقایسه هیدروگراف رواناب مشاهدهای و پیشبینی شده با مدل HEC-HMS

جدول  -2مقادیر نهایی پارامترهای مدل ذخیره برگابی ،ذخیره سطحی و تبدیل بارش به رواناب کالرک حاصل از واسنجی مدل HEC-HMS
زیرحوضه

مدل ذخیره برگابی

روش تبدیل بارش به رواناب

مدل ذخیره سطحی
Max Storage
)(mm
7

)tc (hr

)R Clark (hr

7/42

5/05

2

0

5/5

0

6/3

5/97

5/86

3

0

5

0

5/5

7/08

7/93

4

0

5/2

0

4/7

5/83

8/09

1

Initial Storage
)(%
0

Max Storage
)(mm
6

Initial Storage
)(%
0

کالرک

جدول  -3مقادیر نهایی پارامترهای مدل مخزن خطی حاصل از واسنجی مدل HEC-HMS
مخزن اولیه آب

ضریب آب

مخزن آب

زیرزمینی الیه دوم
)(m3/s/km2
0/001

زیرزمینی الیه دوم
)(HR
2000

زیرزمینی الیه
1

2200

1
1
1

مخزن آب

ضریب آب

زیرحوضه

زیرزمینی اولیه
)(m3/s/km2
0/005

زیرزمینی الیه اول
)(HR
1000

1

2

0/005

1250

1

0/001

3

0/005

1500

1

0/001

2550

4

0/005

1750

1

0/001

2800

1

مخزن آب
زیرزمینی الیه اول

دوم

جدول  -4مقادیر نهایی پارامترهای مدل تلفات  SMAحاصل از واسنجی مدل HEC-HMS
زیرحوضه

1

2

3

4

درصد رطوبت اولیه خاک

8/5

6

5

4

درصد مقدار آب زیرزمینی درالیه اول

14

12/5

10

9/3

درصد مقدار آب زیرزمینی درالیه دوم

18

16

15

14/5

حداکثر نفوذ (میلیمتر در ساعت)

35

38

40

34

درصد غیرقابل نفوذ

0

0

0

0

ذخیره خاک (میلیمتر)

120

115

110

115

تنش ذخیرهای (میلیمتر)

20

20

18

20

نفوذ خاک (میلیمتر در ساعت)

6

7

7/5

8

درصد ذخیره آب زیرزمینی در الیه اول (میلیمتر)

165

150

145

170

نفوذ آب زیرزمینی در الیه اول (میلیمتر در ساعت)

3/5

4

4/5

5

ضریب آب زیرزمینی در الیه اول

1000

1250

1500

1750

ذخیره آب زیرزمینی در الیه دوم (میلیمتر)

180

160

170

180

نفوذ آب زیرزمینی در الیه دوم (میلیمتر در ساعت)

0/025

0/03

0/026

0/05

جدول  -5مقادیر نهایی پارامترهای مدل روندیابی ماسکینگام حاصل از واسنجی مدل HEC-HMS
بازه یا آبراهه

)K (hr
2/85

x
0/35

Reach-2

3/04

0/3

Idanak st-Marun Dam

4/09

0/25

Reach-1

جدول  -6معیارهای آماری نیکوئی برازش برای دوره کالیبراسیون ،صحتسنجی و پیشبینی
معیارهای آماری

واسنجی

صحتسنجی

پیشبینی

R2

0/72

0/69

0/67

NS

0/64

0/62

0/56

)PTVE (%

-23/1

-21/6

-18/3

)RMSE (cms

55/2

48/5

32/2

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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زلکی بدیلی ،ن ،.صیاد ،غ.ع ،.حمادی ،ک ،.اخوان ،س ،.و عبدی،
ع" ،)1391( ،.شبیهسازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون
(ایدنک) با استفاده از مدل  ،"SWATمهندسی زراعی (مجله
علمی کشاورزی).36-25 ،)2(35 ،
غفوری ،م.ر ،.ثقفیان ،ب ،.طاهری شهرآئینی ،ح ،.و باقری شورکی،
س" ،)1391( ،.مدلسازی جریان روزانه رودخانه کارون به
کمک مدل تابع تلفات  ،"SMAمجله تحقیقات منابع آب،9 ،
.77-73
معصوم زاده ،س ،.و فتحیان ،ح" ،)1395( ،.تفکیک جریان پایه از
رواناب کل در حوضه دز با استفاده از مدل ،"HEC-HMS

با توجه به جدول  ،6مقدار ضریب ناش-ساتکالیف و ریشه
میانگین مربعات خطا بین هیدروگراف مشاهدهای و پیشبینیشده
بهترتیب برابر با  32/2 ،0/56مترمکعب در ثانیه بوده که بیانگر
دقت قابلقبول مدل در پیشبینی رواناب در حوضه مارون است.
ضمنا با توجه به درصد خطای حجمی کل بین هیدروگراف
مشاهدهای و پیشبینیشده برابر با  -18/3درصد در دوره
پیشبینی ،میتوان دریافت که مقادیر رواناب پیشبینیشده کمتر
از مقادیر مشاهدهای متناظر با آن است .نتایج تحقیق خضریان
نژاد و همکاران ( )1391در پیشبینی رواناب با مدل HEC-HMS
با استفاده از بارش پیشبینی شده با مدل ،WRFنشان داد که
مقادیر رواناب پیشبینیشده کمتر از مقادیر مشاهدهای است.

سومین کنفرانس بینالمللی دستاوردهای نوین پژوهشی در
مهندسی عمران ،معماری و مدیریت شهری .دانشگاه صنعتی
امیرکبیر.

 -4نتیجهگیری

یعقوبی ،م ،.و مساح بوانی ،ع" ،)1393( ،.تحلیل حساسیت و
مقایسه عملکرد سه مدل مفهومی IHARCES ،HBV
و  HEC-HMSدر شبیهسازی بارش-رواناب پیوسته در
حوضههای نیمهخشک (بررسی موردی :حوضه اعظم هرات-
یزد)" ،مجله فیزیک زمین و فضا.172-153 ،)2(40 ،

شبیهسازی بارش-رواناب با مدل  HEC-HMSنشان میدهد که
مدل  HEC-HMSدر برآورد دبی جریان با مقادیر کم و پایه نسبت
به دبیهای اوج از دقت خوبی برخوردار است .علت آن این است
که اوالً داده های ورودی مدل های موجود بهصورت پیوسته و
مستمر شامل بارش ،دبی جریان ،دمای هوا روزانه و تبخیر و تعرق
روزانه برای شبیهسازی پیوسته فرآیند بارش-رواناب بهصورت
روزانه است .در حالیکه پارامترهای زمانی برآورد شده در
زیرحوضهها شامل زمان تمرکز ،زمان تأخیر و ضریب ذخیره
کالرک بهصورت ساعتی است .با توجه به مقدار ضریب ناش-
ساتکالیف و ریشه میانگین مربعات خطا بین هیدروگراف
مشاهدهای و پیشبینیشده میتوان دریافت که دقت مدل HEC-
 HMSدر پیشبینی رواناب در حوضه مارون قابلقبول است.
عالوهبر این با توجه به درصد خطای حجمی کل بین هیدروگراف
مشاهدهای و پیشبینیشده برابر در دوره پیشبینی ،میتوان
دریافت که مقادیر رواناب پیشبینیشده کمتر از مقادیر
مشاهدهای متناظر با آن است.
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Phenolic compounds are amongst the polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAHs) and are the most
important environmental pollutants found in the waste
effluent of many industries, including refineries,
petrochemicals, steel industries, and iron foundries,
with an average concentration of 10 to 2000 mg/l.
Removing these compounds before releasing them in
nature and reusing wastewater is accordingly of
particular importance. Among phenol removal
methods, biodegradation is an environmental friendly
and cost effective method and rotating biological
contactor (RBC) system is in particular recognized as
one of the most efficient attached growth fixed bed
wastewater treatment processes for stationary and
advanced treatment with phenol removal efficiency of
85 to 99%. The advantages of RBC include resistance
to hydraulic and organic shocks, little chance of
creating anaerobic conditions, high sedimentation rate
of sludge produced, low space requirements, very low
energy costs, simplicity and easiness of operation, no
need of expert personnel for supervision and operation,
and low maintenance costs. The present review
introduces RBC system, comparing with other
phenolic purification methods, expressing the history,
the reactor design and the operational parameters
affecting it. Also the previous researches on phenol
removal by RBC system has been evaluated.
Keywords: Attached growth biological treatment,
Phenol, Rotating biological contactor, Wastewater.
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( وPAHs) ترکی بات فنول یک جزء ه یدروکربن های آرو مات یک حلقوی
مهمترین آالیندههای محیطزیس ت هس تند ک در پس ار بس یاری از
 صنایع فوالد سازی و کارخان، پترو شیمی،صنایع از جمل پاالی شگاه
 میلیگرم بر لیتر یا فت2000  تا10 ذورآهن با م یانگین غل ظت
 حذف این ترکیبات قبل از رها کردن آن ها در طبیعت و.میش وند
 از میان.اس تفاده مجدد از پس ار از اهمیت وی های برخودار اس ت
 ت صفی زی ستی یک روش دو ستدار طبیعت و،روشهای حذف فنول
 در این بین س یس تم تما دهنده.مقرون ب ص رف ب حس ار میآید
( ب عنوان یکی از کارآمدترین فرآیندهای ت صفیRBC) بیولوژیکی دوار
پس ار رش د دس بیده بس تر ابت برای تص فی اتوی و پیش رفت با
 از مزیتهای. درصد در حذف فنول شناخت میشود99  تا85 راندمان
ت ما ده نده های بیولوژیکی دوار میتوان ب م قاو مت در م قا بل
، احتمال کم ای جاد ش رایط بیهوازی،ش وکهای ه یدرولیکی و آلی
، نیاز ب فض ای کم،خاص یت ت نش ینی بس یار باالی لجن تولید ش ده
 س ادگی و س هولت در راهبری و،هزین تامین انرژی بس یار پایین
برای نظارت و بهرهبرداری و
 عدم ن یاز ب افراد متخص،بهرهبرداری
 بررس ی حا ر ب معرفی.هزین تعمیر و نگهداری پایین اش اره کرد
 بیان، مقایس آن با دیگر روشهای تص فی فنول،RBC س یس تم
تاریخچ و نحوه طراحی راکتور و پارامترهای عملیاتی ا رگذار بر روی
 در پا یان پ وهش های پیش ین در زمی ن حذف فنول.آن میپردازد
. مورد ارزیابی قرار گرفت استRBC توسط سیستم
، تصفی بیولوژیکی رشد دسبیده، پسار صنایع:کلمات کلیدی
. فنول،دیسکهای بیولوژیکی دوار

کربن دیاکسید و آر) تحت شرایط هوازی ،بیهوازی و یا هوازی
اختیاری استفاده میکنند .یک نسبت ( C:N:P )100:5:1برای
رشد میکروارگانیسمها کافی است ).(Chan et al., 2010
فرآیندهای بیولوژیکی ب رشد معلق ،رشد دسبیده و فرآیندهای
هیبریدی تقسیم میشوند .در فرآیند رشد دسبیده،
میکروارگانیسمها ب یک ماده خنثی (سنگ ،فلز یا پالستیک) ک
قابلیت تولید بیوفیلم داشت باشد ،میدسبند (Hsien and Lin,
) .2005فرآیندهای فیلم ابت ،از سیستمهای تصفی بیولوژیکی
رشد دسبیده هستند ،ک میتوان آنها را ب بیوراکتور بستر سیال
) (FBBصافی دکنده ) (TFو  RBCتقسیمبندی کرد (Chavan
).and Mukherji, 2002
در سیستمهای لجن فعال ) ،(ASSجامداتی ک قابلیت
ت نشین شدن دارند ب وسیل تانکهای ت نشینی ک بعد از
فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی قرار میگیرند ،جداسازی میشوند.
در طول سالها ASS ،ب منظور برآورده کردن کیفیت باالی
خروجی واحدهای تصفی پسار ،بهبود یافت .سیستمهای تصفی
جدید در جهت غلب بر عفهای  ASSگسترش یافتند
) .(Ganczarczyk, 1983مقایس فرآیندهای توسع یافت با
سیستم لجن فعال نشان میدهد ک سیستم  RBCنیاز ب طراحی
فرآیند و عملیات پیچیدهتر ) (Dold, 1989و هزین های بیشتری
برای ساخت و نگهداری راکتور نسبت ب  ASSدارد (Cassidy et
) .al., 2000همچنین عملکرد خیلی خوبی در حذف سمیت از
خود نشان داده است ) .(Gonzalez et al., 2007در نهایت قابلیت
خوبی برای ت نشینی لجن براسا طراحی راکتور دارد .ذرات
بیولوژیکی درون راکتور باقی میمانند و ب دلیل ت نشینی خور
لجن ،احتمال کمی برای خارج شدن جامدات معلق وجود دارد
).(Dold, 1989

 -1مقدمه
فنول با فرمول  C6H5OHو وزن مولکولی  94/11 g/molدر حالت
خال بیرنگ یا جامد سفید است ک ب شدت سمی بوده و در
اشکال گوناگون و یا در ارتباط با عناصر دیگر ب فراوانی یافت
میشود ) .(Rappoport, 2003این ماده و مشتقات آن در صنایع
متعددی از جمل صنایع تولید رزین ،رنگ ،سموم دفع آفات،
داروسازی ،معادن زغال سنگ و صنایع آلومینیوم کاربرد دارد
) .(Patterson, 2003ب علت کاربرد گسترده فنول در فرآیندهای
صنعتی ،این آالینده ب طرق مختلف ب محیطزیست وارد میشود.
با توج ب وی گی فنول نظیر حاللیت زیاد در آر و پایداری در
محیط زیست ،این ترکیب برای مدتزمان طوالنی در محیط باقی
میماند و از طریق منابع آر قادر ب انتقال تا مسافتهای طوالنی
است ) .(Kinsley and Nicell, 2000ترکیبات فنولی ب دلیل
وی گیهای خاص نظیر سمیت ،ا ر بر طعم و بوی آر و ا ر سوء
بر سالمت انسان و موجودات زنده ،براسا طبق بندی آژانس
حفاظت محیطزیست امریکا ) (USEPAیکی از  129آالینده
دارای اولویت در سال  1977شناخت شده است و سازمان جهانی
محیطزیست ) (WHOمقدار مجاز فنول در پسار خروجی صنایع
را  0/5 mg/lتعیین نموده است ).(DEFRA-EA, 2002
برای تصفی فا الرهای حاوی فنول ،روشهای متعددی
نظیر جذر سطحی ) ،(Dabrowski et al., 2005فیلترهای غشایی
) ،(Bodalo et al., 2009اکسیداسیون نوری )،(Iliev et al., 2002
فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفت )( (AOPsبا استفاده ازن ،اشع
ماورای بنفش ،هیدروژن پراکسید و فرآیند فنتون) (Murray and
) ،Parsons, 2004تخریب فتوکاتالیستی (Akbal and Nur onar,
) ،2003روشهای حذف آنزیمی ) (Singh and Singh, 2002و
تصفی بیولوژیکی ) (Freeman, 2003وجود دارد .در بین
روشهای بیان شده ،سیستمهای بیولوژیکی ب دلیل مزایای
خاصی ک نسبت ب سایر روشها دارند ،بیشتر مورد استفاده قرار
میگیرند ،یکی از مزایای عمده این روشها ،سازگازی بیشتر با
محیطزیست است ) .(Kehma and Reed, 2003همچنین در این
روش ،هیچگون ماده شیمیایی زیانآوری برای محیطزیست
مصرف نمیشود ،لذا دفع پسار و لجن حاصل از این فرآیندها
نسبت ب فرایندهای شیمیایی ،ا رات سوء کمتری در منابع
پذیرنده ب دنبال دارد ) .(Tchobanoglous et al., 2003روشهای
فیزیکوشیمیایی دارای معایبی از قبیل قیمت باال ،بازده پایین،
مصرف انرژی زیاد و تولید لجن حاوی آهن بوده در حالیک روش
تجزی زیستی آسان ،مو ر و ارزان قیمت است (Ahmad et al.,
).2011
فرآیندهای بیولوژیکی از میکروارگانیسمها ب منظور
اکسیداسیون مواد آلی و تبدیل آنها ب محصوالت ساده (متان،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2تاریخچه دیسکهای بیولوژیکی چرخان
اولین بار این سیستم توسط ویگند در سال  1928در کشور آلمان
برای تصفی فا الر مورد استفاده قرار گرفت .وسیل او با عنوان
"توده هوازی درخان" ابت شده بر روی یک مدیای نگهدارنده
معرفی شد ) .(Chan and Stenstrom, 1981همچنین اولین پلنت
در سال  1929در آمریکا با نام "صافی تما دهنده" یا "درخ
بیولوژیکی" ،ک شامل یکسری درخهای پرهدار بود ک در
فا الر غوط ور بوده و اکسی ن محلول فا الر را افزایش داده و
مواد آلی را کاهش میداد ،توسط آلن و ماالبی بت شد و در همان
سال دومان در آمریکا روی دیسکهای فلزی ک ب طور موازی
کنار هم قرار گرفت بودند کار کرد ولی نتیج بخش نبود
) .(Doman, 2008پروفسور پوپل سیستم  RBCرا در اواخر ده
 1950در دانشگاه استاتگرات آلمان غربی توسع داد ک این
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دیسکها تشکیل شده و عمل تصفی انجام میپذیرد (Bitton,

سرآغازی بر ساخت اولین  RBCبا مقیا صنعتی در آلمان در
سال  1960بود ).(Rodgers and Zhan, 2003
تغییرات عمده در شکلبندی سیستم و جنس دیسکها پس
از مقبولیت استفاده از پلیاستایرن در ده  1960و اوایل ده
 1970صورت پذیرفت .سیستمهای  RBCاز سال  1979با ساخت
بیش از  200کارخان در غرر آمریکا عمومیت یافتند (Leslie
) .Grady et al., 1999عمده کاربرد دیسک دوار بیولوژیکی در
ایاالت متحده مربوط ب فرایند حذف اکسی ن مورد نیاز
بیوشیمیایی ) (BOD5و یا نیتروژن آمونیاکی ( )NH3-Nو یا هر
دو این موارد در روند تصفی فا الر است .از لحاظ کمیت کاربرد
سیستم دیسک دوار بیولوژیکی اشاره ب این نکت الزم است ک
هماکنون در حدود  600تصفی خان فا الرهای شهری و بیش
از  200تصفی خان فا الرهای صنعتی در ایاالت متحده و
همچنین بیش از  1000تصفی خان در اروپا ب روش دیسک دوار
بیولوژیکی در حال فعالیت هستند (Metcalf and Eddy et al.,
).2013

) .2005سیستمهای بیولوژیکی دوار معموال شامل تجهیزاتی
همچون مدیا ،شافت ،نیروی درخاننده (نیروی مکانیکی یا
دیفیوزر هوایی) ،راکتور ،پوشش و تجهیزات جانبی میشوند و
آنها را میتوان ب دو طریق سری و موازی کنار هم قرار داد و
درصورت نیاز میتوان با استفاده از بافل آنها را بین  2-6بخش
مرحل بندی کرد ).(Wick, 2001
 -4طراحی راکتور RBC

ب منظور طراحی  ،RBCپارامترهای قطر و خامت دیسکها،
فاصل بین آنها ،درصد مستغرق بودنشان درون پسار ،دبی
جریان ،زماند ماند هیدرولیکی و نرخ بار هیدرولیکی هرکدام در
یک مقدار مشخ (در محدوده استاندارد مقیا موردنظر) فرض
میشوند .دقت طراحی توسط پیدا کردن مقادیر پارامترهای دیگر
(مساحت و تعداد دیسکهای موردنیاز ،طول راکتور و شافت) و
اطمینان حاصل کردن از اینک این مقادیر در محدوده مجاز از
معیارهای طراحی است (بررسی نرخ بار آلی) ،ارزیابی میشود
).(Christian, 2013
پارامترهای عمده تا یرگذار بر عملکرد  RBCرا میتوان در س
بخش فیزیکی ،بیوشیمیایی و میکروبیولوژی طبق بندی کرد .در
جائیک پارامترهای فیزیکی شامل نرخ بارگذاری هیدرولیکی
)( (HLRنسبت دبی حجمی جریان پسار ورودی ب مساحت
دیسکها) ،زمان اقامت هیدرولیکی )( (HRTنسبت حجم مخزن
ب جریان ورودی پسار) ،دما ) ،(Tسرعت درخش دیسکها )(
و درصد استغراق دیسکها ) (Ωو پارامترهای بیوشیمیایی :نرخ
بارگذاری آلی )( (OLRنسبت  BODپسار ورودی ب مساحت
دیسکها) ،اکسی ن محلول ) pH ،(DOو قلیائیت و پارامترهای
میکروبیولوژی :باکتری و میکروارگانیسمها هستند ;(WEF, 1998
).Culp and Heim, 1978

 -3شرح فرآیند RBC

تما

دهندههای بیولوژیکی درخان (شکل (Ebrahimi et )1

) al., 2009; Najafpour et al., 2006یک راکتور بیولوژیکی فیلم
ابت و رشد دسبیده است ک معموال برای حذف اکسی ن مورد
نیاز شیمیایی ) BOD ،(CODو فرایند نیتریفیکاسیون استفاده
میشوند .این تما دهندهها ب طور معمول از تعدادی دیسک
صاف یا شیاردار نزدیک ب هم از جنس پلیاستایرن ،پلیاتیلن ،فوم
پلیاورتان ،پلیوینیل کلراید ،پلیمتیل متاکریالت ،پلیاتیلن
دانسیت باال و پلکسی گال تشکیل شدهاند .این صفح ها حدود
 %40در فا الر غوط ور بوده و ب آرامی با کمک نیروی محرک
وارد بر شافت ک این صفح ها بر آن سوار هستند میدرخند و
در حین این عمل الی بیوفیلمی ب خامت  1-4 mmبر روی

شکل  -1شماتیک دیاگرام راکتور (Ebrahimi et al., 2009; Najafpour et al., 2006) RBC
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از  %90رسیده است-2 .کلروفنول تنها ب صورت جزئی در RBC

 -5مروری بر مطالعات انجام شده

قابل تجزی بیولوژیکی بوده و اغلب نباید بازده حذف باالی %50
انتظار داشت.
) Tyagi et al. (1993ب مطالع تجزی بیولوژیکی پسار
پاالیشگاه نفت توسط سیستم  RBCپرداختند و لجن فعال واحد
تصفی پاالیشگاه و شهری را ب سیستم تلقیح کردند .پس از 3
روز یک بیوفیلم نازک بر روی دیسک مشاهده شده و بعد از آن
خوراک را ب  %100پسار پاالیشگاه تغییر دادند .در این بررسی،
سیستم پس از  2-3هفت ب حالت پایدار رسید .آنها در این
مطالع ب ترتیب برای  ،CODروغن ،آمونیوم نیتروژن و فنول ب
راندمان حذف  %99 ،%80 ،%87و  %85دست یافتند.
) Banerjee (1997عملکرد حذف فنول در پسار سنتتیکی را
در راکتور  RBCمورد تحقیق و بررسی قرار داد .گروه باکتریهای
عمدهای ک مسولیت تصفی میکروبی فنل تا غلظت  420 mg/lرا
برعهده داشت  ،گون هایی از پسودومونا شناسایی شدند .او پس
از آنک رشد قابل مشاهده از بیومس ب رنگ طالئی-قهوه ای را
بعد از  2هفت بر روی دیسکها مالحظ کرد ،مطالع بر روی
سیستم ب صورت پیوست را شروع کرد .تا یر متغیرهای مهم
فرایندی و عملیاتی ،همچون؛ غلظت فنول ورودی ،بار فنول
ورودی ،بار هیدرولیکی ورودی ،دمای پسار و سرعت درخش
دیسکها بر روی بازده حذف در سیستم آزمایش کرد .یک واکنش
مرتب اول ب همراه یک ابت سرعت متوسط ) (Keبا مقدار h-1
 0/10-0/13در یک محدوده دمایی  20/5-27 Cبرای تجزی
فنول مشاهده کرد .در حالت کلی تصفی پسار فنول دار در راکتور
 ،RBCعملکرد حذف بهین در انتهای مرحل دوم قابلمالحظ
بوده است .عملکرد حذف فنول در غلظتهای باالی فنول ورودی
بهبود یافت  ،در حالیک عملکرد حذف با افزایش بار هیدرولیکی
ورودی بدتر شده است .تا یر دما در بهبود بازده حذف در محدوده
دمایی  13-36 Cدشمگیر بوده و نقش مثبت سرعت درخش
دیسکها در تصفی پسار قابلذکر بوده است.
) Radwan and Ramanujam (1997از یک راکتور RBC
اصالح شده برای مطالع تصفی پذیری پسار سنتتیکی -4،2
دیکلروفنول ) (2,4CPاستفاده کردند .پسار سنتتیکی با غلظت
ورودی  40-200 mg/lاز-4،2دیکلروفنول آماده کردند .دهار
نرخ بار هیدرولیکی در محدوده  0/024-0/065 m3.m-2.d-1و نرخ
بار آلی در محدوده  2-13 g 2,4 CP.m-2.d-1مورد استفاده قرار
دادند .آنها تا یر بار هیدرولیکی و غلظت ورودی-4،2
دیکلروفنول را برای راندمان حذف -4،2دیکلروفنول مورد
بررسی قرار دادند و نشان دادند ک ماکزیمم حذف در بارهای
هیدرولیکی  0/024و  0/046 m3.m-2.d-1و همچنین یک مدل
ریا ی را با استفاده از تحلیل رگرسیون برای آن پیشبینی کردند.

در طی سالها مطالعات زیادی بر روی سیستم های  RBCانجام
گرفت است .در زیر ب تحقیقات صورتگرفت در زمین تصفی
پسار فنولی پرداخت میشود .همچنین پارامترهای طراحی
سیستم دیسکهای بیولوژیکی دوار ک در این تحقیقات مورد
استفاده قرار گرفت  ،در جدول  1جمعآوری شده است .بدین
منظور ب بانک اطالعاتی  Science Directو  Scopusبرای بررسی
مقاالت داپ شده در مجالت این حوزه در انتشارات ،Elsevier
 Whiley ،Springerو  Taylor & Francisمراجع شده است.
) Harlow et al. (1938برای اولین بار از روشهای بیولوژیکی
در تصفی پسار فنولی استفاده کرد .بعد از سالها ،میکرورهای
مقاوم ب فنول در شکلهای میل ای و کروی از صافی دکنده یافت
شدند )Yang and Humphrey (1975) .(Hamdy et al., 1956
گزارش دادند ک امکان کاهش فنول در پسار تا غلظت -2 mg/l
 1توسط یک سیستم تک مرحل ای ناپیوست  RBCوجود دارد.
بازده حذف فنول و محدوده تغییرات خواص پسار فنولی
درصورت وجود الی بیوفیلم بیشتر از عدم وجود آن است (Molin
) (Bracewell et al. (1980) .and Nilsson, 1985بر روی تصفی
پسار رزین فنول-فرمالدهید توسط  RBCمطالعاتی را انجام دادند
ک اهدافی همچون مشخ کردن تا یر غلظت فنول ورودی،
دامن تغییرات نرخ بار آلی و تعریف رابط ای بین بازده حذف و
دیگر پارامترها را دنبال کردند.
) Choung et al. (1988ب بررسی تصفی پسار فنولی
سنتتیکی در  RBCپرداختند .آنها تا یر هریک از پارامترهای
سرعت درخش ،غلظت فنول ورودی و نسبت حجم راکتور ب
مساحت دیسکها ) (Gبر روی تصفی در  RBCرا مورد مطالع
قرار دادند .در حالیک غلظت فنول ورودی  50-314 mg/lبوده،
غلظت خروجی کمتر از  2 mg/lحاصل شده است و در واقع
راندمان حذف باالی  %95ب دست آمده است .سرعت حذف مواد
آلی را ب عنوان یک واکنش مرتب اول بین ورودی و خروجی نشان
دادند .افزایش سطح دیسک سبب بهبود بازده حذف شده اما در
 G> 8/2سرعت افزایش بازده ،کاهش مییابد .سرعت درخش
دیسکها ،بازده حذف را افزایش میدهد اما در مورد سرعت
درخش  50دور در دقیق  ،در لجن گیرافتادن بیومس دسبیده،
سبب کاهش بازده میشود.
) Tokuz (1989تصفی پسار فنولی سنتتیکی در  RBCرا
مورد مطالع قرار داد .در این بررسی مدت زمان  3ماه برای
تشکیل بیوفیلم بر روی دیسکها طول کشید .نرخ حذف باالی
 COD %90در حضور  11 mg/lاز -2نیتروفنول و نرخ حذف باالی
 COD %85در حضور  3 mg/lاز -2کلروفنول قابل دسترسی بوده
است .در این مطالع  ،بازده حذف -2نیتروفنول ب ندرت ب کمتر
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) Israni et al. (2002تجزی بیولوژیکی پسار فنولی
سنتتیکی را در یک راکتور  RBCمطالع کردند .آنها یک نمون
لجن از تانک هوادهی انوی واحد تصفی پسار پتروشیمی ک
مقدار فنول آن در محدوده  15-20 mg/lبود ،برای القاح ب
سیستم جمعآوری کردند و سیستم مدت زمان  3ماه را در مرحل
سازگاری میکروارگانیسمها با فنول در غلظتهای 50-200 mg/l
سپری کرد .یک رشد قابل مشاهده از بیومس بر روی دیسکها
بعد از یک هفت از تلقیح مالحظ کردند .آنها تا یر متغیرهای
فرایندی مانند :سرعت درخش دیسک ،بار فنول ورودی ،بار
هیدرولیکی ورودی و دمای پسار بر روی مقدار حذف فنول
ورودی سیستم تحقیق کردند و مشاهده نمودند ک افزایش دما،
سرعت درخش دیسکها و نرخ بار آلی سبب بهبود در عملکرد
سیستم شده و برعکس افزایش در نرخ بار هیدرولیکی سبب
کاهش در نرخ حذف فنول میشود.
) Alemzadeh et al. (2002عملکرد حذف فنول در پسار
سنتتیکی در  RBCرا مورد مطالع قرار دادند .مرحل سازگاری
میکروبی را در مدت  4ماه تا غلظت  200 mg/lاز فنول انجام
دادند و مخلوط  50/50از لجن فعال کشتارگاه و شهری را ب
سیستم تلقیح کردند .پس از یک هفت یک الی بیوفیلم نازک بر
روی سطح دیسک ها مشاهده کردند .آنها تا یر متغیرهای اصلی
فرایندی و عملیاتی ،مانند :بار هیدرولیکی ورودی ،بار COD
ورودی و دمای پسار بر روی بازده حذف کلی سیستم آزمایش
کردند .آنها مشاهده کردند ک عملکرد حذف فنول با افزایش بار
هیدرولیکی بدتر شده و بازده بهین کلی حذف فنول در بار آلی
 0/004 m3/m2.dو غلظت  %99/99 ، 800 mg/l CODاست .در
حالت کلی در تصفی پسار حاوی فنول در  ،RBCعملکرد حذف
بهین در پایان مرحل دوم در مقایس با مرحل اول مشاهده شده،
اما مرحل سوم تا یر دشمگیری بر روی بازده حذف فنول نداشت
است .تا یر دما در افزایش بازده حذف فنول در محدوده دمایی
 13-43 Cبیشتر بوده و شرایط عملیاتی در دمای  36 Cدر
حالت بهین خود قرار دارد .مطالع مکانیسمهای متفاوت حذف
فنول نشان میدهد ک  %10فنول توسط جذر سطحی فیزیکی
و تبخیر شدن در راکتور  RBCحذف میشود.
) Melo et al. (2005لجن فعال یک واحد تصفی پسار
پتروشیمی را ک یکی از اجزای آن فنول بود ،خریداری و ب فنول
تا غلظت  400 mg/lسازگاری دادند .برای تجزی بیولوژیکی فنول
از یک سیستم راکتور ناپیوست و یک راکتور  RBCاستفاده کردند.
تجزی فنول را در راکتور ناپیوست در خصوص بررسی تامین
اکسی ن و ب عالوه تا یر غلظت بیومس مطالع کردند .آنها با
توج ب نرخ تجزی فنول تائید کردند ک عملکرد سیستم با
افزایش اکسی ن بهبود یافت است .ب همین ترتیب ،متناسب با
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سرعت درخش دیسکها ،ریب انتقال جرم اکسی ن افزایش
افزایش یافت ک در نتیج آن تجزی فنول بهبود یافت است.
) Pradeep et al. (2011ب بررسی بازده حذف فنول در یک
پسار سنتتیکی در راکتور  RBCپرداختند .آنها آزمایشها را
پس از  10روز و بعد از آنک یک بیوفیلم قهوهای رنگ
قابلمشاهده بر روی دیسکها مالحظ شد ،شروع کردند و تا یر
متغیرهای فرایندی همچون غلظت فنول ،سرعت درخش و
مستغرق بودن دیسکها بر روی حذف فنول آزمایش کردند .آنها
حذف فنول  %99را در غلظتهای  40-180 mg/lو بدتر شدن
عملکرد راکتور را با افزایش غلظت فنول تا  200 mg/lرا مشاهده
کردند .با افزایش سرعت درخش دیسکها ،اکسی ن محلول
افزایش و زمان اقامت هیدرولیکی کاهش یافت است و همچنین
افزایش درج مستغرق بودن دیسکها سبب کاهش زمان اقامت
هیدرولیکی شده است.
) Duque et al. (2011عملکرد  RBCدر بارهای شوک از -2
فلوئورفنول ) (2-FPتحقیق کردند .آنها در یک دوره زمانی 2ماه
بار شوک آلی  25 mg/lاز  2-FPرا ب کارگرفتند .از آنجایی ک
هیچگون تجزی بیولوژیکی از  2-FPمشاهده نکردند ،سوی تجزی
کننده  2-FPب  RBCا اف کردند و در مدت زمان  6ماه ،بار
شوک آلی از  2-FPرا در محدوده  25-200 mg/lب کار گرفتند.
سیستم ب مدت  18روز ب صورت ناپیوست کار کرده و از روز 19
ب بعد ب حالت پیوست تغییر کرد .تجزی بیولوژیکی کامل از mg/l
 50از  2-FPدر طول عملیات راکتور مشاهده شد.
) Khalil Ariya et al. (2012تحقیقاتی را بر روی یک سیستم
دوار بیولوژیکی متعارف برای حذف هیدروکینون (از ترکیبات
فنلی با زنجیره آروماتیک) از فا الر سنتزی صورت دادند و نتایج
حاصل را با نتایج خروجی از پایلوت  RBCبا سبد محتوی آکن
تحت بارگذاریهای آلی و هیدرولیکی برابر مورد مقایس قرار
دادند .مطابق با نتایج گزارش شده ،کارایی سیستم دیسک دوار
متعارف و سیستم با سبد محتوی آکن در حذف  CODب ترتیب
برابر  %92و  %88بوده است .همچنین با افزایش سرعت گردش
دیسکهای دوار از  10 rpmب  12/5 rpmراندمان حذف سیستم
کاهش پیدا کرده است.
) Mirkhalili and Mirbagheri (2012از پسار خروجی واحد
شناورسازی با هوای محلول ) (DAFتصفی خان و لجن خط
برگشت سیستم لجن فعال پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران
با نسبت ترکیبی  2/3از  DAFو  1/3از خط برگشت لجن فعال
در ران  1و ب طور عکس در ران  2ب عنوان خوراک راکتور RBC
استفاده کردند .نتایج مطالعات بر روی سیستم گویای راندمان
حذف ماکزیمم مطلور  %95شاخ آالیندگی  CODو %91
حذف جامدات معلق با غلظت متوسط  620 mg/l CODورودی
ب سیستم در دوره راهاندازی اولی و راندمان قابلقبول حدود %90
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را ب سیستم تلقیح کردند و مدت زمان  3هفت برای تشکیل
بیوفیلم بر روی دیسکها طول کشید .آنها در این تحقیق ب
حذف کامل پیریدین و بنزن ،حذف  %85-96فنول و نفتالن،
حذف  COD %63-92/6دست پیدا کردند.

در طول اجراهای دوگان با غلظتهای ورودی 1120 mg/l ،COD
و  2200 mg/lدر این سیستم بوده است.
) Jeswani and Mukherji (2012تجزی ترکیبات فنولی و
هیدروکربن های پلیآروماتیک در یک پسار سنتتیکی با میانگین
 COD=1388 mg/lدر یک  RBCمطالع کردند .آنها لجن فعال

جدول  -1جزئیات تجهیزات و دادههای آزمایشگاهی  RBCدر پژوهشهای پیشین
مقیاس

جریان

مراحل

راکتور

دیسک

T
)(C


)(rpm

)Ω (%

HRT
)(h

مرجع

آزمایشگاهی

پیوست

4

آکریلیک

-

25

20

-

-

Choung et
)al. (1988

پایلوت

پیوست

4

AT=23/2 m2
VT=140 lit

HDPE
d=50 cm

-

4

-

2
3

Tokuz
)(1989

آزمایشگاهی

ناپیوست

4

پلکسی گال
AT=0/49 m2
VW=6/2 lit

7/6
3/8
2/53
1/89

Tyagi et al.
)(1993

PUF
d=25 cm
No=12
space=2 cm

-

10

42/5

بنچ

پیوست

4

آلومینیوم
Thk=5 mm
AT=1/98 m2

PS
d=41 cm
No=60

20/5
27

1
24

-

-

Banerjee
)(1997

آزمایشگاهی

پیوست

4

پرسپکس گال
AT= 4/67 m2

Nechlon
No= 32

-

12

40

-

Radwan and
Ramanujam
)(1997

بنچ

پیوست

1

استیل
VW=0/5dm3

Thk=2 mm
No=9

20
30

40
175

50

-

Israni et al.
)(2002

بنچ

پیوست

3

پلکسی گال
Thk=5 mm
AT=1/5 m2
VT=7/5 lit

پلکسی گال
Thk=3 mm
d=21 cm
No=72

13
23

بنچ

ناپیوست

1

شیش
VT=7/5 lit
VW=3 lit

استیل
d=9 cm
No=9

آزمایشگاهی

ناپیوست

1

شیش
Thk=5 mm
VW=10 lit

PMMA
d=18 cm
No=6

آزمایشگاهی

پیوست

5

VT=10 lit

15

-

-

80

-

-

Melo et al.
)(2005

27
32

50
75
100

30
35
40

24
28
36

Pradeep et
)al. (2011

PVC
Thk=3 mm
d=16/5 cm

-

12

40

آزمایشگاهی

ناپیوست

2

پلکسی گال
AT=12 m2
VW=3 lit

پلکسی گال
d=15 cm
No= 54

20
24

2/5
12/5

40

پایلوت

پیوست

3

AT=0/39 m2
VW=12/5 lit

پلکسی گال
Thk=1 cm
d=25 cm
No= 12

-

آزمایشگاهی

ناپیوست

3

VW=4 lit

d=14 cm
No=27
AT= 0/83 m2

-
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-

Alemzadeh
)et al. (2002

10

10

40

35

18/6

-

Duque et al.
)(2011
Khalil Ariya
)et al. (2012

-

Mirkhalili
and
Mirbagheri
)(2012

12
24
36
48

Jeswani and
Mukherji
)(2012
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 DOمورد نیاز از طریق درخش دیسکها ،سادگی و سهولت در
اجرا و بهرهبرداری و راندمان باال ( )%85-99میتوان از این سیستم
ب عنوان جایگزینی برای فرآیند لجن فعال رایج و سیستمهای
گران و پیچیده استفاده کرد .ب طور کلی میتوان نتیج گرفت ک
راکتور  RBCدر صورت راهبری مناسب قابلیت حذف فنول در
غلظتهای مختلف با کارآیی نسبتا مطلور را دارد و این سیستم
میتواند ب عنوان گزین ای ا ربخش در تصفی فا الرهای با بار
آلی خیلی باال درنظر گرفت شود .در پایان پیشنهاد میشود در
تحقیقات بعدی ب منظور کاهش زمان موردنیاز برای تشکیل
بیوفیلم و سازگاری سیستم با غلظتهای باال و همچنین کاهش
حجم لجن تولیدی از باکتریهای بومی (باکتریهای مقاوم ب
فنول موجود در فا الر صنعتی موردنظر) استفاده شود.

 -6نتیجهگیری
مطالب ارائ شده در این مطالع  ،تالشهای صورتگرفت برای
تصفی پسار حاوی فنول توسط سیستم  RBCرا شامل میشود.
با بررسی پ وهشهای صورت گرفت میتوان ب موارد زیر پیبرد:
 برای تشکیل یک بیوفیلم (طالئی-قهوه ای رنگ) ب خامتمعمول ( )4-1 mmبر روی دیسکها مدت زمان تقریبی یک
هفت تا یک ماه نیاز است؛
 افزایش سطح دیسکها سبب بهبود بازده حذف میشود امادر راکتورهای دارای تما دهندههای با اندازه سطح بزرگتر،
سرعت افزایش بازده حذف آالینده کاهش مییابد؛
 افزایش راندمان حذف آالینده در انتهای مرحل دوم نسبتب حالت تکمرحل ای قابلمالحظ بوده ،اما ا اف کردن
مرحل سوم تا یر دشمگیری بر روی بازده حذف فنول
نداشت است؛
 تجزی بیولوژیکی فنول توسط باکتریها (عمدتا باسیلو وپسودومونا ) یک واکنش مرتب اول درنظر گرفت میشود؛
 نقش فرآیند جذر سطحی و تبخیر در حذف فنول توسطراکتور  RBCتنها در حدود  %10است.
 افزایش نرخ بار آلی باعث افزایش خامت الی بیولوژیکی وبهبود در عملکرد سیستم شده اما از طرفی موجب تقلیل
اکسی ن محلول میشود؛
 افزایش جریان ورودی موجب افزایش نرخ بار هیدرولیکیمیشود ک ب دنبال آن کاهش زمان اقامت را ب همراه دارد
و سبب کاهش در نرخ حذف فنول میشود؛
 افزایش دما موجب افزایش سرعت فرآیند بیولوژیکی شده ودر محدوده دمایی  36-20 °Cبیشترین تا یر دما در افزایش
بازده حذف فنول مشاهده میشود؛
 متناسب با افزایش سرعت درخش دیسکها ،اکسی نمحلول و ریب انتقال جرم اکسی ن افزایش یافت و زمان
اقامت هیدرولیکی کاهش مییابد ک در نتیج آن بازده
حذف فنول افزایش مییابد .اما در سرعتهای باال امکان گیر
افتادن در لجن و کنده شدن الی بیومس وجود دارد .از
همین رو محدوده سرعت  12-10 rpmب عنوان حالت بهین
گزارش شده است؛
 استغراق جزئی یا کلی برای راکتور  RBCهوازی استفادهمیشود ( )%30-50و استغراق بیش از  %50ب دلیل فرو
رفتن شافت درون پسار عملی نیست .با افزایش استغراق،
زمان اقامت هیدرولیکی کاهش مییابد و انتخار میزان
 %42-40در استغراق امری رایج است.
با توج ب وی گیهای خور این سیستم نظیر تحمل
شوکهای هیدرولیکی و آلی ،عدمنیاز ب هوادهی خارجی و تامین
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -7عالئم اختصاری
AOPs: Advanced Oxidation Process
ASS: Activated Sludge System
BOD5: Biochemical Oxygen Demand
COD: Chemical Oxygen Demand
DAF: Dissolved Air Flotation
DO: Dissolved Oxygen
FBB: Fluidized Bed Bioreactor
HLR: Hydraulic Loading Rate
HRT: Hydraulic Retention Time
OLR: Organic Loading Rate
PAHs: Polycyclic Aromatic Hydrocarbon
RBC: Rotating Biological Contactor
TF: Trickling Filter
USEPA: United States Environmental Protection
Agency
WHO: World Health Organization
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Several sewage treatment plants are currently
operational in Iran for supplying health conditions,
better life of people, keeping the environment clean,
and retrieval waste water and nutrient materials from
collected sewage of houses and industrial units. In
sewage treatment plants there are several potential
health, safety and environment dangers (HSE
dangers) which can cause occupational incident for
personnel and through effluent wastewater which
can cause soil and farmlands pollution and spread
contagious disease. In this paper we recognized
health, safety and environmental risks in first
module of City of Urmia sewage plant and analyzed
them by FMEA risk assessment method. Totally 29
HSE risks were identified from which 15 risks had
high Risk Priority Number (RPN). This study
proposed controlling and correctional proceeding for
each of these risks. Chlorine gas leakage from
disinfection unit of plant and environmental
pollution (air and soil) due to the transfer of effluent
from the wastewater treatment plant through the
open channel to Urmia Lake have the highest RPN
for which correctional and controlling approaches
are proposed to prevent risks in plant.

Keywords: FMEA, Risk assessment, Treatment
plant processes, Urmia sewage treatment plant.

در حالحاار تصفرشخااشها باااف ساعند در کطح کشرر را هنف تأسرن
شرشیط رينششاي ريار ررش زانگي سردمن پاک ا شدششان سحرطزیس رازیاري
بااافن شحنشث ظرفش رازیاب ف سرشد سغذ رش شز باااف جمع ر
 در تصفرشخااشها باااف.شنه شز سسازل شحنها صسعاي رشعينه دشران
زیس سحرطي
جسبشها ساعند رالقرهن خطرشت شیمسي رينشش حربشش
جرد دشران کش رر ز هریش شز جها پراسنها شیمسين رينششاي زیس سحرطي
ااسطلرري رش شز جملش رر ز حرشدث شغلي ررش پرکسل خر ج پساف کاسا
شررع
تصفرشاشنه کش راعث لردگي خاک لردگي زسرنها کشا رز
 در سقالش حاار جسبشها خطر.شارشع ررمار ها شگرردشر رره سيشرد
زیس سحرطي تصفرشخااش باااف شر سرش در
شیمسين رينشش حربشش
برشیسنها سخالف باز یش تصفرش بااافن شساکائي را شکافاده شز ر ش
زیش تحلرل شرزیاري ریسش سشخص، اسب رش تFMEA شرزیاري ریسش
 جسبش خطر29 مرع، شز س. امردج خطرشت را ریسشها راال شقنشم شنه شک
 جسبش در رده ریسشها15 زیس سحرطي شساکائي شنهن
شیمسين رينشش
ررش هرکنشمن ر شها کسارلي شقنشسات شصاحي سساکب
راال قرشر گرب
 شز سراج ریسشها را.ررش حذف یا کاهش ریسش رر ز خطرشت پرشسياد شن
شنت راالن ریسش لردگي زیس سحرطي (هرش خاک) ااشي شز شااقال پساف
خر جي تصفرشخااش شز طریق کااال ر راز رش دریاچش شر سرش ریسش اش گاز
کلر شک کش در شین سقالش شقنشسات شصاحي کسارلي سساکب ررش سقارلش
.جلرگرر شز رر ز ریسش پرشسياد شن
 تصفرشخااش باااف شير شر سرشن شرزیاري ریسشن برشیسنها:کلمات کليدي
.FMEA

ثار جن

زیش تحلرل عرشسل ش س،تصفرش باااف شر سرشن ت

پاالیش سرشد جاسن سایع حاصل شز شین جنشکاز ررش کاهش
هرچش ررشار الیسنهها لي رش ررعينه دشرد .شین کار شس اج دبع
ايایي شجزش تثبر شنه باااف رش رن ج شی،اد شثر کرء در
سحرطزیس برشهم سي رد .در سطالعات ش لرشن جمعر تح
پرشش تصفرشخااش رش ررش کال شبق ( )1400یش سرلررج افر
پرشررسي شنه شک  .تصفرشخااش باااف شر سرش در پسج سن ل
هریش رشظربر سعادل  200000افر طرشحي شنه
سسا
شک  .سن لها 2 1ن تصفرش باااف رش رشر ش برشیسن رررالک
شا،ام سيدهسن در حال ريرهرردشر هساسن سن ل  3را ر ش
 SPRدر حال شحنشث شک  .ش لها  2 1تصریر هرشیي
شماترش سن ل  1تصفرش خااش رش اشاج سيدهن.
تصفرشخااش باااف ظرفش جنش کردج رخش جاسن شز سایع
پاالیش سرشد جاسن سایع حاصل شز شین جنشکاز ررش کاهش
هرچش ررشار الیسنهها لي رش ررعينه دشرد .شین کار شس اج دبع
ايایي شجزش تثبر شنه باااف رش رن ج شی،اد شثر کرء در
سحرطزیس برشهم سي رد .در سطالعات ش لرشن جمعر تح
پرشش تصفرشخااش رش ررش کال شبق ( )1400یش سرلررج افر
پرشررسي شنه شک  .تصفرشخااش باااف شر سرش در پسج سن ل
هریش رشظربر سعادل  200000افر طرشحي شنه
سسا
شک  .سن لها 2 1ن تصفرش باااف رش رشر ش برشیسن رررالک
شا،ام سيدهسن در حال ريرهرردشر هساسن سن ل  3را ر ش
 SPRدر حال شحنشث شک .
در ر ش رررالک شکسرژج سررد اراز سر ر شرگاارسمها ترکط
هرشدهها عمقي تاسرن شنه بسفر ارار ژج باااف را رشانساج
ريار حذف سيشرد .سشخصش شین کرسام ر ش خاص هرشدهي
زا،رر سعلق را زا،ررهها پاان لي ارکاا ر شک  .درشین تحقرق
شرزیاري ریسش خطرشت سن ل یش تصفرشخااش باااف شر سرش سررد
سطالعش قرشر گرباش شک (سعر بياران .)1390

 -1مقدمه
شرزشمسن
ترکعش صسایع پرشرب بسا ر در کسار ثار سثب
کرفر
خرد همرشره را ثار پراسنهایي اظرر شبزشیش کمر
لردگيها سحرط کار زانگين حرشدث ررمار ها ااشي شز
کار سرشجش ررده شک کش ررش شز پرش زانگي شاساجها رش یژه
کارکساج صسایع رش سررد تينین سيدهن (شاا ين  .)1393شز جملش
شین صسایع سيترشج رش تصفرشخااشها باااف ششاره امرد .در
حالحاار تصفرشخااشها باااف ساعند در کطح کشرر را
هنف تأسرن شرشیط رينششاي ريار ررش زانگي سردمن پاک
رازیاري باااف شحنشث شنه ظرفش
ا شدششان سحرطزیس
رازیاب ف سرشد سغذ رش شز باااف جمع ر شنه شز سسازل
در
شحنها صسعاي رشعينه دشران .قرع ش س
تصفرشخااشها باااف پراسنها ااسطلرري رش همچرج خر ج
زسرنها
پسافها کاسا تصفرش اشنه رش سحرطها شير
کشا رز رش رشدابال خرشهن دشش کش سيترشان در کطح جاسعش
رحرشجها جن همچرج شررع ررماریيا شگرر رش شی،اد اماین
(تارش ن .)1393شز شینر شرزیاري ریسش خطرشت تصفرشخااشها
زیس سحرطي شز شهمر
باااف شز جسبشها شیمسين رينشش
راالئي ررخرردشر شک .
 -2معرفی تصفيهخانه فاضالب اروميه و فرایندهاي مختلف
مدول مورد مطالعه
تصفرشخااش باااف شر سرش در س،ا ر جاده ریحاج راد شر سرش در
شرتفاع تقریبي  1330سار شز کطح دریا زشد شحنشث شنه شک .
تصفرشخااش باااف ظرفش جنش کردج رخش جاسن شز سایع

شکل  -1تصویر هوائی تصفيهخانه فاضالب
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شکل  -2شماتيک کلی مدول  1تصفيهخانه فاضالب اروميه

ثار ج کارقش طرالاي دشرد .شکافاده شز
تحلرل عرشسل ش س
 FMEAررش ش لرن رار در دهش  1960در صسایع هرش بضا
سری ا ررش کاخ کفرسش پرلر  11پس شز ج در دهشها
 1980 1970ررش سرکسات شتمي رشکار رب  .شز کال  1977رش
رعن ررش صسایع خردر کاز ارز رشکار گرباش شن .شز کال 2000
تاکسرج شین ر ش ی ي شز پرکاررردترین ر شها شرزیاري ریسش
در تماسي صسایع شک .
 FMEAیش ت سرش سيسنکي شک کش رشسسظرر سشخص
کردج حذف خطاهان سش ات ششاباهات کرسام برشیسن ترلرن
رشکار ررده سيشرد FMEA .در شرزیاري ریسش سيکرشن تا حن
سم ن خطرشت رالقره سرجرد در سحن دهش کش در ج شرزیاري
ریسش شا،ام سيشرد همچسرن علل شثرشت سرتبط را ج رش
شساکایي رتبشرسن کسن FMEA .یش ر ش شکاقرشیي ررده
(رکرنج شز جزء رش کل) کش ررش سطالعش کرساماترش اقصها
شجزش یش کرسام شثرشت شحامالي جها رشکار سير د .رشکمش
شین ر ش سيترشج خطاها رش ریششیاري شز رر ز جها جلرگرر
امرد (طاهریاجن .)1393
ت سرش  FMEAدشرش کاررردها رسرار ررده ساساکب را
کاررردها ساسرعن FMEAها سخالفي هم جرد دشردن شز
جملش  FMEAسرررط رش سحرطزیس (( )1EFMEAعزیز ن
 .)1396رشطرر کلي شهنشف یش سطالعش  FMEAعبارتسن شز:

شحنها برشیسنها سخالف سررد شکافاده در سن ل 1
تصفرشخااش باااف شر سرش عبارتسن شز :شغالگرر س اار ي دهااش
درش ن شانشزهگرر جریاج (پارشال بلرم)ن دشاشگرر ن کر لرج
کاکرفایر (دشاششر )ن شیسا اه پمپاژن باین شک رینن رلرئرها
هرشدهي شحن رررلرژی ين الگرجها برشیسن رررالکن زسایش اه
بااافن گسنزدشیي رسارها ل،ن خشش کن .الزم رش کر شک
کش پساف تصفرشخااش باااف شر سرش ررش شحرا دریاچش شر سرش
رشکار سير د در حالحاار شز طریق اير رش دریاچش شر سرش
سيریزد .لي رشدلرل رر ز سش ات زیس سحرطي ر د پساف
شيرکها صسعاين شین شرک اسب رش شجرش خط شااقال ررش
هنشی پساف رش دریاچش شر سرش شقنشم کرده شک .
 -3روش تحقيق
شرزیاري ریسش یشر ش کازساج یاباش کساماترش ررش
شساکائي خطرشت رر رد ریسش ررش رتبشرسن جها کاهش
ریسش رش یش کطح قارلقبرل شک  .ر شها ساعند ررش
شرزیاري ریسش جرد دشرد شز جملشFMEA :ن William HAZAN
 Fineششاره امرد کش هریش دشرش سزشیا سعایبي هساسن .یش
ر ش کردسسن شرزیاري ریسش عا هرر کاده رردجن ساساکب را
ساهر بعالر هان بر یسنهان برهسگ کایر یژگيها کازساج
سررد اظر شک  .ر ش  FMEAی ي شز ر شها ت،ررش شنه
رسرار سفرن ررش شساکایين طبقشرسن ن ت،زیش تحلرل خطاها
شرزیاري سخاطرشت ریسشها ااشي شز ج شک  .ر ش ت،زیش
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شساکایي حاالت اقص سيم کش قارلر شطمرساجن قارلر
رشطرر کلي شیمسي
دکارکين ا ينشش پذیر
کرسام رش تح تأثرر قرشر سيدهسن؛
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 تعررن شثرشت حاالت سخالف اقص شجزش یش کرسام
رر ر کارکردها سخالف هماج کرسام.
در شین تحقرق ر ش شرزیاري ریسش  FMEAررش ت،زیش
شز ر ش EFMEA
تحلرل شرزیاري خطرشت شیمسي رينشش
ررش ت،زیش تحلرل شرزیاري خطرشت زیس سحرطي شکافاده
شنه شک .
در  FMEAکش سرارع سيم رش راین در اظر گرب :
 شحامال قرع :2شحامال یا رشعبارت دی ر شمارش تعنشدش س ها اسب رش تعنشد شا،ام بر یسن؛
 شنت خطر :3شرزیاري کس،ش اار،ش ش س (شلباش شگر رش قرعرپرران) .شنتن یش سقراا شرزیاري شک کش جن رردج شثر یش
ش س رش در صررت شی،اد ج تعریف سيکسن.
 تشخرص :4شحامال تشخرص ش س قبل شز جکش شثر قرع جسشخص شرد .شرزش یا رتبش تشخرص شرساش رش جریاج کسارل
س اارزم
شک  .تشخرصن ترشاائي کسارل ررش یابان عل
ش س ها شک .
را ترجش رش شطاعاتي کش شز بر یسن یا سحصرل جرد دشردن
خطر ررشکاا کش عاسل سذکرر درجشرسن سيشرد .شین
طبقشرسن شز  1تا ( 10پایرن رش راال) شک کش سقادیر جها را ترجش

رش جن لها  1تا  3رشدک سي ین .شگر درجات شین کش عاسل در
ی نی ر ارف شرد عند ش لری ریسش  RPNحاصل سيشرد
(رشرطش ( ))1کش عند ررن  1تا  1000خرشهن ررد .ج دکاش شز
خطرشتي کش دشرش امره  RPNراالتر هساسنن راین عل ج
رشکرع رررکي کسارل شران.
()1

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑒𝑡𝑒𝐷 × 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝑂 × 𝑦𝑡𝑖𝑟𝑒𝑣𝑒𝑆 = 𝑁𝑃𝑅

رشطرر کلي در ر ش  FMEAهرچ ر ش  RPNسبسایي جرد
انشرد کش رارشج دشدهها رش را ج سقایسش کطرح ریسش رش تعررن
کرد .رشهمرن دلرل در شین تحقرقن رشسسظرر تعررن کطح ریسش
ت،زیش تحلرل دشدهها شز ر شها سار ررش تعررن شاخص
ریسش شز سراا رن RPNها شکافاده کپس را شکافاده شز شین
شاخص سعرار حن راال پایرن ریسشها سشخص شن .در شین
پژ هش ررش شساکائي ریسشها شیمسين رينشش
زیس سحرطي پراسنها هریش شز جها اسب رش طرح سسئلشن
رررکي یژگيها طرحن شساخ اعر شیمسي رينشش
زیس سحرطي سرجرد شز طریق رازدینها ساعند سصاحبش را
کارشساکاج بسي تصفرشخااش بااافن شقنشم شنه شک .

جدول  -1شدت خطر
شرح

شدت اثر

رتبه

خاس تاکفرارن سثل خطر سرگن تخریب کاسل

خطرااک ن رن ج هشنشر

10

خطرااک ن را هشنشر

9

خاس جبرشجااپذیر شک ن عنم ترشاایي شا،ام ظرفش شصلين شز دک دشدج یش عضر رنج

خرلي زیاد

8

خاس زیادن همااسن تش گربان ت،يرزشتن کرخا ي رنج

زیاد

7

خاس کم شک ن سااسن ارف دینگين سسمرسر خفرف ذشیي

سارکط

6

خاس خرلي کمن سااسن ارف دینگين سسمرسر خفرف ذشیي

کم

5

خرلي کم

4

شثرشت جزئي

3

شثر خرلي جزئي دشرد

خرلي جزئي

2

رن ج شثر

هرچ

1

خاس تاکفرارن شسا همرشه را هشنشر شک

خاس خرلي کم شک

لي ررشار شبرشد ج رش شحساا سيکسسن

شثر جزئي ررجا سيگذشردن سثل خرشش دک هس ام ترشش ار

جدول  -2احتمال کشف خطر
معيار :احتمال کشف خطر
هرچ کسارلي جرد انشرد یا درصررت جرد قادر رش کشف خطر رالقره ارس
شحامال خرلي ااچرز دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري
شحامال ااچرز دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري

ش ار شرد
ش ار شرد

شحامالي خرلي کمي دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري
شحامال کمي دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري

ش ار شرد

ش ار شرد

قابليت کشف

رتبه

سطلقاً هرچ

10

خرلي ااچرز

9

ااچرز

8

خرلي کم

7

کم

6

در ارمي شز سرشرد سحامل شک کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري

ش ار شرد

سارکط

5

جرد دشرد کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري

ش ار شرد

اسبااً زیاد

4

زیاد

3

خرلي زیاد

2

تقریباً حامي

1

شحامال اسبااً زیاد
شحامال زیاد

جرد دشرد کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري

شحامال خرلي زیاد جرد دشرد کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري
تقریباً رشطرر حام را کسارلها سرجرد خطر رالقره ردیاري
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جدول  -3احتمال وقوع
نرخ هاي احتمالی خطر

رتبه

معيار :احتمال رخداد خطر
رسرار زیادن خطر تقریبا شجاساف ااپذیر شک

 1در  2یا ررش شز ج
 1در 3

10
9

زیادن خطرها ت رشر

 1در 8
 1در 20

8
7

سارکطن خطرها سررد

 1در 80
 1در 400
 1در 2000

6
5
4

 1در 15000
 1در 1500000

3
2

کمار شز  1در 15000
000

1

کمن خطرها اسبااً اادر

رعرنن خطر ااسحامل شک

سيشران؛
ف -جسبشها زیس سحرطي کش راعث کاهش یا شتاف سسارع
طبرعي یا شارژ در شثر شکافاده شز جها سيشران.
رر شین شکاا ررش سحاکبش اریب تخریب زیس سحرطي گر ه
ش ل شز جسبش هان شز حاصل ارف شنت در شحامال قرع در گساره
لردگي سطارق جن لها  4تا  8شکافاده شن.

هماجطرر کش قبا ارز ششاره شنن ررش شساکائي جسبشها
زیس سحرطي شز ر ش  EFMEAشکافاده سيشرد .رشسسظرر کارررد
شینر ش هریش شز جسبشها شساکائي شنه رش د گر ه تقسرم
سيشران (عزیز ن :)1396
شلف -جسبشها زیس سحرطي کش راعث شااشار یا ترلرن شارشع
باااف در سحرطزیس
لردگيهان اایعاتن پسماانها

جدول  -4حدود  RPNایمنی و بهداشت
نوع ریسک

حدود RPN

ریسش پایرن ()L

> 89

ریسش راال ()H

≥ 89
جدول  -5رتبهبندي شدت اثر (عزیزي)1396 ،
احتمال وقوع

امتياز

رخنشد رسرار زیاد حامي

5

رخنشد سعمرل

4

رخنشد سحامل سارکط

3

رخنشد کم سقنشر

2

رخنشد ررسم ن رعرن

1

جدول  -6رتبهبندي احتمال وقوع (عزیزي)1396 ،
شدت

تعریف شدت

امتياز

ترلرن الیسنه
انشرد  /رن ج شثر

هرچ

1

ترلرن جزئي الیسنه/شثر جزئي رر سحرطزیس

جزئي

2

ترلرن کم الیسنه  /شثر کم رر سحرطزیس

کم

3

ترلرن خرلي زیاد الیسنه  /شثر خرلي زیاد رر سحرطزیس

زیاد

4

ترلرن شنین الیسنه  /شثر ررقارل جبرشج رر سحرطزیس

شنین  /باجعش برین

5
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جدول  -7رتبهبندي گستره آلودگی (عزیزي)1396 ،
امتياز

گستره آلودگی

5

سسطقشش
سحن ده سساقرم طرح

4

در کطح تصفرشخااش

3

در کطح شحن

2
1

در کطح شیسا اه کار
جدول  -8حدود  RPNزیستمحيطی
نوع ریسک

حدود RPN

ریسش پایرن ()L

< 37

ریسش راال ()H

≥ 37

قرشر دششاسن .ررش ج دکاش شز ریسشهایي کش در کطح راال قرشر
دشرانن الزم شک شقنشسات کسارلي شصاحي شرشئش شجرش شنه
رنین ترترب عند ش لری ریسش ( )RPNکاهش پرنش کسن.
را ترجش رش ااایج شرزیاري جن ل  9راالترین عند ریسش شیمسي
رينشش ( )RPN=250سرررط رش اش گاز کلر شز کرلسنرها
کلر شحن گسنزدشئي تصفرشخااش شک کش درصررت عنم شکافاده شز
ت،يرزشت حفاظ برد سخصرص گاز کلر انششان گاهي الزم
سرزش کابي شپرشتررها ررش شطفا اشاين سس،ر رش سرگ
شپرشتررها شبرشد در سعرض اش گاز کلر خرشهن شن.

 -4نتایج
طبق ااایج رشدک سنه شز ر ش  FMEAحن د  21جسبش شیمسي
 7جسبش زیس سحرطي سطارق جن لها  10 9در
رينشش
سن ل  1تصفرشخااش باااف شر سرش شساکائي شن .شز جسبشها
شیمسي رينشش ن  10جسبش در کطح پایرن  11جسبش در کطح
راال قرشر دششاسن .رشعبارت دی ر  %48شز جسبشها در کطح ریسش
پایرن  %52در کطح ریسش راال قرشردشران .شز جسبشها
زیس سحرطي ارز  7جسبش شساکایي شن کش  3جسبش در کطح راال

جدول  -9شناسائی خطرات و آناليز ریسک هاي ایمنی و بهداشت تصفيه خانه فاضالب اروميه به روش FMEA
نام واحد  /نوع
فعاليت

ارزیابی ریسک هاي موجود
خطر

شحن شغال رر :
گریسکار
تسظرم کرم
ررکسلها

کقرط دشخل
کااال

شحن شغال رر :
تعمرر شااش
شغال رر

کقرط شااش
شغال رر ر
شبرشد هس ام
جرش ار
شااش

شحن شغال رر :
ارشر اقالش

گرر کردج
دک شبرشد
ررن ارشر اقالش
پایش ثار
ج

شحن دشاشگرر

کقرط در
کااال رش عمق
 6سار

اثر خطر

ش سا ي شعضا
رنج

ش سا ي شعضا
رنج

ش سا ي/جرشح

خف ي

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

علت خطر
عنم جرد ت رشگاه
جای اه سساکب
ررش شا،ام بعالر
عنم شکافاده شز
لرشزم حفاظ برد

شدت

احتمال

کشف

خطر

وقوع

خطر

8

رد کردج شااش
شباادج ج هس ام
جرش ار

8

کيلشا ار شپرشترر
خاسرش ابردج
دکا اه

6

ررخررد پل دشاشر ف
را شپرترر هس ام
چارکشي لرلشها
هرشده رشدلرل عنم
جرد جای اه
سساکب ررش شا،ام
بعالر

10

28

5

5

5

7

1

3

1

1

RPN

45

120

35

70

سطح

اقدامات کنترلی پيشنهادي

ریسک

L

H

L

H

سرزش شپرشترر شکافاده شز
شرزشرها کم ي لرشزم حفاظ
برد

سرزش شپرشترر شکافاده شز
شرزشرها کم ي لرشزم حفاظ
برد

سرزش شپرشترر

سرزش شپرشترر شکافاده شز
کمررسن هاراس

سال چهارم ،شماره  ،1بهار 1398

شحن دشاشگرر

کقرط در
کااال رش عمق
 6سار

ربع شاسنشد
کرلر رج کاکرفایر
پمپها دشاشگرر

ررینگي را
شجسام ررانه

ررینگي

شحن دشاشگرر:
ررر ج کشرنج
پمپها

کقرط شز
شرتفاع

ش سا ي

کقرط پمپ

ش سا ي شعضا
رنج

ش سا ي شعضا
رنج

شیسا اه پمپاژ :شا،ام
کر یسها
د رهش
سرگ

ررق گربا ي

شحن باین شک رین:
چارکشي
کلمپها
ا ينشرانه لرلشها
تعریض رشرط
شک رین

کقرط شز
شرتفاع  2سار

ش سا ي

شحن باین شک رین:
تعمرر گررر س

کقرط
گررر س ر
شبرشد هس ام
تعمرر

ش سا ي عضر

شحن شک رشررها
(الگرجها ) حذف
بسفر شک رشررها
ل،نر ف ل،ن
ررگشاي :تعمرر یا
تعریض پمپها
شحن الگرجها
هرشدهين شا،ام
تعمررشت ر
شرلسگها
هرشدهي
دیفررزرها

شحن گسنزدشئين
کلرزاي گاز

ررخررد پل دشاشر ف
را شپرترر هس ام
چارکشي لرلشها
هرشده رشدلرل عنم
جرد جای اه
سساکب ررش شا،ام
بعالر

10

ررینگي ررکرلش
شغالها ررانه
سااسن ترغشن شرشش
کراگها
ررمارکاااي

4

کار در شرتفاع عنم
جرد جای اه
سساکب ررش کار

6

هس ام خارج امردج
پمپ را زا،رر
رشدلرل پارگي
زا،رر یا رد کردج
قاف

8

شتصال رناش گرر
کردج کارل ررق
شصلي زدگي کارل
ررق گربا ي شز
سرلشها  /کرم
ررکسل

10

شس اج شا،ام
تعمررشت سساکب
ارس

6

7

8

5

4

5

5

1

5

2

3

3

2

70

160

60

96

150

60

H

H

L

H

H

L

س اج شا،ام
تعمررشت سساکب
ارس

8

4

5

160

H

کقرط شک رشرر
ر شبرشد

سرگ

شش ال جرثقرل یا
خطا شپرشترر سرقع
خارج کردج پ رج

10

5

3

150

H

کقرط در
الگرج رش عمق
 5سار

خف ي سرگ

شا،ام تعمرر ر
قایق شژگراي ج
شباادج شپرشترر
دشخل الگرج

10

کقرط در ف
شکاخر
هرشدهي

خف ي

شا،ام تعمرر ر
قایق شژگراي ج
شباادج شپرشترر
دشخل الگرج

10

اش گاز کلر

سرگ

اش گاز کلر شز
رناش کرلسنر گاز
کلر یا اش شز
شرر کلر کرلسنر

10

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

29

5

5

5

2

2

5

100

100

250

H

H

H

سرزش شپرشترر شکافاده شز
کمررسن هاراس

شکافاده شز دکا شها شیمسي

شکافاده شز کمررسن شیمسي اردراج
سساکب

کسارل کالم رردج زا،رر قاف
جرثقرل

کسارل کالم رردج کارلها قبل شز
شا،ام کار

کاخ جای اه سساکب ررش شا،ام
تعمررشت

کاخ جای اه سساکب ررش شا،ام
تعمررشت

سرزش شپرشترر کسارل کالم
رردج جرثقرل
حضرر یش افر رشعسرشج ا،ات
ریق شکافاده شز قایق ا،ات در
سحل

حضرر یش افر رش عسرشج ا،ات
ریق شکافاده شز قایق ا،ات در
سحل

شطمرساج شز کالم رردج
تس
کسسررها تشخرص گاز کلر
الرم جن تيرش لرشزم حفاظ
برد سخصرص گاز کلرن شبزشیش
سيارت سرزش پرکسل ررش
شطفا اش گاز کلرن کر یسها
ساده رشکار امردج
د رهش
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دکا اه شک رشرر در صررت لز م
شبزشیش ظربر ج
الیر ري
حراچشها
دشاشگررها

تماا پرکاي
را باااف
رشسنت چسن
کاع

شرااء رش
ررمار ها عفراي

شا،ام کر یسها
د رهش شیسا اه
پمپاژ

قرشر گربان
شپرشتررها در
سعرض
رخارشت
باااف

شرااء رش
ررمار ها عفراي

شحن باین شک رین
-جرش ار درشم

شحن پرا
هرنر لر ي
شحن شک رشررها
(الگرجها ) حذف
بسفر شک رشررها
ل،ن ر ف ل،ن
ررگشاين تعمرر یا
تعریض پمپها
شحن الگرجها
هرشدهين شا،ام
تعمررشت ر
شرلسگها
هرشدهي
دیفررزرها

قرشر گربان در
سعرض د د
جرش ار
شکارل
رخارشت
باااف
تماا را
باااف
رخارشت ج

ریزش
باااف ر
شپرشتررها

قرشر گربان دشخل
حراچش باااف

5

شا،ام تعمررشت

5

رشدلرل قرشر گربان
شپرشترر در دشخل
درشم ررش
جرش ار

سسمرسر

شراا رش
ررمار ها عفراي

کرب کارج
بقرشت شپرشترر

در ااایج شرزیاري جن ل  10راالترین عند ریسش
زیس سحرطي ( )RPN=80هم سرررط رش لردگي زیس سحرطي
ااشي شز ر د باااف تصفرش اشنه رش کااال خاکي شااقال پساف
خر جي تصفرشخااش باااف شک کش راعث خارج شنج
الیسنهها پساف شز شکااانشردها زیس سحرطي ()BOD, COD
لردگي هرش خاک خرشهن شن .شین شسر عا هرر خطرشت

42

1

7

8

35

1

7

5

رلسن کردج شجسام
کس رن (دیفررزر
رشهمرشه شرلسگ 5
سار )

1

7

5

شا،ام تعمررشت

1

7

6

شراا رش ررماریيا
عفراي

دیسش کمر

7

35

35

1

8

35

64

1

L

L

L

L

L

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررمار ها شز جملش هپاتر

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررمار ها شز جملش هپاتر

شکافاده شز ساکش س،يزرش کپسرل
شکسرژج

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررماریيا شز جملش هپاتر

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررمار ها شز جملش هپاتر

شکافاده شز جرثقرل

L

سساقرمي کش ررش رينشش سردم دشرد رش ااایج دی ر هم شز
رر ااخرشایسن ترلرن حشرشت سر
قبرل شی،اد سساظر زش
سس،ر سيشرد (عزیز ن .)1396
ش لها  4 3ااایج شرزیاري ریسش شیمسي رينشش
زیس سحرطي ررش هر ریسش رش رش تف رش عند ش لری ریسش
اشاج سيدهسن.

جدول  -10شناسائی خطرات و تحليل ریسکهاي زیستمحيطی تصفيهخانه فاضالب اروميه بهروش FMEA
ارزیابی ریسک هاي موجود
اقدامات کنترلی

نوع فعاليت

خطر

اثر خطر

علت خطر

کلرزاي

اش گاز کلر

لردگي هرش

رر ز اش شز
رناش  /شرر
کرلسنرن اش شز
لرلشها تزریق
گاز کلر رشدلرل
پرکرنگي لرلشها

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

30

شدت

احتمال

گستره

خطر

وقوع

آلودگی

5

3

5

RPN

75

سطح

پيشنهادي

ریسک

H

شکافاده شز عایم
هشنشر دهسنه صرتي
در سحرط تزریق
ا ينشر کپسرلها
گازن شبزشیش سيارت
سرزش پرکسل ررش
شطفا اش گاز کلرن
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تيرش ت،يرزشت
حفاظ برد
سخصرص گاز کلرن
کپسرلها شکسرژج را
ظربر سساکبن
شبزشیش ظربر
دکا اه شک رشرر
سرجرد خارج
امردج ج شز سحل
ا ينشر کپسرلها
گاز کلر

کرسام پمپاژ ل،ن ررگشاي رش
دشخل الگرجها

ت،مع ل،ن در
الگرجها
هرشدهي
قسم
تشاشرسي ل،ن

راال ربان رار لي
پساف خارج
شنج شز
سعرارها
زیس سحرطي

اقص بسي
پمپها

کرسام پمپاژ ل،ن سازشد رش
دشخل رسارها ل،ن
خششکن

ت،مع ل،ن در
الگرجها
هرشدهي
قسم
تشاشرسي ل،ن

راال ربان رار لي
پساف خارج
شنج شز
سعرارها
زیس سحرطي

اقص بسي
پمپها

2

شغال رر

پر کرریز
شنج کااال/
ر د باااف
رش سحرط

لردگي سحرط

گربا ي
شغال رر

3

شیسا اه پمپاژ

شااشار رر
ااسطبرع

لردگي هرش

خرشري پمپها
ت،مع باااف
خام در شیسا اه
پمپاژ

4

بعالر شحنها سخالف
تصفرشخااش

ترلرن سرشد
زشئن حرن
عملرات شحن
ها سخالف

لردگي خاک در
صررت دبن رر
شصرلي

ترلرن سرشئن زشئن
در شحنها
سخالف

3

خط شااقال پساف خر جي
تصفرش خااش

ر د باااف
تصفرش اشنه
رش کااال
خاکي شااقال
پساف تصفرش
خااش باااف
شزکایر سسارع

شبزشیش سرزشج
الیسنگي پساف
تخطي
پارشسارها کرفي
( BOD,
)COD, TSS
شز شکااانشردها
زیس سحرطي

شااقال پساف شز
طریق کااال
خاکي شحامال
کرریز پساف
تصفرش اشنه
شيرکها
صسعاي یا
ر کااها س،ا ر
شی،اد رر
ااسطبرع ( لردگي
هرش) خاک

4

شحن هرشدهي الگرجها
(رلرئرها هرش)

ريهرشز
شنج
سحاریات
الگرج هرشده

شااشار رر
ااسطبرع راال
ربان رار لي
پساف خارج
شنج پارشسارها
کرفي شز
سعرارها زیس
سحرطي

اقص بسي
رلرئرها
هرشدهي

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

2

5

31

2

2

2

3

2

4

3

2

2

2

4

3

5

3

8

L

8

L

12

48

18

80

45

L

H

L

H

H

رازدین د رهش تعمرر
ا ينشر پمپها
ررشکاا ررااسش PM

رازدین د رهش تعمرر
ا ينشر پمپها رر
شکاا ررااسش PM
تعبرش شغال رر رزر
تعمرر ا شدشر
شغال ررها س اار ي
ررشکاا ررااسش PM
تعبرش شغال رر رزر
تعبرش پمپ رزر
شا،ام تعمرر
ا ينشر ررشکاا
ررااسش PM
جمع ر تحریل
پسماان رش شيردشر
دبن رينششاي
پسماانها ترکط
شيردشر

ت مرل شجرش خط
شااقال پساف
تصفرشخااش باااف

تعبرش دکا اه رزر
شا،ام تعمرر
ا ينشر ررشکاا
ررااسش PM
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300

250

250

200
150

60
64

120

شبرشد

قرشر گربان در سعرض د د حاصل شز جرش ار

کرب دینج کارج بقرشت شپرشترر

تماا شپرشترر را رخارشت باااف

تماا رنج شپرشترر را باااف

تماا پرکاي را باااف

اش گاز کلر

کقرط در ف شکاخر هرشدهي

کقرط در الگرج

کقرط شک رشرر ر

کقرط گررر س ر
شبرشد شحن باین شک رین

کقرط شز شرتفاع شحن باین شک رین

ررق گربا ي شیسا اه پمپاژ

کقرط پمپ شحن دشاش گرر

کقرط شز شرتفاع شحن دشاش گرر

ررینگي را شجسام ررانه

کقرط در دشخل کااال شحن دشاش گرر سس،ر رش ش سا ي

کقرط در دشخل کااال شحن دشاش گرر سس،ر رش خف ي

گرر کردج دک شپرشترر ررن ارشر اقالش

32

10

8

کقرط شااش شغال رر

30

RPN

20

18

کقرط دشخل کااال شحن شغال رر

48

RPN

35 35 35

80
75

50
35
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0

شکل  -3ریسکهاي ایمنی و بهداشت به تفکيک RPN

90
80

70

60

40

12

0

شکل  -4ریسکهاي زیستمحيطی به تفکيک RPN

 -5جمعبندي و نتيجهگيري

 -7مراجع

در شین سقالش رشسسظرر شساکائي شرزیاري ریسشها شیمسي
رينشش زیس سحرطي سن ل یش تصفرشخااش باااف شر سرش شز
ت سرش  FMEAشکافاده شن .شزجملش سزشیا ر ش شرزیاري
 FMEAسيترشج رشسرشرد یل ششاره امرد ( عزیز ن :)1396
 ت سرش  FMEAرشعسرشج یشر ش پرش رر شز خطرشتشک ؛
 شین ت سرش ررش کلرش صسایع رشخصرص صسایع برشیسنسساکب شک ؛
 شین ت سرش شررهش سطمئن ررش پرشررسي سش اتتشخرص سرثرترین کمهزیسشترین رشهحل پرش ررشاش شک .
ررش شرزیاري ریسش را ر ش سذکررن امن سصاحبش را پرکسل
کارشساکاج شسا رش برشیسن تصفرش بااافن شقنشم رش شساکائي
بعالر ها برشیسنها سخالف تصفرش باااف جسبشها خطر
زیس سحرطي
شن .در س،مرع  27جسبش شیمسي رينشش
شساکائي را شکافاده شز ر ش  FMEAسررد شرزیاري قرشرگرب .
پس شز شرزیاري ریسشن ریسشها را شنت راال سشخص اسب
رش ش لری رسن جها شرشئش شقنشسات شصاحي کسارلي سساکب
شقنشم شن.
ااایج شرزیاري اشاج دشد راالترین عند ریسش شیمسي رينشش
سرررط رش اش گاز کلر شحن گسنزدشیي تصفرشخااش باااف شر سرش
شک کش در شین سقالش شقنشسات شصاحي کسارلي سساکب شز جملش
کاهش تعنشد کرلسنرها پر ا ينشر تعنشد سررد اراز در شحنن
زسایش شطمرساج شز کالم رردج کسسررها تشخرص گاز کلر
الرم جن تيرش لرشزم حفاظ برد سخصرص گاز کلرن شبزشیش
سيارت سرزش پرکسل ررش شطفا اش گاز کلرن کر یسها
ساده رشکار امردج دکا اه شک رشرر درصررت لز م
د رهش
شبزشیش ظربر ج ررش سقارلش جلرگرر شز رر ز ریسش پرشسياد
شنه کش تعنشد شز جها شا،ام شنه شک .
راالترین عند ریسش زیس سحرطي ارز سرررط رش لردگي
زیس سحرطي (هرش خاک) ااشي شز شااقال پساف خر جي
شین شسر
تصفرشخااش شز طریق کااال ر راز رش دریاچش شر سرش شک
رشدلرل شحامال کرریز پساف تصفرش اشنه شيرک صسعاي
باااف ر کااها س،ا ر رش کااال سذکرر تس کش در حالحاار
شرک اسب رش شجرش خط شااقال شقنشم امرده شک .

تارشن م.ن رنلي را شاين ش.ن عس ریاجن م.ن ر زريااين ع.ن ()1393ن
"تن ین شل رریامي ررش تحلرل سنیری ریسش تصفرشخااش
باااف"ن تحقرقات سسارع ف شیرشجن )3(10ن .65-53
شاا ي را رکادن م.ن شحمن سقنمن م.ن ریاحي خرمن م.ن ()1393ن
"شرزیاري سنیری ریسشها زیس سحرطين شیمسي
رينششاي تصفرشخااشها ف شهرشز"ن ش لرن همایش سلي
سحرطزیس ن دشاش اه پرام اررن  1خردشدن شصفياج.
طاهریاجن م.ن ريرشسين م.ن سرشد اژشدن ص.ن ()1393ن "شرزیاري
شطمرساجپذیر تصفرشخااش باااف را شکافاده شز االرز درخ
خطا"ن تحقرقات سسارع ف شیرشجن )2(10ن .11-1
عزیز ن .ن پررخبازن ح.ر.ن جرشامرد ن ا.ن ()1396ن "شرزیاري
سنیری ریسش زیس سحرطي تصفرشخااش باااف شير را
کارررد ر ش "FMEAن کرسرن کسفرشاس کاالاش ررن شلمللي
عمرشجن سعمار شيرکاز ن شررشز.
سعر بياران ش.ن راائين ح.ن قادر ن ا.ج.ن عصم کاعالرن ا.م.ن
()1390ن "سعربي رررالک ر شي کارش در تصفرش باااف را
ا اهي رر تصفرش باااف شير شر سرش"ن ش لرن کسفرشاس سلي
عمرشج ترکعشن تيرشج.

 -6پینوشتها
1- Environmental Failure Mode and Effect Analysis
2- Occurrence
3- Severity
4- Detect
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One of the main aims of water resource planning and
management is to estimate and predict groundwater
quality parameters which would be used in decisionmaking. In this regard, many models have been
developed which proposed better managements in
order to maintain water quality. Most of these
models require input parameters which are hardly
available or their measurements are time consuming
and expensive. Among them, Artificial Neural
Network (ANN) models inspired by human's brain
are a better choice. The present studied stimulated
the electrical conductivity of water quality
parameters of Behbahan Plain, using ANN and
ANN+PSO models and in the end compared their
results with measured data. Data for NO3-, EC, Ca2+,
Mg2+, SO42-, HCO3-, CL-, K+, TH and pH were
collected during 2009-2016 as input data. The results
indicated that the highest prediction accuracy of
quality parameters was related to the ANN + PSO
model so that the MAE and RMSE statistics had the
minimum and 𝑅2 had the maximum value for the
model. Considering the high efficiency of artificial
neural network model, by training the Particle
Swarm Optimization algorithm, it can be used in
order to make managerial decisions and ensure the
results of monitoring and reducing costs.

برآورد و پيشبيني پارامترهاي کيفي آب زيرزميني به منظور
تصميمگيريهاي مديريتي يکي از اهداف مديران و برنامهريزان منابع
 در اين راستا تعداد زيادي مدل در زمينه مديريت بهتر.آب تلقي ميشود
 بيشتر اين مدلها نيازمند.براي حفظ کيفيت آب گسترش يافته است
پارامترهاي ورودي هستند که يا دسترسي به آنها مشکل است و يا
 در اين.اينکه اندازهگيري آنها محتاج صرف هزينه و زمان زياد است
ميان مدلهاي شبکه عصبي مصنوعي که با الهام از ساختار مغز بشر
 پژوهش حاضر. بهعنوان گزينهاي برتر معرفي ميشوند،عمل مينمايند
بهمنظور شبيهسازي پارامتر کيفي هدايت الکتريکي آب زيرزميني دشت
 و درنهايت مقايسهANN-PSO  وANN بهبهان با استفاده از مدلهاي
 پارامترهاي. انجام شده است،نتايج آنها با دادههاي اندازهگيري شده
، پتاسيم، کلر، بيکربنات، سولفات، منيزيم، کلسيم،هدايت الکتريکي
 در دشت بهبهان1395  تا1388 سختي و اسيديته در بازه سالهاي
 نتايج.جمعآوري شد و بهعنوان ورودي مدل مورد استفاده قرار گرفت
 مربوط به مدلEC نشان داد باالترين دقت پيشبيني پارامتر کيفي
 کمترينMAE  وRMSE  بهطوريکه مقدار آمارههاي، استANN-PSO
 با توجه به کارايي. بيشترين مقدار را براي مدل مذکور داردR2 مقدار و
باالي مدل شبکه عصبي مصنوعي با آموزش الگوريتم بهينهسازي تجمع
ذرات ميتوان از اين مدل براي اتخاذ تصميمات مديريتي و حصول
.اطمينان از نتايج پايش و کاهش هزينه استفاده کرد

Keywords: Artificial Neural Network, Electrical

 شبکه عصبي، الگوريتم بهينهسازي تجمع ذرات:کلمات کليدي

Conductivity,
Algorithm.

Particle

Swarm

Optimization

. هدايت الکتريکي،مصنوعي

پيشبيني شوري آب زيرزميني يکي از مسائل مهم و ضروري تلقي
ميشود .استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي در مطالعات
هيدرولوژيکي دهه اخير ،نشان ميدهد اين مدل توانايي باالئي در
کشف رابطه بين داده ها و شناخت الگوها دارند .شبکههاي عصبي
مصنوعي از لحاظ عملکرد ،مدلهاي بسيار کارآيي هستند که
سرعت محاسباتي آنها کامالً مستقل از پيچيدگي رياضياتي
الگوريتمها يا روش مورد استفاده در تهيه مثالهاي آنها است.
در زمينه بررسي پارامترهاي کيفي آب با استفاده از مدل
شبکه عصبي ميتوان به مطالعه (Musavi-Jahromi and )2008
 Golabiاشاره کرد .آنها پارامترهاي  EC ، SARو  TDSرودخانه
کارون را با استفاده از مدل  ANNپيشبيني کرده و دقت مدل را
براي شبيهسازي بيش از  %90اعالم نمودندNajah et )2009( .
 al.توانايي باالي شبکههاي عصبي را در تخمين شاخصهاي
کيفي آب رودخانه جوهر مالزي در برآورد مقدار  TDS ،ECو
کدورت مورد تاکيد قرار دادند .ميرزاوند و همکاران ( ،)1394به
شبيهسازي پارامترهاي کيفي آب زيرزميني دشت کاشان با
استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي پرداختند .نتايج اين
پژوهش ،دقت باالي مدل شبکه عصبي در شبيهسازي را نشان
داد.
بانژاد و همکاران ( ،)1392به تخمين پارامترهاي کيفي آب
شامل  EC ،SARو  TDSبا استفاده از مدلهاي هيبريد شبکههاي
عصبي -موجکي پرداختند .نتايج پژوهش آنها کارايي باالي مدل
شبکه عصبي – موجکي در تخمين پارامترهاي کيفي آب را نشان
ميدهد .در پژوهشي ديگر ( Barzegar et al. )2016براي
پيشبيني کيفيت آب رودخانه از مدل شبکه عصبي مصنوعي
استفاده کردند .ايشان در تحقيق خود از دادههاي دبي ،دما،
اسيديته ،هدايت الکتريکي ،سديم ،پتاسيم ،منيزيم ،کلسيم،
کربنات ،بيکربنات ،سولفات و کلر بهره گرفتند .نتايج آنها نشان
داد ،باالترين همبستگي نسبت به هدايت الکتريکي مربوط به
پارامترهاي کلسيم ،منيزيم ،سديم ،سولفات و کلر است.
از آنجاييکه روش شبکه عصبي مصنوعي با آموزش پس
انتشار خطا در برخي مواقع موجب کاهش دقت شبيهسازي
ميشود ،براي رفع اين مشکل از مدل شبکه عصبي با آموزش
الگوريتم بهينهسازي ذرات ( )PSOهم براي شبيه سازي استفاده
ميشود .احمدي و همکاران ( ،)1394به پيشبيني عمق سطح
ايستابي دشت نجف آباد با استفاده از الگوريتم بهينهسازي ذرات
پرداختند .نتايج تحقيقات نشان داد که مدل  PSOدقت بااليي در
پيش بيني نوسانات سطح ايستابي دارد و ميتوان از آن بهعنوان
يک مدل شبيهساز براي پيشبيني و شبيهسازي سناريوهاي
مختلف منابع آب استفاده کرد .همچنين صيادي شهرکي و
همکاران ( ،)1395از الگوريتمهاي بهينهسازي ذرات و ژنتيک
براي شبيهسازي نيترات دشت بهبهان استفاده کردند که نتايج

 -1مقدمه
محدوديت منابع آب سطحي مناسب ،تقاضاي مصرف آب بهدليل
افزايش جمعيت و توسعه کشاورزي ،انسانها را بهسمت
بهرهبرداري از ذخاير آب زيرزميني سوق داده است (شمسايي،
 .)1381آبهاي زيرزميني بهعنوان تنها منبع مورد اعتماد مصرف
آب در زمينههاي شرب ،کشاورزي و صنعت در مناطق خشک و
نيمه خشک محسوب ميشوند (ميرزايي و ناظمي .)1389 ،در
سالهاي اخير برداشت بيرويه از يک سو و فعاليت در جهت تامين
غذا از سوي ديگر باعث لطمات جبران ناپذيري به اين منابع از
نقطه نظر کمي و کيفي شده است (دهقاني و همکاران.)1388 ،
لذا مطالعات کيفي شامل مطالعه آلودگي آبهاي سطحي و
زيرزميني حايز اهميت هستند .از طرفي مدلهاي رايانهاي ابزاري
براي مديريت منابع آب فراهم نمودهاند و امروزه استفاده از
مدلهاي رياضي نرم افزاري براي پايش و مديريت آبهاي
زيرزميني توسعه چشمگيري يافته است (غالمي و همکاران،
.)1391
امروزه در دنيا آب و منابع آب بهعنوان يکي از پايههاي اصلي
توسعه پايدار بهشمار ميروند و عالوهبر کميت ،کيفيت آب نيز
جزء پارامترهاي مهم مورد توجه قرار ميگيرد .در اين راستا
پارامترهاي کيفي آب جزو مولفههايي هستند که بايد در
برنامهريزيها بهدقت شبيهسازي و تخمين زده شوند (عسگري و
همکاران .)1390 ،شوري خاک و باال بودن سطح ايستابي از
مهمترين مشکالت محيطي هستند که عالوهبر تاثير منفي بر روي
رشد و توسعه گياه ،سبب تخريب اراضي نيز ميشوند .اين مسئله
در مناطق خشک و نيمه خشکي همچون ايران بارزتر است.
خاکهاي مناطق مرکزي و جنوب شرقي ايران بيشتر از ساير نقاط
اين کشور تحت تاثير شوري و سطح ايستابي کم عمق قرار دارند
(مختاران .)1393 ،شور شدن منابع آب و خاک بهداليل مختلفي
از جمله بيشآبياري ،آبياري با آبهاي شور و نامتعارف ،فقدان
زهکشي مناسب ،باال آمدن سطح ايستابي يا ماندابي شدن ،تخليه
فاضالبها و  ...رخ ميدهد .امروزه بهدليل کاهش ذخاير آب با
کيفيت مناسب و نياز روز افزون جمعيت فزاينده در بخشهاي
مختلف ،استفاده از منابع آب شور براي آبياري محصوالتي که از
طريق کشاورزي آبي يا پمپاژ آب از آبخوانها توليد ميشوند ،امري
اجتناب ناپذير است (.)Moghaddam and Koocheki, 2004
برآورد پارامترهايي نظير شوري با استفاده از مدلها موجب کاهش
هزينهها و دسترسي به آمار جامعي خواهد شد .مدلسازي در
مناطق خشک براي مديريت بهينه منابع آب از اهميت ويژهاي
برخوردار است.
يکي از فاکتورهاي مهم در مديريت صحيح در هر زمينهاي
داشتن يک ديد و نگرش مناسب از اتفاقات آينده در آن زمينه است.
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استان خوزستان واقع شده است .اقليم منطقه مطالعاتي بهروش
دومارتن ،نيمهخشک تعيين شده است .متوسط ساالنه ريزشهاي
جوي در ناحيه دشت  450/2ميليمتر ،حداقل مطلق درجه
حرارت  -1/5درجه سانتيگراد و حداکثر مطلق آن  50/5درجه
سانتيگراد است .حداکثر ارتفاع از سطح دريا  560متر و حداقل
آن  257متر است .شکل  1موقعيت محدوده مورد مطالعه را نشان
ميدهد.

پژوهش آنها نشان داد مدل شبکه عصبي با الگوريتم بهينهسازي
ذرات دقت باالتري نسبت به الگوريتم ژنتيک دارد)2013( .
Moasheri et al.به تخمين توزيع مکاني پارامترهاي کيفي آب
زيرزميني دشت کاشان با روش ترکيبي زمين آمار ،شبکه عصبي
مصنوعي و الگوريتم ژنتيک پرداختند .نتايج آنها ،عملکرد دقيقي
را از رويکرد ترکيبي بهينه شده با الگوريتم ژنتيک بهمنظور برآورد
پارامترهاي کيفي نشان داد .در پژوهشي ديگر (Emami )2015
 Skardi et al.از ترکيب الگوريتم مورچگان و شبکه عصبي
مصنوعي در مدل شبيهسازي-بهينهسازي چند هدفه استفاده
کردند .مدلسازي براي کنترل آلودگي در مقياس حوضهاي
صورت گرفت و نتايج آن نشان داد روش ترکيبي ،زمان محاسبات
را تا  %90کاهش داده و نتايج قابلقبولي دارد.
با بررسي مطالعات گذشته ،بهنظر ميرسد مطالعات
شبيهسازي -بهينهسازي پارامترهاي کيفي جايگاه خاصي داشته
است .از آنجايي که مدل شبکه عصبي مصنوعي معمولي بهدليل
روش آموزش پس انتشار خطا در برخي مواقع موجب کاهش دقت
شبيهسازي ميشود ،براي رفع اين مشکل از دو الگوريتم پس
انتشار خطا و  1PSOبراي آموزش مدل شبکه عصبي استفاده شد.
بنابراين هدف از پژوهش حاضر شبيهسازي هدايت الکتريکي آب
زيرزميني دشت بهبهان با استفاده از دو مدل  ANNو ANN-
 PSOدر محيط نرم افزار  MATLABو درنهايت مقايسه نتايج
آنها با دادههاي اندازهگيريشده ،است.

 -2-2مدل شبکه عصبی مصنوعی)ANN( 2
عنصر کليدي اين الگو ساختار جديد سيستم پردازش
اطالعات آن است و از تعداد زيادي عناصر (نرون) با ارتباطات قوي
داخلي که هماهنگ با هم براي حل مسائل مخصوص کار ميکنند
تشکيل شده است .شبکههاي عصبي مصنوعي با پردازش روي
دادههاي تجربي ،دانش يا قانون نهفته در وراي دادهها را به ساختار
شبکه منتقل ميکند که بهاين عمل يادگيري ميگويند .با استفاده
از دانش برنامهنويسي رايانه ميتوان ساختار دادهاي طراحي کرد
که همانند يک نرون عمل نمايد .سپس با ايجاد شبکهاي از اين
نرونهاي مصنوعي بههم پيوسته ،ايجاد يک الگوريتم آموزشي
براي شبکه و با اعمال اين الگوريتم به شبکه ،آن را آموزش داد.
در حالت کلي يک شبکه عصبي از سه اليه تشکيل شده است:
اليه ورودي :فقط اطالعات را دريافت کرده و مشابه متغير مستقل
عمل ميکند .بنابراين تعداد نرونهاي اليه ورودي براساس
طبيعت مسئله تعيين ميشود و بستگي به تعداد متغيرهاي
مستقل دارد .اليه خروجي :نيز همانند متغير وابسته عمل نموده
و تعداد نرونهاي آن بستگي به تعداد متغير وابسته دارد .اما بر
خالف اليههاي ورودي و خروجي ،اليه پنهان :بيانگر هيچ مفهومي
نبوده و تنها يک نتيجه مياني در فرآيند محاسبه ارزش خروجي
است .شکل  2نماي کلي يک شبکه عصبي مصنوعي را نشان
ميدهد.

 -2مواد و روشها
 -2-1منطقه مطالعاتی
آبخوان دشت بهبهان با مساحتي حدود  430کيلومترمربع و
مختصات جغرافيايي ˝ 30°40´15تا ˝ 30°35´45عرض شمالي
و ˝ 50°4´56تا ˝ 50°23´49طول شرقي ،در بخش جنوب شرقي

شکل  -1موقعيت جغرافيایی منطقه مطالعاتی
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شکل  -2نماي کلی یک شبکه عصبی مصنوعی

نشان داده ميشود .موقعيتي که به بهترين تابع برازش مربوط
است بهعنوان بهترين موقعيت جاري مربوط به آن ،ثبت ميشود.
اين موقعيت بهصورت ) 𝐷𝑖𝑝  𝑃𝑖 = (𝑝𝑖1 , 𝑝𝑖2 , … ,در نظر گرفته
ميشود و تابع برازش متناظر 𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 ،ناميده و ثبت ميشود.
بهترين موقعيت سراسري در جمعيت مربوط به بهترين مقدار
برازش با عنوان  Gbestبهصورت ) 𝐷𝑔𝑝  𝑃𝑔 = (𝑝𝑔1 , 𝑝𝑔2 , … ,ثبت
ميشود .سرعت ،يعني نرخ تغيير وضعيت ،براي ذره  iام ،بهصورت
) 𝐷𝑖𝑣  𝑉𝑖 = (𝑣𝑖1 , 𝑣𝑖2 , … ,نشان داده ميشود .در طول پروسه
تکرار ،سرعت و موقعيت ذره  iام مطابق روابط زير بههنگام
ميشود.

مراحل طراحي و پيادهسازي مدل شبکه عصبي عبارتند از:
 اندازهگيري و استانداردسازي دادههاي ورودي مدل شبکهعصبي
 تعيين مدل ،مشخص کردن معماري ،تعداد اليهها (در اينپژوهش از مدل  3اليه استفاده شده است) و تعيين تابع
محرک مناسب براي مدل شبکه عصبي مورد نظر (تابع
محرک مورد استفاده تانژانت سيگموئيد 3و لگاريتم
سيگموئيد 4هستند).
 آموزش دادن شبکه با قسمتي از دادهها (تعيين مقدار وزنهاو باياسها)
 ارزيابي و آزمايش شبکه با باقيمانده دادهها نمايش خروجي و نتايج شبيهسازي توسط مدلدر اين پژوهش  %70دادهها براي آموزش %15 ،براي
اعتبارسنجي و  %15نيز براي آزمون مدل درنظر گرفته شدند.
از معضالتي که در استفاده از مدل شبکه عصبي مصنوعي
بهکار رفته وجود دارد ،مسئله آموزش آن است که بهروش پس
انتشار خطا آموزش داده ميشود .در انجام اين پژوهش با استفاده
از آموزش به کمک الگوريتم  PSOتالش ميشود اين مشکل
برطرف شود.

)𝑡( 𝑑𝑖𝑉( 𝐾 = )𝑉𝑖𝑑 (𝑡 + 1
()1

)𝑡( 𝑑𝑔𝑃( + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝜑2 ).
)))𝑡( 𝑑𝑖𝑋 −
()2
()3

𝑑

)𝑋𝑖𝑑 (𝑡 + 1) = 𝑋𝑖𝑑 (𝑡) + 𝑉𝑖𝑑 (𝑡 + 1
𝐷 = 1, 2, … ,
2
=𝐾
𝜑𝜑 − 2 + √𝜑 2 − 4

که  :K ،𝜑 = 𝜑1 + 𝜑2فاکتور انقباض و تابعي از  φ1و  φ2است
و مقادير ثابت شتاب  φ1و  ،φ2نشاندهنده وزندهي شتاب
تصادفي ذرات براي گرايش بهسمت بهترين موقعيت فردي و
سراسري است .توابع )  rand(0, φ1و )  :rand(0, φ2بهترتيب
اعدادي تصادفي در محدوده ]  [0, φ1و ]  ،[0, φ2توليد ميکنند.
مطابق رابطه ( ،)2سرعت فعلي پرواز ذرات سه بخش را شامل
ميشود :بخش اول سرعت قبلي ذره و بخشهاي دوم و سوم،
نشاندهنده مدل تکخويشاوندي و مدل دستهجمعي هستند .در
مدل تکخويشاوندي ،هر فرد جدا بوده و بهطور مستقل از افکار
و تجربيات شخصي خود استفاده ميکند؛ در حاليکه در مدل

 -3-2الگوریتم بهينه سازي ذرات ()PSO
اصل اين الگوريتم بر اين اساس است که افراد جمعيت در يک
فضاي جستجو بهسمت نواحي موفقيتآميز قبلي وفق داده
ميشوند و از موفقيت افراد همسايه هم تاثير ميپذيرند .اين ايده
صريحا بهصورت زير بيان ميشود:
هر فرد در جمعيت ذرات ،يک جزء يا ” “particleناميده
ميشود که يک حل بالقوه را نشان ميدهد و در فضاي جستجو،
موقعيت خود را تغيير داده و سرعت خود را براساس تجربيات
پرواز خود و اجزاي همسايه ،بههنگام کرده که براي کسب موقعيت
بهتر کمک ميکند .يک ذره  ،iبهصورت ) 𝐷𝑖𝑥 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , … ,
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استفاده از  PSOمتغيرهاي بهينهسازي در آموزش يک شبکه
عصبي شامل وزنها و باياسهاي مربوط به شبکه ميشوند .روند
کار بدين ترتيب است که ابتدا  Nبردار موقعيت 𝑖𝑋 که  Nبرابر با
تعداد اعضاي دسته است ،بهصورت تصادفي توليد ميشود.
جمعيت دسته نيز معموالً  4تا  5برابر تعداد متغيرهاي بهينهسازي
انتخاب ميشود .شبکه عصبي بهازاي پارامترهايي برابر با
متغيرهاي اين بردارها اجرا شده و خطاي بهدست آمده از هر اجرا
بهعنوان ميزان برازندگي بردار متغير آن شبکه درنظر گرفته
ميشود .اين روند آن قدر تکرار ميشود تا همگرايي نهايي حاصل
شود .منظور از همگرايي نهايي رسيدن به بردار موقعيت بهينه
(مقادير وزنها و باياسهاي بهينه) ،بهنحوي است که خطاي
آموزش به ازاي آن کمينه شود .بنابراين تابع هدفي که در اين
بهينه سازي بايد حداقل شود عبارت است از ميزان خطاي
پيشبيني.
در اين مقاله تعداد اليهها  3و تعداد نرونها در اليه پنهان 12
عدد است .بنابراين تعداد وزنها عبارت است از تعداد وزن بين
ورودي و اليه پنهان +تعداد وزن بين اليه پنهان و خروجي (تعداد
وروديها×تعداد نرونهاي اليه پنهان +تعداد نرون اليه پنهان=
 .)48=12+12×3تعداد باياسها عبارتند از تعداد کل نرونها که
 13عدد هستند .بنابراين تعداد کل متغيرهاي تصميم  61عدد
بوده و هر دسته از جمعيت شامل  5بردار با اين بعد است.

دسته جمعي ،افراد بر اساس تجربيات موثر همسايگان به سمت
موفقيت حرکت ميکنند ( .(Eberhart et al., 1996اگرچه
الگوريتم بهينهسازي تجمع ذرات قادر است ناحيه جواب بهينه را
سريع بيابد ،ولي با رسيدن بهاين ناحيه سرعت همگرايي بهشدت
کاهش مييابد .براي رفع اين مشکل ،رابطه ( )1بهصورت زير
اصالح ميشود.
)𝑡( 𝑑𝑖𝑉( 𝜔 = )𝑉𝑖𝑑 (𝑡 + 1
()4

)𝑡( 𝑑𝑖𝑃( + 𝑐1 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝜑1 ).
))𝑡( 𝑑𝑖𝑋 −
)𝑡( 𝑑𝑔𝑃( + 𝑐2 𝑟𝑎𝑛𝑑(0, 𝜑2 ).
)))𝑡( 𝑑𝑖𝑋 −

که 𝜔 :وزن اينرسي :𝑐1 ،پارامتري مثبت بهنام پارامتر شناختي و
 :𝑐2پارامتري مثبت بهنام پارامتر اجتماعي هستند.
استفاده از پارامتر وزن اينرسي باعث ميشود که مصالحهاي
بين توانايي اکتشاف سراسري و محلي دسته ،ايجاد شود .وزن
اينرسي بزرگ ،محرکي براي بزرگتر شدن مقدار بردار سرعت ذرات
در سراسر ناحيه جوابها (حرکت بهسمت مناطقي از فضاي
جستجوي جواب مسئله که پيشتر تجربه نشدهاند) بوده ،در
حاليکه يک وزن اينرسي کمتر سبب کوچک شدن فضاي جواب
مسئله در ناحيه کوچک فعلي ميشود .در واقع وزن کمتر باعث
ميشود که جستجو در مناطقي که درگذشته تجربه شدهاند ،با
دقت بيشتري ادامه پيدا نمايد .انتخاب مناسب 𝜔 متضمن برقراري
تعادل مطلوب بين فضاي جوابهاي محلي و سراسري بوده و در
نتيجه باعث افزايش کارآيي الگوريتم ميشود .در نتيجه مقدار 𝜔
در ابتداي جستجو برابر  1انتخاب شده و بهتدريج به صفر ميل
ميکند.
مفهوم آموزش شبکه عصبي در حقيقت تعيين مقادير وزنها
و باياسها در شبکه است .در شبکه عصبي معمول از روش پس
انتشار خطا براي آموزش شبکه استفاده ميشود که اصليترين
عيب آن همگرايي زودرس به بهينه محلي است .در بهينهسازي با

 -2-4پارامترهاي ورودي مدل
در اين پژوهش بهمنظور شبيهسازي شوري آب زيرزميني از
دادههاي کيفي دشت بهبهان طي سالهاي 1395 -1388
بهصورت ماهيانه استفاده شد .اطالعات ورودي به مدلها براي
شبيهسازي هدايت الکتريکي ( )ECآب زيرزميني بهصورت ماهانه
و شامل نيترات ( ، )NO3-کلسيم ( ،)Ca2+منيزيم ( ،)Mg2+سولفات
( ،)SO42-بيکربنات ( ،)HCO3-کلر( ،)CL-پتاسيم ( ،)K+سختي
( )THو ( )PHاست .مشخصات ورودي پارامترهاي کيفي در
جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1مشخصات آماري پارامترهاي کيفی آب زیرزمينی دشت بهبهان
پارامترهاي کيفی آب

واحد

کمينه

بيشينه

ميانگين

انحراف معيار

NO3-

mg/lit

1/18

112/7

24/95

17/41

EC

µs/cm

502

6951

2423/07

1593/29

Ca2+

mg/lit

42/01

1/21

13/83

9/88

Mg2+

mg/lit

0/54

28/51

6/77

5/5

SO42-

mg/lit

0/79

47/86

26/88

12/96

HCO3-

mg/lit

1/04

5/88

3/47

0/9

CL-

mg/lit

0/4

34/55

18/26

6/03

K+

mg/lit

0/01

2/01

0/133

0/174

TH

mg/lit

51/5

2850/3

938/3

409/7

PH

…

6/05

8/1

7/23

0/35
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يک درصد استفاده شد .همچنين با برازش منحني بين نقاط
شبيهسازي شده و اندازهگيري شده مقدار ضريب  R2محاسبه شد.

 -5-2معيارهاي ارزیابی مدل
براي تعيين ميزان دقت مدلها از مقادير MAE ، RMSEو
 R2به شرح زير استفاده شد.

 -3نتایج و بحث
𝑛

()5

1
𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑(𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,𝑖 − 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑖 )2
𝑛

با مروري بر منابع موجود از جمله (Musavi-Jahromi )2008

𝑖=1

 and Golabiو بانژاد و همکاران ( ،)1392ميتوان دريافت که
انتخاب پارامترهاي ،Ca2+ ،Mg2+ ، Na+ ،HCO32- ،PH ، SO42-
 SAR ،TDSو  ECدر مدلسازي پارامترهاي کيفي مورد بحث،
نتايج خوبي را ارائه داده است .لذا ترکيبهاي مختلف همين
پارامترها بهعنوان ورودي مدلها استفاده شد .کليه محاسبات
پژوهش حاضر در محيط نرم افزار  MATLABو  Excelانجام شد.
تحليل ميزان همبستگي بين متغيرهاي ورودي و متغير هدف،
کاري بسيار ارزشمند است ،زيرا اطالعات مفيدي در مورد ميزان
وابستگي هر کدام از پارامترهاي ورودي نسبت به پارامتر هدف در
اختيار ميگذارد .جدول  2ميزان همبستگي بين نيترات و ساير
پارامترهاي ورودي مدل را نشان ميدهد.

𝑛

()6
()7

1
| 𝑖𝑀𝐴𝐸 = 100 ∗ ∑|𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,𝑖 −𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,
𝑛
𝑖=1
) 𝑖∑𝑛𝑖=1(𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑖 − 𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,
2
𝑅 = 1−
𝑦
𝑖∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑,𝑖 2 − 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑,
𝑛

که 𝑑𝑒𝑡𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑝𝑦 :مقادير پيشبيني شده :𝑦𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 ،مقادير
مشاهداتي و  :nتعداد دادهها هستند .هرچه  RMSEو  MAEبه
صفر نزديکتر و مقدار  R2به يک نزديکتر باشد ،دقت مدل در
پيشبيني بهتر است.
براي مقايسه آماري بين مقادير اندازهگيري و شبيهسازي شده
از آزمون مقايسه ميانگين جامعه آماري بهروش  tدر سطح خطاي

جدول  -2ماتریس همبستگی بين نيترات و متغيرهاي ورودي مدل
متغير
EC
** معنيداري در سطح يک درصد

NO3**0/62

Ca2+
**0/79

Mg2+
**0/72

SO42**0/51

با توجه به جدول  2از بين کليه پارامترهاي ورودي مدل
بيشترين ميزان همبستگي با هدايت الکتريکي در سطح اطمينان
 0/99مربوط به يون کلسيم و منيزيم است .عالوهبر کلسيم و
منيزيم  ،نيترات ،پتاسيم و سولفات هم همبستگي بااليي در سطح
اطمينان  0/99نسبت به هدايت الکتريکي نشان دادهاند.

HCO30/42

CL0/21

+

K
**0/55

TH
0/14

PH
-0/48

 -3-1ارزیابی دقت شبيهسازي مدلها
مقادير  MAE ، RMSEو  R2بين نقاط شبيهسازي شده با
استفاده از نتايج شبيهسازي دو مدل  ANNو  ANN-PSOو
مقادير اندازهگيري شده هدايت الکتريکي محاسبه شد .جدولهاي
 3تا  5بهترتيب آمارههاي محاسبه شده در مرحله آموزش،
اعتبارسنجي و آزمون مدلها را نشان ميدهد.

جدول  -3آمارههاي محاسبه شده در مرحله آموزش
مدل
پارامتر
EC

ANN
RMSE
1/51

ANN-PSO
R2
0/42

MAE
1/3

MAE
0/57

RMSE
0/15

R2
0/984

جدول  -4آمارههاي محاسبه شده بين نقاط اندازهگيري شده و شبيهسازي در مرحله اعتبارسنجی
مدل
پارامتر
EC

ANN
RMSE
1/07

ANN-PSO
R2
0/765

MAE
0/96

MAE
0/241

RMSE
0/24

R2
0/95

جدول  -5آمارههاي محاسبه شده بين نقاط اندازهگيري شده و شبيهسازي در مرحله آزمون
مدل
پارامتر
EC

ANN
RMSE
0/998
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ANN-PSO
R2
0/81

MAE
0/79
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با توجه به جدولهاي  3تا  5باالترين دقت در شبيهسازي
هدايت الکتريکي آب زيرزميني دشت بهبهان مربوط به مدل
شبکه عصبي تلفيثي با الگوريتم بهينهسازي تجمع ذرات است،
بهطوريکه مقدار  RMSEو  MAEکمترين مقدار و شاخص R2
بيشترين مقدار را نسبت به مدل شبکه عصبي مصنوعي در مرحله
آموزش ،اعتبارسنجي و در مرحله آزمون دارد .الگوريتم
بهينهسازي ذرات ( ،)PSOبراساس جست و جو عمل کرده و در
اينصورت ميتواند تا حدودي براي هرچه بيشتر تصادفي شدن
انتخاب نقاط با يک روش غيرقطعي تالش کند .ذرات در اين روش

برحسب موقعيتها و سرعتهايشان تالش ميکنند ،بهينهترين
نقاط را در هر تکرار انتخاب و بهروز کنند و بههمين علت نتايج
شبيهسازي با دقت ارائه ميشود .از جمله مزاياي ديگر اين
الگوريتم ميتوان به پيادهسازي آسان ،پارامترهاي کم الگوريتم و
سرعت همگرايي باالي آن اشاره کرد .شکل  3برازش منحني بين
نقاط اندازهگيري و شبيهسازي شده هدايت الکتريکي در مرحله
آزمون ،را با استفاده از دو مدل  ANNو  ANN-PSOنشان
ميدهد.
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شکل  -3نمودار پراکندگی دادههاي اندازهگيري و شبيهسازي پارامتر کيفی EC

در نمودارهاي شکل  3مقدار ضريب تبيين  R2و معادله برازش
بين نقاط مشخص شده است .همانگونه که ذکر شد ،باال بودن
مقدار ضريب تبيين نشان دهنده نزديک بودن مقادير تخمينزده
به مقادير اندازهگيري شده است .معادله برازش خطي براي هر
نمودار بهصورت  y= ax+bتعريف شده است .ضريب  aهرچقدر به
سمت  1ميل کند و فاصله کمتري با  1داشته باشد ،نشاندهنده
عملکرد بهتر مدل مربوطه است .با توجه به شکل  ،3مقدار ضريب
 aدر مدل شبکه عصبي تلفيق شده با الگوريتم بهينهسازي تجمع
ذرات ،بيشتر و در نتيجه عملکرد بهتري نسبت به مدل شبکه
عصبي مصنوعي در پژوهش حاضر دارد.

حاضر بهمنظور شبيهسازي پارامتر کيفي هدايت الکتريکي آب
زيرزميني دشت بهبهان با استفاده از مدلهاي  ANNو ANN-
 PSOو درنهايت مقايسه نتايج آنها با دادههاي اندازهگيري شده،
انجام گرفته است .پارامترهاي هدايت الکتريکي ،کلسيم ،منيزيم،
سولفات ،بيکربنات ،کلر ،پتاسيم ،سختي و اسيديته در بازه
سالهاي  1388تا  1395بهصورت ماهانه در دشت بهبهان
جمعآوري شد و بهعنوان ورودي مدل مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج نشان داد باالترين دقت پيشبيني پارامتر کيفي  ECمربوط
به مدل  ANN-PSOاست ،بهطوريکه مقدار آمارههاي  RMSEو
 MAEکمترين مقدار و  R2بيشترين مقدار را براي مدل مذکور
دارد .مقادير آمارههاي  MAE ،RMSEو  R2در مرحله آموزش
براي مدل  ANNبهترتيب برابر  1/3 ،1/51و  0/42ميکرو زيمنس
بر سانتيمتر بهدست آمد .اين آمارهها براي مدل ANN-PSO
بهترتيب برابر  0/57 ،0/15و  0/984ميکرو زيمنس بر ثانيه تعيين
شدند .در مرحله آزمون نيز پارامتر  RSMEبراي مدلهاي ANN
و  ANN-PSOبهترتيب برابر  0/998و ( 0/117ميکرو زيمنس بر
سانتيمتر) محاسبه شد .آماره  MAEبراي اين دو مدل بهترتيب
برابر  0/79و ( 0/31ميکرو زيمنس بر سانتيمتر) و آماره R2
بهترتيب برابر  0/81و  0/962برآورد شدند .نتايج اين پژوهش

 -4نتيجهگيري
شبکه عصبي مصنوعي ابزار مناسبي براي انطباق ،يادگيري و
دستهبندي اطالعات است .بسياري از محققين تمايل زيادي در
استفاده از اين ابزار را دارند ،اما چالش آموزش شبکههاي عصبي
را در پيش روي دارند .ترکيب دو ايده هوش جمعي و شبکه عصبي
مصنوعي ميتواند پاسخي براي اين چالش محسوب شود .پژوهش
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است.
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This Paper has studied the relationship between water
consumption and value-added in the agriculture and
industry sectors based on the Kuznets curve hypothesis,
considering the low water demand and the need for water
consumption management in different economic sectors
of Iran. For this purpose, data of water consumption and
value-added related to Iran's agriculture and industry
sectors from 1991-2016 have been used. To analyze the
relationship between variables, the method of Bootstrap
Quintile Regression has been used. Results indicated that
during the studied period there was a significant
relationship between water consumption and agriculture
value added, which is consistent with the Kuznets curve
hypothesis. As production and value-added increased,
water consumption has increased up to its maximum point
and then with continued growth in production; water
consumption has decreased. Also, there was a positive and
significant linear relationship between value-added and
water consumption in the industry sector. So, the Kuznets
curve hypothesis was not confirm in the industry sector.
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با توجه به پدیده کمآبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخشهای
 پژوهش حاضر رابطه بین مصرف آب و،مختلف اقتصادی کشور
ارزش افزوده بخشهای کشاورزی و صنعت را بر پایه فرضیه
 بهاین منظور از دادههای.منحنی کوزنتس بررسی کردهاست
مصرف آب و ارزش افزوده مربوط به بخشهای کشاورزی و صنعت
 استفاده و برای تجزیه و تحلیل روابط بین1370-1395 طی دوره
 رگرسیون کوانتایل بهرهبرداری شدهBootstrap متغیرها از روش
 یافتههای پژوهش نشان میدهند که طی دوره مورد مطالعه.است
رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش
.کشاورزی وجود دارد که با فرضیه منحنی کوزنتس سازگاراست
 مصرف آب در ابتدا،بهطوری که با افزایش تولید و ارزش افزوده
 مصرف آب،تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد تولید
 اما رابطه بین ارزش افزوده و مصرف آب در.کاهش یافتهاست
، از اینرو.بخش صنعت بهصورت خطی مثبت و معنادار است
.فرضیه منحنی کوزنتس در بخش صنعت تایید نمیشود
 ارزش، ارزش افزوده بخش کشاورزی، مصرف آب:کلمات کلیدی
.Bootstrap  روش،افزوده بخش صنعت

افزایش جمعیت و افزایش درآمد سرانه به ازدیاد تقاضای آب و
کمیابی منابع آب شرب منجر میشوند ( .)Rock, 1998از طرف
دیگر و از دیدگاه اقتصادی ،میزان آب مصرفی از یکسو نهادهای
برای تولید است و از سوی دیگر مصرف آن بهمعنی کاهش ذخایر
و منابع در دسترس جامعه است .بنابراین ارتباط بین مصرف آب
و تولید اقتصادی حایز اهمیت است .در بلندمدت عدم مصرف
بهینه آب در بخشهای تولیدی در کنار بروز کمیابی منابع آب
تهدیدی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب میشوند .بر این
اساس ،به منظور مدیریت صحیح منابع از دیدگاه اقتصادی تجزیه
و تحلیل ارتباط بین آب مصرفی و توسعه اقتصادی مهم و ضروری
است.
بررسی مصرف آب در بخشهای مختلف کشور حاکی است
طی دو دهه اخیر بیشترین سهم مصرف آب کشور مربوط به بخش
کشاورزی بوده و در مقابل ،بخش صنعت در مصرف آب سهم
پایینی داشته است .جدول  1متوسط سهم مصرف آب و سهم
ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی را در دو بخش کشاورزی و
صنعت برای دوره زمانی  1395-1370نشان میدهد .اطالعات
مربوطه به مصرف آب بر حسب اطالعات میزان مصرف آب زیر
زمینی و مصرف سدهای مخزنی بزرگ کشور گردآوری شدهاند.

 -1مقدمه
دستیابی به توسعه پایدار همراه با افزایش تولید و اشتغال
مهمترین سیاستهای اقتصادی کشورهای درحال توسعه
محسوب میشوند .درنتیجه افزایش تولید با افزایش مصرف منابع
طبیعی از جمله آب همراه است .در دهههای اخیر بحران کاهش
منابع آبی همراه با گرم شدن کره زمین باعث شدهاند کمآبی و
رابطه آن با رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه سیاستگذاران و
برنامهریزان اقتصادی قرار گیرند .عالوهبر این ،ایران کشوری
درحال توسعه با شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک است.
از اینرو ،اهمیت ارتباط رابطه تولید و مصرف آب بسیار مهمتر از
کشورهایی میشود که مشکل کم آبی کمتری دارند .کاهش سرانه
منابع تجدید شونده آب ،افزایش دمای زمین و همچنین وقوع
خشکسالی مهمترین عواملی هستند که مدیریت صحیح مصرف
آب در بخشهای مختلف اقتصادی را پررنگتر میسازند.
همانگونه که ) Gleick (1993بیان میکند در کنار سایر
نهادههای تولید ،دسترسی به منابع آب تازه و قابل شرب از جنبه
تحرک و رشد صنعت ،رشد تولید محصوالت غذایی و تولید انرژی
الکتریسیته مهم و قابل تامل است .مطالعات تجربی نشان میدهند

جدول  -1سهم آب مصرفی و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت کشور (سالنامه آماری ،سالنامه آب کشور و بانک مرکزی)
13۷0

1395

13۷0-1395

سهم مصرف

دوره زمانی

سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی ()%

88/66

82

86

سهم آب مصرفی در بخش صنعت ()%

1/97

2/3

2/04

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ()%

12/32

9/96

9/02

سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی ()%

16/36

12/29

14/24

بررسی میزان مصرف آب و ارزش افزوده تولید در دو بخش
کشاورزی و صنعت نشان میدهند در سال  1370و  1395سهم
مصرف آب در بخش کشاورزی بهترتیب برابر  88/66و  82درصد
است .همچنین ،سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید
ناخالص داخلی در سالهای  1370و  1395برابر  12/32و 9/96
درصد است .در مقابل ،سهم مصرفی آب بخش صنعت در سال
 1370و  1395بهترتیب به میزان  1/97و  2/3درصد است،
درحالیکه سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص
داخلی در سال  1370و  1395برابر  16/36و  12/29درصد است.
با مقایسه دو سال  1370و  1395یافتههای تجربی اقتصاد ایران
حاکیاند در بخش کشاورزی نسبت ارزش افزوده به تولید ناخالص
داخلی کاهش معناداری داشته ولی سهم مصرف آب در این بخش
همچنان باال و چشمگیر است .بررسی بخش صنعت نیز بر افزایش
مصرف آب و کاهش سهم ارزش افزوده آن از تولید داللت دارد.
با توجه به تاکید بر مدیریت صحیح مصرف آب در بخشهای
مختلف اقتصاد ایران سوال مهم این است که آیا بخش کشاورزی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

و صنعت کشور از مزایای رشد ارزش افزوده بهمنظور مدیریت
مصرف آب بهره بردهاند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش پژوهش
حاضر با استفاده از منحنی زیستمحیطی کوزنتس 1رابطه بین
مصرف آب و ارزش افزوده را در بخشهای کشاورزی و صنعت
بررسی میکند .مهمترین کاربرد تحلیل منحنی زیست محیطی
کوزنتس بررسی کارآیی میزان مصرف آب در بخشهای تولیدی
است .همراه با افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و کشاورزی،
میزان مصرف آب در کشور نیز افزایش مییابد .با استفاده از
منحنی کوزنتس محیطزیست میتوان بررسی کرد که آیا با تداوم
تولید و رشد اقتصادی ،تغییرات تکنیکی بهمنظور صرفهجویی در
مصرف آب صورت گرفتهاست یا خیر.
آگاهی از میزان تاثیرپذیری و کشش میزان مصرف آب نسبت
به ارزش افزوده ،از یکسو سیاستگذاران حوزه منابع و انرژی کشور
را در برآورد دقیق تغییرات مصرف آب در بخش کشاورزی و
صنعت یاری میکند و از سوی دیگر امکان برنامهریزی صحیح
بهمنظور حفظ و ذخیره منابع آب و همچنین تدوین الگوی بهینه
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میدارد در رابطه با مسئله مصرف آب و منابع آن ،جوامع سه فاز
مختلف را طی میکنند .در فاز اول که مراحل اولیه توسعه
اقتصادی و اجتماعی است ،میزان منابع آب و لزوم حفظ و یا
تجدید آن چندان موردنظر جوامع نیست و مدیریت هدفداری در
مورد آن دیده نمیشود .در این مرحله جامعه از میزان عرضه آب
و کاهش منابع آبی نگرانی ندارد .در فاز دوم که همراه با رشد و
توسعه اقتصادی است ،افزایش جمعیت و نیاز به مواد غذایی و
تولیدی در جامعه بیشتر میشود و چون حجم منابع آبی در
دسترس ثابت هستند ،نیازهای بشری نسبت به منابع موجود آب
افزایش مییابند .در مرحله سوم ،بحث مصرف آب و نحوه مدیریت
آن اهمیت مییابد .در این مرحله هزینه دسترسی به آب شرب و
تازه برای جامعه افزایش یافته و جامعه بدنبال حل مشکالت
کمآبی و احیای منابع زیر زمینی و یا حداقل مدیریت بهینه منابع
آبی است.
مرحله اول و دوم را میتوان در قالب منحنی کوزنتس در
رابطه مستقیم بین مصرف آب و تولید اقتصادی توضیح داد.
افزایش تولید و درآمد و افزایش سطح توسعه جامعه با افزایش
مصرف آب همراه است .اما زمانیکه اقتصاد با مسایل بهینگی در
مصرف آب و حداقل کردن هزینههای مصرف آب همراه با تولید
بیشتر روبرو میشود ،اقتصاد به نقطه چرخش منحنی کوزنتس
نزدیک میشود .اتخاذ سیاستهای مناسب مدیریت مصرف آب در
بخشهای مختلف و استفاده از فناوریهای مناسب باعث میشوند
تا اقتصاد رابطهای منفی بین مصرف منابع آبی و درآمد را تجربه
کند .در این مرحله که فاز سوم ( Rock )1998است همراه با
افزایش رشد و سطح توسعه اقتصادی میزان مصرف منابع آبی
کاهش مییابند.

مصرف فرآهم میسازد .بر این اساس ،فرضیه پژوهش بر وجود
رابطه کوهانی شکل ( Uمعکوس) در بخشهای کشاورزی و صنعت
استوار است .برای این منظور دادههای سری زمانی کشور طی
2
دوره  1395-1370و رویکرد  Bootstrapرگرسیون کوانتایل
استفاده میشوند.
سازماندهی پژوهش به این شکل است که پس از بیان مقدمه،
ادبیات موضوع در بخش دوم بررسی میشود .در بخش سوم،
روششناسی پژوهش تشریح میشود .در بخش چهارم ،یافتههای
تجربی پژوهش ارایه میشوند .بخش پنجم به نتیجهگیری و ارایه
پیشنهادات اختصاص دارد.
 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
در مقاله حاضر ،وجود رابطه بین مصرف آب و ارزش افزوده
در بخشهای کشاورزی و صنعت در قالب منحنی کوزنتس
محیطزیست تحلیل میشود Kuznets )1955( .ارتباط بین
نابرابری درآمدی و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته را
بررسی کرد .نتایج وی نشان دادند بین سطح توسعهیافتگی و
نابرابری درآمد یک رابطه کوهانی شکل ( Uمعکوس) وجود دارد.
در شکل  1محور افقی و عمودی بهترتیب درآمد سرانه و نابرابری
درآمدی را نشان میدهند .همانگونه که مشاهده میشود در ابتدا
با افزایش درآمد سرانه میزان نابرابری افزایش مییابد .زمانیکه
اقتصاد از منافع حاصل از رشد بهره میبرد ،اقتصاد از نقطه
چرخش 3عبور کرده و ارتباط بین دو متغیر منفی میشود .به بیان
دیگر با رشد و پیشرفت اقتصادی و تخصیص بهینه منابع و عوامل
تولید ،با افزایش درآمد سرانه نابرابری درآمدی کاهش مییابد.

 -2-2پیشینه تحقیق
نابرابری

در زمینه ارتباط مصرف آب و رشد اقتصادی مطالعات
متعددی صورت گرفتهاند Rock )1998( .با استفاده از دادههای
سری زمانی دوره  1994تا  1997رابطه بین مصرف آب شرب و
درآمد سرانه را در بین ایالتهای مختلف آمریکا بررسی کرد .نتایج
وی نشان دادند رابطهی کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و
درامد سرانه بر قرار بودهاست .همچنین رابطه مصرف آب و درآمد
سرانه به کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی و سیاستهای
تجاری اتخاذ شده در نوع کاالهای تولیدی بستگی دارد .با درنظر
گرفتن تاثیر عوامل فوق Rock )1998( ،معتقد است در رابطه با
مصرف صحیح منابع آب شرب و اجتناب از مسایل کمآبی ،الزم
است تا منابع آب تازه و شرب طی یک فرآیند اقتصادی -اجتماعی
توسعهیافته مدیریت و برنامهریزی شوند.
( Zhou and Tol )2005با استفاده از دادههای استانی کشور
چین طی دوره  2003-1997و رویکرد دادههای پانلی ارتباط بین

درآمدی
منحنی کوزنتس

رشد اقتصادی
شکل  -1رابطه نابرابری و درآمدسرانه در قالب منحنی کوزنتس

از سال  1990به بعد منحنی کوزنتس در بحث محیطزیست
کاربرد فراوان یافت که در آن ،رابطه آلودگی محیط زیست و رشد
اقتصادی (تولید سرانه) مورد ارزیابی قرار میگیرد و تحت عنوان
منحنی کوزنتس محیطزیست مشهور است Rock )1998( .بیان
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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درآمد و مصرف آب را در بخش صنعت و کشاورزی بررسی کردند.
نتایج نشان میدهند در هر دو بخش صنعت و کشاورزی بین
میزان مصرف آب و تولید رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .در
بخش کشاورزی دمای هوا و بعد خانوار با مصرف آب رابطه مثبت
داشتهاند .در بخش صنعت دمای هوا و منابع آب رابطه مثبت و
قیمت آب با مصرف آب رابطه منفی داشتهاندJia et al. (2006) .
رابطه بین تغییر مصرف آب صنعتی و درآمد را بر پایه منحنی
کوزنتس در کشورهای مختلف طی دوره  2000-1960بررسی
کردند .نتایج نشان میدهند در کشورهای توسعهیافته همراه با
افزایش مصرف آب صنعتی ،درآمد افزایش یافته و پس از رسیدن
اقتصاد به نقطه چرخش همراه با افزایش سطح درآمد میزان تغییر
در مصرف آب صنعتی کاهش مییابد .بنابراین ،فرضیه منحنی
کوزنتس برای کشورهای توسعهیافته پذیرفته میشود .در
کشورهای درحال توسعه رابطه مصرف آب صنعتی و درآمد سرانه
مثبت بودهاست ،ولی وجود منحنی کوزنتس برای این کشورها
تایید نمیشود.
) Bhattarai (2008با استفاده از فرضیه کوزنتس محیطزیست
رابطه میزان آبیاری اراضی و درآمد و همچنین عوامل اثرگذار بر
ارتباط بین آبیاری اراضی و درآمد سرانه را در  66کشور در حال
توسعه منتخب و دوره زمانی  1992-1972بررسی کردند .یافتهها
نشان میدهند در اوایل مرحله توسعه تقاضای آبیاری زمینها باال
است ،ولی با افزایش درآمد این تقاضا کاهش یافتهاست .در مجموع
در کشورهای مورد مطالعه فرضیه کوزنتس محیطزیست بین
آبیاری اراضی و درآمد پذیرفته شدهاستHemati et al. (2011) .
با استفاده از دادههای بین کشوری مربوط به  132کشور در سال
 2006و رویکرد رگرسیون ،انتقال مالیم رابطه میزان آب مصرفی
و درآمد را در بخش صنعت بررسی کردند .نتایج حاکی است که
رابطه بین مصرف آب و درآمد بخش صنعت غیرخطی و بهشکل
کوهانی است .عواملی چون درجه توسعهیافتگی ،سطح درآمد،
کمیابی منابع آب و ساختار اجتماعی -اقتصادی کشورها بر رابطه
بین مصرف آب و درآمد بخش صنعت اثرگذارند.
( Thompson )2014بر پایه منحنی کوزنتس محیطزیست
ارتباط آلودگی آب و درآمد را در بین سی کشور متعلق به قاره
اروپا و آمریکا بررسی کرد .این تحقیق ،از دادههای مربوط به سی
کشور طی دوره  2000-1980استفاده کردهاست که در آن میزان
اکسیژن بیوشیمیایی ( )BODدر آب بهعنوان شاخص آلودگی آب
انتخاب شدهاست .در این مطالعه کشورها برحسب اینکه دارای
رودخانه مرزی هستند و یا فاقد رودخانه مرزیاند ،به دو گروه
تقسیم شدهاند .نتایج تحقیق حاکی است منحنی کوزنتس
محیطزیست در هر دو گروه پذیرفته شدهاست .با این تفاوت که
نقطه چرخش منحنی کوزنتس زیستمحیطی در کشورهای دارای
رودخانه مرزی نسبت به کشورهای فاقد رودخانه مرزی کوچکتر
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بودهاست .به بیان دیگر کشورهای دارای رودخانه مرزی زودتر از
گروه دوم به سیاستها و راهبردهای کاهش آلودگی اقدام کردهاند.
) Najafi Alamdarlo (2016ارتباط بین مصرف آب ،ارزش
افزوده و آلودگی ناشی از دیاکسید کربن را در بخش کشاورزی
ایران بررسی کرده است .در این مطالعه برای تحلیل روابط بین
متغیرها دادههای استانی طی دوره  1394-1382و رویکرد
گشتاورهای تعمیمیافته پانلی استفاده شده است .یافتهها حاکی
است همراه با رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ابتدا آلودگی
زیستمحیطی افزایش و سپس کاهش یافتهاست .همچنین ،رابطه
کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی در
بین استانهای کشور تایید شدهاست.
) Gu et al. (2017با استفاده از دادههای تولید ناخالص داخلی
و مصرف آب در بخش صنعت فرضیه منحنی کوزنتس
محیطزیست را طی دوره  2014-2002برای کشور چین آزمون
کردند .در این مطالعه منحنی کوزنتس یکبار برای کل کشور و
بار دوم به تفکیک کشور برحسب هشت ناحیه مانند نواحی
شمالی ،غربی ،جنوبی وشرقی کشور برآورد شدهاست .نتایج نشان
دادند بین رشد اقتصادی و مصرف سرانه آب در بخش صنعت هم
در کل کشور و هم در نواحی هشتگانه رابطه کوهانی شکل وجود
داشتهاست.
( Miglietta et al. )2017در مطالعهای بین کشوری با استفاده
از رویکرد دادههای پانلی ،فرضیه کوزنتس محیطزیست را برای
مصرف آب در بخشهای مختلف اقتصادی و درآمد ملی داخلی
آزمون کردند .در این مطالعه از اطالعات آماری  94کشور طی
دوره  2005-1995و روش حداقل مربعات معمولی بهره گرفته
شدهاست .یافتهها نشان میدهند ارتباط بین مصرف آب و درآمد
ملی داخلی بهشکل  Nاست .بنابراین ،طی دوره مورد مطالعه
فرضیه کوزنتس محیطزیست برای مصرف آب رد شدهاست.
( Zhang et al. )2017فرضیه زیستمحیطی کوزنتس را
براساس ارتباط مصرف آب صنعتی و رشد اقتصادی کشور چین
طی دوره  2014-2002آزمون کردند .یافتهها نشان دادند که
فرضیه کوزنتس محیطزیست برای مصرف آب رد نمیشود .بهبیان
دیگر ،رابطه کوهانی شکلی بین مصرف آب صنعتی و تولید
ناخالص داخلی وجود داشتهاست .همچنین عواملی چون تعدیل
ساختار صنعت ،افزایش کارآیی مصرف آب و استفاده از فنآوری
مناسب باعث میشوند همراه با افزایش تولید میزان رشد مصرف
آب صنعتی کاهش یابد Wang and Li )2018( .رابطه مصرف آب
صنعتی شهری و توسعه اقتصادی شهر تیانجین کشور چین را
بررسی کردند .آنها بهمنظور بررسی معنیداری بین متغیرهای
تحقیق از دادههای مصرف آب صنعتی و ارزش افزوده صنایع
تولیدی و جمعیت طی دوره  2015-2005استفاده کردند .نتایج
نشان میدهد طی دوره مورد بررسی همراه با افزایش رشد
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اقتصادی میزان مصرف آب صنعتی روندی کاهشی و سپس
افزایشی را تجربه کردهاست .همچنین ،نرخ رشد مصرف آب
صنعتی کمتر از نرخ رشد اقتصادی است.
مهرآرا و همکاران ( )1390در مطالعهای بین کشوری بهمنظور
آزمون منحنی زیستمحیطی کوزنتس مبتنی بر منابع طبیعی
اثرات درآمد سرانه بر میزان برداشت سرانه آب در بخش کشاورزی
بررسی کردند .در این مطالعه از دادههای مقطعی  163کشور در
سال  2006استفاده شدهاست .یافتهها حاکی از آن است که
فرضیه کوزنتس مبتنی بر ارتباط کوهانی شکل بین درآمد سرانه
و میزان برداشت آب در بخش کشاورزی تایید شدهاست .همچنین
نتایج نشان میدهند کشور ایران در سال  2006از حیث میزان
برداشت آب در وضعیت بحرانی قرار داشتهاست .کیانی و سیدی-
ویند ( )1392رابطه گسترش بخشهای اقتصادی و کارآیی مصرف
آب در استانهای مختلف را با فراوانی آب بررسی کردند .آنها
برای این منظور با استفاده از دو شاخص دیویژیا و دیویژیای
تصحیح شده الگوی مصرف آب در ایران را برای سال 1387
ارزیابی کردند .نتایج نشان میدهند شدت مصرف کل آب در
استانهای کم آبتر خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خوزستان،
سیستان و بلوچستان ،فارس ،قم ،کرمان و هرمزگان از میانگین
کشور بیشتر است .همچنین ،در استانهای کم آبتر خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،فارس و
کرمان گسترش ساختار اقتصاد با کمیابی آب متناسب نبوده و
اقتصاد در بخشها با آببری بیشتر گسترش یافته است.
کرباسی و رفیعی دارانی ( )1393با استفاده از اطالعات جدول
داده-ستانده تاثیر تغییر در اجزای تقاضای نهایی اقتصاد بر مصرف
آب کشاورزی استان خراسان رضوی را محاسبه کردند .یافتهها
نشان دادند افزایش اجزای تقاضای نهایی به افزایش مصرف آب
منجر شدهاست .بر این اساس ،با افزایش  20درصد صادرات و
مصرف بخش خصوصی میزان مصرف کل آب کشور بهترتیب به
میزان  860342و  712746هزار مترمکعب افزایش یافتهاست.
سهم بخش کشاورزی از این افزایش بهترتیب برابر  95/74و
 98/05درصد است .همچنین کشش مصرف آب نسبت به
تغییرات اجزای تقاضای نهایی کوچکتر از  1برآورد شدهاست که
از بیکشش بودن آن نشان دارد.
حیدری ( )1395رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب را در 60
کشور از جمله ایران با استفاده از روش دادههای پانلی و اثرات
ثابت طی دوره زمانی  2012-1992بررسی کرده است .نتایج
نشان میدهند بین رشد اقتصادی و مصرف آب رابطهای کوهانی
شکل وجود داشته است .بنابراین در دوره مورد مطالعه فرضیهی
منحنی زیستمحیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب از جمله
ایران برقرار است .بهاین معنی که با افزایش درآمد سرانه ،مصرف
آب تا نقطه بیشینه افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی ،مصرف
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آب کاهش مییاید .عربمازار و همکاران ( )1395با استفاده از
الگوی تعمیمیافته داده-ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و
ترکیبی ارزشی -مقداری و با بهرهگیری از اطالعات سال 1390
روابط بین بخشی آب در اقتصاد ایران را بررسی کردند .نتایج نشان
میدهند بخش کشاورزی علیرغم حجم باالی مصرف مستقیم از
کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب ،یعنی آببری کل به مستقیم،
برخوردار است .بر اساس نتایج این تحقیق ،الیه پنهان مبادالت
بین بخشی مصرف آب نیز نشان میدهد بخش کشاورزی از منظر
بخش عرضهکننده و تقاضاکننده بهترتیب  92و  58درصد از کل
منابع کشور را به خود اختصاص دادهاست.
نصراللهی و زارعی ( )1397با استفاده از رهیافت داده-ستانده
ایران مربوط به سال  1390جریانهای آب مجازی بین بخشهای
مختلف اقتصادی کشور را به تفکیک منابع آب داخلی و وارداتی
بررسی کردند .یافتهها نشان میدهند اگر تمام بخشهای
اقتصادی بهمنظور افزایش تولید اقتصادی خود یک متر مکعب آب
اضافی مصرف کنند ،در مجموع در اقتصاد حدود  332مترمکعب
آب به شکل غیرمستقیم استفاده خواهد شد که  75درصد آن از
منابع داخلی تامین میشود .سهم بخش کشاورزی از حجم آب
مصرفی حدود  81/4درصد است که با توجه به حجم مصرف زیاد
آن افزایش کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی توصیه شده
است .جدول  2خالصهای از مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط
بین درآمد و مصرف آب را نشان میدهد.
 -3روششناسی پژوهش
-3-1تصریح الگو
بهمنظور بررسی ارتباط بین مصرف آب و ارزش افزوده از رابطه
( )1بهره برده میشود که در آن لگاریتم مصرف آب بهصورت
تابعی درجه سه و برحسب لگاریتم ارزش افزوده در بخش مورد
نظر تعریف شدهاست.
()1

log𝑊𝑡 = 𝛽 + 𝛾𝑙𝑜𝑔𝑦𝑡 + μ(log 𝑦𝑡 )2 + θ(log 𝑦𝑡 )3
𝑡𝜀 +

که𝑊 و 𝑦 :بهترتیب مصرف آب و ارزش افزوده در بخش مورد نظر
هستند؛ 𝛽 :عرض از مبدا :𝛾 ،شیب رگرسیون نسبت به لگاریتم
ارزش افزوده :𝜇 ،شیب رگرسیون نسبت به مجذور لگاریتم ارزش
افزوده و 𝜃 :شیب تابع نسبت به مکعب لگاریتم ارزش افزوده را
نشان میدهند؛  :εنیز جمله خطا است که فرض میشود از فرآیند
نوفه سفید پیروی میکند .درصورت وجود فرضیه کوزنتس در
بخش مورد مطالعه ،انتظار از بعد نظری آن است که پارامترهای
 γμبهترتیب مثبت و منفی و پارامتر 𝜃 صفر باشند.
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جدول  -2خالصه مطالعات صورت گرفته پیرامون مصرف آب و درآمد (تولید ناخالص داخلی)
نام نویسندگان

دوره زمانی

(سال)

(کشور)

Rock
()1998

1994-1997
(آمریکا)

بررسی ارتباط بین مصرف آب شرب و
درآمد سرانه

Zhou and Tol
()2005

1997-2003
(چین)

بررسی ارتباط بین درآمد و مصرف آب را در
بخش صنعت و کشاورزی

در هر دو بخش صنعت و کشاورزی بین میزان مصرف
آب و تولید رابطه منفی و معنیداری وجود داشتهاست.

Jia et al.
)(2006

1960-2000
(بین کشوری)

بررسی رابطه بین مصرف آب صنعتی و
درآمد

فرضیه منحنی کوزنتس در کشورهای توسعهیافته
پذیرفته شدهاست.

Bhattarai
)(2008

1972-1992
(بین کشوری)

مطالعه رابطه بین میزان آبیاری اراضی و
درآمد سرانه

وجود ارتباط کوهانیشکل بین میزان آبیاری اراضی و
درآمد سرانه پذیرفته شدهاست.

Hemati et al.
)(2011

2006
(بین کشوری)

بررسی رابطه میزان آب مصرفی و درآمد در
بخش صنعت

وجود رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و درامد
سرانه در بخش صنعت تایید شدهاست.

Thompson
()2014

1980-2000
(بین کشوری)

بررسی ارتباط بین آلودگی آب و درآمد

رابطهی کوهانی شکل بین آلودگی آب و درامد وجود
داشتهاست.

Najafi Alamdarlo
)(2016

1382-1394
(ایران)

مطالعه ارتباط بین مصرف آب ،ارزش افزوده
و آلودگی ناشی از دیاکسید کربن در بخش
کشاورزی

وجود رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش
افزوده بخش کشاورزی تایید شدهاست.

Gu et al.
)(2017

2002-2014
(چین)

بررسی رابطه بین مصرف آب در بخش
صنعت و رشد اقتصادی

بین رشد اقتصادی و مصرف سرانه آب در بخش صنعت
رابطه کوهانی وجود داشتهاست.

Miglietta et al.
()2017

1995-2005
(بین کشوری)

مطالعه ارتباط بین مصرف آب و درآمد ملی
داخلی

ارتباط بین مصرف آب و درآمد ملی داخلی به شکل N
(درجه سه) بودهاست.

Zhang et al.
()2017

2014-2002
(چین)

مطالعه ارتباط مصرف آب صنعتی و رشد
اقتصادی

رابطه کوهانی شکلی بین مصرف آب صنعتی و تولید
ناخالص داخلی وجود داشتهاست.

Wang and Li
()2018

2005-2015
(چین)

بررسی میزان مصرف آب صنعتی و ارزش
افزوده صنایع تولیدی

همراه با افزایش رشد اقتصادی میزان مصرف آب
صنعتی روندی کاهشی و سپس افزایشی را تجربه کرده-
است.

مهرآرا و همکاران
()1390

2006
(بین کشوری)

بررسی اثر درآمد سرانه بر میزان برداشت
سرانه آب در بخش کشاورزی

رابطه کوهانی شکل بین درآمد سرانه و میزان برداشت
سرانه آب در بخش کشاورزی وجود داشتهاست.

کیانی و سیدیویند
()1392

1387
(ایران)

مطالعه رابطه گسترش بخشهای اقتصادی
و کارآیی مصرف آب

شدت مصرف کل آب در استانهای کم آب از میانگین
کشور بیشتر بوده و ساختار اقتصادی با مصرف آب
متناسب نبودهاست.

کرباسی و رفیعی ()1393

1389
(ایران)

بررسی تاثیر تغییر در اجزای تقاضای نهایی
اقتصاد بر مصرف آب کشاورزی استان
خراسان رضوی

افزایش اجزای تقاضای نهایی به افزایش مصرف آب
منجر شدهاست .بخش کشاورزی باالترین سهم مصرف
آب را دارا بودهاست.

عربمازار و همکاران ()1395

1390
(ایران)

مطالعه روابط بین بخشی آب در اقتصاد
ایران

بخش کشاورزی با سهم آببری باال سهم کمی در تولید
اقتصادی را بهخود اختصاص دادهاست.

حیدری
()1395

1992-2012
(بین کشوری)

مطالعه ارتباط رشد اقتصادی و مصرف آب

بین رشد اقتصادی و مصرف آب رابطهای کوهانی شکل
وجود داشتهاست.

نصراللهی و زارعی ()1397

1390
(ایران)

بررسی جریانهای آب مجازی بین بخش-
های مختلف اقتصادی کشور به تفکیک
منابع آب داخلی و وارداتی

سهم مصرف آب کشور از منابع داخلی آب  75درصد
بودهاست .همچنین در بین بخشهای مختلف اقتصادی،
بخش کشاورزی بیشترین سهم مصرف آب را دارا
بودهاست.

هدف تحقیق

نتایج
رابطه کوهانی شکل بین مصرف آب شرب و درامد سرانه
تایید شدهاست.

ایران و بانک مرکزی است .برای تحلیل روابط بین متغیرها از
دادههای شاخص قیمتی مصرفکننده ،مصرف آب و ارزش افزوده
تولید در بخش کشاورزی و صنعت استفاده شدهاست .دادههای
ارزش افزوده با استفاده از شاخص قیمتی مصرفکننده به
قیمتهای ثابت سال  1390حقیقی شدهاند .با توجه به پایین

 -3-2معرفی دادهها
برای بررسی فرضیه منحنیزیست محیطی کوزنتس در بخش
کشاورزی و صنعت از دادههای دوره زمانی  1395-1370استفاده
میشود .قلمرو مکانی پژوهش دربرگیرنده کشور ایران است .ماخذ
دادهها سالنامه آماری آب وزارت نیرو ،سالنامه آماری مرکز آمار
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 3گزارش شدهاند.
مقدار آماره  chi2جدول با درجه آزادی ( )2برابر  5/991است.
با توجه به بزرگتر بودن آماره  chi2محاسبه شده از  chi2جدول
و همچنین کوچکتر بودن سطح احتمال آزمون از سطح ،%5
فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن متغیر رد میشود .بنابراین توزیع
متغیرهای پژوهش نرمال نیستند .از اینرو برای بررسی ارتباط
بین متغیرهای وابسته و توضیحی از رویکرد ناپارامتری استفاده
میشود.

بودن تعداد مشاهدات نخست نرمال بودن توزیع دادهها آزمون
میشوند .درصورت نرمال بودن توزیع دادهها برای برآورد ارتباط
بین متغیرهای پژوهش از رویکرد پارامتری و در غیر اینصورت از
رویکرد ناپارامتری استفاده میشود .برای بررسی نرمال بودن
توزیع دادهها از روش ( Royston )1991استفاده میشود .فرض
صفر در این آزمون به نرمال بودن توزیع دادهها داللت دارد و فرض
مقابل ،نرمال بودن توزیع دادهها را رد میکند .نتایج حاصل از
آزمون نرمال بودن توزیع دادهها در سطح معنیداری  %5در جدول

جدول  -3نتایج آزمون Royston
Pr
)(Skewness
0/0272

Pr
)(Kurtosis
0/04289

)adj chi2(2
6/57

0/0356

9/79

0/0075

10/77

0/0032

14/98

0/0018

متغیر

obs

ارزش افزوده بخش صنعت

26

ارزش افزوده بخش کشاورزی

26

0/0239

مصرف آب در بخش صنعت

26

0/0378

0/0049

مصرف آب در بخش کشاورزی

26

0/0351

0/0073

کرده ،ضرایب دقیقتری برآورد و فاصله اطمینان ضرایب را با
اعتماد بیشتری تعیین میکند .از اینرو ،روشهای نمونهگیری
مجدد با حداقل هزینه ،خطای نمونهگیری را نسبت به روشهای
مرسوم کاهش میدهند (سهیلی و همکاران .)1394 ،از اینرو ،در
اینجا برای تجزیه و تحلیل آماری و برآورد معادله ( )1رگرسیونی
از نرمافزار  Stataنسخه  14بر اساس رویکرد  Bootstrapرگرسیون
کوانتایل استفاده میشود.

 -3-3روش براورد الگو
همانگونه که اشاره شد برای برآورد الگوی پژوهش از روش
ناپارامتری استفاده میشود .بزرگترین مزیت روش ناپارامتری این
است که نیازی به درنظرگرفتن شکل و توزیع خاصی برای تابع
نیست .بنابراین ،زمانیکه توزیع دادهها نرمال نیست ،در رابطه با
استنتاج نتایج نگرانی وجود ندارد .در چنین شرایطی برآوردهای
ناپارامتری نتایج سازگار و کارآتری بهدست میدهند .یکی از
مشکالت متداول در رگرسیون ،دادههای پرت 4است که وجود این
دادهها باعث تغییر پارامترهای مدل میشود.
از دیگر مشکالتی که در اینجا بهمنظور رفع آن بحث میشود،
فرض نرمال بودن اجزای اختالل است که آمارههای مدل اعتبار
خود را از دست میدهند .یکی از روشهای حل این مسئله
استفاده از کوانتایل است .در رگرسیون کوانتایل به دادههای پرت
وزن کمتری داده میشود (سلیمیفر و همکاران .)1391 ،با
استفاده از رگرسیون کوانتایل ،میتوان از شاخصهای پراکندگی
و مرکزی مختلف برای بهدست آوردن یک تجزیه و تحلیل جامعتر
از رابطه متغیرها استفاده کرد .رویکرد رگرسیون کوانتایل که
توسط ) Koenker and Bassett (1978معرفی شد .همانند
رگرسیون معمولی (میانگین) برای تبیین ارتباط متغیر وابسته با
کوانتایلها و پیشبینی متغیر وابسته استفاده میشود .برمبنای
رگرسیون کوانتایل توزیع متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیر
مستقل شناسایی میشود .برای این منظور ،از برازشهای متعدد
مدل رگرسیون بر یک مجموعه داده بهازای کوانتایلهای مختلف
استفاده میشود .روش نمونهگیری مجدد  Bootstrapنیز
بادرنظرگرفتن تمامی حاالت تشکیل نمونه با ایجاد نمونههای
متعدد شرایط نمونه مورد مطالعه را به شرایط جامعه واقعی نزدیک

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Joint
Prob>chi2
0/0384

 -4یافتههای تجربی پژوهش
بررسی همبستگی به روش ناپارامتری بین متغیرها حاکی از وجود
رابطه مثبت بین ارزش افزوده و مصرف آب در بخشهای
کشاورزی و صنعت کشور است .با توجه به آماره Spearman
همبستگی بین متغیرهای ارزش افزوده و مصرف آب در بخش
کشاورزی و صنعت معنیدار و بهترتیب برابر  0/671و  0/74است.
همچنین آزمون رتبهای  Kendalبا فرض صفر مبنی بر استقالل
و عدم ارتباط بین دو متغیر بهمنظور معنیداری ارتباط بین
متغیرها استفاده شدهاست .جدول  4نتایج آزمون همبستگی بین
متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و
صنعت را نشان میدهد .سطح معنیداری برای آزمون یک درصد
در نظر گرفته شدهاست .در صورت کوچکتر بودن سطح احتمال
از یک درصد فرض صفر رد میشود.
با توجه به آماره آزمون و سطح احتمال گزارش شده مشاهده
میشود که عدم استقالل دو متغیر معنیدار است .بنابراین بر
اساس رویکرد ناپارامتریک همبستگی مثبت بین مصرف آب و
ارزش افزوده بخشها و وجود ارتباط و عدم استقالل آنها تایید
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کوانتایل باالتر از  0/5منحنی کوزنتس محیطزیست بین مصرف
آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی در فاصله اعتماد  %90تایید
میشود .در ابتدا رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش
کشاورزی مثبت بوده ولی با افزایش تولید و ارزش افزوده بخش
صنعت ارتباط بین دو متغیر منفی شدهاست .بنابراین فرضیه
کوزنتس آب در بخش کشاورزی پذیرفته میشود .البته نکته مهم
این است که ضریب مجذور لگاریتم ارزش افزوده در مقایسه با
لگاریتم ارزش افزوده بسیار کوچک است.

میشود .در ادامه نتایج حاصل از برآورد الگوی رگرسیونی در بخش
کشاورزی و صنعت ارایه میشوند .بهمنظور تخمین معادله ( )1از
الگوریتم فرآیند  Bootstrapبا  1000بار نمونهگیری و مقادیر
کوانتایل  0/75 ،0/5 ،0/25 ،0/1و  0/9استفاده شدهاست.
 -4-1نتایج برآورد الگو در بخش کشاورزی
برآورد اولیه نشان داد که ضریب توان سوم لگاریتم ارزش
افزوده بخش کشاورزی در سطح هیچ یک از کوانتایلها معنیدار
نیستند .لذا شکل تبعی رگرسیون به معادله درجه دوم تقلیل و
سپس معادله مورد نظر برآورد شد .نتایج حاصل از برآورد در
جدول  5مشاهده میشوند .مقدار آماره  t-studentو سطح
معنیداری حاکیاند ضرایب از لحاظ آماری معنادار هستند.
یافتههای حاصل از براورد نشان میدهند در فاصله اعتماد
( 95%سطح احتمال  )%5در مقادیر کوانتایل  0/5و پایینتر از آن
وجود فرضیه منحنی کوزنتس محیط زیست بین مصرف آب و
ارزش افزوده بخش کشاورزی تایید میشود .همچنین در مقادیر

 -4-2نتایج برآورد الگو در بخش صنعت
برآورد اولیه معادله ( )1در بخش صنعت نشان داد ضرایب درجه
سوم و درجه دوم لگاریتم ارزش افزوده در الگوی رگرسیونی
معنادار نیستند .ازاینرو ،برای بررسی ارتباط بین دو متغیر تنها
ارتباط خطی بین متغیرها برآورد شدهاست .نتایج برآورد ارتباط
لگاریتم ارزش افزوده و لگاریتم مصرف آب در بخش صنعت در
جدول  6خالصه شدهاند.

جدول  -4نتایج آزمون همبستگی
فرض صفر

نتایج آزمون

متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت مستقل از هم هستند.

)0/0001(180

متغیرهای مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مستقل از هم هستند.

)0/0001(177

جدول  -5نتایج برآورد رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی
نام متغیر

مقدار کوانتایل

مقدار ضرایب

لگاریتم ارزش افزوده کشاورزی

0/10

3/653318

𝒕
2/202

|𝒕| > 𝒑
0/039

( 7/835073و )-0/5284378

0/25

3/198438

2/16

0/041

( 6/256797و )0/140078

0/5

3/090224

4/52

0/000

( 5/900509و )2/18865

0/75

2/891587

1/83

0/061

( 4/261972و )1/34597

0/90

2/171685

1/74

0/068

( 3/856014و )1/01137

0/10

-0/3071112

-2/23

0/036

( 0/0548418و )-0/7774294

0/25

-0/3131948

-2/14

0/043

( -0/0101638و )-0/6162858

0/5

-0/303446

-4/49

0/000

( -0/215396و )-0/58526

0/75

-0/263175

1/79

0/072

( -0/146085و )-0/47503

0/90

-0/210428

1/71

0/081

( 0/0281641و )-0/382701

مجذور لگاریتم ارزش افزوده کشاورزی

فاصله اطمینان در سطح %95

جدول  -6نتایج برآورد رابطه مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت
نام متغیر

مقدار کوانتایل

مقدار ضرایب

عرض از مبدا

0/10

2/555834

𝒕
2/11

|𝒕| > 𝒑
0/04

( 6/154769و )-0/0403781

0/25

2/510631

22/42

0/000

( 2/741717و )2/279547

0/5

2/36443

17/41

0/000

( 0/2130214و )0/0996244

0/75

2/38459

15/16

0/000

( 2/966191و )2/06002

لگاریتم ارزش افزوده صنعت

فاصله اطمینان در سطح %95

0/90

2/684316

4/01

0/001

( 4/070907و )1/297774

0/10

0/0951694

2/01

0/047

( 1/1905308و )-0/1034671

0/25

0/1182491

5/13

0/000

( 0/0101638و )0/0707347

0/5

0/156143

5/67

0/000

( 2/644738و )2/084132

0/75

0/1552946

5/69

0/000

( 0/2115551و )0/098994

0/90

0/1083398

2/83

0/003

( 0/3455822و )-0/1289026
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مصرف آب و ارزش افزوده در بخش صنعت رابطه خطی مثبت و
معنادار بین دو متغیر را تایید کرد .بنابراین طی دوره مورد مطالعه
فرضیه منحنی زیستمحیطی کوزنتس در بخش صنعت پذیرفته
نمیشود .نکته مهم این است که با وجود مصرف پایین آب در
بخش صنعت ،وجود رابطه خطی و صعودی بین تولید و مصرف
آب در این بخش حایز اهمیت است.
شواهد تجربی ایران حاکی است طی دوره 1395-1370
بیشترین سهم مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است .از
اینرو ،مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی حیاتی است.
استفاده از فنآوریهای دوستدار محیط زیست همراه با مصرف
بهینه آب ،افزایش بهرهوری تولید و کارآیی مصرف آب در بخش
کشاورزی برای مدیریت مصارف آب ضروری هستند .برای
جلوگیری از کاهش منابع آبی کشور اقداماتی چون مهار آبهای
سطحی و ذخیره آبهایی که از کشور خارج میشوند ،الزم و مفید
هستند .عالوهبر مدیریت منابع و مصارف آب ،سیاستگذاران حوزه
آب میتوانند تولیدات محصوالت کشاورزی را متناسب با ارزش
اقتصادی آب ،خصوصیات اقلیمی و ویژگیهای جوی هر منطقه
برنامهریزی کرده و برای دستیابی به الگوی مصرف بهینه آب در
بخشهای مختلف تولیدی ،مصرف تحققیافته آب را کنترل کنند.
با اتخاذ چنین تصمیماتی میتوان آسیبهای اجتماعی-اقتصادی
آتی در اثر کمآبی را کاهش و زمینه تولید و توسعه اقتصادی کشور
را بهصورت پویا مطابق با چشمانداز سند توسعه فراهم کرد.

با توجه به آماره  t-studentو سطح احتمال آماره آن ،مشاهده
میشود در تمامی کوانتایلهای مورد بررسی ،عرض از مبدا و
ضریب لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت در فاصله اعتماد %95
معنیدار هستند .بنابراین ارتباط بین مصرف آب و ارزش افزوده
در بخش صنعت خطی و صعودی است .هرچند مصرف آب در این
بخش نسبت به بخش کشاورزی پایین است ،ولی در بلندمدت
میتواند مهم و قابل توجه باشد .از سوی دیگر ،معادله رگرسیون
( )1بهصورت لگاریتمی دو طرفه تعریف شدهاست .بنابراین،
ضرایب رگرسورها به کشش مصرف آب نسبت به ارزش افزوده
اشاره دارند .مقایسه کشش آب نسبت به ارزش افزوده بخش
کشاورزی و صنعت حاکیاست کشش مصرف آب نسبت به ارزش
افزوده در بخش کشاورزی بزرگتر از بخش صنعت است .یعنی با
افزایش یک درصد ارزش افزوده اقتصادی مصرف آب در بخش
کشاورزی بیشتر از بخش صنعت افزایش مییابد .بنابراین بخش
کشاورزی با تولید کمتر از مصرف آب بیشتری برخوردار است.
 -5نتیجهگیری
با توجه به پدیده کمآبی و لزوم مدیریت مصرف آب در بخشهای
مختلف اقتصادی کشور ،پژوهش حاضر با استفاده از فرضیه
منحنی زیستمحیطی کوزنتس رابطه بین آب مصرفی و ارزش
افزوده را در بخشهای کشاورزی و صنعت بررسی کردهاست.
بهمنظور تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها از دادههای
مصرف آب و ارزش افزوده در بخشهای کشاورزی و صنعت طی
دوره  1395-1370و رویکرد  Bootstrapرگرسیون کوانتایل
استفاده شدهاند .نتایج نشان میدهند طی دوره مورد مطالعه رابطه
کوهانی شکل بین مصرف آب و ارزش افزوده بخش کشاورزی
وجود داشتهاست که با فرضیه منحنی کوزنتس آب سازگار است.
بنابراین با افزایش تولید و ارزش افزوده ،مصرف آب تا نقطه بیشینه
افزایش و با ادامه تولید ،مصرف آب کاهش یافتهاست.
نکته مهم در این بررسی این است که نقطه برگشت با شیب
بسیار کم شروع شدهاست .یعنی ،میزان کاهش در رشد مصرف
آب از رشد ارزش افزوده کمتر بودهاست .بررسی کشش مصرف
آب و ارزش افزوده در بخش کشاورزی نشان داد  %1افزایش ارزش
افزوده ،مصرف آب را در حدود  %4/1افزایش دادهاست .میزان
مصرف باالی آب با توجه به سهم پایین ارزش افزوده بخش
کشاورزی در تولید کشور میتواند در دهههای آتی در صورت عدم
اتخاذ سیاستهای مناسب به کاهش هرچه بیشتر تولید و
بهرهوری بخش کشاورزی و کاهش ذخایر آبی منجر شود.
یافتههای فوق با نتایج مطالعات (Bhattarai ،Rock )1998
( ،)2008مهرآرا و همکاران (Najafi Alamdarlo (2016) ،)1390
و حیدری ( )1395مطابقت دارد .از سوی دیگر ،بررسی ارتباط
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

-6پینوشتها
1- Environmental Kuznets Curve
2- Bootstrap Quintile Regression
3- Turning Point
4- Outliers
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کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق ازجمله فلومترها ،فشارسنجها،
ارتفاعسنجها ،شیرآالت و  ...در شرکتهای آب و فاضالب بهاين دلیل که مالک
اندازهگیری و ارائهدهنده اطالعات از وضعیت تاسیسات و شبکههای توزيع آب و
شبکههای جمعآوری فاضالب هستند و در تصمیمگیری کارشناسان و مديران نقش
تعیینکنندهای دارند از اهمیت بااليی برای کلیه شرکتهای آب و فاضالب برخوردار
هستند .زيرا اينگونه تجهیزات تنها وسايل اندازهگیری و کنترل آب تولیدی ،فشار
شبکههای توزيع آب و تولیدکننده ساير اطالعات مورد نیاز در کلیه شرکتهای آب
و فاضالب در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات مناسب
کارشناسی و مديريتی میتوانند داشته باشند .بنابراين بايد همواره يکی از اهداف
و سیاستهای مسئولین شرکتها عالوهبر تهیه و خريد تجهیزات ابزار دقیق مقاوم
و با دقت باال ،بررسی صحت عملکرد تجهیزات در طول زمان باشد .در اينصورت
اطالعات موردنیاز مرتبط با تاسیسات با دقت مناسب اندازهگیری شده و تصمیمات
اتخاذ شده براساس اطالعات درست و مورد اعتماد است .بهنحوی که اين اطالعات
در کلیه جنبههای فنی و مالی دارای اهمیت هستند .از طرفی بهدلیل وجود انواع
و اقسام مدلهای تجهیزات ابزار دقیق با قابلیتها و دقتهای مختلف در بازار و
همچنین با توجه به توان مالی شرکتها انواع تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت و
دقتهای متفاوت در شرکتهای آب و فاضالب مورد استفاده قرار گرفتهاند .از طرف
ديگر فقدان فرايند نگهداری و بهرهبرداری مناسب از تجهیزات باعث ايجاد مشکالت
فراوان برای شرکتهای آب و فاضالب در بهرهبرداری و استفاده از اينگونه تجهیزات
و همچنین باعث وارد آمدن خسارات مالی قابلتوجهی به شرکتهای آب و فاضالب
شدهاند .بنابراين بهدلیل اهمیت موضوع ،خريد تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت مناسب
براساس يک فرايند مشخص و همچنین بررسی صحت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق
نصب شده در دوره های زمانی معین بهمنظور حصول اطمینان از عملکرد مناسب
تجهیزات ضروری است .در اين مقاله با توجه به قوانین مربوطه و تجربیات بهدست آمده،
مشکالت و مناسبترين راهکارهای رفع مشکالت برای خريد ،بهرهبرداری بهینه و
نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکتهای آب و فاضالب ارائه شده است.
کلمات کلیدی :تجهیزات ابزار دقیق ،بهرهبرداری ،شرکتهای آب و فاضالب ،تاسیسات
شبکه توزيع آب ،تاسیسات فاضالب ،آب بدون درآمد.

Technical Note
Problems and the Most Suitable Way of
Supplying, Operating and Maintaining the
Instruments in the Water and Wastewater
Companies
Hadi Jafari1*, Seyed Hadi Hosseini Bidar2 and Hamid Reza
Nikdad3
1- MSc. In Surveying Engineering, Director of the Office of
Consuption Management and Non-Revenue-Water, Water and
Wastewater Company of Hamedan Province, Hamedan, Iran.
2- Managing Director and Chief Executive Officer, Water and
Wastewater Company of Hamedan Province, Hamedan, Iran.
3- Deputy Director of Operational Section, Water and
Wastewater Company of Hamedan Province, Hamedan, Iran.
* Corresponding author, Email: jafarih4747@gmail.com
Received: 07/05/2018
Revised: 25/04/2019
Accepted: 27/04/2019

The quality and precision of the operation of instruments,
such as flowmeters, pressure gauges, altimeters, and
valves are of decisive importance for all water and
wastewater companies (WWCs), since they are the basis
for measuring and providing data on the status of the
water and wastewater installations and networks and thus
play an important role in the decisions made by experts
and managers. Such instruments are the only means of
measuring and controlling the production of water, the
pressure of water distribution networks and the
production of other data required by all the WWCs.
Therefore, one of the main goals and policies of the WWC
officials is to procure and purchase of instrumentation
with high precision, as well as verification of the correct
operation of the instruments over time. If such goals are
set and met, the information required for the installation
is accurately measured and the decisions taken are based
on the correct data. A specific process is therefore
required for purchase of instruments with a proper quality
as well as for periodical examination of the accuracy of
the instruments installed, to ensure the proper operation.
In this paper, based on experiments, the problems and the
most appropriate solution to the problems of purchase,
optimal operation and maintenance of instruments in the
water and wastewater companies are presented.
Keywords: Instrumentation equipment, Non-Revenue
Water, Sewage installations Water and wastewater
companies, Water distribution network facilities,
Utilization.

 -2-3مشکالت بهرهبرداری و نگهداری تجهیزات ابزار

 -1مقدمه

دقیق
وجود انواع و اقسام مدلهای تجهیزات ابزار دقیق با قابلیتها و
دقتهای مختلف در بازار و همچنین با توجه به توان مالی
شرکتها ،انواع تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت و دقتهای متفاوت
در شرکتهای آب و فاضالب مورد استفاده قرار گرفتهاند که باعث
ايجاد مشکالت فراوان برای شرکتهای آب و فاضالب در
بهرهبرداری و استفاده از اينگونه تجهیزات شدهاند (قرمزی،
 .)1395از طرفی تجهیزات ابزار دقیق در هر مقطع زمانی دارای
يکی از شرايط زير هستند )1 :کامال سالم بوده و دارای خطای در
بازه استاندارد است؛  )2خراب است؛  )3به ظاهر سالم بوده اما
عمال دارای خطای غیر استاندارد است.
همانگونه که مشخص است حالت اول مطلوب بوده و اصوال
مربوط به تجهیزات جديد است .در حالت دوم ،تجهیزات ابزار
دقیق بهدلیل خراب بودن در دستور کار تعويض قرار میگیرد .اما
حالت سوم که قاعدتا مربوط به تجهیزات ابزار دقیق فرسوده است
علیرغم بهظاهر سالم بودن عملکرد ،دارای خطای غیراستاندارد
است .در اين مقاله با بررسی تعدادی از کنتورهای فرسوده تاثیر
عملکرد اينگونه کنتورها بر میزان هدررفت ظاهری و آب بدون
درآمد در شرکتهای آب و فاضالب را بررسی و تحلیل میشود.

 خرابی متعدد تجهیزات بهداليل مختلف در طول سال که عمالبهرهبرداری و استفاده از تجهیزات را غیرممکن میسازد؛
 عدم وجود تجهیزات محافظ برقی مناسب و با کیفیت؛ عدم کارايی مناسب استاباليزها (تثبیت کننده ولتاژ) بهدلیلعدم وجود سیستم ارت؛
 فرسودگی تجهیزات ابزار دقیق با عمر باالی  5سال؛ خرابی قابل توجه ديتاالگر تجهیزات ابزار دقیق؛ عدم انجام نظارت دقیق بر نصب تجهیزات ابزار دقیق؛ باال بودن زمان تعمیرات دستگاهها توسط شرکتهای فروشندهبهداليل مختلف از جمله نداشتن نماينده در شهر محل نصب
تجهیزات يا عدم اخذ ضمانتنامه معتبر از فروشنده و نداشتن
انگیزه الزم در ارائه خدمات و پشتیبان بهموقع؛
 عدم پشتیبانی مناسب و بهموقع توسط شرکتهای فروشنده؛ وجود ايرادات اساسی در ديتاالگرهای تجهیزات (وجود مشکلدر تخلیه اطالعات و بهرهبرداری از اطالعات ذخیره شده)؛
 تعمیر ديتاالگرها منوط به بازشدن نمايشگر و ارسال دستگاه بهشرکت سازنده و صرف زمان و هزينه باال است .لذا خرابی متعدد
ديتاالگر در طول سال عمال بهرهبرداری از دستگاه را مختل
مینمايد؛
 عدم ارائه نرمافزار مناسب توسط شرکتهای فروشنده برایبهرهبرداری از اطالعات تجهیزات؛
 وجود انواع نرمافزارهای مختلف بهرهبرداری از تجهیزات ابزاردقیق توسط شرکتهای فروشنده؛
 -عدم امکان پايش اطالعات تجهیزات ابزار دقیق قديمی.

 -2-1مشکالت مربوط به کمیته فنی

 -3راهکارهای عملی رفع مشکالت خرید ،بهرهبرداری و

 عدم وجود کمیته فنی خريد تجهیزات در شرکتهای آب وفاضالب در کلیه سطوح معامالت (معامالت کوچک ،متوسط و
مناقصه)؛
 کامل نبودن نفرات متخصص کمیته فنی؛ عدم تشکیل منظم جلسات کمیته فنی خريد تجهیزات درشرکتهای آب و فاضالب در کلیه سطوح معامالت.

نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکتهای آب و

 -2مشکالت خرید ،بهرهبرداری و نگهداری تجهیزات ابزار
دقیق در شرکتهای آب و فاضالب
مهمترين مشکالت خريد و بهرهبرداری تجهیزات ابزار دقیق در
شرکتهای آب و فاضالب عبارتند از:

فاضالب
 -3-1تشکیل کمیته فنی خرید تجهیزات ابزار دقیق با
اعضای کامل و متخصص
بهمنظور اتخاذ تصمیمات مناسب و استفاده از تجربیات
کارشناسان و همچنین استفاده از تخصصهای الزم ،تشکیل
کمیته فنی برای تهیه مشخصات فنی تجهیزات ضروری است.
همچنین بايد توسط مديرعامل شرکت برای کلیه اعضا ابالغ
عضويت در کمیته فنی صادر شود.

 -2-2مشکالت مربوط به مشخصات فنی تجهیزات
 عدم هماهنگی با کمیته فنی در خريد برخی از تجهیزات؛ عدم وجود مشخصات فنی استاندارد برای تجهیزات ابزار دقیق؛ عدم تهیه مشخصات فنی تجهیزات توسط شرکتهای آب وفاضالب؛
 -4تهیه مشخصات فنی ناقص تجهیزات توسط شرکتهای آب و
فاضالب.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -3-2ارجاع کلیه درخواستهای خرید تجهیزات ابزار
دقیق به کمیته فنی
بهمنظور اطمینان از انجام فرايند خريد و بهرهبرداری مناسب
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آب و فاضالب توصیه میشود شرايط و دقت عملکرد تجهیزات
مطابق با مشخصات فنی تهیه شده در طول مراحل ساخت و
آمادهسازی توسط شرکت بازرس ذیصالح بررسی و تائیديه فنی
دستگاهها با نصب برچسب و انجام مکاتبات الزم از شرکت بازرس
دريافت شود.

از تجهیزات بايد کلیه درخواستهای خريد تجهیزات به کمیته
فنی رای بررسی ارسال شود.
 -3-3برگزاری جلسات کمیته فنی خرید تجهیزات در
کلیه سطوح معامالت
عموما جلسات کمیته فنی برای خريد تجهیزات بهصورت
برگزاری مناقصه و در معامالت بزرگ تشکیل میشود .لذا بهدلیل
افزايش سقف ريالی انجام معامالت متوسط و کوچک در سالهای
اخیر ،پیشنهاد میشود کمیته فنی برای خريد تجهیزات در
معامالت متوسط و کوچک تشکیل شده و کلیه درخواستهای
خريد تجهیزات ابزار دقیق به کمیته فنی ارجاع شود.

 -3-7دریافت دستورالعملهای نصب و بهرهبرداری،
نگهداری و ایمنی به زبان فارسی از فروشنده
يکی از راهکارهای مناسب بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات
دريافت و بررسی دستورالعملهای مربوطه به زبان فارسی از
فروشندگان تجهیزات است .اين دستورالعملها در هنگام آموزش
نحوه بهرهبرداری و بهخصوص در هنگام نظارت بر نصب تجهیزات،
کاربرد قابلتوجهی دارند.

 -3-4تهیه مشخصات فنی کامل تجهیزات ابزار دقیق
توسط کمیته فنی

 -3-8انعقاد قرارداد خرید و نصب تجهیزات با فروشنده

عموما مشخصات فنی تجهیزات ابزار دقیق برای خريد
تجهیزات بهصورت برگزاری مناقصه تهیه میشود .لذا بهدلیل
افزايش سقف ريالی انجام معامالت متوسط و کوچک در سالهای
اخیر ،ضروری است کمیته فنی برای خريد تجهیزات در معامالت
متوسط و کوچک تشکیل و مشخصات فنی کامل تجهیزات تهیه
شود.

در سطوح معامالت متوسط و بزرگ
بهمنظور اطمینان از نحوه صحیح نصب و انجام گارانتی
تجهیزات توسط فروشنده ،ضروری است با فروشنده قرارداد خريد
و نصب منعقد شود .البته در حالحاضر برای معامالت بزرگ،
قرارداد مبادله میشود .اما در خصوص معامالت متوسط قرارداد
منعقد نمیشود .لذا بهدلیل افزايش سقف ريالی انجام معامالت
متوسط در سالهای اخیر ،انعقاد قرارداد با فروشنده در سطح
معامالت متوسط نیز ضروری است.

 -3-5هماهنگی کامل با دفتر انفورماتیك و فناوری
اطالعات در خصوص حصول اطمینان از بسترسازی امنیت
اطالعات در زمینه نگهداری و انتقال اطالعات تولید شده

 -3-9دریافت گارانتی دستگاهها حداقل بهمیزان  3تا 5

توسط تجهیزات

سال و دریافت ضمانتنامه انجام تعهدات از فروشنده در

در سالهای اخیر با توجه به گسترش استفاده از بسترهای
انتقال اطالعات و استفاده از سرويسهای تحت وب ،موضوع امنیت
اطالعات بسیار با اهمیت است .بنابراين ضروری است در هنگام
تهیه مشخصات فنی تجهیزات نظر کارشناسان دفتر انفورماتیک و
فناوری اطالعات اخذ و در مشخصات فنی درج شود .همچنین
پس از خريداری تجهیزات کارشناسان فناوری اطالعات بايد
بسترهای تبادل اطالعات و نرمافزارهای مربوط به تجهیزات را با
توجه به استانداردهای ذيربط از لحاظ نرمافزاری و سختافزاری
(سرور محل ذخیره اطالعات) بررسی و شرايط ايمنی و امنیت
اطالعات را تائید نمايند .در اينصورت استفاده از تجهیزات و تبادل
اطالعات مجاز است.

کلیه خریدها و سطوح معامالت
يکی از مناسبترين و اجرايیترين راهکارهای بهرهبرداری
مناسب از تجهیزات ابزار دقیق اخذ گارانتی از فروشنده بهمدت
حداقل  3تا  5سال است .اين راهکار تضمین میکند دستگاه نصب
شده حداقل در سالهای اولیه با توجه به پشتیبانی رايگان آن
توسط فروشنده در مدار بهرهبرداری قرار گیرد .همچنین ضمانت
اجرايی ارائه خدمات مناسب توسط فروشنده در زمان گارانتی
تجهیزات ،انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتنامه انجام تعهدات و گارانتی
است .البته انعقاد قرارداد و اخذ ضمانتنامه در معامالت بزرگ در
حالحاضر در شرکتهای آب و فاضالب انجام میشود .اما در
معامالت متوسط و کوچک انجام نمیشود .لذا توصیه اکید میشود
حداقل در معامالت متوسط ،خريد با انعقاد قرارداد و يا با اخذ
ضمانتنامه بانکی بهمیزان حداقل  %20مبلغ مورد معامله انجام
تعهدات و گارانتی براساس مشخصات فنی انجام شود .اين اقدام
نیازمند اصالح فرايند خريد در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی
است.

 -3-6استفاده از شرکتهای بازرس برای بررسی کیفیت
اولیه تجهیزات خریداری شده
عالوهبر استفاده از کارشناسان خبره در شرکتهای آب و
فاضالب و بهمنظور باالبردن کیفیت و دقت بررسی عملکرد
تجهیزات خريداری شده و قبل از ارسال تجهیزات به شرکتهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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نیروهای داخلی يا نیروهای بخش خصوصی الزامی است.
چکلیستهای تهیه شده بايد بهصورت ماهانه در سیستمهای
نرمافزای مربوطه ثبت شود .بهنحوی که گزارشات کنترلی توسط
کارشناسان بررسی و براساس آن ،اقدامات الزم در راستای
بهرهبرداری مناسب از تجهیزات انجام شود .انجام اين اقدام با توجه
به ذکر جزئیات برای کلیه تجهیزات ضروری بوده و حتی شامل
تجهیزات کنترل شده توسط سیستمهای تلهمتری و اسکادا نیز
میشود.

 -3-10انجام نظارت دقیق بر نصب تجهیزات مطابق با
مشخصات فنی و دستورالعملهای مربوطه
در راستای اطمینان از بهرهبرداری مناسب از تجهیزات ابزار
دقیق انجام نظارت بر نحوه نصب تجهیزات براساس مشخصات
فنی ،دستورالعملهای نصب و بهرهبرداری و دستورالعملهای
ايمنی ضروری است .يکی از مشکالت عمده استفاده از تجهیزات،
نبود نظارت کافی در هنگام نصب تجهیزات است.
 -3-11ارائه آموزش بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات
ابزار دقیق توسط فروشنده به نمایندگان خریدار براساس

 -3-14معرفی نماینده مقیم برای نگهداری و انجام بازدید

دستورالعملهای مربوطه

ماهانه از دستگاهها توسط فروشنده

ارائه آموزش نحوه بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات توسط
فروشنده به نماينده يا نمايندگان خريدار ضروری بوده و بايد در
قالب کالسها و کارگاههای آموزشی تئوری و عملی رايگان
براساس دستورالعملهای ارائه شده انجام شود .درج ارائه موارد
آموزشی در مشخصات فنی ضروری است.

در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و استفاده از
نیروهای بخش خصوصی برای نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق،
بايد نیرو يا نیروهای بخش خصوصی در شهر مرکزی استان مقیم
باشند .يکی از معضالت و مشکالت فعلی در خصوص نگهداری
تجهیزات ،عدم ارائه بهموقع خدمات پشتیبانی توسط شرکتهای
فروشنده تجهیزات است .يکی از داليل اصلی آن عدم حضور
نماينده شرکت فروشنده در محل ارائه خدمات است .لذا پیشنهاد
میشود بهصورت اکید در کلیه مشخصات فنی خريد تجهیزات
ابزار دقیق جمله زير قید شود" :بهمنظور نصب و ارائه بهموقع
خدمات گارانتی و پشتیبانی دستگاهها ،فروشنده موظف است
حداکثر يک ماه پس از تاريخ اعالم برنده ،نسبت به معرفی نماينده
مقیم در شهر مرکزی استان و مورد تائید کارفرما (بهصورت کتبی)
اقدام نمايد".

 -3-12پیشبینی فرآیند بهرهبرداری و نگهداری از
تجهیزات (بهصورت امانی یا توسط بخش خصوصی با انعقاد
قرارداد)
يکی از مشکالت اساسی و قابلتوجه فعلی استفاده و
بهرهبرداری از تجهیزات ابزار دقیق در اکثر شرکتهای آب و
فاضالب عدم وجود فرايند نگهداری از تجهیزات است .اين موضوع
عمال امکان استفاده مناسب ،بهروز و قابلاطمینان از تجهیزات را
فراهم نکرده و اکثر تجهیزات بهداليل مختلف از مدار بهرهبرداری
خارج هستند .بههمین دلیل تنها راهکار بهرهبرداری مناسب و
امکانپذير برای استفاده از تجهیزات ابزار دقیق و بهخصوص
تجهیزات ايرانی ،ايجاد فرايند نگهداری از تجهیزات است .اين
فرايند میتواند توسط نیروهای شرکتهای آب و فاضالب
(درصورت داشتن تخصص الزم و داشتن مهارت کافی) ،توسط
بخش خصوصی و يا بهصورت ترکیبی از نیروهای شرکتهای آب
و فاضالب و نیروهای بخش خصوصی انجام شود .نحوه انتخاب
نیرو برای نگهداری از تجهیزات ،بستگی به تخصصی بودن
نگهداری و اهمیت تجهیزات ابزار دقیق دارد .همچنین استفاده از
نیروهای بخش خصوصی بايد در قالب قراردادهای ساالنه نگهداری
و پشتیبانی تجهیزات ابزار دقیق انجام شود.

 -3-15دریافت اطالعات تجهیزات ابزار دقیق از طریق
سیستم تلهمتری
پیشنهاد میشود قبل از خريد تجهیزات ابزار دقیق ،سیستم
تلهمتری شهر محل نصب تجهیزات بررسی و درصورت وجود
سیستم تلهمتری از مدير يا کارشناس تلهمتری در جلسه کمیته
فنی دعوت بهعمل آيد .بهنحوی که مشخصات فنی تجهیزات بايد
بهگونهای تهیه شود که پس از خريد ،قابلیت اتصال به سیستم
تلهمتری را داشته باشد و از خريد تجهیزات اضافی و موازیکاری
اجتناب شود .شکل  1نمودار جريان مراحل فوق را نشان میدهد.
 -4هزینههای تعمیر و نگهداری تجهیزات
همانگونه که اشاره شد تجهیزات ابزار دقیق تنها وسايل
اندازهگیری و کنترل آب تولیدی ،فشار شبکههای توزيع آب و
تولیدکننده ساير اطالعات مورد نیاز در کلیه شرکتهای آب و
فاضالب در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ
تصمیمات مناسب کارشناسی و مديريتی میتوانند داشته باشند.

 -3-13تهیه چكلیست بازدید ماهانه از تجهیزات و
دستگاهها
يکی از اقدامات موثر که باعث مستندسازی و کنترل فرايند
نگهداری از تجهیزات میشود ،تهیه چکلیست بازديدهای ماهانه
از تجهیزات است .استفاده از چکلیست بازديدهای ماهانه توسط
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 ،1397مبلغ  15/389/561/958ريال است .بنابراين درصورت
رعايت دستورالعمل ارائه شده در اين مقاله ،عالوهبر در اختیار
داشتن ابزار دقیق مناسب که نتیجه آن داشتن اطالعات بهموقع
و دقیق است ،میتوان هزينههای تعمیر تجهیزات را به حداقل
ممکن کاهش داد .در ادامه نمونه هايی از نصب نامناسب و کیفیت
نامناسب تجهیزات ابزار دقیق در شکلهای  1تا  5ارائه میشود.

از طرف ديگر فقدان فرايند نگهداری و بهرهبرداری مناسب از
تجهیزات باعث ايجاد مشکالت فراوان برای شرکتهای آب و
فاضالب در بهرهبرداری و استفاده از اينگونه تجهیزات و همچنین
باعث وارد آمدن خسارات مالی قابلتوجهی به شرکتهای آب و
فاضالب شدهاند .بهعنوان نمونه هزينه تعمیرات تجهیزات ابزار
دقیق در شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان در سال
 ،1396مبلغ  17/534/944/238ريال و در  10ماهه اول سال

شروع

تشکیل کمیته فنی خريد تجهیزات ابزار دقیق با اعضای کامل و متخصص
ارجاع کلیه درخواستهای خريد تجهیزات ابزار دقیق به کمیته فنی
برگزاری جلسات کمیته فنی خريد تجهیزات در کلیه سطوح معامالت

تهیه مشخصات فنی کامل تجهیزات ابزار دقیق توسط کمیته فنی
هماهنگی کامل با دفتر انفورماتیک و فناوری اطالعات درخصوص حصول اطمینان از بسترسازی امنیت اطالعات در زمینه
نگهداری و انتقال اطالعات تولید شده توسط تجهیزات

استفاده از شرکتهای بازرس برای بررسی کیفیت اولیه تجهیزات خريداری شده
دريافت دستورالعملهای نصب و بهرهبرداری ،نگهداری و دستورالعملهای ايمنی بهزبان فارسی از فروشنده

انعقاد قرارداد خريد و نصب تجهیزات با فروشنده در سطوح معامالت متوسط و بزرگ

دريافت گارانتی دستگاهها حداقل به میزان  3تا  5سال و دريافت ضمانتنامه انجام تعهدات و گارانتی از فروشنده در کلیه
خريدها و سطوح معامالت

انجام نظارت دقیق بر نصب تجهیزات مطابق با مشخصات فنی و دستورالعملهای مربوطه

ارائه آموزش بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق توسط فروشنده به نمايندگان خريدار

پیشبینی فرآيند بهرهبرداری ونگهداری ازتجهیزات (بهصورت امانی يا توسط بخش خصوصی با انعقاد قرارداد)

تهیه چک لیست بازديد ماهانه از تجهیزات و دستگاهها

معرفی نماينده مقیم برای نگهداری و انجام بازديد ماهانه از دستگاهها توسط فروشنده
دريافت اطالعات تجهیزات ابزار دقیق از طريق سیستم تلهمتری

پايان
شکل  -1نمودار جریان راهکارهای عملی رفع مشکالت خرید ،بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکتهای آب و فاضالب
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شکل  -2عدم نصب صحیح کابل نمایشگر دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی (فلومتر  DMAورودی شهرک فرهنگیان شهر همدان)

شکل  -2ساخت منهول نامناسب فلومتر الکترومغناطیسی (منهول بدون دال است)

شکل  -3کیفیت نامناسب سنسور و نحوه نامناسب نصب سنسور فلومتر الکترومغناطیسی
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شکل  -4نصب غیر ایمن و بدون محافظ کابلهای ارتباطی تابلوی دستگاه کنترلگر فشارشکن و برق شهری

شکل  -5عدم نگهداری مناسب از سنسور فلومتر الکترومغناطیسی

و دقیق است ،میتوان هزينههای تعمیر تجهیزات را به حداقل
ممکن کاهش داد.

 -4هزینههای تعمیر و نگهداری تجهیزات
همانگونه که اشاره شد تجهیزات ابزار دقیق تنها وسايل
اندازهگیری و کنترل آب تولیدی ،فشار شبکههای توزيع آب و
تولیدکننده ساير اطالعات مورد نیاز در کلیه شرکتهای آب و
فاضالب در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ
تصمیمات مناسب کارشناسی و مديريتی میتوانند داشته باشند.
از طرف ديگر فقدان فرايند نگهداری و بهرهبرداری مناسب از
تجهیزات باعث ايجاد مشکالت فراوان برای شرکتهای آب و
فاضالب در بهرهبرداری و استفاده از اينگونه تجهیزات و همچنین
باعث وارد آمدن خسارات مالی قابلتوجهی به شرکتهای آب و
فاضالب شدهاند .بهعنوان نمونه هزينه تعمیرات تجهیزات ابزار
دقیق در شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان در سال
 ،1396مبلغ  17/534/944/238ريال و در  10ماهه اول سال
 ،1397مبلغ  15/389/561/958ريال است .بنابراين درصورت
رعايت دستورالعمل ارائه شده در اين مقاله ،عالوهبر در اختیار
داشتن ابزار دقیق مناسب که نتیجه آن داشتن اطالعات بهموقع
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -5نتیجهگیری
 اکثر تجهیزات ابزار دقیق خريداری شده و مورد استفاده در بیشترشرکتهای آب و فاضالب بهداليل مختلف خراب بوده و عمال
بهرهبرداری از اين تجهیزات امکانپذير نیست .از داليل اصلی آن وجود
نقص در فرايند خريد ،نصب و بهرهبرداری از تجهیزات ،وجود قوانین
محدودکننده و عدم استراتژی مناسب در شرکتهای آب و فاضالب
است .لذا بهمنظور خريد و بهرهبرداری مناسب و قابلاطمینان از
تجهیزات ابزار دقیق و جلوگیری از ضرر و زيانهای مالی قابلتوجه
مربوط به عدمامکان بهرهبرداری از تجهیزات ،ضروری است فرايند بهینه
و کامل خريد ،نصب ،بهرهبرداری و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در
شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستايی ضمن رعايت قوانین
مربوطه ايجاد و اجرا شود .در اين مقاله با توجه به قوانین مربوطه و
تجربیات بهدست آمده در شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان
که دارای نتايج مفید و قابلتوجهی بوده ،مشکالت و مناسبترين
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راهکارهای رفع مشکالت برای خريد ،بهرهبرداری مناسب و نگهداری از
تجهیزات ابزار دقیق در شرکتهای آب و فاضالب ارائه شده است.

 برخی از تجهیزات ابزار دقیق پس از چند سال بهرهبرداری دقتخود را از دست داده و هرچند هنوز خراب نیستند اما دارای دقت
مناسبی نبوده و بهدلیل فرسودگی قطعات مکانیزم ،اکثرا دارای
دقت کافی نبوده و شرکتهای آب و فاضالب از ايننظر زيانهای
بسیاری متحمل میشوند .از طرفی در اکثر شرکتهای آب و
فاضالب به اين موضوع کمتر توجه شده و بیشتر در خصوص
تعويض تجهیزات ابزار دقیق خراب سرمايه گذاری میشود .لذا با
توجه به اينکه تجهیزات ابزار دقیق تولیدکننده اطالعات موردنیاز
تصمیمگیری بوده و از لحاظ درآمدی و هدررفت ظاهری دارای
اهمیت بااليی برای شرکتهای آب و فاضالب هستند ،بنابراين
انجام بررسیها و تحقیقات مربوطه در راستای انتخاب تجهیزات
مناسب و مقاوم و ايجاد فرايند بررسی عملکرد و نگهداری
تجهیزات برای شرکتهای آب و فاضالب مهم و ضروری است.
 -6مراجع
رضايی ،م" ،)1395( ،.استفاده از سیستم قرائت از راه دور در
مديريت منابع آب" ،سومین همايش ملی اندازهگیری جريان
سیاالت در صنايع نفت ،گاز ،پااليش ،پتروشیمی و آب ،تهران.
قرمزی ،ن" ،)1395( ،.تاثیر سیستمهای اندازهگیری بر مديريت
عرضه و تقاضا و توسعه پايدار" ،سومین همايش ملی

اندازهگیری جريان سیاالت در صنايع نفت ،گاز ،پااليش،
پتروشیمی و آب ،تهران.
مبینی ،ع" ،)1385( ،.برنامهريزی استراتژيک آب بدون درآمد و
شاخصهای آن" ،کارگاه دفتر مديريت مصرف و کاهش آب
بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،تهران.
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مصاحبه






مهندس سیدزاده
مدیر دفتر مدیریت مصرف ،خدمات مشترکین و نظارت بر



شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور



کاهش هدررفت

* لطفا مختصری از سوابق علمی و اجرایی خود را بیان


کنید.
 اینجانب علی سیدزاده متولد سال  1356در شهرستان گناباداستان خراسان رضوی ،دارای مدرک لیسانس مهندسی علمی
کاربردی عمران ساختمانهای آبی از دانشگاه صنعت آب و برق
(شهید عباسپور تهران) و فوق لیسانس مدیریت شهری از دانشگاه
آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران هستم .در سال  1379در شرکت
مهندسین مشاور مشانیر تهران با سمت کارشناس عمران مشغول
به کار شدم و در سال  1380در شرکت آب و فاضالب مشهد کار
تخصصی خود را در صنعت آب و فاضالب آغاز نمودم .در سال
 1385به شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور منتقل شده و تا
سال  1392بهعنوان کارشناس در دفتر مدیریت مصرف و نظارت
بر کاهش هدررفت آب مشغول بهکار بودم .از سال  1392تاکنون
نیز بهعنوان مدیرکل دفتر مدیریت مصرف ،خدمات مشترکین و
نظارت بر کاهش هدررفت آب در حال انجام وظیفه هستم .تمرکز
کاری اینجانب در شرکت آب و فاضالب بر مسائل مرتبط با
شبکههای توزیع اعم از اصالح و بازسازی،حوادث و اتفاقات،
روشهای کاهش آب بدون درامد و مدیریت بهینه مصرف آب بوده
است.












* لطفا شرح وظایف و ساختار دفتر مدیریت مصرف و
کاهش آب بدون درآمد را توضیح دهید.
 اهم شرح وظایف عبارتند از


نظارت بر تهیه و تدوین برنامههای مطالعاتی و عملیاتی
کاهش آب بدون درامد؛
نظارت بر انتخاب و کارکرد پایلوتهای مطالعاتی و عملیاتی
آب بدون درامد؛
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جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای برآورد آب بدون درآمد و
تشکیل بانک اطالعاتی آب بدون درامد در سطح کشور؛
بررسی ،ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات دورهای
شرکتهای آب و فاضالب و شناسایی نقاط قوت و ضعف و
ارائه راهکارهای اصالحی از طریق تهیه و تدوین شاخصهای
ارزیابی در بخش آب بدون درامد؛
مشارکت در تهیه ،تدوین و بهروزرسانی استانداردها و
دستورالعملهای اجرایی کنترل و کاهش آب بدون درامد؛
نظارت بر اجرای آییننامهها و دستورالعملهای ابالغی در
زمینه کنترل و کاهش آب بدون درامد؛
همکاری در زمینه تهیه و تدوین استانداردها و
دستورالعملهای مورد نیاز در زمینه انواع کنتورهای آب؛
انجام مطالعات بهمنظور توسعه اصول ،مفاهیم و
زیرساختهای مورد نیاز برای کنترل و کاهش آب بدون
درامد؛
تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی در زمینه وضعیت آب بدون
درامد شرکتهای آب و فاضالب؛
نظارت بر تهیه و تدوین نقشههای تراکم حوادث و اتفاقات و
خطوط هم فشار؛
همکاری در تهیه و تدوین و اجرای استانداردها و
دستورالعملهای مورد نیاز در زمینه انواع لولهها ،اتصاالت
شبکه و انشعابات آب؛
نظارت بر اجرای صحیح انشعابات آب و خرید کنتور مطابق
با استانداردها و دستورالعملهای ابالغی؛
انجام مطالعات بهمنظور آسیبشناسی کاربرد انواع لولهها در
شبکههای توزیع و انشعابات آب بهمنظور جلوگیری از
هدررفت آب و تهیه و ابالغ دستورالعملهای الزم؛
تهیه و تدوین شاخصها و پارامترهای ارزیابی شرکتهای
آب و فاضالب در زمینه کنترل و کاهش آب بدون درامد؛
برنامه ریزی جهت ارتقای سطح دانش علمی و تجربی
مدیران و کارشناسان مرتبط با مبحث آب بدون درامد در
سطح شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی از طریق
برگزاری کارگاهها و کنفرانسهای آموزشی و بازدیدهای
تخصصی در داخل و خارج کشور؛
برنامهریزی و انجام مطالعات برای استفاده از ظرفیتهای
بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در
زمینه کاهش آب بدون درامد و نظارت بر پروژههای مرتبط
در سطح کشور؛
انجام بازدیدهای تخصصی از شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی و تهیه گزارشهای الزم در زمینه کاهش
آب بدون درامد؛
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فاضالب ،رایزنی با مقامات باالدستی و سایر فعالیتها جزء
برنامههای مدنظر است.

مشارکت در تهیه و تدوین برنامههای توسعه ملی در زمینه
کاهش آب بدون درامد؛
تهیه و تدوین دستورالعملهای مرتبط با مدیریت مصرف آب
و انجام مطالعات مرتبط؛
همکاری و ارتباط با مجامع بینالمللی در زمینه ارتقای سطح
دانش آب بدون درامد و انجام بازدیدهای علمی و تخصصی
مرتبط.

* چالشهای موجود برای کاهش آب درآمد در شهرهای
مختلف کشور چیست؟
 اولین گام در جهت کاهش آب بدون درآمد شناخت اجزای آببدون درامد است .در همین رابطه یکی از بزرگترین چالشها،
موضوع تجهیزات اندازهگیری (کنتور) و مسائل مرتبط با آن است.
در شرکتهای آب و فاضالب بهدلیل کمبود منابع مالی کافی هنوز
تعداد زیادی از منابع تولید و ورودیهای شبکههای توزیع فاقد
کنتور یا دارای کنتور خراب هستند که اندازهگیری میزان آب
بدون درآمد را با خطا مواجه میکند .بدیهی است درصورت عدم
شناخت کامل از وضعیت آب بدون درامد و اجزای آن ،راهکارها و
اقدامات عملیاتی نیز به انحراف خواهد رفت .افزایش قیمت
تجهیزات اندازهگیری نیز در سالهای اخیر اعم از کنتورهای
خانگی و فلومترها مزید بر علت شده است و شرکتهای آب و
فاضالب را با مشکل جدی مواجه نموده است .این درحالی است
که بهدلیل گران شدن مواد اولیه که در ساخت کنتور بهکار میرود
و قطعات وارداتی و به طبع آن ،کاهش توان خرید شرکتهای آب
و فاضالب و بدهی های انباشته آنها به تولیدکنندگان داخلی،
تولیدکنندگان نیز با مشکالت بزرگی مواجه شدهاند.
از دیگر چالشها میتوان به مواردی همچون کمبود اعتبار
برای انجام فعالیتهای مرتبط ،اعم از اصالح و بازسازی شبکههای
فرسوده ،مدیریت فشار ،نشتیابی و رفع نشت ،طراحی و اجرای
مناطق ایزوله ( ،)DMAعدم وجود زیرساختهای تلهمتری و کنترل
در تمامی شهرها ،توسعه ناموزون و غیراصولی شبکههای توزیع،
روشهای قرائت سنتی کنتورها و عدم اعتقاد کامل مدیران شهرها
به مقوله آب بدون درآمد بهعنوان یک راهکار اساسی در جهت
افزایش بهرهوری اشاره نمود.

* در چارت جدید سازمانی چه تغییراتی در حوزه کاری
دفتر شما ایجاد میشود .بهنظر شما نقاط ضعف و قوت این
تغییرات چیست؟
 در چارت جدید که با هدف ادغام شرکتهای آب و فاضالبشهری و روستایی تدوین شده ،مقرر شده عنوان دفتر به دفتر
بهرهبرداری ،توسعه و نظارت بر کاهش هدررفت آب شبکههای
توزیع تغییر یابد .یکی از مهمترین نکات مثبت این چارت در
اختیارگیری کلیه فعالیتهای مرتبط با شبکههای توزیع اعم از
اصالح وبازسازی شبکه ،واگذاری انشعاب آب ،توسعه شبکه،
نگهداری و تعمیرات و غیره ،توسط دفاتر نظارت بر کاهش آب
بدون درآمد است که باعث خواهد شد مدیران و کارشناسان دفاتر
مذکور دارای قدرت عملیاتی بیشتری برای کاهش آب بدون درآمد
بوده و صرفا جنبه مطالعاتی و نظارتی نداشته باشند.
یکی از نکات ضعف چارت جدید نیز گستردگی فعالیتهای
مرتبط با شبکه توزیع و عدم تمرکز کامل بر مقوله آب بدون
درامد است که درصورت بهکارگیری نیروی کارشناسی کافی و
متناسب با وظایف ،این مشکل قابل برطرف شدن است.
* لطفا بهطور خالصه وضعیت آب درآمد در شبکههای
توزیع آب کشور را بیان کنید.
 بر اساس آخرین جدول باالنس آب کشور در بخش شهری میزانآب بدون درآمد  %24/9است که  %12/9مربوط به هدررفت
واقعی %10/5 ،درصد هدررفت ظاهری و  %1/5درصد مربوط به
مصارف مجاز بدون درآمد است .این میزان آب بدون درآمد معادل
حجمی حدودا  1/5میلیارد مترمکعب در سال است.

* آیا به وجود بحران یا ورشکستگی آبی در کشور اعتقاد
دارید؟ اگر بلی مهمترین اولویتهای شما در جهت کاهش
این بحران چیست؟
 این واقعیت را باید بپذیریم که شرکتهای آب و فاضالببنگاههای اقتصادی هستند که برای گردش چرخه حیات خود
مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر نیاز دارند هزینههای مرتبط با کاالی
تولیدی را از مشتریان دریافت نمایند .این در حالی است که در
ایران بهدلیل تخصیص یارانه به آب ،قیمت فروش بسیار پایینتر
از قیمت تمام شده است و شرکتهای آب و فاضالب زیر چتر
حمایتی دولت قادر به ادامه فعالیت خود هستند .از این منظر این
شرکتها ضرر ده بوده که با اصول مالی یک بنگاه اقتصادی پویا
تطبیق ندارند .در همین رابطه کاهش آب بدون درامد نه تنها

* لطفا برنامههای خود در جهت مدیریت مصرف و
بهرهوری آب و آبفا را بیان فرمایید.
 مهمترین برنامه نظارت بر فعالیت شرکتهای آب و فاضالب درزمینه کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف و تدوین
استانداردها و دستورالعملهای الزم در این رابطه است .متناسب
با این هدف کلیه اقدامات مرتبط از قبیل اخذ اعتبارات ملی
،برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،تشکیل کارگروههای
استانی ،بازدید از فعالیتهای میدانی در شرکتهای آب و
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باعث ذخیر منابع ارزشمند آبی میشود بلکه به بهبود چرخه مالی
شرکتهای نیز بسیار کمک میکند.

مستقیم در برگزاری همایشها ،نمایشگاهها ،دورههای
آموزشی و انتشار کتاب و مجالت درگیر میشوند؟
 عدم آشنایی کامل به انجمن و فعالیتهای آن و بعضاهمایشهای داخلی که عموما مجانی برگزار میشود میتواند از
اهم دالیل باشد.

* بهنظر شما چرا در نزد سیاستگزاران و مدیران کشور و
وزارت نیرو هنوز راهکارهای غیرسازهای مانند مدیریت
مصرف و کاهش آب بدون درامد جایگاه الزم را ندارد؟
 -عدم آشنایی با مقوله کاهش آب بدون درامد و مزایای آن و

* چه مقدار از تصمیمگیریها و برنامهریزیهای کالن در

اثرات پنهان و دراز مدت کاهش آب بدون درامد که برای مدیران
در مدت زمان کوتاه مدیریتی قابل لمس نیست یکی از بزرگترین
دالیل عدم توجه کافی به این مقوله است.

دفتر شما از طریق مشارکت اتاقهای فکر با حضور
دانشگاهیان و خبرگان صنعت و انجمنهای علمی انجام
میشود؟

 این موضوع دالیل متعددی از قبیل شرایط اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و  ....دارد که نیارمند فعالیت گسترده آموزشی و
تبلیغاتی در دراز مدت برای کسب اعتماد مردم و تغییر در دانش،
تغییر در نگرش ،تغییر در رفتار فردی و در نهایت تغییر در رفتار
گروهی مردم است.

 در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تاکنون کمیتههایمتعددی با عنوان اتاقهای فکر و با حضور اساتید دانشگاه تشکیل
شده است که از نظرات اساتید و دانشگاهیان در زمینه هایتئوری
حتیاالمکان استفاده شده است .دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر
کاهش هدررفت آب نیز با برگزاری همایش مشترک با انجمن در
دانشگاه شهید بهشتی ،تشکیل کمیته مشورتی مدیریت مصرف
در سالهای گذشته و موارد مشابه دیگری سعی در استفاده از
نظرات دانشگاهیان نموده است .ولی بهدلیل فاصله زیاد بین
مسائل صرفا تئوری و مسائل عملیاتی ،این همکاریها خیلی
پررنگ نبوده است که باید در آینده ساز وکار مناسبتری برای
بازدهی آن طراحی شود.

* ضرورت تشکیل انجمن آب و فاضالب ایران و نقشی که

* دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضالب

میتواند در حوزه آب و فاضالب ایفا کند را بیان کنید.

کشور چه ارتباط ارگانیکی با دانشگاهها داشته است؟

 در هرحال در هر کشوری انجمن های علمی میتواند کمکمناسبی در جهت ارتقای سطح علمی و گسترش ارتباطات داخلی
و بینالمللی بین صنعت ،دانشگاه و سایر حوزههای مرتبط داشته
باشد که در ایران نیز انجمن آب و فاضالب میتواند این نقش را
ایفا کند

چقدر توانسته برای دانشگاه مسئله تعریف کند و چقدر از

* چرا بخشی از مردم به فعالیتهای مسئوالن حکومتی از
جمله وزارت نیرو اعتماد الزم را ندارند و در برنامهریزیهای
آن مشارکت فعال ندارند؟ بهطور مثال در کاهش مصرف
انگیزه الزم را نداشته و علیرغم هشدارهای مسئولین در
مصرف آب تغییرات مورد انتظار اتفاق نمی افتد؟

تحقیقات دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود بهکارگرفته
است؟ چقدر دفتر شما توانسته دادههای مورد نیاز
طرحهای تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کند؟ لطفا همه
موارد بهصورت کمی بیان شود.
 بیشترین مورد مرتبط استفاده از نشریات و مجالت منتشر شدهتوسط اساتید دانشگاه از جمله نشریه  556و  3-117و برگزاری
همایش مشترک بوده است .ارتباط ارگانیک مطرح شده در سوال
بسیار کلی بوده و ارتباط با سیاستهای کلی بخش آموزش شرکت
دارد و نه تنها یک دفتر تخصصی .در این رابطه مناسب است در
سطح کالنتر توافقاتی با مقامات شرکت انجام گرفته تا تمامی
دفاتر از آن پیروی نمایند .در غیر اینصورت موانع متعددی در
این رابطه وجود دارد.

* نحوه ارتباط دفاتر ستادی و استانی آب بدون درامد در
شرکتهای آبفا با انجمن آب و فاضالب ایران چگونه است و
دو طرف چه کمکی میتوانند بههم بکنند؟
 در حالحاضر ارتباط با انجمن فقط به برگزاری همایشهاخالصه شده که بهنظر اینجانب باید فراتر از صرفا برگزاری همایش
باشد .بهعنوان مثال برگزاری کارگاههای آموزشی توسط انجمن،
برگزاری دورههای آموزشی خارج از کشور ،تدوین و بهروز رسانی
استانداردها و دستورالعملهای مرتبط میتواند از سایر جنبههای
همکاری باشد.

* مهمترین چالشهای پیشرو در حوزه آب و فاضالب در
کشور را چه میدانید؟

* وقتی ارگانهای مرتبط مثل انجمنهای علمی وجود

 به نظر اینجانب این چالشها را بهشرح زیر میتوان برشمرد: فاصله زیاد بین قیمت تمام شده و قیمت فروش آب؛

دارند بهچه دلیل هنوز دستگاههای دولتی کماکان بهطور
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برخوردار نباشند یقینا شناخت و بهطبع آن اقدام عملیاتی را به
انحراف خواهد برد و باعث هدرردادن منابع ارزشمند مالی و آبی
خواهد شد .در بازار ایران نیز طبق نظرسنجیهای انجام شده
برخی از تولیدات داخلی بهدلیل عدم وجود یک فضای رقابتی با
محصوالت مرغوب بین المللی دارای کیفیت مناسبی نیست که
الزم است در این رابطه تمهیدات مناسبی توسط دولت اندیشیده
شود.

عدم اختیارات کامل توسط شرکتهای آب و فاضالب
بهعنوان بنگاههای اقتصادی؛
کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی؛
حجم باالی مشکالت ناشی از استهالک و فرسودگی
تاسیسات و عدم توان مالی کافی شرکتها برای رفع آن؛
عدم مشارکت سرمایهگذاران بخش خصوصی در صنعت
آب و فاضالب بهدلیل چالشهای اقتصادی و شفاف نبودن
مسائل مالی؛
عدم توجه کافی به مدیریت تقاضا و صرفا تمرکز بر
مدیریت تامین آب؛
گسترش شبکههای توزیع آب بدون درنظر گرفتن قابلیت
تامین آب و در حقیقت عدم وجود و اجرای یک سند
آمایش سرزمین آب محور در سطح کالن.

* با توجه به عدم دسترسی به منابع مالی زیاد مورد نیاز
برای کاهش آب بدون درامد از سطح فعلی ،برنامه شما برای
ادامه روند کاهشی آب بدون درامد چیست؟
 حتیاالمکان هدایت منابع مالی موجود بهسمت فعالیتهایی بااثربخشی بیشتر بهمنظور حفظ وضعیت موجود و آموزش
کارشناسان و مدیران متخصص برای آشنایی کامل با مقوله آب
بدون درامد ،نظارت دقیق بر فعالیتهای اجرایی در استانها،
برگزاری کارگاههای منطقهای برای به اشتراک گذاشتن تجربیات
و انتقال آن ،جلوگیری از انجام فعالیتهای بسیار پرهزینه
درصورت عدم نیاز به آن ،از جمله اصالح و بازسازی و جایگزین
نمودن روشهای تاثیرگزار کم هزینه بهجای آن از قبیل مدیریت
فشار آب.
* بهنظر شما به چه دلیل استفاده از ابزار کاهنده مصرف در
بین مردم و ارکانهای دولتی و عمومی همهگیر نشده است؟
 قیمت پایین آب در مقایسه با تجهیزات کاهنده مصرف آب وارزش غیر واقعی آب که مشترک را به استفاده از این تجهیزات
ترغیب نمیکند ،عدم اطالعرسانی کافی در زمینه محدودیت
منابع آب در کشور و عدم وجود یک فرهنگ بهینه مصرف در
جامعه.
* نظر شما در رابطه با کیفیت ابزار اندازه گیری و ابزار
کاهش مصرف موجود در بازار چیست؟ آیا کیفیت پایین
برخی تولیدات در برنامههای کاهش آب بدون درامد تاثیر
منفی ندارد؟
 بله همانطوری که قبال نیز اشاره شد مهمترین و اولین گام درکاهش آب بدون درامد شناخت دقیق و واقعی از وضعیت موجود
است که در صورتیکه تجهیزات اندازهگیری از کیفیت مناسبی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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میزگرد
دستاوردها و چالشهای استفاده از آبهای نامتعارف
(دانشگاه صنعتی اصفهان –  23آبان )1397
اعضای میزگرد:



مهندس اکبری (مدیر بخش انرژی و سیاالت فوالد مبارکه)
دکتر تائبی (استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان)



دکتر صرافزاده (دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب)



دکتر صفوی (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر جلسه)



مهندس قبادیان (معاون برنامهریزی و منابع انسانی شرکت آب و فضالب استان اصفهان)

اندکی بیشتر بود و حدود  ۱۷۰تا  ۱۷۵میلیون مترمکعب هر سال
ما پساب تولیدی در تصفیهخانهها داشتیم .با بحثهای مدیریتی
که در استان هست به  ۱۶٣میلیون مترمکعب در سال کاهش
یافت .پیشبینی ما این است که در سال آینده و در افق طرح به
مقدار  ٢۰۸میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کند.
در مورد پساب تصفیهخانههای فاضالب میدانید که توسط
شرکت آب منطقهای تخصیص پیدا میکند .بخشی از تاسیساتی
که وجود ندارد و قرار است انجام بشود با توجه به سیاستهای
دولت از طریق واگذاری به بخشهای خصوصی انجام میشود.
 ۱۶٣میلیون مترمکعب پسابی که در اختیار شرکت آب و فاضالب
قرار دارد  %۵۰آن تخصیص پیدا کرده است .این  %۵۰در دو
بخش ،نیمی از آن در بخش صنعت و نیمه دیگر در بخش
کشاورزی و فضاهای سبز شهرداریها مورد استفاده قرار میگیرد.
در استان اصفهان ما در بخش صنعتی ،فوالد مبارکه و ذوبآهن
و نیروگاهها و پاالیشگاهها را داشتیم و در بخش کشاورزی و فضای
سبز آبیاری غیرمثمر فضاهای سبز شهرهای شاهین شهر ،فوالد
شهر و برخی دیگر از شهرهای استان را داریم .این تخصیص شامل
بخشی است که توسط آب منطقهای انجام شده و توسط شرکت
آب و فاضالبی که در بهرهبرداری قرار داشته انجام شده است .با
توجه به سیاستهای دولت و بودجه انقباضی دولت طبیعتاً در
اکثر شهرها ساخت شبکههای فاضالب و تصفیهخانههای فاضالب
و تکمیل آنها سالها طول خواهد کشید .با اعتبارات قطرهچکانی

دکتر صفوی:
ضمن عرض سالم خدمت اعضای میزگرد و حضار محترم .برنامه
این میزگرد را با عنوان دستاوردها و چالشهای استفاده از آبهای
نامتعارف بهشرح زیر برگزار میکنیم .ابتدا اعضای محترم میزگرد
نظرات خود را در رابطه با موضوع بیان می کنند .سپس حضار
محترم دیدگاهها و سواالت خود را مظرح کرده و در پایان نیز
اعضای محترم میزگرد به موارد طرح شده پاسخ خواهند داد.
مهندس قبادیان:
استان اصفهان و بهنوعی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ٩٢
شهر تحت پوشش فاضالب دارد که از جمعیت چهار میلیون و
 ۵۰۰هزار نفری که تحت پوشش شبکه آب هستند ٣ ،میلیون
آنها تحت پوشش شبکه فاضالب هستند یعنی در استان اصفهان
 %۷٢تحت پوشش تاسیسات و تصفیهخانههای فاضالب هستند
که این در مقایسه با سطح کل کشور که  %۴٩است در سطح
میانگین باالتری قرار دارد .دلیل آن این است که در شهر ما قبل
از انقالب تاسیساتی احداث شد و بعد از انقالب نیز توسعه یافت.
ما طول شبکههای فاضالبمان در حدود  ۸۰۰۰کیلومتر است و
ظرفیت موجود در مدار بهرهبرداری ما که در  ٢۵تصفیهخانه
موجود انجام میشود در حالحاضر با توجه به سیاستهای
مدیریت و کاهش مصرف توسط مردم و مشترکین حدود ۱۶٣
میلیون مترمکعب است .ناگفته نماند که ظرفیت ما در گذشته
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دولت طبیعتا نمیتوانیم سریعتر به خواسته مردم و استفاده از این
ظرفیت که میتواند در راستای مدیریت منابع آب استفاده شود،
با توجه به اینکه پسابها جزو آبهای شیرین و مستمر و پایدار
هستند روی آوریم.
با توجه به الزامات قانونی و الزامات بخش پنجم و ششم توسعه
به سمت استفاده از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت
سرمایهگذاری رفتیم .ما با قراردادهایی که در طول سالهای
گذشته بستیم با استفاده از این مدیریت قرار است که ۱۴۰٢
کیلومتر شبکه فاضالب را اجرا کنیم ۵۱٢ .هزار نفر جمعیت دیگر
استان را تحت پوشش قرار بدهیم که  ۸۶۵میلیارد تومان بخش
سرمایهگذاریهای قراردادهایی است که منعقد شده است .کل
اعتباراتی که قرار بوده به استان اصفهان در سال گذشته تخصیص
پیدا بکند شهرهایی که عملیات عمرانی اجرای فاضالب در آنها
در حال انجام است  ۱۱۰میلیارد تومان است .اگر بخواهیم از
بودجههای دولت استفاده کنیم بسیاری از دورههای طراحی ما به
 ٣۰-٢۰سال افزایش پیدا میکند .با توجه به این ظرفیت
سرمایهگذاری ،زودتر میتوانیم بهاین خواسته برسیم .همانطور
که با سرمایهگذاری که فوالد مبارکه انجام داد ما توانستیم در ۱۱
شهر منطقههای لنجان و مبارکه برخورداری خود را تقریبا به
 %۱۰۰برسانیم.
پساب تصفیهخانههای فاضالب بابت کاربریهای خاصی تعریف
شده و وقتی در صنعت و جاهای دیگر میخواهد استفاده بشود به
تصفیه تکمیلی نیاز دارد تا بتواند استانداردهای الزم را بر اساس
آن ارضا کند .خالصه کالم این است که طبق الزامات ما باید از
ظرفیت پساب موجود در اختیار که بخش اعظم آن تخصیص پیدا
کرده ،بخش دیگر آن نیاز به سیاستگذاری نه فقط در بخش آب
و فاضالب دارد بلکه به بخشهای آب منطقهای از جمله وزارت
نیرو مرتبط میشود .بهخصوص آنکه در دو تصفیهخانه بزرگ ما
که جزو دو تصفیهخانه بزرگ کشور است ٣ ،مترمکعب بر ثانیه
پساب داریم که آن کاربریها و استفادههای خاص خودش را دارد
و نیاز دارد که برای این دو هم در منابع برنامهای بگذاریم .ما از
ظرفیت موجودمان و ظرفیتی که با استفاده از سرمایهگذاری می-
خواهیم در آینده انجام بدهیم در حال برنامهریزی هستیم که
بتوانیم سطح برخورداریمان را افزایش دهیم .جا دارد از بخش-
های مختلفی که با توجه به تنش آبی در استان اصفهان پیشقدم
شدند و آمدند که سرمایهگذاری بکنند تقدیر و تشکر کنیم.
در اینجا یک پازل چندوجهی شکل میگیرد .شرکت آب و
فاضالب میتواند با استفاده از منابع مالی به اجرای شبکههای-
فاضالب و تاسیسات فاضالب سرعت ببخشد و هم اینکه آن بخش
متقاضی میتواند از این پساب در راستای مدیریت مصارف و منابع
استفاده کند .آخر اینکه بسیاری از این کاربریها تحت تاثیر
رودخانه زایندهرود هستند .طبیعتاً سر و سامان دادن به بخش
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پساب تصفیهخانههای فاضالب میتواند بارگذاری بر روی زاینده
رود را کاهش دهد.
دکتر صراف زاده:
اشتباه نشود که من دارم میگویم ما هرچقدر میتوانیم باید
فاضالب تولید کنیم چون فاضالب چیز خوبی است .خیر فاضالب
چیز خوبی نیست و با فرض آنکه قبلش آن استراتژی 3R
( )Reduce- Reuse Recoveryیعنی ما از ابتدا فرض کردیم که
میتوانیم مصرف آب را کم کنیم .زیرا اگر منظور تولید فاضالب
بیشتر باشد یعنی مصرف آب بیشتر خواهد بود .ما فرضمان این
است که در این فرصتها تمام تالشمان را انجام دادیم و کاهش
مصرف را انجام دادهایم .اما بعد از همه اینها یک فاضالبی شکل
گرفته است .این فاضالب را یک چالش ببینیم یا که فرصتهای
زیادی در دل این فاضالب وجود دارد که میتوان از آن بهره برد.
در سطح دنیا رویکرد به طرف بازیافت منابع رفته است .یعنی بر
مبنای اعالمی که سازمان ملل کرده است اگر بخواهیم با همین
کیفیت زندگی با توجه به منابعی که در اختیار داریم این بهجای
یک کره زمین  ۱/۷کره زمین را نیاز داریم.
در حال حاضر دیگر فاضالب را بهعنوان یک چالش نگاه
نمیکنند و بهآن بهعنوان یک منبع انرژی ،آب و مواد معدنی
مغذی نگاه میکنند .جالب است که در بعضی از کشورها فاضالب
را بهعنوان یک منبع فسفر میشناسند .عالوهبر تصفیه فاضالب از
آن فسفر به دست میآورند به جای آن که فسفر را از منابع معدنی
که غلظت آنها نیز بسیار کم است به دست آورند آن را از فاضالب
به دست میآورند  .برخی از کشورها از جمله آمریکا نه تنها برای
فاضالب از شما هزینهای نمیگیرند بلکه بهازای حجمی از فاضالب
که هر خانوار تحویل آنها میدهد بخشی از مالیاتشان را کسر
میکند .در واقع بهعنوان اینکه آن شهروند دارد فاضالبش را می-
فروشد دلیل آن این است که به فاضالب نگاه انرژی دارند و از آن
انرژی تولید میکنند .اما آب آن از همه مهمتر است.
تا قبل از این دیدگاه ما این بود که فاضالب را که در یک
فرایندی تشکیل شده است را تصفیه کنیم ،به حد استاندارد
برسانیم و سپس در محیطزیست تخلیه کنیم .االن رویکرد باید
این باشد که ما تا حدی تسویه کنیم که این فاضالب قابل استفاده
مجدد و بازیافت باشد .میتوانیم با اتکا به پدیدههای طبیعی که
در طبیعت وجود دارد انجام بدهیم .چرخه آب طبیعی را در نظر
بگیرید همان مقدار آبی که در میلیونها سال در کره زمین بوده
است االن هم وجود دارد و مشکالتی که امروزه هست مربوط به
دوره زمانی است که باید آن ریکاوری انجام شود و منابع دوباره
تصفیه شوند .در این دوره ریکاوری ما حجم آالیندههایی را که
اضافه کردیم به منابع آبی ،گاهی اوقات بیش از ظرفیت طبیعی
است که کره خاکی ما دارد.
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آن کشاورزی است ،یا مصرف در صنعت ،یا برای امور تفرجی.
مشکلی که االن در صنعت وجود دارد این است که اوال تصفیه-
خانههای ما هدفمند طراحی نشدهاند .حال میگوییم تصفیهخانه-
ها طراحی شدهاند و میخواهیم یک هدف را برای آن طراحی
کنیم ،با توجه به بحران آب کشور .پس یا باید تصفیهخانهها را
اصالح کرده یا تصفیه تکمیلی برای آن بگذاریم .برمبنای یک
استاندارد ما میتوانیم بگوییم که تصفیهخانه باید اصالح شود ،یا
نیاز به تصفیه تکمیلی دارد .یک استاندارد باید باشد که به ما
بگوید این پساب برای کشاورزی یا صنعت یا آب زیرزمینی مناسب
است یا نه.
من به استانداردها مراجعه کردم و دیدم که ما یک استاندارد
آب آشامیدنی داریم که در ابتدا وزارت نیرو و سازمان مدیریت
برنامه ریزی در سال  ۱٣۷۱منتشر کرد و خوشبختانه در سال
 ۱٣۸۷سازمان تحقیقات صنعتی آنرا جزو استانداردها قرار داد.
این یک استانداردی است که با توجه به بههنگام شدن آن زیاد
هم قدیمی نیست .در مورد پساب فقط یک جدولی وجود دارد که
سازمان حفاظت از محیط زیست داده و اسم آن استاندارد خروجی
فاضالبها است .این جدول بر مبنای ماده  ۵آییننامه جلوگیری
از آلودگی آب است .در مجموعه قوانین سازمان حفاظت محیط
زیست وجود دارد که در خود سایت آنها هست و میتوانید
مراجعه کنید .جدول دارای چهار ستون است که ستون اول
یکسری پارامترهای مختلف کیفیت آب است .ستون دوم پساب
فاضالب برای ریخته شدن در آبهای سطحی و ستون بعدی برای
تزریق در آب زیرزمینی و سپس ستون بعدی برای استفاده در
کشاورزی است .اما االن در واقع یک چیز خام و ابتدایی است.
مثال برای کشاورزی یک جدول داده است ،درصورتیکه شما وقتی
مراجعه میکنید نوع محصول مهمترین پارامتر در تعیین این
استاندارد است .اگر محصول غیرخوراکی دارید تا محصول خوراکی
که بهصورت خام مصرف میشود ،استانداردی که میخواهد قطعا
متفاوت است .پس همینجا متوجه میشویم که یک مشکلی در
کار است .مثال شما میخواهید این را تزریق کنید در آبهای
زیرزمینی یا در آبهای پذیرنده بریزید یا در آبهای سطحی
تخلیه کنید.
مهمترین عاملی که در استاندارد باید از آن اطاعت شود نوع
کاربری آب است .مثالً یک آب زیرزمینی قرار است برای کشاورزی
مصرف شود یا آب آشامیدنی .بنابراین دو نوع استاندارد برای آن
الزم است .مثال آبی که قرار است آب آشامیدنی شود استاندارد
سختگیرانهتری نسبت به آب کشاورزی نیاز دارد .این مشکالت در
کشور وجود دارد و این الزامات در استانداردها باید برطرف شود.

رویکرد ما باید این باشد که فاضالبی را که شکل گرفته
بازچرخانی محلی بکنیم .در این بازچرخانی محلی موقعیتهای
خوبی وجود دارد که ما میتوانیم بهراحتی این آب را بسته به نیاز
و مصرفی که وجود دارد تا حدی که برای آن کاربرد مناسب
خواهد بود تصفیه کنیم و مورد استفاده قرار بدهیم .گاهی اوقات
این فرصتها بهاندازه فرصتهای ساده و جالبی هستند که شما
میتوانید در یک مثال کاربرد خانگی آب خیلی با کیفیتی را که
االن تخلیه میشود به سینک ظرفشویی و بهعنوان فاضالب دفع
میشود ،شما میتوانید این آب را در خیلی استفادههای
مناسبتری بهکار ببرید .مثالً دستگاه تصفیه آبی که تحتعنوان
دستگاه تصفیه زیرسینکی در خیلی از شهرها با توجه به افت
کیفیت آب شهری خیلی از مردم از آن استفاده میکنند ،مثالً در
تهران باالی  %٣۰خانوارها از آن استفاده میکنند ،این دستگاه
زیرسینکی یک انشعابی دارد که مستقیم وصل میشود به سینک
ظرفشویی ،بخشی از پساب تصفیه آب خانگی را به فاضالب
تخلیه میکند ،اما کیفیت این آب از یک منظر بهتر از کیفیت
خود آب شهری است .دلیل آنکه این اتفاق در مرحلهای صورت
میگیرد که دستگاه تصفیه آب خانگی سه مرحله فیلتراسیون
رویش انجام شده است و در آن مرحله فیلتراسیون  ۴است که آن
تخلیه صورت میگیرد .بهازای هریک لیوان آب تصفیه شده که
شما از شیر این دستگاه تصفیه آب خانگی میگیرید  ۵لیوان آب
تخلیه میشود در فاضالب .شما میتوانید از این آبی که تخلیه
میشود در فاضالب در کاربردهای دیگر و جاهای دیگر استفاده
کنید.
گاهی اوقات بحث بازیافت آب و فرصت هایی که در اختیار
شما قرار میگیرد بههمین سادگی است .یعنی شما نیازی نیست
که تصفیهای روی آن انجام دهید .آبی است که شکل گرفته در
پروسه استفاده و این را ما تخلیه میکنیم به فاضالب .همانطور
که ما در بحث زبالههای جامد میگوییم که جداسازی زباله از
مبدأ صورت بگیرد اما ما باید در بحث آب هم نگرش اقلیدوسی
که آب را فقط سفید و سیاه ببینیم تغییر دهیم .یعنی آب را صفر
و یکی نبینیم بلکه نگرش فازی داشته باشیم و آب را بهصورت
آب خاکستری با کیفیتهای مختلف ببینیم و تعیین کنیم که
برای هر کیفیت چه مصرفی مناسب خواهد بود.
دکتر تائبی:
بازیافت آب یعنی طراحی تصفیهخانه بهگونهای که پساب آن
بهصورت هدفمند استفاده شود این آب بازیافتی یا وارد آبهای
پذیرنده میشود (آبهای پذیرنده شامل آبهای درون خشکی
مانند رودخانهها ،دریاچهها ،آبهای زیرزمینی ،یا آبهای خارج
خشکی مانند اقیانوسها و دریاها میشود) و یا بهمصرف میرسد.
حال چه مصارفی میتوانیم از آن داشته باشیم؟ مهمترین مصرف

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دکتر مجتبی فاضلی:
بحث اساسی ما در واقع آلودگیهایی است که ما آنها را بهعنوان

66

سال چهارم ،شماره  ،1بهار 1398

آلودگی طبیعی درنظر میگیریم در آبهای غیر متعارف .همین
آبهای شور و لبشور و بحث فلزات سنگین را ما در خیلی از
استانها داریم و همچنین بحث نیترات که نیتراتهای معدنی
ممکن است وجود داشته باشد .بحثهای دیگری نیز هست ،مثال
آلودگیهای خاکی و غیرخاکی که منشأ آن میتواند باشد .بحث
دوم من این است که کیفیت و کمیت آب اگر پایدار نباشد استفاده
از آن بسیار مشکل است .آبی که دارای کیفیت بدی است اما
پایدار است ،مثالً آب آرسنیکدار .در استان کرمان آب را تصفیه
و استفاده کردن از آن خیلی راحتتر از آبی است که کیفیت بهتر
دارد ،اما متغیر است .از سوی دیگر مشکل ما این است که بیشتر
آبهای شور و لب شور ما که بهعنوان آب نامتعارف به آنها نگاه
میکنیم و در مناطق مرکزی و در واقع در فالت مرکزی ما قرار
گرفته است ،جایی که کمبود آب شدید داریم .اآلن هم بیشتر از
 %۸۰این آبها دارد استفاده میشود .یعنی االن هم ظرفیت
توسعه این آبها اگر بخواهیم استفاده کنیم بیشتر از  ۱/۸میلیارد
مترمکعب در سال نیست .در واقع این سوال پیش میآید که اگر
من  ۱۰۰لیتر آب لب شور داشته باشم خوب است یا  ۶۰لیتر آب
شیرین بهعالوه  ۴۰لیتر آب دور ریز؟؟ در مناطق مرکزی این قابل
تفکر است و باید روی آن فکر کرد.
بحث بعدی ما این است که آبهایی که ما برداشت و استفاده
میکنیم نهایتا باید به منبع برگردد .بیشتر آبهای نامتعارفی که
استفاده میکنید پساب که شد بهآن میگویند یک منبع جدید
است و ما نباید چنین دیدگاهی نسبت بهآن داشته باشیم .یعنی
منبع آبی که از آن آب برداشتم باید بیالنش را جبران کنم و
بیالنش حفظ شود ،وگرنه دیگر آن منبع برای آیندگان آب نخواهد
بود .نکته دیگر این است که در کشور ما اولویت را گذاشتهاند بر
آب شرب .مثال میگویند انتقال میان حوضهای زمانی توجیه دارد
که برای آب شرب باشد .بهنام آب شرب میآید و در مصارف دیگر
مورد استفاده قرار میگیرد .من باید استقرار جمعیت و استقرار
منابع آب را بهگونهای تنظیم کنم که با منابع طبیعی آنجا
همخوانی داشته باشد .این منابع شکننده آبهای غیرمتعارف که
حاال بهصورت آبهای شور و لب شور و ...مطرح میشود .عالوهبر
منابع شکننده آبهای تجدیدپذیر اتفاقاً شیرین که در مناطق
مرکزی وجود دارد کاری نکنیم که مجبور شویم مثالً از صدها
کیلومتر آنطرفتر آب بیاوریم .سپس مشکالت بعدی ،اضافه
شدن جمعیت و باز آب زیادتر خواستن را در پی داشته باشد.
بحث بعدی من این است که وقتی من آب لبشور استفاده
میکنم زمانی که به فاضالب تبدیل میشود شورتر میشود و این
میآید منابع آب و خاک را از بین میبرد .بنابراین استفاده از
آبهای نامتعارف خودش نیاز به تفکر شدید دارد .باید حتماً با
یک سلیقه خاصی از آن استفاده شود .بحث نیترات و فلزات
سنگین است که در آبهای اینچنینی تداخل دارد با آالیندههای
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دیگر که بعضی از آنها برای بدن الزم است مثل کلسیم و منیزیم.
وقتی فرآیندهای حذف نیترات از آب را میبینیم ،متوجه میشویم
که بیشتر از همه کلسیم و منیزیم و آب را از بین میبرد و سپس
بهسراغ نیترات میآید .نتیجه این آبی که تهیه میشود در واقع
بدون کیفیت است و خاصیت تغذیهای و خاصیت مغذی بودنش
را از دست داده است.
بحث بعدی ما درباره تصفیه خانگی بود که دکتر فرمودند و
بهنظر من نوع کاری که ما استفاده میکنیم کار جالبی نیست و
درصد باالیی از آبی را که ما بهزحمت تهیه کردیم دوباره به
فاضالب میفرستد .مقدار آنهم اینقدر نیست که صاحبخانه
بیاید و این آب را بردارد و استفاده دیگری از آن بکند .استفاده از
آب منابع در این نیز وجود دارد ،که حاال آب دریا را صحبت کردند
در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که روستاهایی که در
نزدیکی ساحل هستند در  ۱۰کیلومتری ساحل ،با تانکر به آنها
آب داده میشود .درحالیکه میتوانند با تولید پراکنده از آب دریا
استفاده بکنند .آبهایی داریم بهنام آبهای مناطق عمیق دریایی
که اختالف دمای زیادی با آبهای سطحی دارند و دمای آن در
حدود  ۸یا  ٩درجه است .از این آب میتوان برای تامین سرمایش
شهرهایی که در جنوب کشور قرار دارند و در تابستان معموال دچار
گرما هستند استفاده شود .در این آب میکرو مغذیهایی وجود
دارد که بسیار ارزشمند هستند .از این آب در دنیا االن میآیند و
آب الکترولیت تولید میکنند و یک مقدار کمی از آن را سه یا
چهار دالر میفروشند و بسیار آب اقتصادی است که ما بهآن نگاه
نکردیم .ما چشمههای آب شیرین داریم که از زیر سطح دریای
عمان بیرون میآید و آن اختالف دانسیته دارد با آب دریا و
بهدست آوردن آن خیلی کار مشکلی نیست ،فقط بحث طوفان-
های دریایی برای ما ممکن است مشکل ساز باشد.
منابع دیگری داریم مانند هیدرات متان و چشمههای آب که
در واقع منابع آینده ما هستند .در حالحاضر نیز فشار را آوردند
بر روی آبهای ژرف و میگویند که برداشت بکنیم .اینکار
میتواند کار خیلی خطرناکی باشد و ما باید حتماً با ظرفیتسنجی
و تفکر بهدنبال آن برویم .درنتیجه اگر از آبهای لبشور و غیره
استفاده میکنیم .فقط درصورتی میتوانیم از آن استفاده کنیم
که آنها را جایگزین بکنیم با آبهای با کیفیت باالتر برای مصارف
پستتر ،که در واقع این آب را درست استفاده بکنیم و منابع آب
ما لطمه نخورد .یعنی بحث زیستمحیطی در این آبها بسیار
بسیار شکننده و بسیار بسیار با اهمیت است.
مهندس اکبری:
ما در شرکت فوالد مبارکه پروژهها و اقدامات زیادی در جهت
تامین پایدار آب و تابآوری شرکت انجام دادهایم که عمده این
پروژهها را میتوانم در سه بخش تقسیمبندی کنم .پروژه
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بازچرخانی و تصفیه آب که حجم قابلتوجهی سرمایهگذاری شده
است و تقریبا ما آب پرتی دیگر نداریم .یعنی کل پساب صنعتی
که وارد پروسه تولید میشود ،وارد تصفیهخانههای پیشرفتهای که
احداث شده میشود بعد از یک پروسه نسبتاً سنگین که کیفیت
پساب کیفیت آب صنعتی را پیدا میکنند ،دوباره مجدداً وارد
سیکل تولید میشود .دسته دوم ،پروژههای کاهش مصرف آب
است که معمو ًال تکنولوژیکی و خیلی پیشرفته است .مقداری
زمانبر است ،چون ما باید دستکاری بکنیم در فرآیندهای
تولیدمان ،مثل هیبرید و خشک کردن برجهای خنککننده که
اینها هم در دست اقدام است .یک تعدادی از آنها انجام و منجر
شده است به کاهش مقدار مصرف آب .دسته سوم که در واقع
موضوع این میزگرد هم هست پروژههای تامین آب است .ما پروژه-
های متعددی را در دست مطالعه و اقدام برای تامین آب داریم
که یکی از آنها مجموعه پروژههای تامین قسمتی از آب شرکت
از پساب شهرهای اطراف است که بهصورت قراردادهای متقابلی با
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان این پروژهها اجرایی شده
است ،از سالهای  ۱٣٩٢به بعد .امسال خوشبختانه شروع
بهرهبرداری از این پروژهها بود و پساب آن وارد شرکت شد و آن
پروسههای تصفیه که توضیح خواهم داد شروع شد .مورد دوم هم
تامین آب صنایع است از طریق شیرینسازی و انتقال آب خلیج
فارس و دریای عمان بود که آن هم شروع شده که یک توضیح
کوچکی خدمت شما خواهم داد .در مجموع این پروژهها منجر شد
که مصرف آب ما کاهش چشمگیری داشته باشد .در آینده هم
خواهد داشت.
تقاضای آب مصرفی کل شرکت نزدیک به  ۴۰میلیون
مترمکعب در سال بود که با پروژههایی که قبال انجام شده بود
رسیده بود به  ٣۰میلیون مترمکعب در سال قبل .امسال پیشبینی
ما این است که در انتهای سال به زیر  ۱۸میلیون مترمکعب در
سال میرسیم با همین پروژههایی که تا االن انجام شده است.
برنامه میانمدت ما با همین پروژهها آن است که به زیر ۱۰
میلیون مترمکعب در سال برسیم .ما قبال به ازای تولید هر
کیلوگرم فوالد نزدیک  ۴لیتر آب تازه استفاده میکردیم .االن
رسیدیم به  ٢/۷۵لیتر .این عدد در دنیا هم بنچمارک است و در
صنایع فوالدسازی کمتر از آن نداریم .یعنی در صنایع فوالدسازی
کمتر از این مقدار نداریم و این روند ادامه خواهد داشت .در
مقدمه ،من دو تا بحث تکمیلی دارم راجع به پروژههای پساب و
پروژههای انتقال آب خلیج فارس.
درمجموع نزدیک  ۵۰۰میلیارد تومان پروژههای انجام شده
داریم و  ۵۰۰میلیارد تومان هم پروژههای دردست انجام هست
که منجر شده به این کاهش چشمگیر مصرف آب .در زمینه پساب
ما دو تا فرصت خوب داریم (برای استفاده از پساب) ،یکی پایداری
حجمی پساب .یعنی نوسانات فصلی ندارد ،نوسانات مربوط به
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کمبودن بارندگی ،تنشهای فصلی را نداریم .یعنی از نظر حجمی
نسبتا پایدار است .مورد دوم هم توسعه فرایندهای تصفیه است
که با توسعه تکنولوژی ،امکان استفاده از این پساب برای ما در
صنعت با قیمتهای مناسبتری فراهم شده است .توسعه
تکنولوژیهای غشایی  ROو  UFدر این زمینه به ما کمک کرده
است .از جنبههای محیطزیستی و بهداشتی برای منطقه هم حائز
اهمیت هست .این بیشتر از اینکه شاید جنبه اقتصادی داشته
باشد ،جنبههای بهداشتی و محیط زیستی را دارد .ولی چالش-
هایی که ما در اینمدت ،حاال از امسال که پساب را شروع کردیم
به دریافت ،با آن مواجه بودیم ،آقای دکتر اشاره کردند ،اولین
مورد ،این کیفیت پساب است .این پسابی که دارد تصفیه و وارد
شرکت میشود ،این یک حداقل استانداردهای آب کشاورزی را
دارد که اصال برای صنعت مناسب نیست و نوسانات کیفی و
پارامترهایش هم خیلی متنوع است .ازنظر حجمی پایداری دارد
اما از نظر پایداری ،پارامترهاش به شدت متغیر است .ما را دچار
چالشهای زیادی کرده بود در طراحی تصفیهخانه و احداث
تصفیهخانه تکمیلی که برای تصفیه پساب نیاز داشتیم.
بعضا هم توی این پسابی که میآید آلودگیهای مختلفی هم
هست ،دترجنت هست ،روغن هست ،کلر آزاد زیاد دارد ،نیترات
مخصوصا در این پسابها زیاده که تمام اینها برای فرایندهای
صنعتی مضر است .بعضا هم یک چالشی که داریم این است که
حاال تعدادی از این تصفیهخانهها که عالقه داریم پساب ازشون
دریافت بکنیم ،تصفیهخانههای خیلی قدیمی هستند .حاال بعضی
تصفیهخانهها با این سرمایهگذاریهایی که انجام شد جدید است
ولی بعضی از اینها تصفیهخانههای قدیمی است .آن فرایند خود
تصفیهای هم که انجام میشود خیلی کیفیت ندارد و حساسیتش
هم نسبت به نوسانات ورودی زیاد است .یعنی با یک تغییری که
در یک بارندگی اتفاق میافتد ،یک تغییری اتفاق میافتد ،این
نوسانات در خروجی پساب تصفیه شده تصفیهخانهها هم زیاد
است.
در مجموع ما برای استفاده از پساب مجبور شدیم یک
تصفیهخانه پیشرفتهای احداث کنیم ،تصفیهخانه استحصال ،که
خروجی این تصفیهخانه وارد یک سیستم  UFشود برای حفاظت
از سیستمهای  ROو بعد هم وارد یک سیستم  ROچند مرحلهای
میشود ،برای اینکه آب برپشتی قابلتوجه هم نداشته باشد،
خودش یک معضل میشود تا بتوانیم یک آب قابل استفاده در
صنعت داشته باشیم .مجموعه سرمایهگذاریهایی که انجام شده
از نظر تصفیه ،ایجاد شبکه حدود  ٣۵۰میلیارد تومان است که تا
االن انجام شده .ولی فعال حجم پساب هنوز کم است .انشعابات
منازل که باید وصل شوند به این شبکه هنوز کامل نشده است.
تقریبا االن با این حجمی که داریم دریافت میکنیم ،نزدیک ۱/۵
تا  ٢میلیون مترمکعب آب را میتوانیم از اینطریق تامین کنیم و
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میشنوم که یک قیمت دارند روی آبی که با اینروش میخواهد
منتقل شود .مدارکی که به دست آمده از این پروژه ،نشاندهنده
این نیست که هر مترمکعب  ۵۰هزار تومان باشد .االن در اصفهان
یک شرکتی تشکیل شده که فاز دوم همین خط لوله ،همین
مسیری که االن ایجاد شده ،فاز دوم خط لوله اش ایجاد بشود و
قسمت آب صنایع که مورد نیازشان است تامین شود.
طبق مطالعاتی که از وزارت نیرو دیدم در افق  ۱۴٢۰نزدیک
 ٣٣۰میلیون مترمکعب کسری آب داریم .با فرض اینکه آب
موجودمان در همین حد جاری باشد .یعنی همین میانگین
بلندمدت تامین آبمان باشد .که تقریبا یک سوم این مال صنعته
که این میطلبد که ما بهسمت روشهای جدیدی هم برای تامین
آبمان خصوصا انتقال آب از دریا باشیم .این پروژهای که انجام شده
در فاز یک ،مدارکی که خدمتتون عرض میکنم مال قبل از این
نوسانات ارزی است اواخر سال قبل ،این پروژه برای فاز اولش
نزدیک  ٣۶۰۰میلیارد تومان برای انتقال  ۱۸۰میلیون مترمکعب
آب برآوردهایش هست که نزدیک هزار میلیاردش مال حقابه و
زیربناهای این پروژه بوده است .یعنی برای اینکه خط دوم و سوم
این پروژه اجرا شود ،با ظرفیت هرکدام تقریبا  ٢۰۰میلیون
مترمکعب برای هرکدام نزدیک  ٢۰۰۰میلیارد تومان با قیمتهای
دالر قبلی نیاز است که این را میتوانیم تبدیل کنیم به وضعیت
جاری .آبی هم که از اینروش استحصال میشود ،طبق آخرین
برآوردهایی که با ارز قبل از این نوسانات بوده ،آب در اردکان،
یعنی آب در نزدیکترین جا به اصفهان ،حدود  ۷۸۰۰تومان
قیمتش است ،قیمت تمام شده آب شیرین شده با پارامترهای
قابل استفاده برای شرب و صنعت .این یک پروژهای است که
دردست مطالعات اولیه و اجرا است.

امیدواریم که این توسعه پیدا کند .ما روی حداقل  ۱۰میلیون
مترمکعب برنامهریزی کردیم .ازنظر قیمت هم قیمتی که االن با
توجه به این پروسه که انجام میشود ،قیمت پسابی که تولید
میشود نسبتا باال در میآید .یعنی قیمت آب از این پساب باال
درمیآید .اگر که ما نرخ بازدهی را حساب نکنیم ،با این مجموعه
سرمایهگذاری که تا االن انجام شده ،هر مترمکعب آب صنعتی که
از اینروش بهدست میآید حدودا  ۵۰۰۰تومان است .این عدد
نسبت به آب خام که در دسترس است چندین برابره ولی از نظر
مسولیتهای اجتماعی اینکار ،کاری هست که در شرکت انجام
میشود و االن به مراحل پایانیاش نزدیک میشود .من حاال پساب
را اگر اجازه بدهید فاکتور بگیرم.
راجع به این پروژه انتقال آب از خلیجفارس هم یک توضیح
بدهم .یک پروژهای تعریف شده از سال  ۱٣٩۱با مشارکت صنایع
فوالدی شرق ایران که شامل شرکتهای گلگهر ،مس سرچشمه
و چادرملو و گهر زمین .یک مجوزی گرفته شده برای انتقال ۵۸۰
میلیون مترمکعب درسال آب به فالت مرکزی ایران برای شرکت-
های شرقی .این  ۵۸۰میلیون مترمکعب تبدیل شده به سه تا فاز،
فاز اولش  ۱۸۰میلیون مترمکعب است که االن اجرایی شده در
سه قطعه .قطعه اول آب را از بندرعباس میآورد تا سیرجان که
این پروژه نزدیک  %۷۰پیشرفت دارد .فکر کنم تا اوایل سال آینده
این قسمت اول به بهرهبرداری برسد .قطعه دوم هم از سیرجان تا
رفسنجان است که حدود  %۴۰پیشرفت دارد و حدود  ٢سال طول
میکشد تا اجرا بشود .اوایل سال  ۱٣٩٩قطعه سوم که آب تا
اردکان و چادرملو میآید هم اجرایی میشود.
این پروژه یکی از پروژههایی است که مطالعات و بحثهای
زیادی راجع به آن بوده ،مطالعات زیاد زیستمحیطی و اقتصادی
روی آن انجام شده است .بعضا من این طرف و آن طرف زیاد

دکتر صفوی:
سوال:

قطعا سواالت و اظهارنظرهایی توسط حضار محترم هست حول
محور ،ماحدود بیست دقیقه فرصت داریم که اگر سوال یا کامنت
یا ابهامی رو داشته باشیم از بین حضار محترم بفرمایید ،یک
معرفی بفرمایید بعد سوالتون رو مطرح بفرمایید:
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دوستان  ۴۰میلیون مترمکعب در سال مصرف داشتند ،بهراحتی
هم میتوانستند تبدیلش کنند به  ،۱۸ببخشید من کمی انتقادی
صحبت میکنم .بعد میآیند بحث مسولیتهای اجتماعی را مطرح
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برگردیم به آن بحث بهرهوری آب .یعنی واقعا در همه بخشها،
بخش صنعت ،بخش شرب ،بخش کشاورزی ،بحث بهرهوری را یک
مقداری جدیتر بگیریم .حاال دیروز یک مقداری در این رابطه
صحبت شد ،ما میتوانیم بههر صورت بهجای اینکه بگوییم هر
نفر روزی  ،۱۴۰،۱۵۰،۱۶۰بعضی جاها  ٢٢۰لیتر در روز یک نفر
داره استفاده میکند ،بسیاری از کشورهای دنیا اینکارها را کرده
اند و رساندهاند به زیر  .٩۰در آلمان و بسیاری از جاهای دیگر دنیا
هم همینجور .بنابراین این یک مقداری را بهما نشان میدهد که
باید آن را همزمان ببینیم .این یک مسئله که خیلی هم مهم است.
مسئله دوم ،اشاره کردند که فاضالب تصفیهشده ما کیفیتش
با زمان متغیره و مشکالت عدیدهای دارد .حتی بعضی از تصفیه-
خانهها هم آنطوری که باید و شاید کارایی آنچنانی ندارد و
برمیگردد به بهرهوری و مسائل دیگری که وجود دارد .بنابراین
نیاز هست که حتما ما پایش دایمی داشته باشیم ،رکورد داشته
باشیم که واقعا این وضعیتها چگونه هست و براساس آن بتوانیم
تصمیمگیری درستی داشته باشیم .متاسفانه خیلی جاها واقعا آن
پایشهای الزم در این قضیه نیست .این یک مسئله بسیار مهمی
است.

میکنیم ،که ما اینکار را کردیم ،آنکار را کردیم ،چرا اینکار را
تا االن نکرده بودند؟ یعنی باید حتما این اتفاقات میافتاد؟ این
مسائل پیش میآمد؟ رودخانه زایندهرود خشک میشد ،تا این
مسایل پیش میآمد؟ واقعا این یک سواله .ما یک خال قانونی داریم
برای این موضوع که ببینیم این مدیرانی که در این مجموعه کار
میکردند را بیاوریم سوال کنیم که شما که میتوانستید اینکار
را بکنید و بحث تنش آبی هم چیز جدیدی نبود .االن نزدیک سی
ساله و حتی بیشتر که این موضوع مطرح میشود .چرا واقعا این
اتفاقات نمیافتد و بهاین راحتی مدیران ما منابع ما را هدر می-
دهند و بعد از اینکه این مسائل پیش آمد یکباره یاد این موضوع
میافتند و بحث مسولیتهای اجتماعی را هم اینجا مطرح می-
کنند.
سوال دیگر:
آیا ما باید بههر قیمتی شده صنایع را در این استان نگه داریم؟ آیا
توجیه دارد؟ حاال من بحث جانمایی اولیه را ندارم ولی واقعا این
یک سوال است که ما بهقول معروف استفادههای صنعتی را
چندین سال استان برده ،بعد االن این اتفاقات خشکسالی افتاده،
توقع دارد دولت بیاید از بیتالمال استفاده کند ،آب خلیجفارس
را منتقل کند تا کماکان این صنایع اینجا بماند .اگر این مسائل
در کشورهای خارجی اتفاق میافتاد آیا واقعا کماکان این استقرار
صنایع در این محلها توجیه اقتصادی داشت یا نه؟

سوال:
یک بحث دیگری که وجود دارد ،بحث مالکیتها است که هنوز
مسئله هست .این فاضالب تصفیهشده مال آبفا هست یا مال
سازمان آب منطقهای؟ اینهم از آن چیزهایی هست که هنوز در
خیلی از شهرها مسئله است.
یک بحث دیگر این بود که االن مطرح است ،شهرداریها در
اکثر شهرها (شهرهای بزرگ) ،برای فضای سبز استفاده میکنند
از چاهها .مثال در شیراز بیش از  ۱۴۰تا چاه شهرداری دارد ،غیر
از اینکه قناتها و چشمههایی که استفاده میکنند و مقدار دبی
آنها کاهش پیدا کرده است .یک طرحی مطرح هست که بیاییم
تصفیهخانه موضعی داشته باشیم و شهرداری طراحی و اجرا و
بهرهبرداری را بهعهده بگیرد و آبی که فاضالب تصفیهشده است را
استفاده کنیم برای فضای سبز شهری .حاال این هم مطرح است
که میتواند بعضی جاها جواب بدهد ولی همهجا واقعا این جواب
نمیدهد .طرحی که در شیراز مطرح هست این است که در منطقه
قصردشت انجام شود .این طرح حدود  ۴تا  ۶هزار متر زمین نیاز
دارد .قیمت زمین یک مسئله ،حتی بحث تصفیهخانه فاضالب
مالزم با بو و آلودگی میکروبی هوا است و این یکی از مسائلی
هست که همهجا شاید جواب نمیدهد .بهعبارت دیگر در قسمت
مرکزی ،تصفیهخانه داشته باشیم و بعد اگر میخواهیم فاضالب را
تصفیه کنیم و بعد انتقال بدهیم برای استفاده در مصارفی که
جناب آقای دکتر تائبی حسابی در این مورد صحبت کردند که
واقعا برای استاندارد بسیار مهم است.

سوال بعدی:
بزرگترین چالشی که روی بحث آبهای غیرمتعارف در شهرها
هست برای مصرفشان ،بحث سرمایهگذاری اولیه است .حداقل ما
در شیراز االن با این مشکل روبرو هستیم .حاال ما صنایع بزرگ
نداریم ،ولی بحث فضای سبزی که داریم ،بحث سرمایهگذاری
اولیه که شما یکسری خطوط انتقال میخواهید که اینها را
منتقل کنید ،یکسری مخازن قطعا میخواهید داخل شهر ایجاد
کنید که میتوانید از این استفاده بکنید .اگر راهکاری ،جایی
تجربهای در این زمینه هست بفرمایید.
دکتر صفوی:
آقای دکتر تائبی در خدمتتان هستم.
دکتر تائبی:
نگاه کنید ،وقتی که دو تا سیستمی که مطرح شد یکی استفاده
از فاضالب تصفیه شده ،یکی هم استفاده از پروژههای نمکزدایی،
قیمتهایی که دارد صحبت میشود بحث پنج هزار تومان بر
مترمکعب ،آنجا هم که  ،۷۸۰۰احتماال با قیمتهای جدید حاال
کمکم  ٢یا  ٣برابر ممکن است بشود ،این نشان میدهد که ما باید
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مطرح کنم در زمینه سرفصلهای  Reuseیا نمک زدایی .اینکه
یک خالء خیلی بزرگی در کشور ما هست که من خودم این را
احساس کردم و با آن دست و پنجه نرم کردم ،موضوع تحقیقات
هست در این زمینه .در واقع خالء آن فکر کنم در این پنل هم
احساس میشود .اینکه در خصوص تحقیقات داخلی مخصوصا،
چه بحث  Reuseچه نمکزدایی ،صحبت شود ببینیم چه
پیشرفتهایی صورت گرفته است .مادامی مجبور باشیم این
تکنولوژیهای نوین را از کشورهای دیگر بخریم این یعنی
هدررفت منابع و ما خیلی توجهی به این موضوع نداشتیم .چرا؟
چون تا زمانیکه به این مشکل برنخوردیم قبال به فکرش نبودیم.
کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی رژیم صهیونیستی در این
زمینه تحقیقات بسیار خوبی انجام دادند در بیست سال گذشته،
تا جاییکه توانستند فرضا هزینه شیرینسازی یا Reuseآب را
مثال از  ۷-۶یورو و  ۱۰-٩دالر ،برسانند به زیر درواقع یک دالر یا
یک یورو و صاحب تکنولوژی هستند االن دراین زمینه .ولی ما
مجبور هستیم که این تکنولوژیها را از آنها بخریم .درخصوص
هسته اصلی شیرینسازی یا  ،Reuseفرضا فرایند  ROیکی از
فرایندهاست .این تکنولوژی را شرکتهایی دارند که یکی از آنها
یک شرکت هلندی است .کشوری که اصال مشکل آب و منابع آب
ندارد .ولی اینها را تولید میکند ،تحقیقات میکند و به ما می-
فروشد .خیلی جالبه که اکثر ایستگاههای آب شیرینکنی که در
جنوب کشور ساخته و فعال شدهاند تکنولوژیهایی هستند که ما
داریم ازکشورهایی میخریم که اصال مشکل منابع آب ندارند .من
فقط این دغدغه را میخواستم اینجا مطرح کنم .آقای دکتر تائبی
فرمودند ما استاندارد نداریم .استاندارد نداریم چون تحقیقات
نداریم .خروجی تحقیقات استاندارد است .متشکرم.

موضوع بعدی که من میخواهم صحبت کنم در رابطه با این
آبفا ،یک بخشی از این فاضالبها ،بحث حقابه است .در قدیم اکثر
شهرهای ما شبکه فاضالب نداشت .حتی اوایل دهه شصت صحبت
از این بود در مجلس که این طرحهای فاضالب فانتزی است .برای
اینکه همه سیستمی که داشتیم جذبی بود .این فاضالب که
چیزی حدود  %۷۰از آب مصرفی به فاضالب تبدیل و به سفرههای
آب زیرزمینی میرفت عمال االن دارد جمعآوری میشود و یکجا
در پایینترین تراز شهر ما این آب را خواهیم داشت .در نتیجه
االن پایین افتادن سفره آب زیرزمینی و در بعضی جاها مشکالت
فرونشست واقعا جدی هست .بیشتر مشکل فرونشست را ما در
دشتهایی داریم که عمدتا کشاورزی است و بهرهبرداری از چاهها
بهطور عمده صورت گرفته است .ولی خیلی از جاها حتی صحبت
میشود از جمعآوری آبهای سطحی ،که بخشی میتواند بپیوندد
به دریاچه و بخشی هم صرف تغذیه سفره شود و آن حقابه هم
باید دیده شود.
آخرین نکته من در رابطه با این دستگاههای تصفیه زیر سینک
است .جناب آقای دکتر اشاره کردند .واقعا مسئله استاندارد کردن
اینها مهم است .من میدانم االن شاید در سطح کشور %٣۰
خانهها در شهرهای بزرگ از این ابزار استفاده میکنند .خانم من
هم فشار آورد که ما هم استفاده کنیم اما من زیر بار نرفتم .مشکلی
هست که اشاره کردند که برای یک لیتر آب ۵ ،لیتر آب شبکه که
واقعا تصفیه شده هست مصرف میشود .مشکالتی که خود دستگاه
و خود فیلترها دارند آنها هم از جمله مشکالت است.
دکتر یزدیان (شهرداری اصفهان):
ضمن عرض تشکر .در عرض  ۱/۵سال گذشته یک تفاهمنامه
شهرداری اصفهان که از بزرگترین تولیدکنندگان پساب است و
آبفای اصفهان انجام شد ولی من من پیگیری کردم ظاهرا هنوز
عملی نشده است .باتوجه به بحران آبی استان و اینکه در این
تفاهمنامه قرار بود که شهرداری سرمایهگذاری کرده و  ۴۰۰لیتر
بر ثانیه فاضالب خام تحویل دهد ،میخواستم دلیل اجرایی نشدن
پروژه را بیان کنید.
یک مورد هم سوال از مجموعه فوالد داشتم .اعداد و ارقام
برنامهشان این هست که مصرف سال آینده را به  ۱۰میلیون
مترمکعب از پساب برسانند .بنا هم بر این است که علیالظاهر
توسعهای فوالد مبارکه نداشته باشد .دلیل این سرمایهگذاریهای
سنگین برای انتقال آب از خلیج فارس چیست؟ آیا قرار است
بارگذاری جدیدی روی بحث آب انجام شود؟

دکتر شاه قاسمی:
بخش مهمی از سواالتی که من داشتم را دیگر دوستان رو پرسید.
ولی من موردی که میخواستم رویش تکیه کنم ،اگرچه که به
هرحال نمیدانم این مسئولین وزارت نیرو ظاهرا هیچ کدام امروز
حضور ندارند ،ولی حقیقتا ما در یک کشور کم آبی هستیم و
مسئله استفاده از پساب بههرحال یک واقعیت غیرقابل انکار است.
ما چه در بخش کشاورزی ،چه در بخش صنعت ،چه در موارد
دیگر مجبوریم اینرا بهعنوان یک منبع مستمر و دائمی رویش
حساب بکنیم .بههمین دلیل قاعدتا باید دقت زیادی شود چه در
زمینه طراحی و اجرا ،که خوشبختانه در این بخش دقت انجام
میشود .چیزی که ما همیشه سرکالس به دانشجویانمان هم
گفتیم ،متاسفانه ما در بخش نگهداری همیشه بسیار بسیار ضعیف
عمل میکنیم .دهها میلیارد و یا صدها میلیارد تومان پول هزینه
میشود و یک تصفیهخانه احداث میشود ،بعد در مرحله
بهرهبرداری با حداقل امکانات با حداقل نیروی انسانی با حداقل

مهندس هاشمی:
به نام خدا ،دانشجوی دکتری مهندسی عمران -آب ،دانشگاه
صنعتی اصفهانرهستم .من فقط یک دغدغهای را میخواستم
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قبادیان داشتند این نکته را باید دوستان توجه بکنند که این
پساب که االن ما با این حجم کسری مخزن داریم ،میشود یک
کمکهایی به وضع آب خانگی موجود بکنیم .اما متاسفانه
راهکارهایی مطرح میشود که خارج از بخشنامهها است .از این
بگذریم .همانجوری که دوستان هم فرمودند ،مشکل تصفیهخانه-
ها نیترات است ،کلیفرم است و بههرحال نوساناتی است که ما در
این تصفیهخانهها داریم .مشکل قانونی .این تصفیهخانهها
تصفیهاش با شرکت آب و فاضالب است و تخصیص را دادند به
شرکت آب منطقهای .آب منطقهای هم تا حاال هیچ تخصیصی
درخصوص کشاورزی نداده است .ولی کشاورزها میدانیم دارند
استفاده میکنند و متاسفانه درتوان و قدرت شرکت آب منطقهای
هم نبوده که جلوی کشاورزها را بگیرد .اما این صورت مسئله را
پاک نمیکند که االن کشاورزها دارند استفاده میکنند و ما هم
نشستیم اینجا پنل گذاشتیم صحبت بکنیم در مورد این موضوع
که بله باید این باشد استانداردمان و اینکه تصفیهخانهمان آن
شرایط را دارد .همه اینها درست .ما هم قبول داریم بهعنوان یک
آب منطقهای .تمام دستگاههای قضایی هم آب منطقهای را
میشناسند چرا؟ چون که اون هست که بهش گفتند برو تخصیص
بده ،ولی ما داریم چهکار میکنیم؟ من سوالی که از دوستان
داشتم واقعا این هست که فکر کنند چهکار میتوانیم بکنیم اصال؟
خیلی ممنون.

افراد مجرب و با تجربه میخواهند آنرا اداره کنند .این هست که
باعث میشود که همانطور که آقای مهندس اکبری گفتند
کیفیت پساب خروجی متاسفانه متغیر باشد .بهدلیل عدم
مانیتورینگ ،بهدلیل عدم توجه به بهرهبرداری .این مشکل هم در
مورد تصفیهخانههای آب مطرحه هم در مورد تصفیهخانههای
فاضالب .بعضی اوقات مطرح میشود که قیمت هر مترمکعب آب
تمام شده االن رقم باالیی است .اگر هر مترمکعب یا فرض کنید
هر لیتر آب برای اینکه سادهتر بشه با یک رقمی بین  ٣-٢ریال
هزینه کنند ،برای بهرهبرداری هم میتوانند تصفیهخانه را
حداکثری که برایش طراحی شده بتوانند بهرهبرداری کنند و هم
از نظر کیفی واقعا کیفیت مطلوبی را داشته باشد .سر و صدای
شرکت آب و فاضالب یا سازمان آب منطقهای در میآید که
تصفیهخانه برای یک مترمکعب در ثانیه طراحی شده اما بیشتر
از  ۶۰۰لیتر در ثانیه پساب نمیشود از این تصفیهخانه برداشت.
عمدتا بهدلیل مشکالت بهرهبرداری هست .یا کیفیت خروجی
مطابق آنچه که باید میبود نیست .بعد میرویم میبینیم مشکل
متاسفانه در بهره برداری هست.
درسیستمهای فاضالب یکی از شهرهای بزرگ ،من در اونجا
خدمت یکی ازدانشجوهایم بودم .قاعدتا آنجا کلی هزینه شده،
واحدهای مختلفی هست ،ازخود آشغال گیریاش شروع میشود
تا سیستمهای هواگیری و غیره .متاسفانه از مدار بهرهبرداری خارج
بود .منتهی فقط و فقط شرکت پیمانکاری آنجا که از قضا خودش
هم بهرهبرداری میکرد دلش خوش است که آخر سر یک شعله
گاز متان آنجا دارد میسوزد و در واقع اینرا نتیجه عملکرد
مطلوب سیستم میداند .درحالیکه چهار تا گاو را هم اگر یکجا
نگهداری و فاضالب اینها را هم ببرید یکجا ذخیره کنید،
جاییکه هوا به آن نرسد ،بعد از یک مدتی گاز متان تولید میشود
و شما شعلهاش را هم میتوانید ببینید .یعنی صرفا بهدلیل حضور
یک شعله در باالی یک سیستم نباید تصور شود که این دستگاه
دارد کار میکند .قاعدتا کلیه پارامترها باید واقعا کنترل شود.
الزمهاش این هست که سازمانهای متولی در امر بهرهبرداری و
نگهداری بهای الزم را بپردازند .توجه داشته باشند و متاسفانه
عرض کردم این یکی از مشکالت اساسی هست که امیدوارم
بههرحال به آن توجه شده و در بهرهبرداری دقتهای الزم صورت
بگیرد تا اونهایی که مثل آقای مهندس اکبری در صنعت می-
خواهند استفاده بکنند با مشکالت تغییرات پارامترهای کیفی سر
و کار نداشته باشند .خیلی متشکر.

مهندس امینی (اداره کل فاضالب استان):
خسته نباشید ،من فقط یک سوال دارم ولی خواهش میکنم
جواب بدهید .با توجه به اینکه همایش در اصفهان برگزار شده،
یک ادای دینی هم به اصفهان باشد .یک موضوعی هست که چند
وقته دوباره مطرح شده ،بازچرخانی پساب به زایندهرود .نظر واضح
و جامعی از هیچ دستگاه دولتی در این زمینه نداشتم .میخواستم
زحمت بکشید نظرتان را راجع به جوانب مختلف آن بفرمایید.
سوال:
ضمن عرض سالم .یک گروهی دارد درباره ضرورتهای استفاده
از آبهای نامتعارف کار میکند .گروهی هست که دارد کار می-
کند در خصوص جلوگیری از آبهای متعارف به نامتعارف .مثال
فرض کنید جلوگیری از تخلیه روانابها به فاضالب که امروز
شهرداری این کارها را میکند .متولی فاضالب شرکت آب و
فاضالب است ولی رواناب با شهرداری است .چرا وقتی که باران
میآید شهرداری هیچگونه تاسیساتی برای دفع روانابها ندارد و
میآید دریچه منهول فاضالب را باز میکند که رواناب تخلیه شود
در فاضالب .یعنی رواناب این جا مخلوط میشود با فاضالب.
درنتیجه ظرفیت تصفیهخانه باال میرود .آب آلوده میشود و
عوامل دیگر GIS .آیا نمیتواند کمک کند؟ االن آیا ما جلوی

مهندس خلیل پور (سازمان آب منطقهای):
بهنام خدا .سالم عرض میکنم .می خوتهم بگویم کسری مخزن
ما  ۵۸میلیون مترمکعب است و از طرفی پساب تولیدی ۱۶٣
میلیون مترمکعب است .حاال باتوجه به صحبتی که آقای مهندس
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با سالم و احترام و عرض ادب .ببخشید مهندس اکبری در مورد
قیمت واحد تمام شده فرمودند که  ۵هزار تومان براساس چه واحد
و معیاری این را محاسبه کردند؟ چون در بحث تمام شده باالخره
یک بخش سرمایهگذاری هست ،ارزش آتیه داراییهایشان را آیا
دیدهاند؟ و اینکه سود و درآمدی که از محل آن کسب کردهاند
آیا محاسبه کردهاند؟ چون این عدد مبلغی هست که آدم را
میترساند.

شهرداری را نمیتوانیم بگیریم؟ که تاسیسات شما کجاست؟ کجا
آب را دفع میکنید؟ هیچگونه اقداماتی صورت نمیگیرد .بهخاطر
اینکه بار مالی دارد برای شهرداری ،برای دولت .بهخاطر همین
هست که همه سکوت کردند و شما هم نمیتوانید اینجا خیلی
موثر واقع شوید .ولی بههرحال در این کنگرهها ،این مقالهها را
مینویسند ولی هیچگونه این به فعلیت نمیرسد.
سوال:

سرمایهگذاری را شروع کنید ،مطالعات دارد ،مقدمات دارد ،تا به
بهرهبرداری برسد زمان خودش را دارد .این مورد اول.
مورد دوم هم اینکه ما هیچ انتظاری نداشتیم که تا االن هم
همینجور بوده که دولت برای ما کاری بکند که کاری هم نکرده.
ما را به خیر دولت امیدی نیست .یعنی آن سرمایهگذاریهایی که
انجام شده واقعا استانی بوده با همکاری شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان بوده .آن آبی هم که دارد منتقل میشود از خلیج
فارس برای صنایع %۱۰۰ ،سرمایهگذاری خود صنایع است .اصال
دولت در این زمینه هیچ نقشی ندارد .در پروژههای دولتی االن
پروژههایی داریم که باالی  ٢۰سال است تعریف شده و دارد اجرا
میشود ولی هنوز هم به بهرهبرداری نرسیده است.
مورد بعدی هم سر بهرهبرداری و قیمت آب است .باالخره
هرچه قیمت آب باالتر برود بهرهوری آب هم بیشتر میشود .اگر
آب قیمتش  ۱۰هزارتومان شود ،قطعا این مصرفش اینقدر نیست.
برای مصرف خانگی فکر کنم االن حدود متری  ۴۵۰تومان هست.
اگر که تا این قیمت است مصرف هم همین است .اگر که قیمت
تغییر کرد ،مصارف هم کم میشود .یعنی در اقتصاد آب قیمت
حرف اول و آخر را میزند.
ما در فوالد سرمایهگذاری جدیدی هم نداریم .حاال این را هم
یکی از دوستان سوال کردند .نه سرمایهگذاری جدیدی داریم ،نه
توسعه جدیدی داریم .این پروژههایی که دارد انجام میشود برای
تامین همین فرایند هایی هست که تا االن دارد انجام میشود .که

دکتر صفوی:
اگر اجازه بفرمایید یک تقسیم کاری بین نقطهنظرات بکنیم،
بهنحوی سواالتی که مطرح شد را از اعضای پنل داشته باشیم.
چون چهارتا سوال از بخش صحبتهایی که آقای مهندس اکبری
داشتند راجع به فوالد هست .از ایشان شروع میکنیم .بعد آب و
فاضالب هست بعد هم بقیه.
مهندس اکبری:
چند تا نکته را عرض کنم .من هیچموقع نگفتم  ۴۰میلیون داریم
مصرف میکنیم .فوالد مبارکه مطالعات و قرارداد احداثش مال
قبل انقالب است .آن موقع هم مطالعات کاملی داشته ،همینطور
صنایع دیگر مثل شرکتهای ذوب آهن و  ...صنایعی هم که اینجا
مستقر میشوند مثل جمعیت سکنه شهری است .اینجوری
نیست که هرموقع خواستیم اینها را برداریم ،هرموقع خواستیم
کوچ بدهیم .قاعدتا بهدنبال یک راهکارهای دیگر باید باشیم برای
برطرف کردن مشکالت .این سالی هم که ما رسیدیم به ۱۸
میلیون مترمکعب ،اینجوری نبوده که یک سوییچ توی جیب من
باشد اینرا امسال روشن کرده باشم این عدد  ٢۸میلیون پارسال،
امسال شده باشد  ۱۸میلیون .ما با  ۵۰۰میلیارد سرمایهگذاری-
هایی که انجام دادیم (از سال  ٩۱-٩۰شروع شده) امسال یک
مقداریش به بهرهبرداری رسید .آنهایی که اجرایی هستند بهاین
موضوع احتماال اشراف بیشتری دارند .تا شما بخواهید یک
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استانداردها نیاز هست ،ولی حرف دیگر ایشان هم بحث
تکنولوژیها بود .در بحث تکنولوژیها ،تکنولوژیهایی که ما در
حوزه محیطزیست کار بگیریم ،بحث بلوغ تکنولوژی خیلی نکته
مهمی هست که باید مورد عنایت قرار بگیرد .شما فرض کنید
تکنولوژی قنات در برابر تکنولوژی وارداتی پمپ ،تکنولوژی بالغ
شده است در برابر تکنولوژیای که نابالغ بود و ما بهدرستی از آن
استفاده نکردیم .برای اینکه این بحث تکنولوژی را خدمت شما
بگویم ،تکنولوژی نویی را که میبینیم در دنیا مطرح شده بالفاصله
میگوییم که اینرا منتقل کنیم .نه خیلی اوقات درواقع دانش فنی
که در کشور وجود دارد راهکارهای بهتری را برای مشکالت حوزه
آب ما دارد .در همه حوزهها همینجور است .ببینید مثال شما
میآیید تکنولوژی سنتی که در آن فرض کنید خمیر مایع تولید
میشد با تکنولوژیای که با دستکاری ژنتیکی محصوالت
کشاورزی را میخواهد بهرهوریاش را افزایش بدهد ،اینها
تکنولوژی بالغ در برابر نابالغ هست .در حوزههای مختلف این
مثالها را میشود زد که حتما در بحث تحقیقات این منجر به
تکنولوژی بشود .بحث این است که چهقدر ما آمدیم در واقع با
رویکرد طبیعت محور به فناوری نگاه کردیم؟ باید به این توجه
شود.

این بارگذاری هم که االن داریم حدود  ۱۸میلیون مترمکعب،
همین هم برداشته شود .این  ۱۸میلیون مترمکعب در شرایط
نرمال میتواند  %۱/۵آورده ما باشد.
یک نکتهای هم راجع به پساب گفتند .قیمت پساب یک قیمتی
هست که ما هزینه کردیم ،شامل استهالک هزینههای
بهرهبرداری ،هزینههایی که صرف میکنیم در این پروسههای
طوالنی که این را تبدیل کنیم به آب صنعتی .باالخره این قیمت
مالی تمام شده است .یک ارزش اقتصادی هم داریم که برای هر
صنعتی متفاوت است .ممکن است با این قیمت برای یک صنعت
صرف کند یک کاری را انجام بدهد ،با ارزش اقتصادی تا یکحدی
ارزش داشته باشد که یککاری را انجام بدهد برای یک صنعت.
ممکن است اصال نشود کشاورزی کرد .این بستگی دارد به طبقه
صنعتی که دارد استفاده میکند.
مهندس قبادیان:
اشاره فرمودند که قیمت پساب متغیر ایت .تا حدودی درست
است .اما علت؟ متاسفانه کالنشهر اصفهان شبکه جمعآوری آب
باران ندارد .بسیاری از کالنشهرها شبکه جمعآوری آب باران
ندارند .طبیعتا فاضالب محصول استفاده مردم از آب است.
تغییراتی در کیفیت آب که اتفاق نمیافتد ،پس فاضالبشان هم
نباید تغییرات داشته باشد .ولی چرا بعضا اتفاق میافتد؟ چون
انشعابات غیرمجاز وجود دارد .چون شبانه کسی درب منهول را
باز میکند و چربی و نخاله میریزد داخل فاضالب .که طبیعتا این
میتواند کیفیت را تحت تاثیر قرار بدهد .تصفیهخانهها هم میزان
ظرفیتشان برای متعادلسازی ،چه ازنظر حجمی و چه ازنظر کیفی
متغیر است .طبیعتا دبی ما هنگام بارندگی علی رغم اینکه شبکه-
های کشور بهصورت مجزا طراحی شده ،نباید آب باران را انتقال
بدهد .ولی معموال در محاسبات  ۱۰تا  ٢۰درصد طراحی درنظر
میگیرند .ولی در اصفهان بعضا در هنگام بارندگی دبی ما تا ٣-٢
برابر افزایش پیدا میکند .حاال توسط عوامل مختلف ،کل آب باران
انتقال پیدا میکند به تصفیهخانه .طبیعتا ناخواسته میتواند
کیفیت را یک مقداری تحتتاثیر قرار بدهد.
نکته دوم درباره شهرداری صحبت کردند .تفاهم نامهای
داشتیم با شهرداری .ولی بهدالیلی که خودشان اعالم کردند منابع
مالی که قابلتوجه هست در اختیار ندارند .خودشان مراجعه
نکردند برای اجرایی کردن این تفاهمنامه .ازنظر قانونی هم طبق
برنامه ششم میتوانست شهرداری از ظرفیتی که قانون برایش
گذاشته سرمایهگذاری کند .درکنار این خیلی شهرداریها آمدند
سرمایهگذاری کردند .با استفاده از منابع خودش آمده با ما قرارداد
بسته و در حال اجرا است.

دکتر فاضلی:
یکی از دوستان گفتند که منبع اعتباری دیگری میتوانیم داشته
باشیم؟ من چون ارزیابی میکنم پروژههای شرکت آب و فاضالب
را ،شرکت آب و فاضالب روستایی زنجان پروژهای را در سال ٩٣
شروع کرد تحت عنوان امکانسنجی استفاده از خدمات خیرین
آبرسان .جالب اینجا بود که در سال  ٢٩ ،٩۶میلیارد تومان در
زمینه آبرسانی روستایی هزینه کردند ۱۴ ،میلیارد تومانش را
ازطریق خیرین آبرسان تامین کردند .میتوانید باخودشان تماس
بگیرید و از تجربهشان استفاده بکنید .درزمینه آب باران هم
مشکالتی که االن شهرداریها دارند ،بیشتر بحث نگهداری آب
هست .چون ما بارندگیمان پیوسته نیست .آب را اگر نگهدارند
فاسد و خراب میشود .راه حل دارد ولی متاسفانه سراغ ما
دانشگاهیها نمیآیند که حلش کنند.
دکتر صفوی:
خیلی متشکر اگر کمتر از یک دقیقه بخواهم یک جمعبندی از
مسائلی که در این پنل مطرح شد بگویم این است که :ما در
استفاده از آبهای نامتعارف اعم از بحث پسابهای تصفیه شده و
همینطور آبهای با کیفیت شور و لبشور موانعی که در جلویمان
هست فقط موانع اجرایی نیست ،فقط موانع قانونی نیست ،فقط
مسائل فرهنگی نیست و فقط هم استانداردها نیست .مجموعه
اینها است .آقای دکتر تائبی اشاره کردند که ما خالء استاندارد

دکتر صرافزاده:
در مورد تحقیقات اشاره کامال درستی کردند .تحقیقات در زمینه
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در زمینه استفاده از پسابها را داریم .اشاره شد که قوانینی که
بین وزارت نیرو ،شهرداریها ،جهاد کشاورزی خالء قانونی که بین
اینها در مسئولیتهای قانونیشان وجود دارد .اشاره شد به مسائل
اقتصادی که در اجرا هست .مترمکعبی چهقدر در میآید؟
جایگزین هست؟ جایگزین نیست؟ همه اینها مسائل اجرایی ما
است .و یک مسئلهای که بهخوبی اشاره شد ،مسئله فرهنگی در
حقیقت تولید فاضالب است .ببینید ما انتظاری از تصفیهخانه
فاضالب داریم که پساب استاندارد بهما تحویل بدهد .حاال با
استانداردهایی که وجود دارد .ولی آیا شبکههای فاضالب ما و
تصفیهخانههای فاضالب ما هم فاضالب بهداشتی استاندارد تحویل
میگیرند یا نه؟ این به کجا بر میگردد؟ بهما مردم که داریم
فاضالب را در خانهها تولید میکنیم .از کارگاههای صنعتی از نقاط
مختلف شهر تحویل شبکه فاضالب میدهد ،آن استانداردهای
ورود به شبکه فاضالب را ندارد .از تعویض روغنی گرفته ،از کارگاه
آبکاری گرفته ،از فاضالبهای عفونی بیمارستانها گرفته ،از
یونیتهای دندانپزشکی گرفته که حاوی فلزات سنگین هست،
همه اینها دارد میرود به شبکه و تصفیهخانهای که انتظار داریم
خروجیاش استاندارد باشد .هیچ تصفیهخانهای نمیتواند اینکار
را انجام بدهد .بحث کنترل در مبدا ،کنترل یا رعایت فاضالبهایی
که با استاندارد وارد تصفیهخانهها بشود جزو مواردی هست که
باید درنظر گرفته شود .قطعا جمعبندی میتواند کاملتر شود.
خیلی متشکر از صبر و حوصلهای که نشان دادید و در این جلسه
شرکت کردید.
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پایاننامه برتر
رتبه اول سومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1397در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده بهداشت ،رشتۀ مهندسی بهداشت محیط
عنوان :بررسی کارایی سیستم تلفیقی  - HIFASفتوبیوراکتور جلبکی در
حذف همزمان آترازین ،ازت و فسفر از محیطهای آبی
نگارش :زهرا درخشان
اساتید راهنما :دکتر محمدحسن احرام پوش و دکتر امیرحسین محوی
اساتید مشاور :دکتر محمدتقی قانعیان ،دکتر حسین فالحزاده ،دکتر منصوره دهقانی و دکتر سیدمحمد مظلومی
زمان دفاع1396 :

 30/56 ،46/56و  94/32درصد و در فتوبيوراکتور جلبکي بهترتيب
برابر  98/83 ،99/99 ،99/99 ،83/75 ،84/53 ،84/38 ،98/56و
 98/58درصد بود .همچنين بيشينه راندمان حذف آترازين،COD ،
 ،TOC ،BOD5آمونيوم ،نيتريت ،نيترات و ارتوفسفات در سيستم
تلفيقي بهترتيب برابر ،99/99 ،98/43 ،99/26 ،99/10 ،99/96
 98/54 ،99/99و  99/87درصد بود.

مقدمه و اهداف :با کمبود زمينهاي زراعي و از بين رفتن محصوالت
بهوسيلة آفات ،استفاده از آفتکشهايي مانند آترازين افزايش يافته
است .روشهاي فيزيکي و شيميايي بسياري براي حذف اين
علفکش از محيطهاي آبي و خاکي پيشنهاد شده ،اما اين روشها
داراي هزينههاي بسيار و همراه با توليد محصوالت جانبي سمي
ديگري هستند .از طرفي سيستمهاي تلفيقي بيولوژيکي بهسبب
ماهيت روش تصفيهشان کمک شايانتوجهي در پايين آوردن
هزينهها نمودهاند .هدف از مطالعه حاضر حذف همزمان علفکش
آترازين و مواد مغذي از محيطهاي آبي توسط سيستم بيولوژيکي
بود.

بحث و نتیجهگیری :در اين مطالعه مشخص شد که سيستم تلفيقي
مورد بررسي قادر خواهد بود بهطور همزمان علفکش آترازين و مواد
مغذي را از محيطهاي آبي حذف نموده و به حدود استانداردهاي
تعيين شده دست يابد .نتايج آزمايشها نشان دادند که مکانيزم حذف
آترازين در اين سيستم متابوليسم همراه (کومتابوليسم) است.
همچنين ضرايب کينيتيکي حذف آترازين توسط مدل استور-
کينکنن اصالح شده تخمين زده شد و يافتههاي حاصله مؤيد اين
مطلب بودند که اين مدل بر بارگذاري اين بيوراکتورها با آترازين
برازش بسيار خوبي دارد (.)R2 >0/99

مواد و روشها :اين مطالعه از نوع تجربي مداخلهاي بود .در مطالعة
حاضر با هدف حذف همزمان علفکش آترازين و مواد مغذي از
محيطهاي آبي کاربرد ترکيبي (تلفيقي) از بيوراکتور HIFAS
) (Hybrid- Integrated Fixed Film Activated Sludgeو
فتوبيوراکتور جلبکي با استفاده از يک مدل فيزيکي در مقياس پايلوت
در ابتدا توسط فاضالبي مصنوعي در  3سطح زمان ماند هيدروليکي
و  4غلظت آترازين مورد بارگذاري و بررسي قرار گرفتند .پس از تعيين
شرايط بهينه ،توسط فاضالبهاي واقعي شهري و کشاورزي مورد
بهرهبرداري قرار گرفت.

واژههای کلیدی :آترازين ،مواد مغذي ،بيوراکتور ،HIFAS
فتوبيوراکتور جلبکي ،سيستم تلفيقي ،محيطهاي آبي

یافتهها :نتايج نشان دادند که حداکثر راندمان حذف آترازين،COD ،
 ،TOC ،BOD5آمونيوم ،نيتريت ،نيترات و ارتوفسفات در بيوراکتور
 HIFASبهترتيب برابر ،97/49 ،95/31 ،98/04 ،97/59 ،97/49
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پایاننامه برتر
رتبه دوم سومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1397در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده بهداشت ،گروه مهندسی بهداشت محیط (با همکاری مرکز تحقیقات محیط زیست)
عنوان :تصفیه پساب حاصل از شستشوی معکوس فیلترهای شنی با روش ترکیبی انعقاد ،سیستم غشایی اولترافیلتراسیون و
جذب در تصفیهخانه آب بابا شیخعلی اصفهان
نگارش :مختار مهدوی
استاد راهنما :دکتر افشین ابراهیمی
اساتید مشاور :دکتر محمدمهدی امین ،دکتر حمید رضا پورزمانی ،دکتر یعقوب حاجی زاده
زمان دفاع :اسفند ماه 1395

تعیین  pHبهینه برای هر دو منعقدکننده دوزهای مختلفی از دو
منعقدکننده بهصورت پیوسته و با استفاده از پمپ تزریق مواد
استفاده شد .در این مطالعه طراحی پایلوت براساس دبی  10لیتر
بر ساعت بوده است .پساب خام وارد حوض تهنشینی اولیه با زمان
ماند  1ساعت و سپس وارد قسمت انعقاد با زمان ماند  6دقیقه و
چرخش  80دور در دقیقه پرهها میشود .پس از آن پساب منعقد
شده وارد دو حوضچه لختهساز با زمان ماند کلی  48دقیقه و
چرخش کاهشی  40و  30دور در دقیقه شده است .در نهایت پساب
وارد حوض تهنشینی ثانویه با زمان ماند  2/4ساعت شد .آزمایشات
و پارامترهای کنترلی الزم بعد از دو بار زمان ماند هیدرولیکی
عبوری از حوض تهنشینی ثانویه و تا رسیدن بهیک شرایط پایدار
تصفیه مورد آنالیز قرارگرفته است .خروجی حوض تهنشینی ثانویه
وارد سیستم غشایی اولترافیلتراسیون با دبی  8-6 L.h-1شده است.
فشار کاری غشا روی  300پاسکال تنظیم و بعد از هر  60دقیقه
کارکردن عمل شستشوی معکوس بهمدت  1دقیقه با آب
تصفیهشده توسط خود غشا انجام میشد .پارامترهای فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی نیز بعد از این مرحله ،اندازهگیری میشد.
جذب سرب ،آرسنیک و آلومینیوم نیز با استفاده کربن فعال گرانوله
خام و تغییریافته با آهن محلول تحت شرایط اسیدی و بازی مورد
بررسی قرار گرفت .نهایتاً مدلهای ایزوترم و سینتیکی الزم برای
جذب توسط این سه جاذب مورد بررسی قرار گرفت.

مقدمه :با توجه به نیاز روزافزون جوامع به آب مصرفی در اثر
افزایش رشد جمعیت ،پیشرفت صنایع و باالرفتن سطح
استاندارهای زندگی مدیریت منابع و مصرف آب یکی از مهمترین
و موثرترین کارها برای مقابله با بروز کمآبی و بحران آب است.
برای رسیدن به این امر بازیابی آب از منابع مختلف اعم از فاضالب،
پساب خاکستری ،آب باران و فاضالب صنایع یکی از جذابترین
گزینهها در بسیاری از کشورها است .در همین راستا بنابه تولید
روزانه پساب از تصفیهخانههای آب برای شستشوی واحدهای
فیلتر شنی و سایر بخشهای تصفیهخانه آب پروژهای تحت عنوان
"تصفیه پساب حاصل از شستشوی معکوس فیلترهای شنی با
استفاده از روش ترکیبی انعقاد ،سیستم غشایی اولترافیلتراسیون
و جذب در تصفیه خانه آب بابا شیخعلی اصفهان" برای استفاده
در مصارف شرب مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :برای بررسی امکانسنجی استفاده مجدد از پساب
تصفیهخانه آب نمونهگیری در دو فصل کم بارش و پر بارش از
پساب حاصله از شستشوی معکوس فیلترهای شنی با زمان کارکرد
 24ساعته گرفته شد .نمونههای اخذ شده بهطور جداگانه تحت
فرآیندهای انعقاد و لختهسازی (با دو ماده منعقد کننده  PAFClو
 )FeCl3و سپس سیستم غشایی  UFقرار گرفتند .بهعلت عدم وجود
فلزات باال ،فرآیند جذب بهصورت سینتتیک روی فلزات آلومینیوم،
سرب و آرسنیک انجام گرفت .در قسمت انعقاد و لختهسازی بعد از
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مقادیر زیادی از آالیندههای موجود در پساب را حذف نمود .لذا
بهعنوان یک گزینه پیشتصفیه یکی از ضروریات مهم برای سایر
روشها است .از طرفی منعقدکننده جدید  PAFClراندمان حذف
و کارآمدی بهتری را نسبت  FeCl3برای حذف آالیندهها از خود
نشان داده است .در نهایت با استفاده از سیستم ترکیبی انعقاد
لختهسازی و سیستم غشایی  UFمیتوان از پساب تولیدی روزانه
آبی در حد شرب تولید نمود .برای جاذبهای تغییر داده شده،
 AGACبرای حذف آرسنیک بهتر از  BGACو  GACبوده است.
اما برای حذف آلومینیوم و سرب جاذب  BGACبهتر از AGAC
و  GACبوده است.

یافتهها :نتایج انعقاد ،لختهسازی و سیستم غشایی  UFدر فصل
کمبارش نشانداده که دوز بهینه برای  PAFClبرابر با 10 mg/L
بوده که با اعمال این دوز راندمان حذف کدورت ،رنگ واقعی و
مواد آلی در قالب  UV254 nmبهترتیب حدود  %90 ،%99/2و
 58%/3بوده است .همچنین دوز بهینه برای 30 mg/L ،FeCl3
بوده که راندمان حذف کدورت ،رنگ واقعی و مواد آلی درقالب
 UV254 nmدر این دوز بهترتیب حدود  %86/6 ،%97/54و %56/3
بوده است .نهایتاً آب خروجی از واحد غشایی نیز کیفیت مطلوب
و در حد آب شرب را دارا بوده است.
نتایج انعقاد ،لخته سازی و سیستم غشایی  UFدر فصل
پربارش نشانداده که دوز بهینه برای  PAFClبرابر با 15 mg/L
بوده که با اعمال این دوز راندمان حذف کدورت ،رنگ واقعی و
مواد آلی در قالب  UV254 nmبهترتیب حدود %99/13؛  %94و
 57%بوده است .همچنین دوز بهینه برای  40 mg/L FeCl3بوده
که راندمان حذف کدورت ،رنگ واقعی و مواد آلی در قالب UV254
 nmدر این دوز بهترتیب حدود  %88/6 ،%98و  %50بوده است.
نهایتاً آب خروجی از واحد غشایی نیز کیفیت مطلوب و در حد
آب شرب را دارا بوده است .فقط برای آب تصفیه شده با FeCl3
مقداری مواد آلی خروجی از سیستم غشایی باال بوده است .در
نهایت منعقد کننده  PAFClراندمان حذف و کارآمدی بهتری را
نسبت  FeCl3بهجهت تصفیه پساب از خود نشان داده است .نتایج
جذب نیز نشان داده است که کربن فعال گرانوله پوشش داده شده
با آهن تحت شرایط اسیدی راندمان بهتری در حذف آرسنیک
نسبت به دو جاذب دیگر از خود نشان داده است .نتایج حاصله از
جذب آرسنیک سه جاذب  AGAC ،GACو  BGACنشان داده
که ایزوترم جذب عمدتاً با ایزوترم فروندلیچ همپوشانی دارد.
ظرفیت جذب سه جاذب  AGAC ،GACو  BGACبرای حذف
آرسنیک با غلظت  1/2میلیگرم بر لیتر بهترتیب  15/16 ،3/83و
 12/12میلیگرم بهازای هر گرم جاذب بوده است .نتایج حاصله
از جذب سرب نیز نشان داده که ایزوترم جذب سرب با این
جاذبها با ایزوترم فروندلیچ بیشترین همپوشانی را دارد .ظرفیت
جذب سه جاذب  AGAC ،GACو  BGACبرای حذف سرب با
غلظت  19/5میلیگرم بر لیتر بهترتیب  1/02 ،8و  17/7میلیگرم
بهازای هر گرم جاذب بوده است.
نتایج حاصله از جذب آلومینیوم نیز نشانداده که ظرفیت
جذب سه جاذب  AGAC ،GACو  BGACبرای حذف آلومینیوم
با غلظت  10/3میلیگرم بر لیتر بهترتیب  0/66 ،3و 4/37
میلیگرم بهازای هر گرم جاذب بوده است .بهجز جاذب AGAC
دو جاذب دیگر از ایزوترم فروندلیچ پیروی نمودهاند .نتایج
سینتیکی هم نشان داده که در حذف هر سه آالینده از سنتیک
واکنش شبه درجه دوم پیروی میکند.

واژگان کلیدی :تصفیه آب ،انعقاد ،بازیابی آب ،پساب تصفیهخانه
آب PAFCl ،و FeCl3

نتیجهگیری :با اجرای فرآیندهای انعقاد و لختهسازی می توان
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معرفی کتاب
عنوان :کیفیت آب :مبانی و محاسبات ()Water Quality: Principles and Calculations
پدیدآورنده :دکتر امیر تائبی ،استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
ناشر :انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
سال اولین چاپ :بهار 1398

برای جلوگیری از زوال کمی و کیفی منابع محدود آب شیرین باید بهطور جدّی نسبت به صرفهجویی و کنترل آلودگی آنها اقدام کرد .برای
کنترل آلودگی آب ،باید متخصصان و دستاندرکاران آبرسانی شهری ،صنعتی ،کشاورزی و تفرجی از دانش کافی درباره مبانی کیفیت آب
برخوردار باشند .این کتاب که حاصل تجربیات دانشگاهی و مشاورهای مؤلف در بیش از سه دهه است ،عالوهبرآنکه مرجعی برای متخصصان
و دستاندرکاران علوم ،مهندسی و بهداشت آب خواهد بود ،میتواند بهعنوان کتاب درسی مناسبی برای دروس مربوط به شیمی ،بهداشت و
میکروبشناسی آب و نیز کنترل و مدلسازی کیفیت منابع آب ،در دورههای کارشناسی و نیز تحصیالت تکمیلی ،استفاده شود.
در این کتاب ،جنبههای کاربردی مطالب با طرح مثالهای حلشده ،نمایش داده شده است و برای تمرین و یادگیری بیشتر خوانندگان،
در انتهای هر فصل ،مسئلههای حلنشده ارائه شدهاند .مطالب ارائهشده در این کتاب به چهار قسمت تقسیم شدهاند :قسمت اول با عنوان
مباحث پایه و پیشنیاز شامل فصلهای  ۱تا  ۳است؛ بهطوریکه خوانندگان این قسمت ،ضمن کسب اطالعات پایه در زمینههای منابع،
مصارف و خواص ذاتی آب ،از پیشنیاز کافی در زمینه شیمی و مدلسازی که برای مطالعه دیگر مطالب کتاب نیاز است ،برخوردار میشوند.
قسمت دوم با عنوان پارامترهای ارزیابی کیفیت آب شامل فصلهای  ۴تا  ۹است .خوانندگان این قسمت ،با پارامترهایی که معمو ًال برای
ارزیابی کیفیت آب الزم است ،آشنا میشوند .ازاینرو ،در فصل  ۴پارامترهای کلی و فیزیکی ،در فصل  ۵مواد معدنی و پارامترهای مربوطه،
در فصل  ۶چرخههای طبیعی مواد مغذی ،در فصل  ۷حلپذیری و انتقال گازها ،در فصل  ۸مواد آلی و پارامترهای مربوطه و در فصل ۹
حضور و نقش میکروبها در آب بحث میشوند .قسمت سوم با عنوان کنترل کیفیت منابع آب شامل فصلهای  ۱۰تا  ۱۳است؛ بهطوریکه
نهرها و رودخانهها در فصل  ،۱۰دریاچهها و مخازن سدها در فصل  ،۱۱آبهای زیرزمینی در فصل  ۱۲و دریاها و مصبها در فصل  ۱۳بررسی
میشوند .درضمن ،خوانندگان قسمت سوم ،با مبانی مدلسازی و مدلهای پایه کیفیت منابع مختلف آبهای طبیعی نیز آشنا میشوند.
قسمت چهارم با عنوان مقررات و استانداردهای کیفیت آب شامل فصلهای  ۱۴و  ۱۵است .در فصل  ۱۴مقررات و استانداردهای کیفیت آب
برای آشامیدنی و مصارف بهداشتی ،مصرف در صنایع ،مصرف در کشاورزی و آبیاری و نیز برای کاربری تفرجی معرفی میشوند .در فصل ،۱۵
مقررات و استانداردهای کیفیت آب بازیافتی ،برای تخلیه به آبهای پذیرنده (سطحی ،زیرزمینی یا اقیانوسی) و مصرف در کشاورزی و صنایع
معرفی میشوند .خوانندگان فصلهای  ۱۴و  ،۱۵ضمن آشنایی با مقررات و استانداردهای ایران ،با استانداردها و راهنماهای معتبر خارجی
نیز آشنا میشوند.
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اخبار انجمن
اخبار و فعالیتهای عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سهماهه اول سال  1398بهشرح زیر است:















انتشار چهارمین شماره از سال سوم نشریه علمی  -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
برگزاری بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()98/01/28
اعالم آمادگی برای بررسی تاثیر سیالب بر تاسیسات آب و فاضالب شهری و روستایی ()98/01/28
اولین جلسه اتحادیه انجمنهای علوم آب و انتشار بیانیه درخصوص سیل اخیر
مالقات هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران با مشاور معاونت آب و آبفا ()98/02/02
برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب انجمن ()98/02/10
برگزاری نشست تخصصی انجمنهای علمی حوزه آب و کشاورزی ()98/02/10
برگزاری سیزدهمین جلسه کمیته تلفات آب ()98/02/19
برگزاری سیامین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()98/03/01
مالقات نمایندگان انجمن با معاون بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب ()98/03/12
برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف ()98/03/19
پنجمین جلسه کمیته بازیافت آب ()98/03/28
جلسه مشترک اتحادیه انجمنهای علوم آب و مشاور وزارت نیرو ()98/03/29
انتشار سه شماره خبرنامه
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

عنوان کنفرانس

برگزارکننده

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

سایت کنفرانس

چهاردهمین همایش ملی علوم
و مهندسی آبخیزداری ایران

دانشگاه ارومیه  -انجمن
آبخیزداری ایران

ارومیه

 25و  26تیر ۱۳۹۸

http://wms98.ir/fa/

هفتمین کنفرانس جامع
مدیریت و مهندسی سیالب

دبیرخانه دائمی کنفرانس

تهران

 ۱4و  ۱5مرداد ۱۳۹۸

http://www.ifmc.ir/fa/

چهارمین کنگره بین المللی
توسعه کشاورزی ،منابع
طبیعی ،محیط زیست و
گردشگری ایران

دبیرخانه دائمی -موسسه
آموزش عالی میعاد  -دانشگاه
شیراز  -دانشگاه یاسوج -
دانشگاه مازندران

تبریز

 2۳تا  25مرداد ۱۳۹۸

http://www.4icsda.ir/f
a/

پانزدهمین همایش ملی آبیاری
و کاهش تبخیر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

کرمان

 6و  ۷شهریور ۱۳۹۸

http://ncier15.uk.ac.ir/

سومین کنفرانس ملی
هیدرولوژی ایران

انجمن هیدرولوژی ایران -
دانشگاه تبریز  -مرکز تحقیقات
منابع آب

تبریز

 26تا  2۸شهریور ۱۳۹۸

http://3irhydrotabrizu.i
r/fa/

کنفرانس ملی بهداشت و
محیط زیست

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -
دانشگاه جامع علمی کاربردی
شهرداری اردبیل  -موسسه
زیست رهپویان ایدهپرداز آرتا -
استانداری اردبیل

اردبیل-دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل

اولین همایش ملی فناوریهای
نوین در حوزه مهندسی شیمی
و علوم زیستی

 ۱۷و  ۱۸مهر ۱۳۹۸

http://confhe.ir/fa/

انجمن توسعه علوم و
فناوریهای نوین ایران

تهران

 ۳۰مهر ۱۳۹۸

http://mgconf.ir/fa/

دومین کنگره ملی شیمی و
نانو شیمی از پژوهش تا
فناوری

انجمن علوم وفناوریهای
شیمیایی ایران

تهران

 22و  2۳آبان ۱۳۹۸

http://iccnrt.com/fa/

اولین کنگره بینالمللی و
چهارمین کنگره ملی آبیاری و
زهکشی ایران

انجمن آبیاری و زهکشی ایران
 -دانشگاه ارومیه

ارومیه

 22و  2۳آبان ۱۳۹۸

http://inciid2019.ir/fa/

دومین همایش ملی حفاظت از
زیرساخت های حیاتی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
دانشگاه مازندران ،نشریه
مدیریت بحران و اداره کل
پدافند غیر عامل استان

مازندران

هشتمین همایش ملی
سامانههای سطوح آبگیر باران

دانشگاه فردوسی مشهد-
انجمن سیستمهای سطوح
آبگیر ایران

مشهد

دومین همایش ملی مدیریت
مصرف آب با رویکرد کاهش
هدر رفت و بازیافت

انجمن آب و فاضالب ایران -
دانشگاه تهران

تهران

ششمین کنگره ملی عمران،
معماری و توسعه شهری

 2۸تا  2۹آبان ۱۳۹۸

 5و  6آذر ۱۳۹۸

http://www.cip2019.ir/

https://rcsconf8.ir/fa/

http://www.iwwaconf.ir/

 ۱۹تا  2۱آذر ۱۳۹۸

دبیرخانه دائمی کنگره-دانشگاه
میعاد  -دانشگاه شیراز -
دانشگاه مراغه  -دانشگاه علم و
صنعت ایران

تهران

 ۱۹تا  2۱آذر ۱۳۹۸

http://www.6icsau.ir/f
a/

هجدهمین کنفرانس ملی
هیدرولیک ایران

انجمن هیدرولیک ایران -
دانشگاه تهران

تهران

 ۱6و  ۱۷بهمن ۱۳۹۸

http://www.conf.iha.ir/

هفدهمین همایش ملی ارزیابی
اثرات محیطزیستی ایران

انجمن ارزیابی محیطزیست
ایران

تهران

 ۳۰بهمن و  ۱اسفند ۱۳۹۸

http://iraneia.ir/fa/Ann
ouncementDetails.asp
x?AnnouncementId=5
154
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سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کنفرانس
10th IWA Symposium on
Modelling and Integrated
Assessment
Smarter Catchment
Monitoring, Cleaner WatersSupported
3rd IWA Resource Recovery
Conference
5th IWA International
Symposium on Water and
Wastewater Technologies in
Ancient Civilizations:
Evolution of Technologies
from Prehistory to Modern
Times
20th International Symposium
on Health Related Water
Microbiology
The 7th Busan Global Water
Forum – Supported
Regional Water Loss
Conference

http://www.watermatex2019.o
rg/

1 – 4 September 2019

Copenhagen, Denmark

http://conference.intcatch.eu/

4 – 6 September 2019

London, United Kingdom

http://www.iwarr2019.org/

8 – 12 September 2019

Venice, Italy

http://conferences.ju.edu.jo/en/
IWA5/Home.aspx

11 – 13 September 2019

Dead Sea, Jordan

http://www.hrwm.eu/

15 – 20 September 2019

Vienna, Austria

http://www.bwf.kr/

18 – 19 September 2019

Busan, South Korea

http://www.waterloss2019.org/
index.php/en/
https://lesampi2019.com/uploa
d/

22 – 24 September 2019

Bucharest, Romania

23 – 27 September 2019

Vancouver, Canada

https://www.globalsustainable
water.org/

30 September – 3 October
2019

Guayaquil, Ecuador

http://iwa-ywp.eu/

1 - 5 October 2019

Prague, Czech Republic

http://iwanom7.org/index.html

7 – 10 October 2019

Tokyo, Japan

https://phosphorusplatform.eu/
events/upcoming-events

9 October 2019

Liege, Belgium

http://iwaodours2019.csp.escie
nce.cn/

14 - 16 October 2019

Hangzhou, China

https://www.cra.gov.co/seccio
n/fiar.html

16 - 17 October 2019

Cartagena, Colombia

http://www.micropol2019.org/

20 – 24 October 2019

Seoul, South Korea

http://www.iwadipcon2019.or
g/

27 – 31 October 2019

Jeju, South Korea

http://www.iwaaspire2019.org/

31 October – 2 November
2019

Hong Kong, China

https://www.amsterdamiww.co
m/

4 – 5 November 2019

Amsterdam, Netherlands

http://biofilms2019.org/

5 – 8 November 2019

Santiago, Chile

12 – 15 November 2019

Madrid, Spain

12 November 2019

Bedfordshire, United Kingdom

13 – 15 November 2019

Amherst, Massachusetts, USA

http://ywpspain.es/index.php/congresoywp-2019/
https://www.icheme.org/water
mixing
https://blogs.umass.edu/iwapar
ticles2019/%20%20
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LESAM/PI 2019
IWA-IDB Innovation
Conference on Sustainable
Use of Water: Cities, Industry
and Agriculture
11th IWA EE YWP
Conference: Water for All,
Water for Nature, Reliable
Water Supply, Wastewater,
Treatment and Reuse
The 7th IWA Specialist
Conference on Natural
Organic Matter in Water
European workshop.
Wastewater Phosphorus
Removal Tomorrow:
Ambitions and Reality –
Supported
8th IWA Odour and VOC/Air
Emissions Conference
XII Iberoamerica Forum on
Regulation – FIAR
(Supported)
11th Micropol & Ecohazard
Conference 2019
19th IWA International
Conference on Diffuse
Pollution & Eutrophication
8th IWA-ASPIRE Conference
& Exhibition 2019
Amsterdam International
Water Week Conference
IWA Biofilms: Biofilms &
their interactions with surfaces
The 4th IWA Spain National
Young Water Professionals
Conference
Mixing in the Water Industry
(Supported)
IWA Particle Separation
Specialist Conference 2019:
Formation, Utilization and
Removal of Particles for
Improved Water Quality
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http://mewe2019.org/

17 – 20 November 2019

Hiroshima, Japan

http://www.nrr2019.com/

25 – 28 November 2019

Shanghai, China

http://www.swws2019.com/

1 – 5 December 2019

Murdoch, Australia

http://www.waterdevelopment
congress.org/

1 – 5 December 2019

Colombo, Sri Lanka

https://www.awwa.org/EventsEducation/Water-Loss

3 – 5 December 2019

Nashville, USA

https://www.icisequynhon.com
/conferences/2020/IWA_speci
alist_conference_on_water_ba
sin_and_river_management/

9 – 13 February 2020

Quy Nohn, Vietnam

http://iwa-ywp.pl/

12 – 14 February 2020

Warsaw, Poland

http://www.ywpbenelux.org/

12 – 14 February 2020

Luxembourg, Luxembourg

http://www.iwa-win.org/

30 March – 2 April 2020

Nanjing, China

https://iwanetwork.org/events/ecostp202
0-impacting-the-environmentwith-innovation-inwastewater-treatmentsupported/
https://iwanetwork.org/events/iwaregional-symposium-on-waterwastewater-and-environmenttraditions-and-cultures/

30 March – 2 April 2020

28 – 30 April 2020

2nd IWA Polish Young Water
Professionals Conference
6the IWA young water
professionals conference of the
BeNeLux
IWA Conference Water in
Industry 2020

Milano, Italy

Istanbul, Turkey

IWA Regional Symposium on
Water, Wastewater and
Environment: Traditions and
Cultures

10 – 14 May 2020

Vienna, Austria

http://iwa-ywp.eu/

20 – 23 May 2020

Riga, Latvia

http://capdevsymposium.unihe.org/

27 – 29 May 2020

Delft, Netherlands

https://www.waterloss2020.or
g/en/index.html

7 – 10 June 2020

Shenzhen, China

http://www.iwa-nrr.org/

8 – 12 June 2020

Espoo, Finland

https://www.siww.com.sg/eve
nts/details/water-convention2020

5 – 9 July 2020

Singapore, Singapore

https://www.wrrmod2020.org/

22 – 26 August 2020

Arosa, Switzerland

http://worldwatercongress.org/

18 – 23 October 2020

Copenhagen, Denmark

http://www.iwanetwork.org/events/13th-iwaconference-oninstrumentation-control-andautomation/

12 – 16 September 2021

Beijing, China
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15th IWA Specialist
Conference on Water Basin
and River Management

EcoSTP2020 – Impacting the
environment with innovation
in wastewater treatment
(Supported)

http://www.lwwtp2020.net/
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8th IWA Microbial Ecology
and Water Engineering
Specialist Conference
2019 Innovation Conference
on Sustainable Wastewater
Treatment and Resource
Recovery
16th International Specialised
Conferences on Small Water
and Wastewater Systems
IWA Water and Development
Congress & Exhibition 2019
The North American Water
Loss Conference & Exposition
– Supported

13th IWA Specialised
Conference on Design,
Operation and Economics of
Large Wastewater Treatment
Plants
12th Eastern European Young
Water Professionals
Conference : Water for All –
Water for Nature, Reliable
Water Supply, Wastewater
Treatment
6th International Symposium
on Knowledge and Capacity
for the Water Sector: From
capacity development to
implementation science
(Supported)
Water Loss 2020
Nutrient removal and recovery
conference
Singapore International Water
Week – Water Convention
2020
WRRmod2020: 7th IWA
Water Resource Recovery
Modelling Seminar
IWA World Water Congress &
Exhibition 2020
13th IWA Conference on
Instrumentation, Control and
Automation
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اعضای حقوقی انجمن

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار
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معرفی شرکتهای عضو انجمن
شرکت سافبن
شرکت هلدینگ بینالمللی سافبن بیش از  25سال تجربه در صنایع ت صفیه آب و پ ساب و
محیطزی ست و سابقه اجرای بیش از  500پروژه در سرتاسر دنیا را دارد .این شرکت در اجرا و
پی شبرد پروژهها در صنایع مختلف از تکنولوژی پی شرفته ،نوآوری بیش از  75مورد ثبت امتیاز
انحصاری و تجربه عملی شرکتهای اروپایی زیرمجموعه خود در تصفیه آب و فاضالب شهری
و صنعتی ،بازیابی پ ساب ،شیرین سازی آب دریا ،سی ستمهای  ،ZLDزباله سوز و  ...ا ستفاده
کرده ا ست .در حالحا ضر شرکت هلدینگ سافبن  %100سهامدار شرکت  KWIاتریش با 70
سال سابقه در طراحی ،ساخت و تولید سی ستمهای  ( DAFسی ستم های شناورسازی با هوای
محلول) و همچنین عمده سهامدار شرکت  ItNآلمان ،طراح و سازنده سی ستم های غ شایی
تخت سرامیکی با پوشش نانو در فرآیندهای اولترافیلتراسیون است.
شرکت فراز آب
مهندسييین مشيياور فرازآب در سييال  1371و با همت تعدادی از مهندسييین با سييابقه در تبری
تاسييی شييد .دسييتیابی به قابلیتهای علمی و فنی مطلوب در اثر تالش مسييتمر مدیران و
متخ ص صان شاغل مهند سین م شاور فرازآب را قادر ساخته تا ضمن ارائه خدمات گ سترده در
تخ صصهای مختلف در سطح ک شور در صدور خدمات فنی و مهند سی به ک شورهای هم سایه
نی موفقیتهای قابلتوجهی را کسب نماید .این مهندسین مشاور در حالحاضر با بهرهگیری از
ربع قرن سييياب قه با متمرک نمودن دفتر مرک ی خود در شيييهر تبری و د فاتر ن مای ندگی در
اسييتانهای تهران ،آذربایجان غربی ،هرم گان (منطقه آزاد تجاری کیش) و منطقه آزاد تجاری-
صنعتی ارس و بهرهگیری از دانش فنی بیش از  300پر سنل متخ صص ،در ج ستجوی اهداف
فرامنطقهای بوده و درصدد است تواناییهای خود را در مقیاس ب رگتر بهمنصه ظهور برساند.
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
توانمندیهای شرکت مهاب قدس ،با تکیه بر توان باالی فنی – مهندسی و برخورداری از نعمت
وجود حدود  2400نفر پر سنل سختکوش که بالغ بر  2000نفر از آنان دانشآموخته  85ر شته
فنی–مهندسييی دانشييهاههای برتر داخلی و بینالمللی ،در  155گرایش تخصييصييی هسييتند ،با
استفاده از قریب  800مهندس عمران ،شرایط مساعدی ایجاد کرده است .اکنون مهاب قدس با
پ شت سر گذا شتن سی و سومین سال تا سی خود میتواند با افتخار و سربلندی از نقش
کار ساز و ح ضور موفقیتآمی خود در بیش از  2000پروژه مهم سد سازی ،نیروگاههای برقآبی،
شبکههای آبیاری و زهکشی ،خطوط انتقال سیاالت (نفت ،گاز و آب) ،تاسیسات آب و فاضالب،
بندرسيييازی و سيييازههای دریایی ،مطالعات :منابع آب ،محیطزیسيييت اقتصيييادی و اجتماعی،
ژئوماتیك ،خدمات مهندسی تاسیسات حمل و نقل ریلی شهری مترو) ،صنعت تونل ،راهسازی
و  .....سخن بهمیان آورد.
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روند عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

از عالقهمندان به حوزههای مرتبط با علوم و صننن آ و و ضابننالو عو م شننو تا برای شننروف ضر دند عیننودآ خو

ر انجمن آب و

فا ضالب ایران ،از طردق لینک  ،http://irwwa.irبه سننادآ امن م مراه ه و با ادنا حبنناو راربری ر سننادآ ،اقدام به رداضآ مام
راربری و رمز ورو اقدام رنند .سپس وار ح باو راربری خو شده و گزدنه ع یودآ را امتخاو م و ه و با تک یل ضرم ع یودآ حقیق ،
ع یودآ خو را ر امن م تک یل م ادند .مراحل پر اخآ حق ع یودآ و اعطای رار پس از ار سال اد یل تأدیدده از سوی امن م ،شروف
خواهد شد.
حق عضویت اعضای حقیقی
مبلغ (ریال)

نوع
حق عیودآ با تاخیر سالهای  1395و  1396و
( 1397به ازای هر سال)

550000

حق عیودآ و ساله ( 1398و )1399

1000000

حق عیودآ چهار ساله با تخفیف ( 1398تا )1401

1800000

هزدنه صدور و ارسال رار عیودآ ( رصور
ت ادل به رداضآ رار غیرراغذی)

حق عضویت اعضای حقوقی
نوع شرکت حق عضویت ساالنه (ریال)
روچک

3000000

متوسط

6000000

بزرگ

10000000

300000
هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن

شماره حساب135720623 :

نوع

مبلغ (ریال)

شماره شباIR930180000000000135720623 :

 1صفحه ر دک ش اره

12500000

شماره کارت مجازی5859-8370-0012-6256 :

 2صفحه ر دک ش اره

25000000

بانک تجارت ش به ار دبهشآ (رد  )187به مام امن م و و ضابالو ادران

 1صفحه ر چهار ش اره پیاپ

*

50000000

لطفا اسکم ضیش واردزی را به اد یل امن م ( )info@irwwa.irارسال ضرمادید.

 2صفحه ر چهار ش اره پیاپ

*

80000000

* شامل دکسال عیودآ حقوق امن م

مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
عضویت حقیقی

عضویت حقوقی (شرکتها)

پیوسته

واببته

روچک

متوسط

بزرگ

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شررآ ر م ادشگاههای امن م

-

-

%10

%15

%20

تخفیف شررآ ر ورههای موزش امن م

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شررآ ر رارگاهها و باز ددهای امن م

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ مقاال

ر منال امن م

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ گه

رمنال امن م*

-

-

%20

%20

%20

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف خردد امتشارا امن م

%20

%20

%10

%15

%20

امکان صدور م رض مامه عیودآ ر امن م

*

*

*

*

*

اطالفرسام و امکان حیور ر مشبآها ،گر ه اد ها و رارگروههای امن م

*

*

*

*

*

سترس به مقاال بارگذاری شده ر سادآ

*

*

*

*

*

سترس به موزشهای بارگذاری شده ر سادآ

*

*

*

*

*

مزایای عضویت
تخفیف شررآ ر رنفرامسهای امن م

تخفیف خردد مقاله از منال امن م

سترس به اطالعا سادآ امن م
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راهنمای نگارش مقاالت
محتویات مقاله است و شکلها و جدولها در جای خود جانمایی
شدهاند.
 فایل  pdfمقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا ومحتویات مقاله است و شکلها و جدولها در جای خود جانمایی
شدهاند.
 فایل مشخصات نویسندگان. فایل حق چاپ ) :(Copy Rightنامهای است که نویسندگان بامضمون تعهد ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و
فاضالب تهیه میکنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار
است چاپ شود ،ارسال مینمایند (نمونه این نامه در زمان ثبت
مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است).

نویسندگان محترم پس از آمادهسازی مقاله مطابق راهنمای
تدوین مقاالت ،از طریق ثبتنام در سامانه الکترونیک مجله علوم
و مهندسی آب و فاضالب به آدرس  jwwse.irمیتوانند وارد
صفحه شخصی خود شده و با تکمیل بخشهای مربوطه ،مقاله
خود را ارسال نمایند.
توجه به نکات زیر در ارسال مقاله ضروری است:
 ارسال مقاله منحصرا از طریق ثبتنام در سامانه الکترونیکمجله علوم و مهندسی آب و فاضالب انجام میشود.
 نویسندهای که برای بار چندم اقدام به ارسال مقاله مینماید،حتما باید از طریق صفحه شخصی قبلی خود نسبت به ارسال
مقاله اقدام نموده و بههیچ عنوان دوباره در سامانه ثبت نام نکند.
 وارد کردن اسامی و اطالعات کامل تمامی نویسندگان درسامانه و در محل مربوط به مشخصات نویسندگان مقاله ،الزامی
است.
 نویسندگان در طی مراحل ارسال مقاله ،در قسمت نامه بهسردبیر ،متعهد میشوند که مقاله صرفا برای مجله علوم و
مهندسی آب و فاضالب تهیه شده و برای چاپ یا ارزیابی به مجله
دیگری ارائه نشده است.
 نویسندگان در قسمت ارسال فایلها با ارسال یکفایل  wordکه به امضای همه نویسندگان رسیده است ،حق چاپ
مقاله را به مجله علوم و مهندسی آب و فاضالب واگذار مینمایند.
در غیر اینصورت مقاله در روند داوری قرار نخواهد گرفت.
 فایلهایی که نویسنده در مرحله اولیه ارسال میکنند شاملفایل  wordمقاله بدون نام نویسندگان ،فایل  pdfبدون نام
نویسندگان ،فایل مشخصات کامل نویسندگان و فایل اصلی
شکلها در محیط نرمافزاری مربوطه است.

 نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013

 عنوان :کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  15واژه تجاوز
نمیکند.
 نام نویسنده(گان):
بههمان ترتیبی که در مقاله چاپ میشود ،در یک فایل جداگانه
بهطور کامل آورده میشود .عناوین دانشگاهی نویسنده(گان)
بهترتیب نویسنده :مرتبه علمی ،گروه ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر،
کشور نشان داده میشود .عناوین غیر دانشگاهی نیز بهترتیب
عنوان آخرین مدرک دانشگاهی ،سمت ،محل کار ،شهر و کشور
نشان داده شود .ثبت اسامی تمامی نویسندگان بههمراه پست
الکترونیکی و اطالعات تماس ایشان در سامانه الزامی است .با
توجه به سیستم الکترونیک مجله برای پیشبرد وضعیت مقاالت،
مقاله مستقیماً برای داور ارسال میشود ،لذا تاکید میشود که
فایلهای ارسالی به مجله فاقد نام نویسنده(گان) باشد .در غیر
اینصورت تا اصالح شدن فایل ،ارسال مقاله برای داوران متوقف
میشود.

 دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت:

 نام مؤسسه:

مجله علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب به زبان فارسی و با
چکیده انگلیسی چاپ میشود .تعداد صفحات مقاله کامل و نیز
مروری حداکثر  12صفحه و یادداشت فنی بین  4تا  6صفحه قابل
چاپ است .الزم به ذکر است که مقاله ارسالی نباید همزمان در
مجله دیگری چاپ شده یا تحت داوری باشد.
با توجه به آیین نامه جدید نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،از این پس امکان چاپ مقاالت پژوهشی نیز وجود دارد و
نوع هر مقاله (پژوهشی ،ترویجی ،یادداشت فنی) در باالی آن درج
خواهد شد.

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و
رایج مؤسسه است (نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات،
دانشگاهها ،سازمانها و .)...
 چکیده فارسی:
شامل مقدمه ،مواد و روشها (روش تحقیق) ،نتایج و بحث و
نتیجهگیری است .حداقل تعداد کلمات در چکیده  150و حداکثر
 250کلمه باشد.
 چکیده انگلیسی :باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.
 واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی:

 فایلهای الزم

باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد
که موضوع تحقیق ،بیشتر پیرامون آنها است.

نویسنده مسئول مقاله بههنگام ثبت مقاله ،فایلهای زیر را برای
دفتر مجله از طریق سامانه ارسال مینماید:
 فایل  wordمقاله بدون نام نویسندگان ،که شامل کلیه اجزا ونشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 متن مقاله:
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 مراجع:

متن کامل مقاله در دو فایل جداگانه شامل یک فایل ورد با قلم
نازک  B Nazaninبا اندازه  12برای زبان فارسی و قلم Times
 New Romanبا اندازه  10برای زبان انگلیسی و با فاصله بین
خطوط  1/5سانتیمتر بهصورت تک ستونی و یک فایل با
فرمت  pdfارائه میشود .فایل  wordمقاله ،یک مقاله کامل و
شامل تمامی اجزای ضروری است و با جانمایی درست شکلها و
جدولها ارائه میشود .در فایل  ،pdfمقاله بهصورت کامل و با
جانمایی درست شکلها و جدولها ارائه میشود .همانطور که
اشاره شد ،در هر دو فایل  wordو  pdfاسامی و مشخصات
نویسندگان بهطور کامل حذف میشوند.
متن مقاله شامل بخشهای چکیده ،مقدمه ،مواد و روشها (روش
تحقیق) ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری و مراجع و همچنین شکلها
و جدولها است .در صورت لزوم ،بخش قدردانی در انتهای مقاله
و قبل از بخش مراجع نوشته میشود .بخشهای مختلف متن و
همه صفحات و همینطور تمام سطرها بهترتیب شمارهگذاری
میشوند.
 معادل انگلیسی کلمات فارسی که نیاز به توضیح بهزبان اصلیدارد ،وقتی برای اولینبار در مقاله بهکار میروند ،بهصورت
زیرنویس در صفحه مربوط درج میشوند .زیرنویسها در هر صفحه
با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین حرف از کلمه ،در
متن مشخص میشود.

نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجعنویسی هاروارد
است .در متن مقاله بهمنظور اشاره به مرجع بهصورت انگلیسی
(نویسنده ،سال) عمل میشود و در انتهای مقاله مرجعنویسی
بهصورت الفبایی است .ارجاع در داخل متن به بیش از یک مرجع
در کنار هم ،بهاین صورت است که مراجع با نقطه ویرگول (;) از
هم جدا میشوند .الزم به ذکر است که همه مراجع فارسی بهزبان
انگلیسی ترجمه و ارائه میشوند .فقط مراجعی که در متن مقاله
به آنها اشاره شده است ،در بخش مراجع آورده میشوند .تاکید
میشود که در بخش فهرست مراجع نام تمامی مجالت-
انتشارات -موسسات -کنفرانسها و غیره بهصورت کامل درج
میشود و از بهکار بردن نام اختصاری آنها ()Abbreviation
خودداری میشود .در متن مقاله نام نویسندگان مراجع فارسی
(بهصورت فارسی) و مراجع انگلیسی (بهصورت انگلیسی) نوشته
میشود .در صورتیکه نویسندگان تا دو نفر باشند ،نام هر دو
نویسنده و در صورتیکه بیش از دو نفر باشند ،از عبارت (و
همکاران) یا ( )et al.در متن مقاله استفاده میشود.
 مقاله فارسی:
تابش ،م ,.بهبودیان ،ص ،.و بیگی ،س" ،)1۳۹۳( ،.پیشبینی
بلندمدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی :شهر نیشابور)"،
تحقیقات منابع آب ایران.25-14 ،)۳(10 ،
عنبری ،م“ ،)1۳۹2( ،.تحلیل ریسک سیستمهای فاضالب با
استفاده از شبکههای بیزین” ،پایاننامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-آب ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.

 جدولها و شکلها:
در صفحات جداگانه در انتهای فایل  wordمقاله با کیفیت مناسب
چاپ ارائه میشوند .همه جدولها و شکلها شمارهگذاری شده و
عنوان جدول در باالی آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته میشود.
در عنوان جداول و نمودارها باید سه ویژگی «چه ،کجا و کی»
برای محتوای آن مشخص شود .مثأل نوشته شود :نوسانهای دبی
آب خام در تصفیه خانه بابا شیخ علی شهر اصفهان در سال .1۳۹5
در ضمن اگر شکل یا جدولی از مرجع دیگری اخذ شده است ،به
مرجع موردنظر در آخر عنوان جدول یا شکل اشاره میشود و
مشخصات مأخذ در بخش مراجع درج میشود .همچنین ارسال
فایل اصلی شکلها در محیط نرمافزاری به همراه کاربرگ دادههای
نمودار نیز ضروری است .در فایل  pdfمقاله ،تمامی شکلها و
جدولها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی میشوند.
 در صورتیکه در مقاله از عکس استفاده شده باشد ،ارسال فایلاصلی آن الزامی است.
 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیه شدهاند،ارسال کاربرگ دادههای رسم نمودار نیز ضروری است.

 مقاله غیر فارسی:
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معادالت بهصورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده
از  Microsoft Equationتهیه میشوند .واحدها برحسب واحد
بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری میشوند.
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،1۳۹7 با توجه به افزایش شدید هزینههای انتشارنشریه در سال
براساس مصوبه هیئت تحریریه و تایید هیئت مدیره انجمن آب و
 به مجله1۳۹8  کلیه مقاالتی که از ابتدای سال،فاضالب ایران
 هزار ریال برای هزینه داوری و500 ارسال می شود باید مبلغ
درصورت پذیرش مقاله نیز مبلغ یک میلیون ریال برای هزینه
انتشار بهحساب انجمن واریز و فیش آن را بههمراه فایلهای مقاله
.در سایت نشریه بارگزاری کنند
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