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پیشگفتار
فرمان سدها و اینکه اواخر بارندگیهای پاییز و زمستان بوده
است .همچنین تجاوز به بستر و حریم رودخانهها و عدم رعایت
حریم اکولوژیکی بهویژه در حوضههای آبریز شهری ،عدم حفاظت
آب و خاک مناسب و موثر در حوضههای آبریز ،تغییر کاربری
اراضی از جنگل و مرتع به کشاورزی و از کشاورزی به مسکونی و
راهسازی ،کارهای ساماندهی رودخانهها بدون توجه به اصول
هیدرولیک جریان و رسوب و مهندسی رودخانه موجب خسارات
فراوان جانی و مالی شدهاند .بارانهای حدی و سیالبهای آنی
باتوجه به تغییر اقلیم و عدمقطعیت در برآورد صحیح سیالبها،
شیب تند ،تغییر کاربری و تجاوز به حریم بستر و سیالبدشتها
در برخی از حوضههای آبریز شهری موجب خسارات جانی و مالی
شدهاند .رانش زمین ،قطعی آب ،قطعی برق ،تخریب پلها و راهها،
خسارات به تأسیسات آب و فاضالب روستایی ،آب و فاضالب
شهری ،تخریب زیرساختارهای برق ،زیرآب رفتن ساختمانها و
اراضی کشاورزی و انباشت رسوبات ازجمله چالشهای عمده
سیالب اخیر بهشمار می روند.
درس آموختهها از سیالب فروردین ماه  1398بهشرح زیر است:
 -1شناخت جامع و دقیق ویژگیهای سیالب شامل دوره
بازگشت ،دامنه ،تداوم ،ارتفاع ،سرعت ،وضعیت جریانهای گلی،
سیالبهای آنی توسط کلیه مسئولین ،دست اندرکاران و مردم و
آموزش عمومی مستمر آنها؛
 -2بازنگری منحنی فرمان سدهای مخزنی؛
 -3بازنگری سیل مبنای طرحهای مدیریت سیالبهای شهری و
غیرشهری با توجه به تغییر اقلیم و عدمقطعیتها در برآورد
سیالب با دوره بازگشتهای مختلف؛
 -4بازنگری تابآوری شهرها و روستاهای کشور در مقابله با
سیالب؛
 -5مقاومسازی شبکههای توزیع آب و شبکههای فاضالب و
تصفیهخانههای آب و فاضالب در مقابله با سیالب؛
 -6هماهنگی ،تعامل و همکاری همه سازمانهای درگیر مدیریت
سیالب؛
 -7بازنگری در قوانین ،مقررات ،ضوابط و استانداردهای مدیریت
سیالب کشور؛
 -8نقش بارز تاالبهای میانی و سیستمهای تاالبهای دست
ساخت در مدیریت سیالب؛
 -9بازنگری قوانین مربوط به حد بستر و حریم و پهنه سیالب و
مدنظر قرار دادن حریم اکولوژیکی؛
 -10نقش اثرات مثبت سیالب در کاهش شوری خاک اراضی
کشاورزی ،غنیکردن خاک کشاورزی ،تغذیه سفرههای آب
زیرزمینی ،احیای تاالبها ،احیای پوششهای گیاهی و ذخیره آب

درس آموخته های سیالب 1398

دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز،
عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران و
عضو هیئت تحریریه

بارشهای سنگین و پیوسته اسفند ماه  1397و فروردین ماه
 1398در ایجاد سیالبهای شدید در جای جای کشورمان موجب
خسارات و تلفات مالی و جانی فراوانی شده است .این بارشها در
سه سامانه خودنمایی کردند که سامانه اول از  26اسفند تا 2
فروردینماه غرب استان گلستان و شرق استان مازندران را
درنوردید .سامانه دوم از  4تا  6فروردین ماه استانهای لرستان و
خوزستان و فارس را فراگرفت و سامانه سوم در روزهای  11تا 12
فروردینماه بهوقوع پیوست که مناطق جنوب غرب کشور را
تحتتأثیر سیالب رودخانهای قرار داد.
در وقایع سیالب اخیر 25 ،استان کشور شامل  200شهر و
 4304روستا تحتتأثیر سیالب و طغیان رودخانهای قرار گرفتند.
بیش از  60000واحد شهری و روستایی تخریب شدند و بیش از
 75000واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب دیدند .در این
وقایع متأسفانه  76نفر از همنوعان جان خود را ازدست دادند
(مدیریت بحران کشور .)1398 ،در وقایع سیالب سال 1398
عرصههای فراوانی چون اقلیم و هواشناسی ،هیدرولوژی و مدیریت
منابع آب ،مهندسی رودخانه و سازههای هیدرولیکی ،شهرسازی
و معماری ،اجتماعی و فرهنگی و رسانه ،آموزش و مدیریت منابع
انسانی ،امداد و نجات و سالمت ،مدیریت ریسک و بیمه و
زیرساختها درگیر هستند که باید از جنبههای مختلف
موردبررسی و ارزیابی قرارگیرند.
بارشها و سیالبهای فروردین ماه  ،1398جزء بارشهای
حدی بهشمار میروند که منجربه سیالبهایی با دوره
بازگشتهای تا  1000ساله در جای جای کشور شدهاند .وقوع
سیالب در اواخر اسفند ماه و اوایل فروردین ماه  1398با توجه به
تقریبا پربودن برخی از مخازن سدهای مخزنی ناشی از منحنی
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در مخازن سدهای مخزنی کشور را نباید از نظر دور داشت؛
 -11اثرات منفی سیالب را با مدیریت جامع ،بههم پیوسته و
منعطف مدیریت سیالب را میتوان کاهش داد؛
 -12آموزش عمومی مدیریت جامع سیالب باید در دستور کار
قرار گیرد؛
 -13انجام ارزیابی استراتژیک زیستمحیطی مدیریت سیالب
باید در دستور کار قرار گیرد؛
 -14نظارت دورهای توسط متولیان رودخانهها و مسیلها با
هماهنگی همه سازمانها باید مدنظر قرار گیرد؛
 -15سیستمهای هشدار سیالب با نصب باراننگارهای
الکتریکی و ایستگاههای آب سنجی برخط باید مدنظر قرار گیرد؛
 -16تهیه و تدوین برنامه و فلوچارت مدیریت قبل از سیل،
حین سیل و بعد از سیل باید در دستورکار قرار گیرد؛
 -17توجه جدی به اقدامات غیرسازهای همراه با اقدامات
سازهای و ترکیبی در مدیریت جامع سیالب؛
 -18ایجاد یک سایت جامع مدیریت جامع سیالب که همه
اطالعات و شفافسازی و آگاهی رساندن به عموم چون سایت
 FEMAباید در دستورکار قرار گیرد؛
 -19ایجاد اتاقهای مدیریت بحران در استانهای سیلخیز
کشور؛
 -20اختصاص بودجه کافی و مستمر در پایش و ارزیابی و
مدیریت جامع سیالب کشور باید در دستورکار قرار گیرد؛
 -21مقاومسازی سایتهای دفع و دفن پسماندهای عادی و
ویژه در مقابل سیالب؛
 -22بازنگری طرحهای مدیریت آبهای سطحی شهری در
مواجه به مسیلها و رودخانههای شهری؛
 -23بازنگری مبانی سازههای تقاطعی رودخانهها و مسیلها؛
 -24پایش مستمر و مداوم مسیلها و رودخانهها و کانالها و
آبراهههای مدیریت آبهای سطحی در طول سال و بهویژه در
شروع فصل پاییز؛
 -25بازنگری نظامنامه سیالب کشور با حضور همه بهویژه
سازمانهای متولی ،اساتید و کارشناسان خبره؛
 -26مدنظر داشتن سیستمهای موجود استحصال سنتی آب
موجود در کشور چون آببندانها ،شنچالها ،آب انبارها ،دگارها
و غیره در مدیریت جامع سیالب.
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The complexity of the accelerating transformations in
technology and the consequent changes in economic and
social systems demands the managers of organizations to
study the environment and consider the future changes as one
of their most important tasks. In this context, managers need
to use efficient methods and techniques to incorporate all
effective factors into their management to lead the companies
to its main objective. Strategic planning is among such
methods and approaches. In this research, strategic planning
is investigated in case of the Regional Water Company of
West Azerbaijan using a comprehensive framework strategy.
The framework consists of four stages of start, input,
comparison and decision making. Information on the
strengths, weaknesses, opportunities and threats were
obtained through interviewing the leaders and experts of the
company. By intuitive analysis at the end of the four-stage
process, the strategies derived from the SWOT matrix were
rated and actions were suggested for them. Also the SOAR
strategic model, as a combination of SWOT model and
positive thinking, was used for strategic planning which
resulted in fulfilling the environmental standards based on
international standards, stability in maintaining the level of
cultivation in the province, annual increase in efficiency of
water resources and facilities, and prevention of
desertification. Accordingly, the priorities of the company’s
strategies are: 1. Managing the available water resources in
the basins; 2. Adding new products and services in relation
to current products and services; 3. Selecting economic
partners for participation in exploitation and construction;
and 4. Economizing the assigning projects to attract
investments.
Keywords: Comprehensive framework strategy, Regional
Water Companies, Strategic planning, SWOT matrix.
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 اقتصادی و اجتماعی موجب شده که مدیران،تغییر و تحوالت فناوری
 مطالعه محیط پیرامونی و تغییرات آینده را در زمره مهمترین،سازمانها
 مدیران باید با استفاده از روشها و، در این راستا.وظایف خود قرار دهند
 شرکت،فنون کارآمد بتوانند با درنظر گرفتن تمامی عوامل به بهترین وجه
 یکی از کارآمدترین.را در جهت دستیابی به اهداف آن هدایت و اداره نمایند
 این تحقیق به تدوین برنامهریزی. تدوین برنامهریزی راهبردی است،روشها
راهبردی برای شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی با استفاده از یک
 این چارچوب شامل چهار.چارچوب جامع تدوین استراتژی پرداخته است
 مقایسه و تطبیق است که اطالعات مربوط به نقاط، ورودی،مرحله شروع
 فرصت و تهدید از طریق پرسشنامه از مدیران و کارشناسان، ضعف،قوت
، پس از تحلیل در پایان این مراحل.این سازمان بهدستآمده است
 رتبهبندی و راهکارهایSWOT استراتژیهای استخراجشده از ماتریس
SOAR  همچنین از مدل استراتژیک.اجرایی برای آنها ارائه شده است
 برای برنامهریزی، و دیدگاه مثبتشناسی استSWOT که ترکیبی از مدل
راهبردی استفاده شده که تحقق استانداردهای زیستمحیطی بر اساس
 رشد بهرهوری، پایداری در حفظ سطح کشت در استان،معیارهای جهانی
منابع آب و تأسیسات بهصورت مستمر ساالنه و پیشگیری از بیابانزایی از
 استراتژیهای سازمان عبارتند، بهترتیب اولویت.نتایج تحلیل این مدل است
 افزودن-2  مدیریت منابع آبی در دسترس در حوضههای اطراف؛-1 :از
-3 محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات کنونی؛
-4 انتخاب شرکای اقتصادی بهمنظور مشارکت در بهرهبرداری و احداث؛
.اقتصادی کردن پروژههای در دست واگذاری برای جذب سرمایه
، چارچوب جامع تدوین استراتژی، برنامهریزی راهبردی:کلمات کلیدی
. شرکتهای آب منطقهای،SWOT ماتریس

 -1مقدمه

درواقع راهحلها از طریق پارهای از گفتوگوها درباره «آنچه
میتوانیم انجام دهیم» بهجای صحبت درباره «آنچه نمیتوانیم»
کشف خواهد شد (خاوریان و همکاران.)1392 ،
با هدف تدوین استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفهای
در گمرک جمهوری اسالمی ایران ،با استفاده از مدل دیوید ،نسبت
به بررسی و شناسایی فرصتها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف
اقدام و نتیجهگیری شده که با توجه به ارزیابی محیط داخلی و
خارجی ،گمرک باید در حالت کلی از استراتژی حفظ وضع موجود
اما با گرایش به سمت پویا و فعال عمل نمودن استفاده کند
(اعرابی .)1382 ،در تحقیقی دیگر ،برنامه استراتژیک در یک
شرکت خصوصی مهندسی ،با استفاده از مدل دیوید طراحی شده
است .در این مقاله با ارزیابی ماتریسهای عوامل داخلی و خارجی،
ماتریس  SWOTبهدست آمده که درنهایت استراتژیهای
قابلاجرا از ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی استخراج شدند
( .)Yazdani et al., 2012در مقالهای دیگر ،به تدوین و اجرای
برنامهریزی نوآورانه استراتژیک در اداره کل پست استان اصفهان
پرداختهشده و ازآنجاییکه نوآوری و خالقیتهای مدیریتی در
رشد و توسعه سازمانها بسیار مؤثر بوده ،فرایند این برنامهریزی
نوآورانه و اجرای آن مبتنی بر تحلیلهای ماتریس  SWOTو بر
اساس کارت امتیازی متوازن ) (BSCبیان شده است (پویا و
رجالی .)1394 ،در پژوهشی الگوی مدیریت جامع و یکپارچه
استراتژی برای سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان
شرقی طراحیشده و این طرح با درنظر گرفتن مقاصد و اهداف
علمی و اجرایی ،واقعیتهای موجود ،فرصتها و تهدیدها و با توجه
به عوامل کلیدی و تأثیرگذار ،نحوه تدوین استراتژیها و برنامههای
کاری را بهصورت مکتوب و همهجانبه نشان میدهد .بعد از
گذراندن چهار مرحله اصلی الگوی مدیریت جامع ،استراتژیهای
شناساییشده مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و سپس برنامههای کاری
سازمان تبیین شدهاند (ولیزاده اوغانی و رحمانی .)1392 ،برای
تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
در حوزه ورزش و تربیتبدنی ،کمیته راهبری پژوهش با مشخص
کردن موقعیت راهبردی سازمان و تطبیق عوامل داخلی و خارجی،
دوازده راهبرد را استخراج و آنها را به برنامههای عملیاتی خرد
کردهاند .این سازمان در منطقه راهبردی تهاجمی قرار گرفته،
بنابراین نتیجهگیری شده که راهبردها باید در جهت توسعه و
گسترش فعالیتها باشند (لمیر و همکاران.)1392 ،

برنامهریزی ،اهداف و معیارهایی را بهوجود میآورد که کنترل و
مدیریت را آسان میکند .بدون برنامهریزی ،کنترل مؤثر ممکن
نیست .بنابراین لزوم برنامهریزی را میتوان در دالیلی چون تعیین
مسیر ،کاهش تأثیر تغییرات ،بهحداقل رساندن ضایعات و اضافات
و ایجاد استانداردهایی برای تسهیل کنترل جستوجو کرد
( .)Schwenk, 1995توسعه و پیشرفت هر سازمانی منوط به
داشتن برنامه و نقشهای مدون برای مشخص کردن روش حرکت
از وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب است .برنامهریزی
صحیح ،چشمانداز ،اهداف ،راهبردها و برنامههای عملیاتی را
بهوجود میآورد که کنترل پروژهها ،برنامهها و فعالیتها را آسان
میکند .برنامهریزی شامل مجموعه تصمیمات و اجرای
استراتژیهایی است که برای رسیدن به اهداف سازمان طراحی
میشوند .گرچه برنامه راهبردی همه نیازهای سازمان را بهتفصیل
مشخص نمیکند ،ولی چارچوبی برای تصمیمگیری مدیریتی
فراهم میسازد و کنترل عملکرد مدیریت با اهداف ترسیمشده را
مقایسه و اقدامات اصالحی بههمراه دارد ( Robbins and
 .)DeCenzo, 2001استراتژی فعالیتی است ،شرکت برای رسیدن
به عملکرد واالی خود انجام میدهد ( .)Hill et al., 2014مدیریت
استراتژیک عبارت است از فرآیندی که از طریق آن سازمانها،
محیطهای درونی و بیرونی خود را بررسی نموده و آن را
میشناسند .عالوهبر آن مسیر راهبردی خود را بنا نهاده و
استراتژیهایی خلق میکنند که آنها را برای رسیدن به اهداف
تعیینشده کمک مینماید و آن استراتژیها را اجرا میکنند
(.)Harrison et al., 2009
دیدگاه مثبت شناسی ( )AIدر یک برنامهریزی راهبردی،
بهجای تمرکز بر ضعفها و تهدیدها به شناسایی و ایجاد قوتهای
کنونی و فرصتهای سودبخش میپردازد .در فرایند سنتی
برنامهریزی راهبردی (از روش ماتریس  )SWOTچنانچه درنظر
باشد به لحاظ نظم فکری به دو بخش تقسیم شود ،باید  50درصد
از زمان به نقاط مثبت و  50درصد بقیه به نقاط منفی اختصاص
داده شود .انسان ذاتاً به تقویت و تمرکز بر نقاط منفی گرایش
دارد .در نگرش مثبت شناسی ،نقاط مثبت و فرصتها تا آنجا
رشد داده میشود که بتواند از طریق آن ضعفها و تهدیدها
پوشش داده شود ( Hill et al., 2014; Cooperrider and
.)Whitney, 2001
استراتژی اصل شده از روشهای ترکیبی تکنیک  SWOTو
دیدگاه مثبت شناسی ،شامل چهار بخش کلیدی قوتها،
فرصتها ،آرمانها و نتایج میشود (.)Stavros and Saint, 2010
البته ،تهدیدها و مشکالت نادیده گرفته نخواهند شد ،بلکه به آنها
دوباره شکل داده و توسط ذرهبینی از ممکنات دیده خواهند شد.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2الگوسازی نظری و تجربی
برای تدوین استراتژی شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی ،از
طریق مطالعه پیمایشی از اسناد و مدارک موجود و همچنین ابزار
پرسشنامه و مصاحبه با شش نفر از مدیران و کارشناسان این
5
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مناسب است و به استراتژیستها کمک میکند تا استراتژیها را
شناسایی ،ارزیابی و گزینش نمایند (اعرابی.)1391 ،

حوزه ،اطالعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی جمعآوری شد.
پس از قضاوتها و تحلیلهای شهودی ،از اطالعات بهدستآمده
در تشکیل جداول و نهایتاً تعیین استراتژیهای مناسب استفاده
شده است .در این پژوهش ،استراتژی شرکت براساس مدل دیوید
تدوین شده است .دیوید در مدل خود از یک چارچوب جامع
تدوین استراتژی استفاده نموده و این چارچوب ابزارها و روشهایی
را ارائه میدهد که برای انواع سازمانها در اندازههای گوناگون

 -2-1مدل برنامهریزی استراتژیک دیوید
الگوی جامع مورداستفاده در این مطالعه ،الگوی فرد دیوید
است که برای مدیریت استراتژیک در شکل  1معرفی میشود
(.)David, 2011

شکل  -1الگوی جامع تدوین استراتژی

شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی بهعنوان یک شرکت
نمونه در سطح وزارت نیرو ،نیازهای آبی استان را در بخشهای
مختلف (شرب ،بهداشت  ،صنعت و کشاورزی) متناسب با کیفیت
الزم و مقدار موردنیاز هر بخش بهنحوی تأمین و مدیریت مینماید
که ضمن توزیع عادالنه آب کافی و سالم با رعایت حقوق تمامی
ذینفعان؛ از افت کیفی و کمی منابع آبی پیشگیری نموده و با
ارتقای بهرهوری منابع و تأسیسات آبی در اختیار ،دغدغههای نسل
حاضر را درخصوص بحران آب از میان بردارد.

معینشده از طرف وزارت نیرو و شرکت سهامی مدیریت منابع آب
ایران با ارائه خدمات به هنگام و مطلوب بهمنظور حصول رضایت
مشتریان و رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفهای و
زیستمحیطی و فراتر رفتن از آنها و بهعنوان مسئول در برابر
جامعه و با پایبندی به تعالی سازمانی ،استقرار و بهکارگیری
استانداردهای مدیریت کیفیت  ISO 2008/9001مدیریت
محیطزیست  ISO 2004/14001مدیریت ایمنی و بهداشت
شغلی  OHSAS 2007/18001را بهصورت یکپارچه ،بهعنوان
ابزاری کارآمد هدفگذاری نموده است.

 -2-3مرحله شروع

 -2-4مرحله ورودی

 -2-2چشمانداز سازمان

پیش از آنکه سازمان بتواند مرحله تدوین را آغاز نماید ،باید
محیط بیرونی خود را بررسی کند ،تا ابتدا فرصتها و تهدیدهای
بالقوه بیرونی را کشف نموده و سپس محیط داخلی را ارزیابی کند
و به نکات ضعف و قوت خود پی ببرد .بررسی محیطی عبارت است
از نظارت ،ارزیابی و نشر اطالعات مربوط به محیطهای داخلی و
خارجی سازمان بین کارکنان کلیدی همه سازمانها که دارای
محیط داخلی و خارجی هستند .محیط خارجی ،خارج از سازمان
وجود دارند و اجزای آن دو عامل فرصتها و تهدیدات بیرونی
هستند که به میزان زیادی از کنترل سازمان خارج هستند .محیط
داخلی در درون سازمان وجود دارند و دو عامل قوت و ضعف
اجزای آن هستند که معموالً در حیطه کنترل مستمر و بلندمدت
مدیران ارشد هستند (.)Hunger and Wheelen, 2003

مأموریت سازمانی بیانکننده مقصود یک سازمان از علت
وجودی آن است که بهطورکلی آن هدف درازمدت یعنی
مشخصکننده اهداف مخصوص سازمان و مبنای تخصیص منابع
بوده که هیچگاه از بین نمیرود ( .)David, 1989بیانیه مأموریت
شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی بر اساس اصول تدوین
مأموریت سازمانی بهصورت زیر تدوین شد:
شرکت سهامی آب منطقهای آذربایجان غربی بهمنظور
شناخت ،مطالعه ،توسعه ،حفاظت و بهرهبرداری بهینه از منابع آب،
تولید انرژی برقآبی ،ایجاد ،توسعه ،بهرهبرداری و نگهداری
تأسیسات و سازههای آبی و برقآبی در چارچوب تکالیف مندرج
در قوانین و مقررات و سیاستهای ابالغی شرکت سهامی مدیریت
منابع آب ایران فعالیت مینماید .این شرکت برای تحقق اهداف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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عدد ( 2تهدید قابلاعتنا) و عدد ( 1تهدید جدی) است .امتیازات
وزندار (موزون) از ضرب ضریب اهمیت در رتبه حاصل میشود
که حداقل  1و حداکثر  4است ( .)David, 2011مهمترین عوامل
کلیدی خارجی در سمت راست جدولهای  1و  2لیست شدهاند
که در آنها عوامل خارجی سازمان آب منطقهای مورد ارزیابی
قرارگرفته و وزندهی توسط شش نفر خبره آورده شده است.
همانطور که از این جدولها مشخص است ،مجموع امتیازات
موزون فرصتها و تهدیدهای سازمان آب منطقهای برابر 2/46
شده است که نشان میدهد ،این شرکت در استفاده از فرصتها و
دوری از تهدیدها توانمند نبوده و تهدیدها بر فرصتها غلبه دارند.

 -1-4-2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
عوامل خارجی یا بیرونی ،عواملی هستند که خارج از کنترل
سازمان بوده ،لیکن بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد
سازمان تأثیر میگذارند که شامل فرصتها و تهدیدات هستند .از
طریق ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ( 1)EFEعوامل خارجی
تأثیرگذار (فرصتها و تهدیدات) بر صنعت یا سازمان ارزیابی
میشوند .به اینصورت که به هر عامل ،یک ضریب وزنی (ضریب
اهمیت) اختصاص داده میشود که مجموع این ضرایب باید 1
شوند .رتبه هر عامل با امتیازی بین  1تا  4درنظر گرفته میشود
که بهترتیب عدد ( 4فرصت طالیی) ،عدد  ( 3فرصت قابلاعتنا)،

جدول  -1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (نقاط فرصت)
واحد 1
فرصتها

ضریب
اهمیت

 -1میزان بارندگی
در استان و
پتانسیل ایجادشده
از آن در مقایسه با
کل کشور

0/06

توپوگرافی
-2
خاص استان در
رابطه با وجود
محلهای مناسب
مخازن سد در
حوضهها

0/07

 -3توان تخصصی و
اجرایی پیمانکاران
منطقه

0/06

شبکههای
-4
آبیاری مدرن ،نیمه
مدرن و سنتی در
سطح استان

0/06

 -5تحت پوشش
قرار گرفتن استان
در قالب سه حوضه
آبریز با مشخصات
ویژگیهای
و
متنوع و متفاوت

0/05

 -6دانشگاههای
دارای رشتههای
مرتبط با بخش آب
راستان

0/04

 -7همجواری با
کشورهای ترکیه،
عراق ،آذربایجان و
ارمنستان

0/04

رغبت
-8
کشاورزان برای
مشارکت در اجرای
پروژههای عمرانی

0/05

واحد 2

رتبه

3

3

4

4

3

3

3

3

ضریب
اهمیت

0/06

0/06

0/06

0/06

0/06

0/04

0/05

0/05
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واحد 3

رتبه

3

4

3

3

3

3

3

3

ضریب
اهمیت

0/06

0/06

0/05

0/05

0/05

0/05

0/05

0/06

واحد 4

رتبه

3

3

3

3

3

3

3

3

ضریب
اهمیت

0/07

0/05

0/05

0/06

0/05

0/03

0/04

0/06
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واحد 5

رتبه

4

4

4

4

4

3

3

3

ضریب
اهمیت

0/08

0/06

0/05

0/06

0/05

0/04

0/05

0/06

واحد 6

رتبه

4

4

4

3

4

3

3

3

ضریب
اهمیت

0/06

0/07

0/06

0/05

0/06

0/05

0/05

0/06

رتبه

4

4

3

3

4

4

3

3

میانگین

میانگین

امتیاز

ضرایب

رتبهها

موزون

0/07

0/06

0/05

0/06

0/05

0/04

0/05

0/06

3/5

3/67

3/5

3/33

3/5

3/17

3/0

3/0

0/23

0/21

0/19

0/19

0/19

0/13

0/14

0/17
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جدول  -2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (نقاط تهدید)
واحد 1
ضریب
اهمیت
 -1ماهیت مرزی
اغلب منابع آب
استان و رقابت در
تامین آب از منابع
مشترک با کشورها
و استانهای مجاور

0/06

 -2توزیع مکانی
منابع آب نسبت به
موقعیت بخشهای
مصرف

0/06

 -3انجام کامل
مراحل مطالعاتی و
اجرایی طرحهای
آبخیزداری بهویژه
در حوضه سدهای
مخزنی

0/06

 -4وقوع حوادث
غیرمترقبه مانند
سیل ،خشکسالی و
سرمازدگی

0/05

 -5مطالعه و اجرای
آبی
تاسیسات
توسط دستگاههای
اجرایی مختلف

0/05

واحد 2

رتبه

2

2

2

1

2

ضریب
اهمیت

0/06

0/06

0/07

0/06

0/06

واحد 3

رتبه

2

2

2

2

1

ضریب
اهمیت

0/07

0/06

0/07

0/05

0/05

واحد 4

رتبه

2

2

1

1

1

ضریب
اهمیت

واحد 5

رتبه

0/07

0/08

0/06

0/0.5

0/06

2

2

2

1

2

ضریب
اهمیت

0/06

0/06

0/07

0/05

0/07

واحد 6

رتبه

2

2

1

2

2

ضریب
اهمیت

0/07

0/06

0/08

0/05

0/07

رتبه

2

2

2

2

2

میانگین

میانگین

امتیاز

ضرایب

رتبهها

موزون

0/07

0/06

0/07

0/05

0/0.6

2

2

1

1/6

1/4

0/13

0/13

0/11

0/08

0/08

 -6محمل قانونی
کافی و اهرمهای
الزم برای حفظ و
از
حراست
تاسیسات آبی و
حریم آنها

0/07

2

0/06

2

0/07

2

0/06

2

0/07

2

0/05

1

0/0.6

1/8

0/11

 -7میزان بهرهوری
بخشهای
در
مصرف

0/06

2

0/07

2

0/06

1

0/08

2

0/07

2

0/07

2

0/07

1/8

0/12

 -8تامین مصالح
نظیر
زیربنایی
سیمان و نوسان
قیمت
شدید
مصالح در زمان اوج
نیاز طرحها

0/06

 -9مداخله و اعمال
مسئولین
نفوذ
سیاسی در انتخاب
و اولویت اجرایی
پروژهها بدون توجه
به نیاز واقعی آبی
استان

0/07

2

2

0/07

0/06

2

2

0/05

0/06

1

1

0/06

0/07

جمع فرصتها و تهدیدها
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2

2

0/06

0/06

2

2

0/06

0/06

2

2

0/0.6

1/8

0/11

0/06

1/8

0/11

1

-
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است .چون نمره نهایی سازمان بیشتر از  2/5است ،بیانگر آن است
که سازمان از نظر عوامل داخلی دارای قوت است.

 -2-4-2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
عوامل داخلی یا درونی ،عواملی هستند که در درون سازمان
وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان بوده و
شامل نقاط قوت و ضعف میباشند .از طریق ماتریس ارزیابی
عوامل داخلی ( 2)IFEعوامل داخلی تأثیرگذار (نقاط قوت و ضعف)
بر صنعت یا سازمان ارزیابی میشوند .این ماتریس یکی از
ابزارهای بررسی و تحلیل محیط داخلی سازمانی است که عمدتاً
برای شناسایی ضعف یا قوت کلی سازمان بهکار میرود .پس از
شناسایی عوامل داخلی ،همانند ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به
هر عامل یک ضریب وزنی اختصاص داده میشود .وزن موجود هر
عامل با امتیازی بین  1تا  4و بهترتیب عدد ( 1خیلی ضعیف)،
عدد ( 2ضعیف) ،عدد ( 3قوی) و عدد ( 4خیلی قوی) مشخص
میشود .نکات ضعف فقط امتیاز  1یا  2را دریافت میکنند و نکات
قوت فقط امتیاز  3یا  4را بهخود میگیرند .سپس امتیاز موزون
هر عامل محاسبه میشود .در سمت راست جدولهای  3و 4
مهمترین عوامل داخلی لیست شدهاند .همانطور که مشاهده
میشود ،جمعاً امتیازات موزون قوتها و ضعفها برابر  2/7شده

 -2-5مرحله مقایسه
 -2-5-1ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط ضعف و قوت
3

()SWOT

روش  SWOTیکی از ابزارهای مهمی است که پس از تعیین
تهدیدها و فرصتهای سازمان و همچنین نقاط قوت و ضعف آن،
استراتژیهای چهارگانه  WO, ST, WTو  SOرا ارائه میدهد که
هریک از این استراتژیها بهاختصار در جدول  5شرح دادهشدهاند.
استراتژی ( SOبهرهبرداری از فرصتهای خارجی با استفاده از
نقاط قوت داخلی) ،استراتژی ( WOبهبود بخشیدن به نقاط ضعف
داخلی با بهرهبرداری از فرصتهای موجود) ،استراتژی ( STکاهش
دادن اثرات ناشی از تهدیدهای موجود در محیط خارج با استفاده
از نقاط قوت سازمان) و استراتژی ( WTیک حالت تدافعی است
که هدف از آن کاهش دادن نقاط ضعف و پرهیز از تهدیدهای
محیط خارجی است) (.)David, 2011

جدول  -3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط قوت)

قوتها

واحد 1
ضریب
اهمیت

 -1توان مدیریتی ،فنی و
تخصصی در بخش آب

0/09

 -2پیمانکاران و
مشاوران متخصص و
حائز شرایط علمی و فنی
در بخش آب

0/09

زیرساختهای
-3
نرمافزاری ،سختافزاری،
تأسیساتی ،تجهیزاتی و
اطالعاتی

0/08

 -4توان مالی در تأمین
و
زیرساختها
سختافزار مورد نیاز در
توسعه منابع آب

0/06

 -5امکانات اداری و
سازمانی در کلیه
شهرهای استان

0/08

واحد 2

رتبه

4

3

3

3

3

ضریب
اهمیت

0/09

0/09

0/08

0/05

0/06

رتبه

4

4

3

3

4

واحد 3
ضریب
اهمیت

0/09

0/09

0/08

0/04

0/07

رتبه

3

4

3

3

3

واحد 4
ضریب
اهمیت

0/09

0/09

0/07

0/09

0/06

واحد 5

رتبه

4

3

3

3

3

ضریب
اهمیت

0/08

0/08

0/09

0/08

0/07

رتبه

3

4

3

4

3

واحد 6
ضریب
اهمیت

0/09

0/09

0/07

0/09

0/06

میانگین

میانگین

امتیاز

رتبه

ضرایب

رتبهها

موزون

4

0/09

3/67

0/33

3

4

4

3

0/09

0/08

0/07

0/07

3/5

3/17

3/33

3/17

0/32

0/25

0/23

0/22

 -6توان جذب اعتبارات
کالن در طرحهای
عمرانی

0/06

3

0/05

4

0/05

4

0/07

4

0/05

4

0/07

4

0/06

3/83

0/23

 -7نیروی انسانی کارآمد
و باتجربه و آشنا به فنون
روز

0/09

3

0/09

3

0/09

4

0/08

3

0/08

3

0/08

4

0/08

2/33

0/27
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9

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

جدول  -4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (نقاط ضعف)
واحد 1
ضعفها

ضریب
اهمیت

 -1راندمان
استفاده از آب در
اغلب بخشها
بهویژه کشاورزی

0/07

 -2راهکارهای
قانونی شفاف
برای واگذاری
تأسیسات آبی به
بخش خصوصی

0/08

 -3استفاده از
دانش برنامهریزی
و کنترل پروژه در
طرحهای عمرانی
درگذشته

0/05

واحد 2

رتبه

2

2

2

ضریب
اهمیت

0/07

0/06

0/04

واحد 3

رتبه

2

2

2

ضریب

واحد 4

رتبه

اهمیت

2

0/06

1

0/07

2

0/03

ضریب
اهمیت

0/07

واحد 5

رتبه

2

2

0/08

2

0/06

ضریب
اهمیت

0/07

0/06

0/04

واحد 6

رتبه

2

1

2

ضریب
اهمیت

0/07

0/07

0/04

رتبه

2

2

2

میانگین

میانگین

امتیاز

ضرایب

رتبهها

موزون

0/07

0/07

0/04

2

1.67

2

0/14

0/12

0/08

 -4واگذار نمودن
بهرهبرداری و
نگهداری
تأسیسات آبی به
بهرهبرداران

0/07

2

0/07

1

0/05

1

0/06

2

0/08

2

0/06

2

0/07

1.67

0/12

 -5بهرهبرداری
بیرویه از منابع
آبهای زیرزمینی

0/06

2

0/06

2

0/05

2

0/06

1

0/07

2

0/05

2

0/06

1/83

0/11

 -6مکانیسمهای
جلب
مشارکتهای
مردمی در
حفاظت و
بهرهبرداری بهینه
از تأسیسات آبی

0/04

 -7استفاده از
آبهای
غیرمتعارف و
پساب بخشهای
مختلف مصرف

0/06

 -8اطالعرسانی
در مورد الگوهای
استاندارد جهانی
در بخشهای
گوناگون مصرف

0/05

2

2

2

0/04

0/04

0/05

2

1

2

2

0/04

1

0/04

2

0/06

2

0/05

2

0/06

2

0/04

جمع قوتها و ضعفها
4

0/06

0/06

2

2

0/06

0/06

2

2

0/05

1/67

0/08

0/05

2

0/1

1

-

2/7

موجب رشد و ساخت شود .برای بخشهای که در خانههای 5 ،3
و  7قرار میگیرند ،باید از استراتژیهایی که موجب حفظ و
نگهداری وضع موجود شود ،بهره برد .برای بخشهایی که در
خانههای 8 ،6و  9قرار میگیرند ،استراتژیهای رها کردن یا
برداشت محصول را میتوان به اجرا درآورد ( .)David, 2011از
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مجموع نمرات قوتها و
ضعفها برابر  2/7و همچنین مجموع نمرات فرصتها و تهدیدها

 -2-2-5ماتریس  9خانهای داخلی و خارجی ()IE

این ماتریس بخشهای مختلف سازمان را در  9خانه قرار
میدهد و دارای دو بعد اصلی است که شامل جمع نمرههای نهایی
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور  xها و جمع
نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور
 yها نشان داده میشود ،است .برای بخشهایی که در خانههای
 2 ،1و  4قرار میگیرند ،میتوان استراتژیهایی را بهکار برد که

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

0/07

2

0/05

2

0/05

2

0/1
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درآورد که موجب حفظ و نگهداری وضع موجود شود.

برابر  2/46شده است .طبق شکل  2سازمان در خانه شماره  5از
ماتریس  9خانهای قرار میگیرد که باید استراتژیهایی را به اجرا

جدول  -5ماتریس سوات سازمان آب منطقهای استان آذربایجانغربی
عوامل
داخلی

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصتها

استراتژی SO
 )1توسعه بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در چارچوب ظرفیت
قابلتحمل محیطهای آبی همراه با تحویل حجمی آب
 )2افزایش راندمان در کلیه مراحل تأمین ،انتقال ،توزیع و تحویل آب
 )3اجرای طرحهای واردات آب از کشورهای مجاور با توجه به توجیهات فنی،
اقتصادی و اجتماعی
 )4افزایش سطح آگاهیهای عموم بهمنظور ایجاد زمینههای مشارکت مردمی در
برنامهریزی ،اجرا و بهرهبرداری از طرحهای توسعه منابع آب

استراتژی WO
 )1اجرای طرحهای مهار آبهای سطحی و نیز تغذیه مصنوعی آبهای
زیرزمینی بهمنظور استفاده حداکثر از بارندگیها و جبران کمبود راندمان
 )2تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف مختلف در هریک از حوضههای آبریز
برای استفاده از برنامههای توسعه بخشهای مصرف
 )3واگذاری مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی به تشکلهای آببران

تهدیدها

استراتژی ST
 )1افزودن محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات کنونی
 )2اقتصادی کردن پروژههای در دست واگذاری برای جذب سرمایه
 )3انتخاب شرکای اقتصادی بهمنظور مشارکت در بهرهبرداری و احداث
 )4مدیریت منابع آبی قابلدسترس در حوضههای اطراف

عوامل
خارجی

شکل  -2ماتریس  9خانهای داخلی و خارجی

در پیشگرفته میشود و اگر در محدوده بین  ISو  ESقرار گیرد،
استراتژی رقابتی در پیشگرفته میشود .اگر نقطه موردنظر در
محدوده بین  ESو  CAقرار گیرد ،استراتژی تدافعی در
پیشگرفته میشود و درصورتیکه نقطه موردنظر در محدوده بین
 CAو  FSقرار گیرد ،باید محافظهکارانه حرکت شود ( David,
 .)2011در جدول  ،6ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
سازمان آب منطقهای استان آذربایجان غربی مالحظه میشود .در
صورت رسم نمودار ،سازمان در منطقه رقابتی قرار میگیرد .هدف
از استراتژی رقابتی افزایش سودآوری و تقویت ترازنامه مالی است.
مجموع نمرات توان صنعت و مزیت رقابتی برابر  0/83و مجموع
نمرات توان مالی و ثبات محیط برابر  -0/57بهدستآمده است که
در صورت رسم نمودار ،سازمان در خانه رقابتی قرار میگیرد.

 -3-5-2ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
5

()SPACE

این ماتریس برای مقایسه عوامل داخلی و خارجی شرکت از
اهمیت بهسزایی برخوردار است که نشاندهنده دو بعد خارجی
ثبات محیط ) (ESو توان صنعت ) (ISو دو بعد داخلی مزیت
رقابتی ) (CAو توان مالی ) (FSاست .جذابیت صنعتی و نقاط
قوت مالی با نمره ) 6زیاد( تا نمره ) 1کم( در ماتریس تحلیل
 SPACEامتیاز داده میشوند .امتیاز زیاد ،خوب است و امتیاز کم،
نشاندهنده ضعف عوامل مالی است .مزیت رقابتی و ثبات محیط
از ( -1عالی) تا ( -6ضعیف) امتیاز داده میشوند .استراتژیهای
حاصل براساس این ابعاد ،استراتژی تهاجمی ،استراتژی تدافعی،
استراتژی محافظهکارانه و استراتژی رقابتی هستند .اگر نقطه
موردنظر در محدوده بین  ISو  FSقرار گیرد ،استراتژی تهاجمی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول -6ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک سازمان آب منطقهای استان آذربایجان غربی
توان صنعت

توان مالی

پارامتر

نمره

نمره

پارامتر

دارایی ثابت شامل ساختمانها ،تأسیسات و ...

5

پیشرفت فناوری

5

درآمد

2/5

نیروی فارغالتحصیل و متخصص

2/5

حمایت مالی دولت و بودجه

2/8

نیروی باتجربه عملی

3

میانگین

3/43

میانگین

3/5

مزیت رقابتی

ثبات محیط
تغییرات فناوری

-4

انحصاری بودن در استان

-2

عدم ثبات اقتصادی

-3

دارا بودن بانک اطالعاتی بهواسطه مطالعات مستمر

-1

تغییر ارزشهای فرهنگی

-5

دارای تصویر خوبی در قیاس با سازمانهای کشور
است

-5

میانگین

-4

میانگین

-2/67

محاسبه درصد قطعیت تدافعی ،رقابتی ،محافظهکارانه و تهاجمی
مشخص میشود که بهترتیب برابر  %26 ،%20 ،%31 ،%23حاصل
شدهاند .همانطور که دیده می شود ،سهم شرکت از منطقه ST
یا رقابتی بیشتر از سایر مناطق است.

اگر چهار عدد بهدستتتآمده بر روی محورهای مختصتتات به
یکدیگر متصتتل شتتود ،چهار مثلث قائمالزاویه بهوجود میآید .با
توجه به شتتتکل  ،3چهار مثلث متناظر با هر ناحیه که بهترتیب
 SO, WO, ST, WTنام گذاری شتتتدهاند .موقعیت شتتترکت با

توان مالی

4
3
2

توان صنعت

SO

0
4

3

2

0

1

ST

-1
-2

-1

WT

-2

-3

مزیت رقابتی

1

WO

-3
-4

ثبات

محیط-5

شکل  -3نمودار موقعیت شرکت

بدون جذابیت؛  -2تا حدی جذاب؛  -3دارای جذابیت معقول و
 -4بسیار جذاب .در پایان باید نمرات کل جذابیت مربوط به هر
استراتژی را با هم جمع کرد .هر استراتژی که دارای باالترین امتیاز
باشد برای سازمان دارای اولویت است (موحدی و همکاران،
 .)1391در جدول  ،7ماتریس ارزیابی استراتژیک کمی مربوط به
سازمان آب منطقهای استان آذربایجان غربی نشان دادهشده است.
در این جدول استراتژی  ،1افزودن محصوالت و خدمات جدید
ولی مرتبط با محصوالت و خدمات کنونی ،استراتژی  ،2اقتصادی
کردن پروژههای در دست واگذاری جهت جذب سرمایه ،استراتژی
 ،3انتخاب شرکای اقتصادی بهمنظور مشارکت در بهرهبرداری و
احداث و استراتژی  ،4مدیریت منابع آبی قابلدسترس در
حوزههای اطراف هستند.

 -2-6مرحله تصمیمگیری
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 -2-6-1ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ()QSPM

در این ماتریس استراتژی بهدستآمده از ماتریس  SWOTدر
سطر باالی جدول و نقاط ضعف و قوت ،تهدیدها و فرصتها نیز
در سمت راست جدول نوشته میشوند .در ستون بعدی وزنهای
دادهشده به هریک از عوامل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و
خارجی سازمان استنباط میشود .هر استراتژی شامل دو ستون
نمره جذابیت و کل نمره جذابیت است که کل نمره جذابیت ،از
حاصلضرب وزن در نمره جذابیت بهدست میآید .نمره جذابیت
هر یک از استراتژیها میتواند  3 ،2 ،1و  4باشد که این نمرات با
توجه به عوامل موردبحث بهترتیب ذکرشده تعیین میشوند-1 :

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

12

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

ضریب اهمیت

جدول  -7ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی
عوامل خارجی
نقاط فرصت

استراتژی 1
کل نمره

نمره

جذابیت جذابیت

استراتژی 2
نمره
جذابیت

کل نمره

استراتژی 3
نمره

جذابیت جذابیت

کل نمره
جذابیت

استراتژی 4
نمره

کل نمره

جذابیت جذابیت

میزان بارندگی در استان و پتانسیل ایجاد شده از آن در مقایسه با
کل کشور

0/07

3

0/21

1

0/07

2

0/14

4

0/28

توپوگرافی خاص استان در رابطه با وجود محلهای مناسب مخازن
سد در حوضهها

0/06

4

0/24

2

0/12

3

0/18

3

0/18

توان تخصصی و اجرایی پیمانکاران منطقه

0/05

-

-

1

0/05

2

0/10

2

0/10

شبکههای آبیاری مدرن ،نیمه مدرن و سنتی در سطح استان

0/06

2

0/12

4

0/24

3

0/18

2

0/12

تحت پوشش قرارگرفتن استان در قالب سه حوضه آبریز با
مشخصات و ویژگیهای متفاوت

0/05

3

0/15

3

0/15

4

0/20

3

0/15

دانشگاههای دارای رشتههای مرتبط با بخش آب در استان

0/04

3

0/12

3

0/12

1

0/04

1

0/04

همجواری با کشورهای ترکیه ،عراق ،آذربایجان و ارمنستان

0/05

4

0/20

2

0/10

4

0/20

4

0/20

رغبت کشاورزان برای مشارکت در اجرای پروژههای عمرانی

0/06

3

0/18

1

0/06

3

0/18

1

0/06

نقاط تهدید
ماهیت مرزی اغلب منابع آب استان و رقابت در تأمین آب از منابع
مشترک با کشورها و استانهای مجاور

0/07

1

0/07

4

0/28

4

0/28

3

0/21

توزیع مکانی منابع آبی نسبت به موقعیت بخشهای مصرف

0/06

-

-

2

0/12

3

0/18

1

0/06

انجام کامل مراحل مطالعاتی و اجرایی طرحهای آبخیزداری بهویژه
در حوضه سدهای مخزنی

0/07

2

0/14

3

0/21

2

0/14

4

0/28

وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل ،خشکسالی و سرمازدگی

0/05

3

0/15

2

0/10

2

0/10

4

0/20

مطالعه و اجرای تأسیسات آبی توسط دستگاههای اجرایی مختلف

0/06

1

0/06

1

0/06

2

0/12

2

0/12

محمل قانونی کافی و اهرمهای الزم برای حفظ و حراست از
تأسیسات آبی و حریم آنها

0/06

4

0/24

-

-

-

-

-

-

میزان بهرهوری در بخشهای مصرف

0/07

1

0/07

1

0/07

3

0/21

3

0/21

تأمین مصالح زیربنایی نظیر سیمان و نوسان شدید قیمت مصالح
در زمان اوج نیاز طرحها

0/06

1

0/06

-

-

-

-

-

-

مداخله و اعمالنفوذ مسئولین سیاسی در انتخاب و اولویت اجرایی
پروژهها بدون توجه به نیاز واقعی آبی استان

0/06

-

-

1

0/06

1

0/06

2

0/12

جمع

1

-

2/01

-

2/44

-

2/31

-

2/33

ادامه جدول  -7ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی

ضریب اهمیت

عوامل داخلی

استراتژی 1

استراتژی 2

استراتژی 3

استراتژی 4

نمره

کل نمره

نمره

کل نمره

نمره

کل نمره

نمره

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

توان مدیریتی ،فنی و تخصصی در بخش آب

0/09

4

0/36

3

0/27

3

0/27

4

0/36

پیمانکاران و مشاوران متخصص و حائز شرایط علمی و فنی
در بخش آب

0/09

2

0/18

1

0/09

2

0/18

3

0/27

0/08

4

0/32

3

0/24

2

0/16

4

0/32

توان مالی در تأمین زیرساختها و سختافزار موردنیاز در
توسعه منابع آب

0/07

3

0/21

-

-

1

0/07

4

0/28

امکانات اداری و سازمانی در کلیه شهرهای استان

0/07

2

0/14

1

0/07

1

0/07

1

0/07

توان جذب اعتبارات کالن در طرحهای عمرانی

0/06

2

0/12

1

0/06

1

0/06

3

0/18

نیروی انسانی کارآمد و باتجربه و آشنا به فنون روز

0/08

4

0/32

4

0/32

3

0/24

4

0/32

نقاط قوت

زیرساختهای نرمافزاری،
تجهیزاتی و اطالعاتی

سختافزاری،
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ضریب اهمیت

عوامل داخلی
نقاط قوت

استراتژی 1

استراتژی 2

استراتژی 3

استراتژی 4
کل

نمره

کل نمره

نمره

کل نمره

نمره

کل نمره

نمره

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

جذابیت

نمره
جذابیت

نقاط ضعف
راندمان استفاده از آب در اغلب بخشها بهویژه کشاورزی

0/07

1

0/07

-

-

3

0/21

4

0/28

راهکارهای قانونی شفاف و توجیه اقتصادی مناسب برای
واگذاری تأسیسات آبی به بخش خصوصی

0/07

1

0/07

3

0/21

4

0/28

3

0/21

استفاده از دانش برنامهریزی و کنترل پروژه در طرحهای
عمرانی درگذشته

0/04

1

0/04

4

0/16

2

0/08

3

0/12

واگذار کردن بهرهبرداری و نگهداری تأسیسات آبی به
بهرهبرداران

0/07

2

0/14

1

0/07

4

0/28

2

0/14

بهرهبرداری بیرویه از منابع آبهای زیرزمینی

0/06

3

0/18

1

0/06

2

0/12

4

0/24

مکانیسمهای جلب مشارکتهای مردمی در حفاظت و
بهرهبرداری بهینه از تأسیسات آبی

0/05

2

0/10

2

0/10

2

0/10

2

0/10

استفاده از آبهای غیرمتعارف و پساب بخشهای مختلف
مصرف

0/05

4

0/20

3

0/15

2

0/10

4

0/20

اطالعرسانی در مورد الگوهای استاندارد جهانی در
بخشهای گوناگون مصرف

0/05

3

0/15

1

0/05

-

-

1

0/05

جمع

1

-

2/06

-

1/85

-

2/22

-

2/9

داخلی و خارجی را ارائه میکند ،در این بررسی استراتژیهای
ترکیبی که از مجموع نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدهای
سازمان بهدست میآیند ،نیز ارائه شده است.

 -2-6-2ارزیابی
با جمعبندی ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی )عوامل
خارجی -عوامل داخلی) نتایج بهصورت جدول  8حاصل میشود.
بهعبارتی اولویت استراتژیهای سازمان آب منطقهای استان
آذربایجان غربی براساس روش  QSPMبه قرار زیر است.
بر اساس ارزیابی میانگین نمرات استراتژیهای موجود در
ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ،استراتژی مدیریت منابع
آبی در دسترس در حوضههای اطراف استان بهعنوان بهترین
استراتژی انتخاب شد و استراتژیهای دیگر در اولویتهای بعدی
قرار گرفته که در جدول  8مالحظه میشود .بنابراین سازمان آب
منطقهای استان آذربایجان غربی باید در فعالیتهای تأمین و
توزیع منابع آب استان ،اولویتبندی استراتژیهای مذکور طی
دوره برنامهریزیهای آتی را موردتوجه قرار دهد .با توجه به اینکه
مدل  SWOTتنها ،استراتژیهای بهدستآمده از تقابل عوامل

7

 -3مدل SOAR

این مدل جدید دربرگیرنده تعدادی از مراحلی است که طی آن با
ایجاد برخی تغییرات ،چشمانداز کلی سیستم ارائه میشود .در این
پژوهش اصلیترین نقاط قوت و فرصت در جامعه از طریق افراد
مشارکتکننده کشف و سپس از این افراد دعوت شده است تا
خود آرمانها و آرزوهایی را برگزیند که ترجیح میدهند در آینده
به آنها دست یابند .درنهایت با برنامههای تشویقی و بازنگرانه
نتایج مطلوب انتخاب میشود ( .)Stavros, 2003در جدول 9
ماتریس  SOARسازمان موردمطالعه نشان داده شده است.

جدول  -8اولویتبندی استراتژیها
رتبه

استراتژیها

نمره عوامل

نمره عوامل

میانگین نمرات

داخلی

خارجی

کل

2/9

1

استراتژی  :4مدیریت منابع آبی در دسترس در حوضههای اطراف استان

2

استراتژی  :1افزودن محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با محصوالت و خدمات
کنونی

2/06

2/33

2/615

2/01

2/305

3

استراتژی  :3انتخاب شرکای اقتصادی بهمنظور مشارکت در بهرهبرداری و احداث

2/22

2/31

2/265

4

استراتژی  :2اقتصادی کردن پروژههای در دست واگذاری برای جذب سرمایه

1/85

2/44

2/145

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -9ماتریس  SOARسازمان آب منطقهای استان آذربایجان غربی
قوتها

فرصتها

نتایج

آرمانها
 استان آذربایجان غربی بهعنوان الگوی مدیریت منابع آب با حفظکشاورزی منطقه و محیطزیست در سطح کشور؛
 استان آذربایجان غربی بهعنوان برترین استان در بهرهوری منابع آبو تأسیسات؛
 احیای محیطزیست و رسیدن به نقطه تعادل زیستمحیطی با درنظر گرفتن توسعه اشتغال و سطح درآمد جمعیت استان.

تصمیمهای مثبت

 تحقق حداقل استانداردسازیهای زیستمحیطی بر اساس معیارهای جهانی (حفظتاالبها ،احیای دریاچه ارومیه )رسیدن به سطح اکولوژیک))؛
 پایداری در حفظ سطح کشت در استان (رشد منفی نداشته باشد)؛ رشد بهرهوری منابع آب و تأسیسات بهصورت مستمر ساالنه و پیشگیری ازبیابانزایی در طی یک دوره  10ساله (شروع سال .)1395

محصوالت و خدمات کنونی:
برنامه اجرایی :فروش اطالعات به مراکز علمی و تحقیقاتی و
مشاوران.
برنامه اجرایی :اجاره و واگذاری حریم رودخانهها به شرکتهای
گردشگری و تفریحی.
 -3استراتژی انتخاب شرکای اقتصادی بهمنظور مشارکت در
بهرهبرداری و احداث:
برنامه اجرایی :انتخاب مشاور ذیصالح بهمنظور ارزیابی اقتصادی
طرحهای در حال مطالعه.
برنامه اجرایی :با تعیین سود متناسب با شرایط اقتصادی کشور و
تضمین پرداخت آن اقدام به فروش اوراق سهام و یا جذب سرمایه
برای مشارکت در ساخت تأسیسات و یا بهرهبرداری شود.
 -4استراتژی اقتصادی کردن پروژههای در دست واگذاری برای
جذب سرمایه:
برنامه اجرایی :پیشنهاد اصالح قانون مدیریت منابع آب به مبادی
قانونگذار و اصالح قیمت فروش آب به کشاورزان ،صنعتگران و
شرب و بهداشت.
برنامه اجرایی :میتوان طرحهای آماده بهرهبرداری را واگذار نموده
و سرمایه الزم برای توسعه سایر طرحها را از این منبع تأمین کرد.

 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پژوهش بررسی و تدوین برنامه استراتژیک برای
سازمانهای آب منطقهای بود .نتایج تحقیق نشان داد که سازمان
مورد مطالعه در موقعیتی رقابتی قرار دارد که باید برای رسیدن
به وضعیت رشد و تهاجمی از استراتژیهای رقابتی بهره گیرد .دو
روش ماتریس عوامل داخلی و خارجی و ماتریس ارزیابی موقعیت
و اقدام استراتژیک ) (SPACEسازمان آب منطقهای استان
نشاندهنده موقعیت یکسان برای سازمان هستند .در این راستا
استراتژیهای قابل اتخاذ براساس میزان جذابیت هر استراتژی
توسط ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی ( )QSPMمشخص
شده و ترتیب اولویتبندی این استراتژیها و برنامههای اجرایی
آنها بهصورت زیر تعیین شدند .همچنین برای تحقق آنها،
پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی در راستای رسیدن به اهداف ارائه
میشوند.
 -1استراتژی مدیریت منابع آبی در دسترس در حوضههای اطراف
استان:
برنامه اجرایی :برگزاری جلسات با مدیران ذیربط حوضههای آبی
همجوار بهمنظور تعیین حقالسهم هر حوضه و بهرهبرداری کامل
از حجم آب تعیینشده.
برنامه اجرایی :مطالعه و ساخت تأسیسات آبی و تجهیزات سنجش
و اندازهگیری برای مدیریت منابع آب وارد شونده به حوضههای
آبی استان با مالحظه قوانین ملی و بینالمللی و شرایط
زیستمحیطی.
 -2استراتژی افزودن محصوالت و خدمات جدید ولی مرتبط با
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تحقیق استراتژیک

 میزان بارندگی در استان و پتانسیل ایجادشده از آن در مقایسه با کل کشور؛ توپوگرافی خاص استان در رابطه با وجود محلهای مناسب مخازن سد در حوضههاو قرار داشتن مبادی مصرف (اراضی و جمعیتی) در پاییندست آنها؛
 توان تخصصی و اجرائی پیمانکاران منطقه؛ شبکههای آبیاری مدرن ،نیمه مدرن و سنتی در سطح استان؛ تحت پوشش قرار گرفتن استان در قالب سه حوضه آبریز با مشخصات و ویژگیهایمتنوع و متفاوت؛
 دانشگاههای دارای رشتههای مرتبط با بخش آب در استان؛ همجواری با کشورهای ترکیه ،عراق ،آذربایجان و ارمنستان؛ -رغبت کشاورزان برای مشارکت در اجرای پروژههای عمرانی.

 توان مدیریتی ،فنی و تخصصی در بخش آب؛ مشاوران متخصص و حائز شرایط علمی و فنی در بخش آب؛ زیرساختهای نرمافزاری ،سختافزاری ،تأسیساتی و تجهیزاتی واطالعاتی؛
 توان مالی در تأمین زیرساختها و سختافزار موردنیاز در توسعهمنابع آب؛
 امکانات اداری و سازمانی در کلیه شهرهای استان؛ توان جذب اعتبارات کالن در طرحهای عمرانی؛ -نیروی انسانی کارآمد و باتجربه و آشنا به فنون روز.

 -5پینوشتها
1- External Factors Evaluation matrix
2- Internal Factors Evaluation
3- Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treatment
)(SWOT
4- Internal - External
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Water consumption management strategies seek to reduce
water consumption and establish a reasonable and
sustainable balance between water supply and demand.
The purpose of this paper was to rank the consumption
management strategies in drinking water distribution
networks by using Multiple Attribute Decision Making
(MADM). To this end, four strategies and five attributes
were considered to form the decision making matrix. The
strategies were: 1) Cultural approach; 2) Using low-flow
fixtures; 3) Increasing water tariffs; 4) Reducing
permissible water consumption without income. Five
attributes were: 1) Strategy implementation cost; 2) Time
required for the implementation of the strategy; 3)
Customer satisfaction from the strategy implementation;
4) Impact of strategy on consumption reduction; 5) Impact
of strategy on unaccounted for water. These studies were
conducted in Central Province Rural Water and
Wastewater Company. In order to determine the score of
each strategy from each index, group decision making
was used and a questionnaire was distributed among 14
authorities of the Company. The average scores were
incorporated into the decision matrix. Furthermore the
weight of each attribute was determined using the Entropy
method. In order to process the decision making matrix,
WASPAS method was used and calculations were
implemented in Excel 2010 spreadsheet. Finally, the
strategies were ranked and the results showed that the best
strategy to reduce drinking water consumption in the
villages of this province is to use low-flow fixtures.
Therefore, it is recommended that these fixtures be made
available to the public in accordance with a
comprehensive plan and also the necessary training in this
regard be provided.
Keywords: Multiple Attribute Decision Making, Low-flow
fixtures, Water consumption management, Weighted
aggregated sum product assessment.

عباس جهانگيري

 دانشگاه آزاد، واحد خمین،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
. ایران، خمین،اسالمی
jahangirieng@yahoo.com : ایمیل،* نویسنده مسئول
1397/09/12 :تاریخ دریافت
1398/03/01 :تاریخ اصالح

1398/03/04 :تاریخ پذیرش

راهبردهاي مدیریت مصرف آب به مجموعهاي از راهبردها گفته میشود که
با هدف کاهش مصرف و برقراري یک تعادل منطقی و پایدار بین عرضه و
 هدف از این تحقیق رتبهبندي.تقاضاي آب طراحی و اجرا میشوند
راهبردهاي مدیریت مصرف در شبکههاي توزیع آب شرب با استفاده از
 بهاین منظور براي تشکیل ماتریس.تصمیمگیري چند شاخصه بود
 چهار راهبرد و پنج شاخص درنظر گرفته شد که راهبردها،تصمیمگیري
) استفاده از ابزارآالت کاهنده2 ) فرهنگسازي؛1 :بهترتیب عبارتند از
) کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد و پنج4 ) افزایش آببها؛3 مصرف؛
) مدت زمان الزم براي2 ) هزینه اجراي راهبرد؛1 :شاخص بهترتیب شامل
) میزان تأثیر4 ) میزان رضایت مشترکین از اجراي راهبرد؛3 اجراي راهبرد؛
) میزان تأثیر اجراي راهبرد در کاهش5 اجراي راهبرد در کاهش مصرف؛
 این مطالعات در شرکت آب و فاضالب روستایی استان.آب بدون درآمد
 بهمنظور مشخص نمودن امتیاز هر راهبرد.مرکزي مورد بررسی قرار گرفت
 پرسشنامهاي. از روش تصمیمگیري گروهی استفاده شد،از هر شاخص
 مسئول شرکت مذکور توزیع و میانگین امتیازات در ماتریس14 بین
 وزن. متن پرسشنامه در پیوست ارائه شده است.تصمیمگیري لحاظ شد
 بهمنظور پردازش.هر شاخص نیز با استفاده از روش آنتروپی تعیین شد
 بهکمک نرمافزار. استفاده شدWASPAS ماتریس تصمیمگیري از روش
 محاسبات الزم صورت گرفت و نهایتاً راهبردها رتبهبنديExcel 2010
 نتایج نشان داد بهترین راهبرد براي کاهش مصرف آب شرب در.شدند
 لذا پیشنهاد. استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف است،روستاهاي این استان
میشود طبق برنامهاي جامع این قطعات در دسترس مردم قرار گرفته و
.آموزشهاي الزم در این خصوص ارائه شود
 ارزیابی، تصمیمگیري چند شاخصه، مدیریت مصرف آب:واژههاي کليدي
. تجهیزات کاهنده مصرف،محصول جمع شده با وزن

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

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

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

تعیین شاخصها

تعیین گروه تصمیمگیرنده

تعیین راهبردها

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

تعیین وزن شاخصها با استفاده از روش آنتروپی

پردازش ماتریس تصمیم گیري با استفاده از روش WASPAS

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

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

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

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

𝑗𝑑
𝑗𝑑 ∑𝑛𝑗=1

()4

= 𝑗𝑊

𝑚

1
𝐸𝑗 = −
𝑗 ∑[𝑃𝑖𝑗 . 𝐿𝑛 𝑃𝑖𝑗 ] ; ⍱
𝑚 𝑛𝐿

()2

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

𝑖=1

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

()3

ماتریس تصميمگيري نرمال شده

ماتریس تصميمگيري

شاخص 5

…

شاخص 2

شاخص 1

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

…

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

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

….

…

….

….

…

𝟓𝟒𝒙
𝟓𝟒𝑷 =
𝟓𝒊𝒙 𝟏=𝒊𝟒∑

...

𝑥42
= 𝑃42
∑4𝑖=1 𝑥𝑖2

𝑥41
= 𝑃41
∑4𝑖=1 𝑥𝑖1

راهبرد 4

…

شاخص 5

…..

شاخص 2

شاخص 1

x15
x25

…..
…..

x12
x22

x11
x21

راهبرد 2

….

….

….

….

….

x45

….

x42

x41

راهبرد 4

راهبرد 1
راهبرد 2

𝟒

𝟓𝒊𝒙

4

.....

∑

𝟏=𝒊

𝑥𝑖2

∑

𝑖=1

4

∑

𝑥𝑖1

𝑖=1

راهبرد 1

مجموع هر
ستون

ميزان آنتروپی شاخصها
شاخص 5

…

شاخص 2

شاخص 1

𝟓𝟏𝑷𝒏𝑳 × 𝟓𝟏𝑷

…
…

𝑃12 × 𝐿𝑛𝑃12

𝑃11 × 𝐿𝑛𝑃11

راهبرد 1

𝑃22 × 𝐿𝑛𝑃22

𝑃21 × 𝐿𝑛𝑃21

راهبرد 2

….

…

….

….

𝟓𝟒𝑷𝒏𝑳 × 𝟓𝟒𝑷

...

𝑃42 × 𝐿𝑛𝑃42

𝑃41 × 𝐿𝑛𝑃41

𝟓𝟐𝑷𝒏𝑳 × 𝟓𝟐𝑷

4

…

𝟒

] 𝟓𝒊𝑷 𝒏𝑳 × 𝟓𝒊𝑷[∑
𝟏=𝒊
𝟒

𝟏
−
𝟓𝑬 = ] 𝟓𝒊𝑷 𝒏𝑳 × 𝟓𝒊𝑷[∑
𝟒 𝒏𝑳

…

𝟏=𝒊

…
راهبرد 4
4

] ∑[𝑃𝑖2 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖2

مجموع هر
ستون

] ∑[𝑃𝑖1 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖1

𝑖=1
4

1
−
∑[𝑃𝑖2 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖2 ] = 𝐸2
𝐿𝑛 4
𝑖=1

𝑖=1
4

1
−
∑[𝑃𝑖1 × 𝐿𝑛 𝑃𝑖1 ] = 𝐸1
𝐿𝑛 4

𝑗𝐸

𝑖=1

درجه انحراف شاخصها
مجموع انحراف شاخصها
𝟓

𝒋𝒅

∑

شاخص 5

…

شاخص 2

شاخص 1

1 − 𝐸5 = 𝑑5

...

1 − 𝐸2 = 𝑑2

1 − 𝐸1 = 𝑑1

𝟏=𝒋

𝑗𝑑

وزن شاخصها
شاخص 5
𝟓𝒅
𝟓𝒘 =
𝟓
𝒋𝒅 𝟏=𝒋∑

…

…

شاخص 2
𝑑2
= 𝑤2
5
𝑗𝑑 ∑𝑗=1

شاخص 1
𝑑1
= 𝑤1
5
𝑗𝑑 ∑𝑗=1

𝑗𝑊

شکل  -2مراحل محاسبه وزن شاخصها

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

()5

()7

که ) :𝑄𝑖(1مجموع وزنی راهبرد  iاست.
𝑛

()6

𝑗𝑤) 𝑗𝑖𝑥(∏ =

()8

)(2

𝑖𝑄

𝑗=1

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

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

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

= 𝑗𝑖𝑥

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

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

𝑗𝑤 𝑗𝑖𝑥 = ∑𝑛𝑗=1

)(1

𝑖𝑄

= 𝑗𝑖𝑥

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

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

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

هزینه اجراي راهبرد

راهبرد

مدت زمان الزم براي اجراي

راهبرد

ميزان رضایت مشترکين از اجراي

مصرف

تاثير اجراي راهبرد در کاهش

بدون درآمد

راهبردها

تاثير اجراي راهبرد در کاهش آب

شاخصها

فرهنگسازي

3/71

3/71

3/64

3/54

3/50

استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف

3/00

3/07

3/14

3/36

3/43

افزایش آببها

3/43

3/00

2/71

3/21

3/36

کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد

3/00

3/18

2/91

3/09

3/36

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

شاخص 4

شاخص 3

شاخص 2

شاخص 1

W5

W4

W3

W2

W1

وزن شاخصها

x15

x14

x13

x12

x11

راهبرد 1

x25

x24

x23

x22

x21

راهبرد 2

x35

x34

x33

x32

x31

راهبرد 3

x45

x44

x43

x42

x41

راهبرد 4

𝟑𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴

𝟏𝒊𝒙 𝒊𝒏𝒊𝑴

𝟏𝒊𝒙 𝒊𝒏𝒊𝑴

بيشترین/کمترین مقدار

𝟓𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴 𝟒𝒊𝒙 𝒊𝒙𝒂𝑴

نرمالسازي ماتریس تصميم
شاخص 5

شاخص 4

شاخص 3

شاخص 2

شاخص 1

W5

W4

W3

W2

W1

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

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

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

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

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

وزن شاخصها

= 𝟓𝟏𝒙

= 𝑥14

= 𝑥13

= 𝑥12

= 𝑥11

راهبرد 1

𝟓𝟐𝒙

𝑥24

𝑥23

𝑥22

𝑥21

راهبرد 2

𝑥31

راهبرد 3

𝑥41

راهبرد 4

𝟓𝟑𝒙
𝟓𝟒𝒙

𝑥34
𝑥44

𝑥33
𝑥43

𝑥32
𝑥42

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

𝐢𝐐
)𝟐(𝐐 𝐐𝟏(𝟏) +
𝟏
𝟐
)𝟐(𝐐 +
𝟐

)𝟏(𝟐𝐐

𝟐
)𝟐(𝐐 +
𝟑

)𝟏(𝟑𝐐

𝟐
)𝟐(𝐐 +
𝟒
𝟐

)𝟏(𝟒𝐐

)𝟏(

𝐢𝐐

𝐢𝐐

5

= 𝟏𝑸

5
)(2

Q1 = ∏(x1j )wj

)(1

Q1 = ∑ x1j wj

j=1
5

= 𝟐𝑸

j=1
5
)(2

Q 2 = ∏(x2j )wj

)(1

Q 2 = ∑ x2j wj

j=1
5

= 𝟑𝑸

j=1
5
)(2

Q 3 = ∏(x3j )wj

)(1

Q 3 = ∑ x3j wj

j=1
5

= 𝟒𝑸

j=1
5
)(2

Q 4 = ∏(x4j )wj

)(1

Q 4 = ∑ x4j wj

j=1

راهبرد 1
راهبرد 2
راهبرد 3
راهبرد 4

j=1

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

%40/00

%23/44

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

تاثیر اجراي راهبرد در
کاهش مصرف

میزان رضایت مشترکین از
اجراي راهبرد

مدت زمان الزم براي
اجراي راهبرد

وزن شاخصها برحسب درصد

%27/19

هزینه اجراي راهبرد

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

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

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

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

)𝟏(

)𝟐(

𝒊𝑸

رتبه نهایی
دوم

𝒊𝑸

𝒊𝑸

فرهنگسازي

0/903

0/898

0/901

استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف

0/935

0/933

0/934

اول

افزایش آببها

0/855

0/850

0/853

چهارم

کاهش مصارف مجاز آب بدون درآمد

0/895

0/891

0/893

سوم

راهبردها

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

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

 -4پینوشتها
1- Weighted Aggregated Sum Product Assessment
)(WASPAS

 -5مراجع
احمدلو ،ا ،.و کرمی ،آ" ،)1394( ،.بررسی تاثیر فرهنگسازي در
جامعه بر اصالح الگوي مصرف آب" ،دومین همایش ملی آب،
انسان و زمین ،شرکت توسعه سازان گردشگري اصفهان.
انصاري ،ح ،.بوستانی ،آ ،.طباطبایی ،ع ،.و فروزش ،م،)1396( ،.
"بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضاي آب شرب
شهري مشهد در افق  ،"1420آب وتوسعه پایدار-125 ,)1(4 ،
.132
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انصاري ،ح ،.و صالحنیا ،ن" ،)1393( ،.ارزیابی پارامترهاي موثر بر
مصرف آب شرب شهري با استفاده از تکنیک تست گاما"،
مجله آب و فاضالب.13-2 ,)1(25 ،
تابش ،م ،.علی باریانی ،ا ،.متولیان ،س.س ،.روزبهانی ،ع ،.و بیگی،
س" ،)1396( ،.رتبهبندي راهبردهاي مدیریت مصرف آب در
شبکههاي توزیع آب شهري با استفاده از روش تصمیمگیري
چندشاخصه تحلیل سلسلهمراتبی فازي ( :)FAHPمطالعه
موردي ،شهر تهران" ،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر،
.56-47 ،)1(49
جهانگیري ،ع ،.و جهانگیري ،م1396( ،.الف) "ارزیابی عملکرد
بیمارستان با استفاده از تصمیمگیري چند شاخصه پویا :یک
مطالعه موردي در بیمارستان تامین اجتماعی امام خمینی
(ره) اراک" ،مدیریت بهداشت و درمان.102-91 ،)1(8 ،
جهانگیري ،ع ،.و جهانگیري ،م1396( ،.ب)" ،استفاده همزمان از
روشهاي تصمیمگیري چند شاخصه و سروکوال بهمنظور
رتبهبندي بیمارستانهاي منتخب ایران از نظر کیفیت خدمات
ادراکشده از سوي مراجعهکنندگان" ،تصمیمگیري و تحقیق
در عملیات.106-90 ،)1(2 ،
جهانگیري ،ع ،.جهانگیري ،م ،.و مصلی ،ع" ،)1396( ،.رتبهبندي
استانهاي ایران از نظر وجود منابع بهداشتی و درمانی و سطح
دسترسی افراد به آنان با استفاده از تصمیمگیري چند
شاخصه" ،مدیریت بهداشت و درمان.84-73 ،)3(8 ،
جهانگیري ،ع" ،)1397( ،.رتبهبندي مناطق مختلف ایران از نظر
میزان برونسپاري خدمات درمانی و فعالیت درمان
غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در سال  1395با استفاده
از تصمیمگیري چند شاخصه" ،مدیریت اطالعات سالمت،
.39-34 ،)1(15
درگاه ملی آمار ،)1395( ،سرشماري عمومی نفوس و مسکن،

96_2206.pdf 1397.

شمسایی ،ا ،.صالحی ،س ،.کردي ،پ ،.و صفوي ،س،)1390( ،.
"تحلیل بر مدیریت مصرف آب با کنترل پارامتر مصرف مجاز
بدون درآمد در جدول باالنسینگ" ،چهارمین کنفرانس
مدیریت منابع آب ایران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
صالحنیا ،ن ،.و انصاري ،ح" ،)1386( ،.آب یک کاالي اقتصادي:
مقایسه تعرفههاي بلوکی فزاینده « »IBT-conبا تعرفه نرخی
فزاینده « ،"»IRT-capششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزي
ایران ،انجمن اقتصاد کشاورزي ایران.
صالحنیا ،ن ،.فالحی ،م ،.انصاري ،ح ،.و داوري ،ک،)1386( ،.
"بررسی تعرفههاي آب شرب شهري و تأثیر آن بر الگوي
مصرف آب مشترکان ،مطالعه موردي :شهر نیشابور" ،مجله
آب و فاضالب.59-50 ،)3(18 ،
ضرغامی ،م ،.و احسانی ،ا" ،)1390( ،.ارزیابی روشهاي مختلف
تصمیمگیري گروهی چندمعیاره در انتخاب طرحهاي انتقال
آب به حوضه دریاچه ارومیه" ،تحقیقات منابع آب ایران،
.14-1 ،)2(7
طالعزاده ،ج ،.نظري ،س ،.و پناهی کردالغري ،خ،)1393( ،.
"ارزیابی صرفهجویی آب خانگی بهواسطه نصب تجهیزات
کاهنده آب در شهر سیسخت" ،دومین همایش ملی بحران
آب (تغییر اقلیم ،آب و محیطزیست) ،دانشگاه شهرکرد.
عزتی فیض ،ج" ،)1394( ،.بحران آب (چالشها و راهکارها)"،
فصلنامه زمینشناسی تتیس.50-42 ،)15(6 ،
فطرس ،م .ح ،.یاري ،ح ،.و معبودي ،ر" ،)1392( ،.اثر قیمتگذاري
بلوکی افزایشی بر مصرف آب شرب در استانهاي کشور"،
فصلنامه تحقیقات مدلسازي اقتصادي.49-29 ،)12(3 ،
ملکینسب ،ا ،.ابریشمچی ،ا ،.و تجریشی ،م" ،)1386( ،.ارزیابی
صرفهجویی در مصرف آب خانگی بهواسطه استفاده از قطعات
کاهنده مصرف" ،مجله آب و فاضالب.11-2 ،)2(18 ،
همشهري آنالین ،)1396( ،آشنایی با استان مرکزي ،آخرین
،1397/5/20
بازدید:

https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/result
s/tables/jamiat/tafsili/ostani/1-jamiat_ostani.xls 1397.

شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزي ،)1396( ،آخرین
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پيوست :نمونهاي از پرسشنامه
مسئول محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزي
با سالم و احترام؛
خواهشمند است پرسشنامه زیر را که در ارتباط با انتخاب بهترین راهبرد مدیریت مصرف آب است را با نهایت دقت تکمیل فرمائید.
نام و نام خانوادگی (در صورت تمایل) ................................................. :سمت.............................................. :
سن ............................................... :سابقه ......................................... :تحصیالت...........................................:
امتياز

خيلی کم 1

3

بهنظر شما فرهنگسازي در مدیریت مصرف آب چقدر موجب رضایت مشترکین شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي میشود؟

4

بهنظر شما فرهنگسازي در مدیریت مصرف آب چهقدر در کاهش مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟

5

بهنظر شما فرهنگسازي در مدیریت مصرف آب چهقدر در کاهش میزان آب بدون درآمد شرکت آب و
فاضالب روستایی استان مرکزي موثر است؟

6

بهنظر شما استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف آب چهقدر مستلزم صرف هزینه در شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي است؟

7

بهنظر شما استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف آب در شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزي چهقدر
مستلزم صرف زمان است ؟

8

بهنظر شما استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف آب چهقدر موجب رضایت مشترکین شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي میشود؟

9

بهنظر شما استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف آب چهقدر در کاهش مصرف آب مشترکین شرکت آب و
فاضالب روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟

10

بهنظر شما استفاده از ابزارآالت کاهنده مصرف آب چهقدر در کاهش میزان آب بدون درآمد شرکت آب و
فاضالب روستایی استان مرکزي موثر است؟

11

بهنظر شما افزایش آببهاي مشترکین آب و فاضالب روستایی استان مرکزي چهقدر مستلزم صرف هزینه
براي شرکت است؟

12

بهنظر شما افزایش آببها در شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزي چهقدر مستلزم صرف زمان است؟

13

بهنظر شما افزایش آببها چهقدر موجب رضایت مشترکین شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزي
میشود؟
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چهقدر مستلزم صرف زمان است؟
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بهنظر شما فرهنگسازي در مدیریت مصرف آب چهقدر مستلزم صرف هزینه در شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي است؟

زیاد 4

ردیف

خيلی زیاد 5

سوال

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

14

بهنظر شما افزایش آببها چهقدر در کاهش مصرف آب مشترکین شرکت آب و فاضالب روستایی استان
مرکزي تاثیرگذار است؟

15

بهنظر شما افزایش آببها چهقدر در کاهش میزان آب به حساب نیامدهي شرکت آب و فاضالب روستایی
استان مرکزي موثر است؟

16

بهنظر شما کاهش مصارف مجاز بدون درآمد آب چهقدر مستلزم صرف هزینه در شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي است؟

17

بهنظر شما کاهش مصارف مجاز بدون درآمد آب در شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزي چهقدر
مستلزم صرف زمان است؟

18

بهنظر شما کاهش مصارف مجاز بدون درآمد آب چقدر موجب رضایت مشترکین شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي میشود؟

19

بهنظر شما کاهش مصارف مجاز بدون درآمد آب چهقدر در کاهش مصرف آب مشترکین شرکت آب و
فاضالب روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟

20

بهنظر شما کاهش مصارف مجاز بدون درآمد آب چهقدر بر میزان آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب
روستایی استان مرکزي تاثیرگذار است؟

خواهشمند است هرگونه توضیحات الزم را درصورت تمایل در این قسمت درج نمائید.
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Significant shortage of water resources capacities,
especially in central Iran’s desert basins, necessitates
construction and implementation of water supply
and transmission facilities. Costs of such projects
have effects on water pricing and consumption
management. For water, with final consumption
nature, achieving real price based on demands is
important in encouraging the private sector
contribution and improvement of drinking water
consumption pattern. Current study, based on
documented database, calculates spent cost for
accomplishing such above-mentioned projects in
Semnan province, Iran. Results showed that for
water supply and transmission projects, there was a
significant difference between spent cost and
common established tariff. Actually, it was
confirmed that currently, water is not considered as
an economic good with meaningful concept of
benefit or loss. According to the current pricing
system, improvements in consumption management
could not be expected, especially in drinking water
uses.

کاهش ظرفیت منابع آبی کشور خصوصاً در حوضه آبریز کویر
 اجرای طرحهای تأمین و انتقال منابع آب را ضروری،مرکزی
 آگاهی از هزینه تمام شده این طرحها میتواند بر.نموده است
.نظام تعرفهگذاری و سیاستهای مدیریت مصرف آب موثر باشد
 کشف قیمت،برای کاالی آب شرب که جنبه مصرف نهائی دارد
 در تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری،واقعی بر مبنای تقاضا
 در این تحقیق بر.و اصالح الگوی مصرف آب شرب اهمیت دارد
 هزینه تمام شده برای طرحهای مزبور در،مبنای اطالعات مستند
 نتایج بررسی نشان.محدوده استان سمنان محاسبه شده است
 اختالف قابلتوجهی،میدهد برای پروژههای تأمین و انتقال آب
بین قیمت تمام شده و تعرفه وضع شده وجود داشته و به آب
بهعنوان یک کاالی اقتصادی (که بحث سود و زیان آن مطرح
 با نظام قیمتگذاری، عالوهبر این.باشد) نگریسته نمیشود
 نمیتوان انتظار بهبود مدیریت مصرف آب (بهخصوص در،موجود
.بخش شرب) را داشت

Keywords: Earth dam, Spent cost, Tariff, Water
supply, Water transmission line.

، هزینه تمام شده، سد خاکی، خط انتقال آب:کلمات کلیدی
. تأمین و انتقال آب،تعرفه

 -1مقدمه

آب را هم بهدنبال دارد .در نهایت آنها با مقایسه سناریوهای
چندگانه ،یک سیستم قیمتگذاری بهینه را برای آب پیشنهاد
دادند.
در استان پهناوری همچون سمنان با اقلیم غالب گرم و
خشک ،تأمین و انتقال آب شرب با چالشها و مشکالتی همانند
کمبود منابع مالی برای اجرا ،شرایط سخت محیطی و فیزیکی
اجرای کار ،وجود برخی ناهنجاریها و معارضتهای اجتماعی و
چالشهای زیستمحیطی روبرو است .نظر به همین مسئله،
آگاهی از هزینههای تمام شده طرحهای تأمین و انتقال آب شرب
و مقایسه آن با تعرفه فروش آب میتواند درک مناسبی از اهمیت
پروژههای انتقال آب بهدست دهد .بدون تردید ،بهعنوان
دستاوردی از تحلیل مالی ارائه شده نیز میتوان بهروشنی فهمید
که قیمت فروش آب شرب بههیچ عنوان واقعی نیست .عالوهبر
این ،با توجه به لزوم اصالح الگوی مصرف آب در بخشهای
مختلف همانند شرب و کشاورزی ،اطالع از هزینه تمام شده هر
پروژه و مقایسه آن با قیمت فروش آب ،میتواند انگیزه و تحرک
مناسبی برای مدیریت مصرف باشد.

بحران کمبود آب شرب در بسیاری از نقاط کشور جدی است و
میتواند منجر به تنشهای آبی و معضالت اجتماعی شود .از
همینرو ،لزوم پیادهسازی طرحهای تأمین و انتقال منابع آب برای
رفع بخشی از نیازهای آبی حس میشود .درک مناسب از هزینه
تمام شده تأمین و انتقال آب همواره بهعنوان یک عامل مهم در
تعرفهگذاری و تهیه سیاستهای کنترل مصرف آب مفید باشد .در
ادامه به برخی از تحقیقات صورتگرفته در زمینه برآورد
هزینههای تمام شده در حوزه تأمین آب اشاره میشود.
) Rojers et al. (2002در یک تحقیق با تکیه بر نقش
قیمتگذاری در بخش آب به این نتیجه رسیدند که قیمت آب
میتواند در ارتقای توازن ،بازده و پایداری کاالی آب موثر باشد.
) Ward and Michelsen (2002به محاسبه قیمت آب برای
استفاده کشاورزی بر مبنای سیاست وقت خشکسالی در ریوگرانده
آمریکا پرداختند.
عبدی ( )1384در ارزیابی عملکرد اقتصادی سازههای کوچک
تأمین آب کشاورزی در استان زنجان به این نتیجه رسید که میان
هزینه واحد آب و هزینه ساخت روشهای مختلف تأمین آب مورد
نیاز اراضی ارتباط معناداری وجود نداشته و عوامل متعددی از
قبیل آورد رودخانه و موقعیت محل احداث سازه نیز مهم هستند.
رحمانی و انصاری ( )1391به محاسبه هزینه تمام شده هر
مترمکعب آب سدها در دشتهای ممنوعه استان خراسان رضوی
پرداختند .آنها برای محاسبه هزینه تمام شده تأمین آب در پایاب
سد ،هزینه یکنواخت ساالنه احداث سد و هزینه نگهداری و
بهرهبرداری از سد را بهعنوان فاکتورهای اساسی برآورد قیمت
برشمردند.
) Aidam (2015به بررسی تأثیرات سیاستهای قیمتگذاری
آب بر تقاضای آب توسط کشاورزان با لحاظ نمودن فعالیتهای
کاشت و درآمدها در کشور غنا پرداخت .تحقیق وی نشان داد
سیاست مزبور (درصورت افزایش چشمگیر قیمتگذاری آب) اثر
منفی بر تقاضای منابع آب و همچنین فعالیتهای کشاورزی دارد.
در نهایت او اظهار داشت که سیاستهای قیمتگذاری آب نباید
بهعنوان یک ابزار سیاسی مستقل اجرا شوند؛ بلکه باید بههمراه
سایر سیاستهای ذخیره و صرفهجویی آب مورداستفاده قرار
بگیرند تا به بهترین نتایج نائل شوند.
) Zhao et al. (2016با تأکید بر اثرات قیمتگذاری آب بر
رشد اقتصادی ،یک مدل تعادلی دینامیک برای کشور چین ارائه
دادند .مدل آنها دارای قابلیت جایگزینی انواع مختلف منابع آبی
بود .نتایج مدلسازی آنها تأیید کرد که افزایش قیمت آب منجر
به کاهش مصرف آب در همه نوع کاربری میشود .ضمن آنکه
اثراتی همچون ایجاد ساختار مناسبتر مصرف آب و بهرهوری بهتر

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2معرفی طرحهای تأمین و انتقال منابع آب در استان
سمنان
با توجه به ضرورت تأمین و انتقال آب برای استفادههای شرب،
کشاورزی و صنعت ،پروژههای متنوعی در سطح استان سمنان در
فازهای مطالعاتی ،اجرا و بهرهبرداری در جریان هستند .در این
تحقیق ،بهمنظور برآورد هزینه تمام شده تأمین و انتقال،
طرحهایی که در مرحله بهرهبرداری و یا اجرا هستند ،در نظر
گرفته شدهاند .این پروژهها به شرح زیر معرفی میشوند:
 -1احداث سد مخزنی تنظیمی نمرود؛
 -2سامانه انتقال آب از سیمیندشت به گرمسار (تأمین مالی به
روش )BOT؛
 -3سامانه انتقال آب از گرمسار به ایوانکی؛
 -4سامانه انتقال آب از چشمه روزیه به شهر سمنان؛
 -5احداث سد مخزنی دامغان؛
 -6سامانه انتقال آب از سد دامغان به شهر دامغان؛
 -7احداث سد مخزنی کالپوش؛
 -8سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شهر شاهرود.
شایان ذکر است که سد نمرود و بخشی از سامانه انتقال آب
سیمیندشت به گرمسار در استان تهران واقع شدهاند ،اما بهدلیل
آنکه کل یا بخشی از آب تأمین شده این پروژهها به استان سمنان
منتقل میشود ،بنابراین در ارزیابی حاضر ،منظور شدهاند .جدول
 1نشان دهنده مشخصات کلی پروژهها است .شکل  1وشکل 2
بهطور شماتیک موقعیت تعدادی از پروژههای یاد شده را در استان
سمنان نمایش میدهد.
28
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(الف)

(ب)
شکل  -1موقعیت پروژههای الف) آبرسانی به گرمسار؛ ب) گرمسار به ایوانکی
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(الف)

(ب)
شکل  -2موقعیت پروژههای الف) سد دامغان و مسیر انتقال؛ ب) موقعیت سد کالپوش
جدول  -1معرفی طرحهای تأمین و انتقال آب
ردیف

نام پروژه

مرحله پروژه

هدف

1

سد مخزنی-تنظیمی نمرود

در دست اجرا با پیشرفت %80
(از سال )1384

تأمین بخشی از نیاز آب کشاورزی و شرب گرمسار ،کشاورزی و
صنعت فیروزکوه

2

دشت به گرمسار سامانه انتقال آب از سیمین

در دست اجرا با پیشرفت %30
(از سال )1394

تأمین آب شرب و صنعت شهرهای گرمسار ،آرادان و ایوانکی

3

سامانه انتقال آب از گرمسار به ایوانکی

بهرهبرداری از سال 1396

تأمین آب شرب شهر ایوانکی

4

سامانه انتقال آب از چشمه روزیه به سمنان

در حال بهرهبرداری از سال
1385

انتقال آب شرب به شهر سمنان

5

پروژه احداث سد مخزنی-تنظیمی دامغان

در حال بهرهبرداری از سال
1383

کنترل سیالب ،تامین بخشی از نیاز آبی شرب و بخشی از نیاز
کشاورزی شهر دامغان

6

پروژه احداث خط انتقال از سد مخزنی-
تنظیمی دامغان به شهر دامغان

در حال بهرهبرداری از سال
1393

انتقال آب شرب شهر دامغان

7

پروژه احداث سد مخزنی-تنظیمی کالپوش

تحویل موقت از سال 1396

تأمین ساالنه  5میلیون مترمکعب از نیاز آبی شرب و  1میلیون
مترمکعب از نیاز آبی صنعت شهر شاهرود

8

پروژه سامانه انتقال آب از سد کالپوش به
شاهرود

در آستانه شروع عملیات اجرائی

میزان  6انتقال آب شرب و صنعت شهر شاهرود از سد کالپوش به
میلیون مترمکعب در سال
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حیاتی بودن مصرف آب در حد ضرورت ،قیمتگذاری بلوکی
اعمال میشود .قیمت آب برای بلوکهای کممصرف ،کمتر و برای
بلوکهای پرمصرف بیشتر است.
همچنین در مصارفی که از آب بهعنوان نهاده (عامل تولید)
استفاده میشود ،روش «دستهبندی قیمت» مورد استفاده قرار
میگیرد (کشاورزی و صنعت) .بهعبارت دیگر برای محصوالت
کشاورزی ،بسته بهنوع شبکه (مدرن ،نیمهمدرن و سنتی) بهترتیب
 2 ،3و  1درصد از ارزش محصول ،بهعنوان آببها از بهرهبرداران
دریافت میشود .برای مصارف دیگر نظیر صنعت و خدمات نیز
قیمت آب بهصورت متمرکز توسط دولت تعیین میشود .در هریک
از حاالت مذکور ،قیمت آب بهمیزانی نیست که بتواند هزینه تمام
شده آب را برای بنگاه تولیدکننده (شرکتهای آب منطقهای)
جبران کند .بنابراین با نظام قیمتگذاری کنونی ،قیمت هر واحد
آب مصرفی در کلیه مصارف ،با درجات مختلف حامل یارانه پنهان
برای مصرفکننده است.

 -3روش آنالیز بها
 -1-3مقدمهای بر لزوم قیمتگذاری کاالی آب
بر اساس علم اقتصاد ،قیمت بهینه اقتصادی زمانی اتفاق
میافتد که بین قیمت ،هزینه نهایی و درآمد نهایی کاالی مورد
نظر ،در بازار توازن برقرار شود .آب بهعنوان یک کاالی اقتصادی
در مصارف شرب ،صنعتی و کشاورزی ،نمیتواند خارج از
معیارهای اقتصادی بازار قیمتگذاری شود .الزمه اقتصادی بودن
کاالی آب ،تشکیل بازار رقابتی برای عرضه و تقاضای آن و کشف
قیمت آن در چنین بازاری است .اما در شرایط کنونی در کشور
ما ،قیمت آب در مصارف مختلف بهصورت متمرکز و دستوری از
طرف دولت تعیین میشود.
قیمت ،محل تالقی منحنی عرضه و تقاضا است .در طرف
عرضه ،هزینه نهایی تولید کاالی موردنظر ،تعیینکننده قیمت
عرضه آن است و در طرف تقاضا ،بسته به نوع مصرف کاالی
موردنظر ،تمایل پرداخت یا توانایی پرداخت ،تعیینکننده قیمت
تقاضای کاال است .قیمت کاالهایی که مصرف آنها جنبه «مصرف
نهایی» دارد و بهعلت حیاتی بودن عرضه آنها توسط بخش
عمومی و دولت انجام میشود ،براساس «تمایل پرداخت»
مصرفکننده ،تعیین میشود .اما قیمت کاالهایی که مصرف آنها
جنبه «مصرف واسطه» برای تولید کاالها و خدمات دارد ،برمبنای
«توانایی پرداخت» مصرفکننده ،تعیین میشود .توانایی پرداخت
بر مبنای بازده نهایی مصرف کاالی مورد نظر ،تعیین میشود.
یعنی در مصارف واسطه ،مصرفکننده حداکثر قیمتی که پرداخت
میکند معادل درآمد نهایی ناشی از مصرف همان کاال در فرآیند
تولید است .آب در برخی مصارف نظیر مصارف شرب و بهداشت
جنبه «مصرف نهایی» و در برخی دیگر نظیر صنعت ،کشاورزی و
خدمات ،جنبه «مصرف واسطه» دارد .بنابراین قیمتگذاری گروه
اول باید براساس تمایل پرداخت و قیمتگذاری گروه دوم براساس
توانایی پرداخت انجام شود .برای کشف قیمت براساس تمایل
پرداخت در مصارف شرب و بهداشت ،روشهای مختلفی وجود
دارد .از جمله این روشها «روش ارزشگذاری مشروط» و «روش
جایگزین» است .اما کشف قیمت بر مبنای «توانایی پرداخت» در
بازار صورت میگیرد.

 -3-3قیمت آب شهری و روستایی در ایران
بنابر اعالم دفتر مدیریت مصرف آب وزارت نیرو ،در شرایط
کنونی متوسط آببهای پرداختی خانگی شهری در ایران حدود
 3500ریال بهازای هر مترمکعب است .هزینه تمام شده آب
شهری حدود  10000ریال است .بنابراین در حال حاضر
مصرفکننده آب شهری حدود  %35از هزینه تمام شده آب را
پرداخت میکند .در برخی کشورهای جهان که دچار محدودیت
منابع آب هم نیستند نسبت قیمت آب خانگی به هزینه تمام شده
آب مطابق شکل  3است.
مطابق شکل  3در بیشتر کشورها بیش از  %50هزینه تمام
شده از دریافت میشود .بهنظر میرسد شرایط اقلیمی ایجاب
میکند برای باال بردن ارزش مصرفی آب در کاربری شرب ،ارزش
واقعی آب باید در قیمت آن منعکس شود .در ادامه این بخش،
مهمترین فرضیات مورد استفاده برای محاسبه هزینه تمام شده
برای آب تولیدی (آب خام) در استان سمنان بهشرح زیر ارائه
میشوند:
الف -هزینه محاسبه شده شامل تأمین و انتقال آب بوده و توزیع
و خدمات شهری آب را شامل نمیشود؛
ب -برای طرحهای مورد بررسی ،هزینههای مشاور ،تملک
داراییها و اجرا درنظر گرفته شده است؛
پ -برای امکانپذیری مقایسه میان طرحهای مختلف ،هزینهها با
لحاظ کردن نرخ تعدیل به سال مبنا (سال  )1396منتقل شده
است؛
ت -نرخ تعدیل بر مبنای تغییرات شاخصهای قطعی سه ماهه
چهارم هر سال بهدست آمده است؛
ث -طرحهای ارائه شده صرفاً شامل سدها و سامانه انتقال آب
هستند که در مرحله اجرا قرار دارند؛

 -2-3مبانی قیمتگذاری آب در ایران (تعرفه)
در ایران قیمتگذاری آب شهری برای مصرف شرب بهروش
«دو تعرفهای» صورت میگیرد .در اینروش ،یک قیمت برای حق
استفاده از آب (تحت عنوان حق انشعاب) و قیمت دیگر برای
مقادیر مصرفی آب (تحت عنوان آببها) وضع میشود .نظر به
محدودیت منابع آب قابل دسترسی ،برای قیمتگذاری آب شرب
مصرفی ،بهمنظور تشویق به مصرف کمتر و همچنین توجه به

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ج -هزینه تمام شده در هر پروژه شامل هزینه سرمایهای ،هزینه
تعمیر و نگهداری و هزینه بهرهبرداری است؛
د -با توجه به آنکه تعدادی از طرحها متشکل از چند پروژه
هستند ،در مورد آنها سهم هزینهای پروژههای قبلی نیز درنظر
گرفته شده است؛

92

89

ه -در این گزارش هزینه تمام شده برای آب تأمینی از منابع
زیرزمینی در نظر گرفته نشده است؛
و -عمر مفید اجزای طرحها با توجه به ماده  151قانون مالیاتهای
مستقیم در نظر گرفته شده است.

83
73

67

35
25

19

18

شکل  -3نسبت قیمت آب خانگی (شرب) به هزینه تمام شده (تأمین ،انتقال و توزیع) در برخی کشورهای جهان (درصد)

خروجی حاصل از تحلیل اقتصادی پروژهها در ادامه ارائه و
مورد بحث قرار میگیرد .جدولهای  2تا  5نشاندهنده ریز
اطالعات هزینهای مربوط به پروژه ها است .اجزای این جداول به
شرح زیر هستند:
 -1ردیف :مربوط به ترتیب پروژهها از غرب به شرق استان سمنان
است.
 -2پروژه :مربوط به نام پروژهها به شرح بخش  2از این مقاله
است؛
 -3نوع تخصیص :مربوط به کاربری آب برای پروژهها است (با
تأکید بر آب شرب)؛
 -4حجم آب تأمین شده در سال ،مربوط به هر کاربری ارائه شده
است؛
 -5عمر مفید طرح که با توجه به ماده  151قانون مالیاتهای
مستقیم درنظر گرفته شده است؛
 -6حجم آب تأمین شده برحسب میلیون مترمکعب در کل عمر
مفید که حاصلضرب مقادیر به دست آمده از موارد  4و  5است؛
 -7هزینه سرمایهای در سال  :1396هزینه تمام شده برای هر
پروژه که شامل هزینه اجرا ،مهندسی و آزمایشگاه بوده و در سال
مبنای  1396گزارش شده است؛
 -8سهمی از هزینههای پروژههای باالدست :برای پروژههایی که
در ادامه طرحهای آبرسانی دیگر و بهطور سری با آنها اجرا
میشوند ،نسبتی از هزینه سرمایهای ،بهرهبرداری و نگهداری پروژه
باالدست که مربوط به تخصیص طرح مدنظر (پایین دست) است
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

در محاسبات وارد میشود .بهعنوان مثال سهم هزینه سرمایهای
برای پروژههای باالدست خط انتقال گرمسار به ایوانکی ،شامل
هزینههای مربوط به سد نمرود و سامانه انتقال از سیمین دشت
به گرمسار است (شکل )4؛
 -9جمع هزینههای سرمایهها به تفکیک شامل مجموع هزینه
سرمایهای طرح و سهمی از هزینههای پروژههای باالدست یعنی
مجموع مقادیر به دست آمده از موارد  7و 8؛
 -10هزینه بهرهبرداری در سال پایه :هزینه بهرهبرداری برای سدها
 3میلیارد ریال بوده و برای خطوط لوله هم هزینه بهرهبرداری و
هم هزینه تعمیرات در آن لحاظ شده است؛
 -11هزینه بهرهبرداری در کل عمر مفید :حاصلضرب مقادیر
مورد  5در مورد 10؛
 -12هزینه تعمیرات و نگهداری که برای سدها ساالنه معادل %3
هزینه سرمایهای سد و برای لولهها در مورد  10برای سال پایه
( )1396درنظر گرفته شدهاست؛
 -13هزینه تعمیرات و نگهداری کل :حاصلضرب مقدار بهدست
آمده از مورد  5در مورد  12است؛
 -14هزینه تمامشده کل عمر مفید در سال پایه :شامل جمع
هزینههای سرمایهای ،بهرهبرداری و تعمیرات و نگهداری یعنی
جمع حاصل از موارد  9و  11و 13؛
در نهایت بهمنظور حصول درک مناسبی از هزینه تمام شده
هر پروژه با تعرفه وضع شده در سال ،نمودار مقایسهای شکل 5
ارائه شده است.
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نام طرح
نسبت
مشارکت

+

سامانه انتقال آب از گرمسار به ایوانکی

سامانه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

()3(/)3

سد نمرود

+

90/56((/))3

()3(/)14/36

شکل  -4نمونه تأثیر هزینه پروژههای باالدست
جدول  -2پروژههای تأمین و انتقال آب استان سمنان به تفکیک تخصیص کاربری آب
حجم آب تأمین شده

عمر مفید

حجم آب تأمین شده در

در سال ()MCM

(سال)

عمر مفید ()MCM

25

75
359

ردیف

پروژه

نوع تخصیص

1

پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی

شرب

3

2

پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

شرب

14/36

25

صنعت

6 /7

25

167/5

شرب

14/36

50

718

3

احداث سد نمرود

صنعت گرمسار

6 /7

50

335

کشاورزی گرمسار

69/5

50

3475

4

انتقال آب از چشمه روزیه به گرمسار

شرب

12

25

300

5

احداث سد دامغان (شرب و کشاورزی)

شرب

4

50

200

کشاورزی

11

50

550

6

انتقال آب از سد دامغان

شرب

4

25

100

7

احداث سد کالپوش

شرب

5

50

250

صنعت

1

50

50

8

انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

شرب

5

25

125

صنعت

1

25

25

جدول  -3هزینههای سرمایهای پروژههای تأمین و انتقال آب استان سمنان
ردیف

پروژه

نوع تخصیص

1

پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی

شرب

2

پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

3

احداث سد نمرود

4

انتقال آب از چشمه روزیه به گرمسار

5

احداث سد دامغان (شرب و کشاورزی)

6

انتقال آب از سد دامغان

7

احداث سد کالپوش

8

انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

شرب

هزینه سرمایهای

سهمی از هزینههای

جمع هزینه سرمایهای

درسال 96

پروژههای باالدست

به تفکیک (میلیارد

(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)

ریال)

350

627

977

1399

3001/7

653

1400/8

0

792/8

0

369/9

0

3837/2

0

1724/3

0

310/5

0

853/8

330

490/9

0

533/3

0

106/7

996

2745/8

199

549/2

2350

صنعت
شرب

5000

صنعت گرمسار
کشاورزی گرمسار

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

1724/3

شرب
شرب

1164/3

کشاورزی

160/4

شرب
شرب

640

صنعت
شرب

2100

صنعت
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جدول  -4هزینههای سرمایهای پروژههای تأمین و انتقال آب استان سمنان
ردیف

پروژه

نوع تخصیص

1

پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی

شرب

2

پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

3

احداث سد نمرود

4

انتقال آب از چشمه روزیه به گرمسار

5

احداث سد دامغان (شرب و کشاورزی)

6

انتقال آب از سد دامغان

7

احداث سد کالپوش

8

انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

هزینه سرمایهای

سهمی از هزینههای

جمع هزینه سرمایهای

درسال ( 96میلیارد

پروژههای باالدست

به تفکیک

ریال)

(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)

350

627

977

1399

3001/7

653

1400/8

0

792/8

0

369/9

0

3837/2

0

1724/3

0

310/5

0

853/8

330

490/9

0

533/3

0

106/7

996

2745/8

199

549/2

شرب

2350

صنعت
شرب

5000

صنعت گرمسار
کشاورزی گرمسار

1724/3

شرب
شرب

1164/3

کشاورزی

160/4

شرب
شرب

640

صنعت
شرب

2100

صنعت

جدول  -5هزینههای بهرهبرداری و نگهداری پروژههای تأمین و انتقال آب استان سمنان
هزینه بهرهبرداری

هزینه بهرهبرداری

هزینه تعمیر و

هزینه تعمیر و

در سال پایه

در کل عمر مفید

نگهداری در سال

نگهداری در کل عمر

(میلیارد ریال)

(میلیارد ریال)

پایه (میلیارد ریال)

مفید (میلیارد ریال)

7

175

0

0

801/2

0

0

373/8

0

0

شرب

23/8

23/79

1189/3

صنعت
گرمسار

11/1

11/1

554/9

نوع

ردیف

پروژه

1

پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی

شرب

2

پروژه انتقال آب از سیمین دشت
به گرمسار

شرب

3

احداث سد نمرود

4

انتقال آب از چشمه روزیه به
گرمسار

5

احداث سد دامغان (شرب و
کشاورزی)

کشاورزی

6

انتقال آب از سد دامغان

شرب

7

احداث سد کالپوش

8

انتقال آب از سد کالپوش به
شاهرود

تخصیص

صنعت

47

3

کشاورزی
گرمسار
شرب
شرب

شرب
صنعت
شرب
صنعت

34/49
3
3/21
3
42

همانگونه که از شکل  5مشخص است برای پروژههای
مختلف تأمین آب در استان سمنان ،همخوانی منطقی بین قیمت
تمام شده تأمین و انتقال و تعرفه وضع شده برای فروش آب به
بهرهبردار وجود ندارد .بهعنوان مثال در طرح انتقال آب از چشمه
روزیه به سمنان ،هزینه تمام شده تولید ،معادلِ  58برابر تعرفه
وضع شده است .البته باید درنظر داشت که این هزینه ،شامل

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

115/1

115/1

5755/9

862/1

0

0

40

9/3

465/7

110

25/6

1280/7

80/2

0

0

125

16

800

25

3/2

160

875

0

0

175

0
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مخارج شبکه توزیع نمیشود .همچنین در مورد طرح انتقال آب
از سد دامغان ،هزینه تمام شده حدود ًا  5برابر تعرفه وضع شده
است که علت کمتر شدن هزینه تمام شده ،طولِ کمترِ مسیر
سامانه انتقال در قیاس با طرح انتقال آب از چشمه روزیه به
سمنان است.
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جدول  -6هزینههای تمام شده پروژههای تأمین و انتقال آب استان سمنان
هزینه تمام شده کل عمر مفید

هزینه به ازای حجم آب

در سال پایه (میلیارد ریال)

(ریال به متر مکعب)
15361

ردیف

پروژه

نوع تخصیص

1

پروژه انتقال آب گرمسار به ایوانکی

شرب

1152

2

پروژه انتقال آب از سیمین دشت به گرمسار

شرب

3803

10593

صنعت

1774

10593

شرب

2006

2794

3

احداث سد نمرود

صنعت گرمسار

936

2794

کشاورزی گرمسار

9708

2794

4

انتقال آب از چشمه روزیه به گرمسار

شرب

2586

8621

5

احداث سد دامغان (شرب و کشاورزی)

شرب

816

4081

کشاورزی

2244

4081

6

انتقال آب از سد دامغان

شرب

571

5711

7

احداث سد کالپوش

شرب

1458

5833

صنعت

292

5833

8

انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود

شرب

3621

28967

صنعت

724

28967

8621

5711
4081
1090
قیمت واقعی

تعرفه

انتقال آب به دامغان (شرب)

121
قیمت فروش

قیمت واقعی

سد دامغان ( کشاورزی)

148
قیمت واقعی

تعرفه

انتقال آب روزیه به سمنان (شرب)

شکل  -5مقایسه تعرفه سال  1396با هزینه تمام شده واقعی

با توجه به جدول  ،2بهنظر میرسد برای برخی پروژههای
جدیدتر همانند سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود،
سامانه انتقال آب گرمسار به ایوانکی و سامانه انتقال آب
سیمیندشت به گرمسار ،هزینه تمام شده تولید نسبت به
پروژههای سالهای قبل بیشتر است که بیانگر افزایش هزینههای
اجرایی در سالهای اخیر است .بهبیان بهتر ،از جدول  2و شکل
 4اینگونه نتیجه میشود که در استان سمنان ،به آب بهعنوان
یک کاال که بحث سود و زیان برای آن مطرح باشد ،نگریسته
نمیشود .عالوهبر این ،کم بودن سطح تعرفه وضع شده ،باعث
میشود که سرمایهگذاری بخش خصوصی در تأمین و انتقال آب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

چندان با استقبال مواجه نشود .ضمناً با این نظام قیمتگذاری،
انتظار بهبود مدیریت مصرف آب شرب نخواهد رفت.
 -6نتیجهگیری
با توجه به بحران کمبود آب شرب در کشور و لزوم پیادهسازی
طرحهای تأمین و انتقال منابع آب ،اطالع از هزینه تمام شده این
طرحها میتواند بر نظام تعرفه گذاری و سیاستهای مدیریت
مصرف آب موثر باشد .عالوهبر این ،اطالع از هزینه تمام شده
اجرای طرحها در کشف قیمت بهینه اقتصادی کاالی آب شرب
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(که جنبه «مصرف نهایی» دارد) بسیار حائز اهمیت است .در این
تحقیق برمبنای اطالعات مستند ،نسبت به محاسبه هزینه تمام
شده برای طرحهای تأمین و انتقال آب شرب که در محدوده
استان سمنان در حال اجرا یا بهرهبرداری هستند ،اقدام شد.
نتایج این بررسی نشان میدهد که برای پروژههای تأمین و
انتقال آب در استان سمنان ،تطابق منطقی بین قیمت تمام شده
و تعرفه وضع شده وجود نداشته و به آب بهعنوان یک کاالی
اقتصادی که بحث سود و زیان آن مطرح باشد ،نگریسته نمیشود.
مطابق این تحقیق ،در برخی طرحهای تأمین و انتقال آب ،هزینه
تمام شده تولید تا  58برابر تعرفه وضع شده میرسد .همچنین بر
مبنای نتایج حاصله ،هزینه تمام شده برخی پروژههای اخیر
همانند سامانه انتقال آب از سد کالپوش به شاهرود ،سامانه انتقال
آب گرمسار به ایوانکی و سامانه انتقال آب سیمیندشت به
گرمسار ،نسبت به پروژههای سالهای قبل افزایش داشته است
که بیانگر رشد هزینههای اجرایی در سالهای اخیر است .در
نهایت میتوان ادعا کرد که با این نظام قیمتگذاری ،نمیتوان
انتظار بهبود مدیریت مصرف آب شرب را داشت.
 -7مراجع
رحمانی ،ف .و انصاری ،ح" ،)1391( ،.برآورد قیمت آب پای سدها
در دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان
رضوی" ،نشریه انسان و محیط زیست.33-22 ،)3(10 ،
عبدی ،پ" ،)1384( ،.ارزیابی عملکرد اقتصادی سازههای کوچک
تأمین آب کشاورزی احداث شده در استان زنجان" ،مجله
علوم و خاک.315-301 ،19)2( ،
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Water crisis is one of the most important challenges in the
future of Iran. Most of the developing countries try to create
a balance between their decreasing fresh water resources
supply and increasing demand of the growing population.
Water desalination technologies are one of the modern
technologies in supplying fresh water and they can greatly
reduce the water scarcity problems and improve the quality
of life. However they generally require a great amount of
energy. Using renewable energy sources to empower these
technologies is an environmental friendly energy supply
method. This research intended to design a solar desalination
system that would be suitable for rural area in Ardabil
Province, Iran, which can provide enough fresh water to meet
the water demands. To this end, Reverse Osmosis Photovoltaic method has been selected as the proposed
method for water desalination. Two WAVE and PVsyst
software have been used to model and analyze the Reverse
Osmosis and Photovoltaic energy supplying system,
respectively. The results showed that TDS measure before
and after of desalination were 2117 and 177.86 mg/l,
respectively, which lies within the accepted standard ranges.
The results for photovoltaic system design showed that in
order to produce enough energy for the desalination system,
a photovoltaic system with a power of 9.5 kW is needed. It
seems that by using of these systems solar desalination plants
produce fresh water and decrease the by-products like brine
and greenhouse gas. Moreover, it reduces the demand on the
power distribution network.
Keywords: Desalination, Photovoltaic, Reverse osmosis,
Solar desalination.
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.بحران آب از چالشهای بسیار مهم پیشروی جامعه ایران بهشمار میرود
بیشتر کشورهای در حال توسعه سعی میکنند تا تعادلی بین منابع آب شیرین
رو به کاهش و درخواستهای تامین آب جمعیتهای در حال افزایش برقرار
 از روشهای نوین تامین آب، بهطور کلی فناوریهای شیرینسازی آب.کنند
 استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر. اما مصرف انرژی باالیی دارند،هستند
بهعنوان یک راهحل بدیع برای تامین انرژی با ماهیت سازگار و پایدار و حفظ
 طراحی یک سیستم بهینه، هدف از این مطالعه.محیطزیست است
)آبشیرینکن خورشیدی است که برای روستای سربند اردبیل (مطالعه موردی
مناسب بوده و بتواند نیازهای آبی را از لحاظ کمی و کیفی تامین کرده و
 بدین منظور روش.همچنین از لحاظ زیستمحیطی راهحل قابلقبولی باشد
 فتوولتائیک بهعنوان روش انتخابی برای شیرینسازی آب-اسمز معکوس
 نیز بهترتیب برایPVsyst  وWAVE  از دو نرم افزار.انتخاب شده است
مدلسازی و تحلیل سیستم اسمز معکوس و سیستم تامین انرژی فتوولتائیک
 نتایج حاصل از مدلسازی و تحلیل نشان میدهد که مقدار.استفاده شده است
 میلیگرم بر لیتر177/86  و2117  آب قبل و پس از تصفیه بهترتیبTDS
 همچنین برای تامین.بوده که از لحاظ استانداردهای مربوطه قابلقبول است
. نیاز است9/5 kW انرژی سیستم تصفیه آب به سیستم فتوولتائیکی با توان
 عالوهبر کاهش تولید آالیندههای،بهنظر میرسد استفاده از این نوع سیستمها
 از فشار بر روی شبکه توزیع برق کاسته و همچنین مشکل،زیستمحیطی
.تامین آب آشامیدنی را حل نماید
 اسمز، نمک زدائی/ شیرینسازی، آبشیرینکن خورشیدی:کلمات کلیدی
. فتوولتائیک،معکوس

 -1مقدمه

تحلیل هزینههای طرح دریافتند که هزینههای تولید آب نسبت
به روشهای تصفیه متعارف ،بهمیزان  %16کاهش یافته است.
همچنین میزان تولید گازهای گلخانهای ساالنه بهمیزان 1035
تن  CO2کاهش یافته است ،لذا از این جهات پایدارتر و اقتصادیتر
است .مطالعات فوق نشان میدهد که سیستم ترکیبی اسمز
معکوس -فتوولتائیک برای آبهای لبشور بهترین گزینه برای
مناطق روستایی و دورافتاده است .زیرا عالوهبر تامین آب مورد
نیاز مصارف مختلف ،انرژی کمتری مصرف کرده ،اقتصادی بوده و
آلودگی زیستمحیطی کمتری تولید میکند ،لذا راهکار پایدارتری
است.
اگر یک غشای نیمه تراوا بین دو محلول با غلظتهای متفاوت
مثل آب شور و شیرین قرار گیرد ،مقداری از آب شیرین از غشا
عبور کرده و بهسمت آب شور تراوش میکند تا محلول را رقیقتر
نماید .این پدیده را اسمز میگویند و به این فشار ،فشار اسمزی
میگویند .از آنجایی که غشا نسبت به نمک ناتراوا است ،در
صورتیکه نیرو یا فشار بر قسمت محلول غلیظ وارد شود؛ جهت
جریان آب ،برعکس پدیده اسمز ،از محلول غلیظ بهسمت محلول
رقیق خواهد بود که آن را اسمز معکوس 1مینامند .چنین حرکتی
عبور محلول غلیظ از فیلتر سبب کاهش غلظت آن شده و امالح
آنرا بهحد قابلقبول برای مصارف آشامیدنی میرساند (صالحی و
همکاران  .)1395هدف از این پژوهش ،طراحی یک سیستم
آبشیرینکن خورشیدی است که از لحاظ فنی و اقتصادی
قابلقبول بوده و در عینحال ،ضوابط زیستمحیطی را رعایت کند.
بدین منظور سیستم ترکیبی اسمز معکوس -فتوولتائیک برای
مطالعه انتخاب شده است.

آب مهم ترین منبع طبیعی در جهان است بهطوری که بدون آن
حیات نمیتواند ادامه داشته باشد و اکثر صنایع نیز قادر به ادامه
فعالیت نیستند .با وجود اینکه انسان میتواند بدون غذا چندین
روز زندگی کند ولی عدم دسترسی به آب فقط طی چند روز نتایج
هالکت باری به دنبال دارد .از اینرو وجود منابع مطمئن و ایمن
آب ،از شرایط ضروری تشکیل ایجاد یک جامعه پایدار است
(دانشور  .)1383ایران نیز از جمله کشورهایی است که در
منطقهای خشک و نیمه خشک واقع شده و عالوهبر کم بودن
متوسط بارش ساالانه ،با پراکنش زمانی و مکانی ناهمگون و
نامناسب آن نیز مواجه است .این مسائل بهطور کلی پتانسیل
کمآبی و احتمال خشکسالی را در ایران افزایش داده و حتی در
شرایط عادی نیز در برخی نقاط کشور بهویژه نواحی جنوبی و
جنوب شرقی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مشکالت وسیعی را
بهوجود آورده است (افراسیابی و همکاران .)1387 ،تمامی منابع
آبی آشامیدنی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،درنتیجه استخراج آب
آشامیدنی از آبهای شور میتواند به حل این معضل کمک شایانی
نماید ( .)Morad et al., 2017لذا بیش از پیش ضرورت استفاده
از این نوع فناوریها در کشور ملموس است.
) Aybar et al. (2010با بررسی سیستم آبشیرینکن با منابع
انرژی تجدیدپذیر مختلف بهاین نتیجه رسیدند که برای مناطق
آسیای مرکزی (اطراف دریاچه آرال) برای جزایر با رژیم باد
مطلوب ،انرژی بادی مزیت بیشتری به سایرین دارد .از طرفی برای
مناطق کم جمعیت و روستایی انرژی خورشیدی گزینه مناسبی
است و دارای توجیه اقتصادی و فنی استBilton et al. (2011) .
با مطالعه موردی در مناطق مختلف جهان بر روی هزینههای
شیرینسازی هر لیتر آب بهروش  BWROو  ،SWROبهاین نتیجه
دست یافتند که هزینههای شیرینسازی هر لیتر آب در روش
 BWROنسبت به روش  SWROکمتر است.
اسمزمعکوس -فتوولتائیک به عنوان یکی از امیدبخشترین
آبشیرینکنهای تجدیدپذیر در نظر گرفته میشود ،بهویژه
هنگامی که در مناطق دور افتاده استفاده میشود (Al-
) .Karaghouli and Kazmerski, 2013از اینرو ،سیستم ترکیبی
اسمز معکوس -فتوولتائیک کوچک مقیاس در سالهای اخیر
توجه زیادی را بهخود جلب کرده است .دو نوع از این سیستمها
در بازار موجود هستند :سیستم اسمز معکوس-فتوولتائیک برای
آب دریا و اسمز معکوس-فتوولتائیک برای آب لبشور .در این
سیستم فشار کمتری برای نمکزدایی از آب های دریا مورد نیاز
است و در نتیجه برق کمتری مصرف میکند.
) Alsheghri et al. (2015با طراحی اقتصادی سیستم آب
شیرینکن خورشیدی بهروش اسمز معکوس-فتوولتائیک و با
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
 -2-1مطالعه موردی
روستای سربند ،از روستاهای بخش ویلکیج شهرستان نمین
و در استان اردبیل واقع است .این روستا در فاصلهی  3کیلومتری
بزرگراه نمین  -اردبیل قرار دارد و همچنین فاصله آن با شهر
نمین  12/8کیلومتر و با شهر اردبیل  18کیلومتر است .موقعیت
جغرافیایی آن 38 ،درجه و  21دقیقه و  60ثانیه شمالی و 43
دقیقه و  23دقیقه و  35ثانیه شرقی بوده و ارتفاع آن از سطح
دریا  1703متر است .جمعیت این روستا در حدود  50خانوار و
 200نفر است.
 -1-1-2مشکالت آبی محل مورد مطالعه
نیازهای آبی این روستا از دو طریق چاه نیمه عمیق موجود
در حریم روستا و سد نهمت گولی در باالدست روستا تامین
میشود .آب موردنیاز برای تامین مصارف شرب از منبع آب چاه
38
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نیمهعمیق (منبع آب زیرزمینی) تامین میشود .عمق دسترسی
به آب زیرزمینی در فصول مختلف سال متغیر بوده ،اما عمق
دسترسی بیشینه تقریبا در  7متری از دهانه چاه قرار دارد .آب
چاه موجود در روستا بنابر آزمایشهای صورتگرفته ،میزان مواد
معلق جامد کل آن بیش از  4برابر مقدار مجاز در استانداردهای
جهانی است .آب این منبع بهگونهای است که امکان استفاده آن
بهشکل مرسوم موجود نیست و در خانهها از سیستمهای تصفیه
آب خانگی استفاده میشود که باز پاسخگوی مقوله تصفیه آب
نیست .به گفته اهالی روستا ،حتی احشام نیز از خوردن آب چاه
خودداری میکنند.
تصفیه و شیرینسازی آب با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
برای تامین آب آشامیدنی از اهمیت واالیی در مناطق دورافتاده
برخوردار است .از میان انرژیهای تجدیدپذیر ،انرژی بادی و
خورشیدی در مناطق دور افتاده شمال غرب کشور مطرح است
که انرژی بادی بهعلت قابلیت تولید انرژی باال در ماههای سرد
سال در منطقه مورد مطالعه و درنهایت عدمتقارن آن با مصرف
آب ماکزیمم که در فصول تابستانی رخ میدهد ،بهنظر میرسد
روش بهینهای برای تامین انرژی سیستمهای آبشیرینکن نباشد.
لذا انرژی خورشیدی در این مناطق میتواند مورد استفاده قرار
گیرد (رضایی بنفشه و همکاران .)1393 ،در نهایت روش اسمز
معکوس -فتوولتائیک برای پژوهش پیشرو انتخاب شد.

 -2-2سیستم اسمز معکوس
یک سیستم اسمز معکوس ،از بخشهای اصلی پیشتصفیه،
سیستم تصفیه غشایی اصلی و تصفیه نهایی تشکیل شده است.
سیستم تصفیه اولیه برای جلوگیری یا کمکردن گرفتگی غشایی،
پدیده رسوب و کاهش کارایی غشا و مواد طراحی میشود .سیستم
تصفیه اصلی ،همان سیستم اسمز معکوس ( )ROاست .فرآیند
اسمز معکوس ،امکان جداسازی یونهای معلق و مواد معلق بزرگتر
از جریان آب ورودی را فراهم میسازد .سیستم تصفیه نهایی ،برای
سیستمهای تصفیه غشایی معموال شامل تهویه شیمیایی یا ضد
عفونی است.
سیستم اسمز معکوس در مقایسه با روشهای دیگر اعم از
 ED ،VC ،MED ،MSFو  ...دارای مزایا و معایبی است که
مهمترین آنها به شرح زیر است:
مهمترین مزایا )1 :امکان کارکرد پیوسته و مداوم در شبانهروز؛
 )2قابلیت دریافت ورودی با ( TDSکل مواد جامد محلول) باال؛
 )3میزان بازدهی باال در کل سیستم؛  )4نرخ باالی بازیافت
آبهای آلوده تا  98٪منابع ورودی بسته به نوع و میزان آالیندهها
و  )5مصرف انرژی پایین.
مهمترین معایب )1 :قیمت نسبتا باالی غشاها؛  )2احتمال وقوع
پدیده گرفتگی غشایی؛  )3احتمال تشکیل رسوب در غشا و )4
تولید پساب نمکی.

شکل  -1سیستم اسمز معکوس ) (Al-Karaghouli And Kazmerski, 2013

 -3-2سیستمهای فتوولتائیک

2

الکتریکی حاصل هنوز به میزان کافی اقتصادی نیست ولی نباید
فراموش کرد که در مناطق دورافتاده و مکانهایی که دسترسی
به الکتریسیته مقدور نیست ،از سیستمهای فتوولتائیک استفاده
میشود (حاج سقطی.)1393 ،

سیستمی که در آن انرژی خورشیدی ،بدون بهرهگیری از
مکانیزمهای متحرک و شیمیایی ،به انرژی الکتریکی تبدیل
میشود ،اثر آن را فتوولتائیک مینامند .عاملی که در این فرآیند
بهکار میرود ،سلول خورشیدی نامیده میشود .اگرچه انرژی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -2نمای کلی از سیستم اسمز معکوس -فتوولتائیک اتصال مستقیم ) (Al-Karaghouli And Kazmerski, 2013

اسمزمعکوس را بهصورت کامل دارا است .برای مدلسازی از
سیستم اولترافیلتراسیون برای بخش پیشتصفیه و از سیستم
اسمز معکوس برای بخش تصفیه اصلی استفاده شده و بهعلت
غلظت نسبتا پایین آالینده ها از بخش تصفیه نهایی صرفنظر
شده است .جزئیات مدلسازی در سیستمهای اولترافیلتراسیون و
اسمز معکوس در جدولهای  1تا  3و شکلهای  3و  4ارائه شده
است.

بهمنظور طراحی سیستم اسمز معکوس -فتوولتائیک ،از
نرمافزار  3WAVEبرای طراحی سیستم اسمز معکوس و از
نرمافزار  PVsystبرای طراحی سیستم فتوولتائیک استفاده شده
است.
 -4-2مدلسازی سیستم اسمز معکوس
نرمافزار  WAVEقابلیت مدلسازی و شبیهسازی سیستم

جدول  -1جزئیات مدلسازی سیستم اولترافیلتراسیون در نرم افزار WAVE
غشا اولترافیلتراسیون
پیکربندی غشاهای اولترافیلتراسیون

)IntegerFlux 2860XP (Filmtech
1×2

راندمان سیستم اولترافیلتراسیون ()%

95

شار فیلتراسیون ()LMH( )cº 10

74/5

شار شستشوی معکوس ()LMH

100

شار )LMH( CEB

60

3

دبی جریان پیشران ()m /d

91/8

دبی جریان هوادهی ()Nm3/h

12

دبی جریان بازیافت )m3/d( CIP

36

جدول  -2جزئیات مدلسازی سیستم اسمز معکوس در نرم افزار WAVE
غشا اسمز معکوس
پیکربندی غشاهای اسمز معکوس (مرحله اول)

)XLE-4040 (Filmtech
1×6

پیکربندی غشاهای اسمز معکوس (مرحله دوم)

1×4

راندمان سیستم اسمز معکوس ()%

73

شار سیستم اسمز معکوس ()LMH

25/8

دبی ورودی سیستم ()m3/d

68/5

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -3نمای شماتیک کلی از سیستم تصفیه اصلی (اسمز معکوس)

شکل  -4نمای شماتیک کلی از سیستم تصفیه اولترافیلتراسیون
جدول  -3پارامترهای طراحی و مقادیر انتخاب شده برای آنها در سیستم WAVE
پارامترهای کیفی آب
پارامتر

پارامتر

مقدار انتخاب شده

مالحظات

دما

دما

15

محدوده کلی بین  30-10است

کدورت

کدورت

TSS

TSS

SDI

SDI

2
5
2

حال با انتخاب مراکز پردازش دادههای هواشناسی اعم از
 Meteonorm ،NASAو یا مراکز دیگر اطالعات مربوطه ،میتوان
مقادیر مربوط به شدت تابش خورشیدی ،ضریب پخش
خورشیدی ،دمای هوا و سرعت باد را بهصورت ماهانه وارد کرد.
بدین منظور از دادههای مرکز پردازش دادههای هواشناسی
کمیسیون اروپا بهعلت بهروز بودن آنها (وجود دادههای مربوط
به سال  )2016برای منطقه موردنظر استفاده شد.
با توجه به جهتهای حرکت خورشید در نقطه موردنظر،
بهنظر میرسد که جهت رو به جنوب ،بهترین جهت برای
جهتگیری افقی و با توجه به تعیین دو زاویه قائم بهعلت افزایش
انرژی دریافتی و در نتیجه افزایش راندمان سیستم در فصول
مختلف سال (زاویه تابستانی و زمستانی) ،زاویه  20درجه و 58
درجه نسبت به افق بهترتیب برای دو حالت تابستانی و زمستانی

 -5-2مدلسازی سیستم فتوولتائیک
این نرمافزار دارای بخش جداگانهای است که قابلیت طراحی
سیستمهای فتوولتائیک را برای اهداف پمپاژ خورشیدی دارند .لذا
از این بخش نرمافزار برای تحلیل و بهینهسازی سیستم تامین
انرژی فتوولتائیک استفاده میشود .نحوه ورود دادهها به نرمافزار
بدین صورت است که ابتدا از روی نقشه کره زمین ،نقطه موردنظر
برای طراحی انتخاب میشود .سپس نرمافزار بهصورت هوشمند،
مختصات جغرافیایی ،ارتفاع از سطح دریا ،مسیرهای حرکت
خورشید برای نقطه موردنظر را ارائه میدهد .این مسیرها برای
منطقه مورد مطالعه مطابق شکل  6ارائه شده است .با این فرض
که بهعلت وجود موانع طبیعی نظیر کوه و  ...از زاویههای کمتر از
 5درجه نسبت به قائم ،تابشی دریافت نمیشود .همچنین آرایهها
بدون حرکت افقی و قائم و بهصورت ثابث درنظر گرفته شدهاند.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

41

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

سیستم تصفیه میکند .با انتخاب سیستم پمپاژ مناسب ،نرمافزار
سیستم فتوولتائیک مناسب را محاسبه کرده و جزئیات انرژی
دریافتی و آب پمپاژشده را ارائه میدهد.

مناسب باشد (مطابق شکل  .)5سپس نوع آرایه فتوولتائیک و
سیستم اینورتر مناسب باید انتخاب شود .با توجه به خروجیهای
تحلیل سیستم اسمز معکوس در  ،WAVEنرمافزار  PVsystاقدام
به پیشنهاد سیستم پمپاژهای مختلف برای تامین دبی و فشار آب

شکل  -5مسیر جهتگیری آرایهها در محل مورد مطالعه

شکل  -6مسیر حرکت خورشید در محل مورد مطالعه

کیفیت آب تولیدی براساس تمامی استانداردهای رایج آب
آشامیدنی از قبیل موسسه استاندارد ایران ،سازمان بهداشت
جهانی ،استاندارد آمریکا ،استاندارد کمیسیون اروپا و  ...در حد
مطلوب است.

 -3نتایج و بحث
با توجه به نتایج تحلیل نرمافزار  ،WAVEمقادیر پارامترهای کیفی
آب پس از تصفیه در جدول  4ارائه شده است .برطبق این نتایج،

جدول  -4وضعیت پارامترهای کیفی آب قبل و پس از تصفیه
پارامترهای کیفی آب
پارامتر

واحد

غلظت قبل از تصفیه

غلظت پس از تصفیه

7/95

7/00

TDS
CO2

mg/l

2117

177/86

mg/l

5/66

15/68

K

mg/l

24/63

1/04

Na

mg/l

330/36

47/82

Mg

mg/l

105/97

1/60

Ca
CO3

mg/l

156/91

2/32

mg/l

5/3

0/05

HCO3

mg/l

447/4

92/68

Cl
SO4

mg/l

304/89

21/65

mg/l

741/61

10/70

pH

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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بهمنظور به حداکثر رساندن توان خروجی سیستم فتوولتائیک و
مبدل جریان بهمنظور تبدیل جریان  DCبه  ACو همچنین
افزایش ولتاژ خروجی برای ایجاد جریان سه فاز است .با توجه به
تحلیل نرمافزار  ،PVsystنتایج حاصل از مدلسازی و شبیهسازی
سیستم در این نرمافزار در جدول  5و شکلهای  7تا  10ارائه
شده است .در جدول  5اطالعات مربوطه اعم از نوع ،تعداد پانلها
و مبدلها ،مقادیر توان ،ولتاژ و  ...بیان شده است.

با توجه به خروجیهای حاصل از تحلیل سیستم تصفیه اسمز
معکوس ،برای پمپاژ جریان سیال در سیستمهای
اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس بهترتیب به یک پمپ 2/2 kW
و یک پمپ  7/3 kWاز نوع سانتریفیوژ چند مرحلهای سه فاز و
در مجموع به توان الکتریکی  9/5 kWنیاز است .بدین منظور از
سیستم فتوولتائیک با توان معادل  9/5 kWبهمنظور تامین انرژی
سیستم اسمز معکوس استفاده میشود که دارای سیستم MPPT

جدول -5نتایج آنالیز سیستم فتوولتائیک
پارامتر

نوع/مقدار

مدل پانل

Yingli-YL300P-35b

نوع پانل
تعداد پانل

Si-poly
32

توان ماکزیمم کل ()kW

9/5

ولتاژ در توان ماکزیمم ()v

259

شدت جریان در توان ماکزیمم ()Ah

25

مساحت هر ماژول ()m2

1/94

مساحت کل ماژول ها ()m2

62/08

راندمان ماژول ()%

15/46

راندمان سیستم فتوولتائیک ()%

88/9

مبدل جریان

 2.2kWو ABB-ACS355 7.5kW

نوع مبدل

 3فاز AC-DC

تعداد مبدل

2

شکل  -7اطالعات پمپاژ روزانه بهصورت متوسط ماهانه برای پمپ سیستم اولترافیلتراسیون

شکل  ،7متوسط ماهانه انرژی دریافتی سیستم فتوولتائیک،
میزان هدررفت سیستمی ،هدررفت ناشی از پر بودن مخزن ذخیره
و مقدار انرژی موثر در عملیات پمپاژ را برای پمپ
اولترافیلتراسیون نشان میدهد .مقادیر این شکل نشانگر تطابق
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

عرضه و تقاضا در سیستم تامین انرژی در اکثر ماه های سال و
افزایش تولید و هدررفت ناشی از پر بودن مخزن آب در ماههای
گرم سال است.

43

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

شکل  -8میزان آب تولیدی در روزهای مختلف سال برای پمپ سیستم اولترافیلتراسیون

روش دفع ،متفاوت است .پساب نمکی که همچنین بهعنوان
کنسانتره ،آب برگشتی یا فاضالب شناخته میشود ،نمیتواند
بهلحاظ زیستمحیطی در منابع آبی تخلیه شود ،در حالیکه که
در اکثر تاسیسات آبشیرینکن اسمز معکوس واقع در سواحل
انجام میشود .در چنین مواردی ،حوضچه تبخیر  4ممکن است
گزینه مناسبی باشد .روشهای دیگر مدیریت اینگونه پسابها
عبارتند از کمینهسازی زباله ،تخلیه به آب سطحی ،تخلیه به
تاسیسات تصفیه فاضالب ،تزریق به چاه عمیق ،تبخیر فاضالب که
ممکن است راهکارهای مناسبی باشند (.)Baawain et al., 2015
روش استفاده مجدد از نمک از سایر روشهای مدیریت جریان
پساب خروجی است .در این روش نمکهای حاصل از عملیات
تبخیر را میتوان در صنایع مختلف شیمی و یا صنایع دیگر از
قبیل راهسازی ،صنایع سیمان استفاده کرد (.)Peck, 2015

شکل  ،8میزان دبی تمامی روزهای یکسال را در شدت
تابشهای مختلف نشان میدهد .بهازای تابش خورشیدی متفاوت،
دبی پمپاژ شده نیز متفاوت خواهد بود .از طرفی برای تامین
کمبود آب ناشی از کاهش انرژی دریافتی در فصول سرد سال،
مقدار دبی در فصول گرم سال به دو برابر میزان متوسط رسیده
است .شرح شکل  9همانند شکل  7و شرح شکل  10همانند شکل
 8است.
 -1-3مدیریت پساب خروجی سیستم
یک محصول جانبی رایج در انواع تاسیسات آبشیرینکن،
پساب نمکی است .مقدار نمک بهعنوان درصدی از آب ورودی
بسته بهنوع روش ،غلظت اولیه آب خوراک و عوامل موثر بر انتخاب

شکل  -9اطالعات پمپاژ روزانه بهصورت متوسط ماهانه برای پمپ سیستم اسمز معکوس
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شکل  -10میزان آب تولیدی در روزهای مختلف سال برای پمپ سیستم اسمز معکوس

برهم منطبق شده و بهنظر میرسد کمبودی در این زمینه وجود
نخواهد داشت .همچنین با توجه به این بدیهی است در ماههای
گرم سال ،برداشت آب بیش از میانگین مصرف سرانه باشد ،تولید
آب نیز بهعلت افزایش شدت و تعداد ساعات تابش خورشیدی
بیشتر میشود و این همپوشانی و تطابق میزان مصرف و تولید،
نکته مثبت سیستمهای اتصال مستقیم است .نکته دیگری که در
این پژوهش درنظر گرفته شده است ،ذخیره آب مازاد از برداشت
(معموال در روزهایی که شدت تابش زیاد است) در مخزن آب
 1500مترمکعبی موجود در محل مورد مطالعه ،بهمنظور استفاده
در روزهایی که تابش خورشیدی و بهتبع آن میزان تولید آب
تصفیه شده کم است.

بهنظر میرسد سیستم آبشیرینکن خورشیدی بهروش اسمز
معکوس -فتوولتائیک ،برای منطقه مورد مطالعه گزینه مناسبی
است .زیرا عالوهبر تعیین تامین سوخت بدون نیاز به سوختهای
فسیلی ،اثرات زیستمحیطی چندانی درصورت مدیریت پساب
خروجی نخواهند داشت .از طرفی با تامین انرژی از منابع
تجدیدپذیر ،طبق محاسبات نرمافزار  PVsystمانع از تولید 17/65
تن  CO2در طول  20سال عمر بهرهبرداری خواهد شد .همچنین
ماهیت مستقل این سیستم بهگونهای است که باعث کاهش فشار
بر روی شبکههای توزیع برق و حل مسئله تامین آب آشامیدنی
سالم میشود.
 -4نتیجهگیری

 -5پی نوشت ها

هدف از انجام این مطالعه ،حل مشکل کیفیت آب منطقه مورد
مطالعه براساس طراحی یک سیستم آبشیرینکن خورشیدی
است که برای منطقه مذکور گزینهی مناسبی باشد و همچنین
براساس ضوابط زیستمحیطی قابلقبول باشد .سیستم پیشنهادی
بهصورت اسمز معکوس -فتوولتائیک ،سیستمی با اتصال مستقیم
است .بدین معنی که در این سیستم ،با دریافت انرژی ناشی از
تابش خورشیدی توسط سیستم فتوولتائیک ،سیستم
اسمزمعکوس نیز شروع بهکار میکند .دلیل انتخاب این نوع از
اتصال این است که با افزایش شدت تابش خورشیدی در اواسط
روز ،دبی آب تولیدی نیز بیشتر خواهد بود و چون پیک مصرف
روزانه در ساعات میانی روز اتفاق میافتد .تقریبا این افزایش
برداشت آب از شبکه توزیع و افزایش تولید آب در بخش تصفیه
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)2- Photovoltaic Systems (PV
)3- Water Application Value Engine (WAVE
4- Evaporation Ponds
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Iran is a dry land with very little rainfall. The average rainfall
in Iran is less than a third of the global average. Nowadays,
with the increase in population and the subsequent increase
in demand for food, the utilization of water resources, and in
particular groundwater resources, is considerably increased.
Currently the amount of groundwater resources exploitation
exceeds its supply and so the lack of groundwater resources
should be compensated. The purpose of this study was to
locate zones suitable for the artificial recharge of the aquifers
with a case study for Lorestan Province. For this purpose,
AHP was employed as an efficient techniques and
comprehensive system designed for multiple criteria
decision-making. Required layers such as the slope, soil and
geological structure, land use, rainfall, distribution of
Quaternary alluvial and satellite imagery of the area was
prepared. Then GIS software was used to overlay the layers
and information and with use of Fuzzy logic, distinguishing
suitable sites for artificial recharge of groundwater and the
flood spreading. Based on the results, form the total area of
the province (28294 km²), about 9258.36 km² (32.5%) are
suitable for the design of artificial recharge and 5926.36 km²
(about 21%) can be considered for flood spreading. Finally,
the integration of the two resulting maps led to suitable sites
for artificial recharge and flood spreading as about 7682.21
km² (21.79%). Therefore, GIS models are a powerful tool to
locate artificial recharge and flood plain sites, because of
their ability for analysis of large geographical data and
prioritization of scientific decisions.
Keywords: Artificial recharge, Fuzzy model, Groundwater,
Locating, Lorestan province.
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ایران سرزمینی است خشک با نزوالت جوی بسیار کم بهطوریکه میانگین
 امروزه با افزایش.بارش آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در دنیا است
 بهرهبرداری از منابع،جمعیت کشور و بهتبع آن افزایش تقاضا برای مواد غذایی
 بهطوریکه، بهویژه منابع آب زیرزمینی بسیار بیشتر از گذشته شده است،آب
 لذا باید این.این میزان مصرف بیشتر از میزان تغذیه منابع آب زیرزمینی است
 هدف از این پژوهش مکانیابی.کمبود منابع آب زیرزمینی جبران شود
پهنههای مناسب تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی در استان لرستان
 جنس خاک و، در این تحقیق ابتدا الیههای مورد نیاز همچون شیب.است
 پراکنش آبرفتهای، میزان بارندگی، کاربریاراضی،ساختار زمینشناسی
 سپس در نرمافزار.کواترنری و تصاویر ماهوارهای در منطقه موردنظر تهیه شد
 مکانهای مناسبFuzzy  با انطباق الیههای اطالعاتی و استفاده از منطقGIS
برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی و محلهای مناسب پخش سیالب
28294(  از کل مساحت استان، براساس نتایج بهدست آمده.استخراج شد
) مناسب برای طرحهای%32/5(  کیلومترمربع9258/36 کیلومترمربع) حدود
) سطح استان%21  کیلومترمربع (حدود5926/36 تغذیه مصنوعی و حدود
 در نهایت از تلفیق دو نقشه.مناسب برای اجرای پروژههای پخش سیالب است
 مکانهای مناسب برای تغذیهمصنوعی و پخش سیالب در این استان،حاصل
 در نتیجه استفاده و.) برآورد شد%21/79(  کیلومترمربع7682/21 حدود
بهکارگیری مدلهای سیستم اطالعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل حجم
باالی دادههای جغرافیایی و ارزیابی و اولویتبندی تصمیمگیریها در قضاوت
 ابزار کارامدی را برای مکانیابی محلهای تغذیه مصنوعی و پخش،کارشناسانه
.سیالب فراهم میکند
، مدل فازی، آبهای زیرزمینی، تغذیه مصنوعی، مکانیابی:کلمات کلیدی
.استان لرستان

 -1مقدمه

روش مشخصی از ارزیابی پتانسیل جمعآوری آب و ارزیابی
هزینهها را ارائه دادند .نتایج نشانداد که برای بهحداقل رساندن
تلفات رواناب و ذخیره آن باید متغیرهای استراتژی جمعآوری آب
باران مورد استفاده قرارگیرد .این متغیرها شامل اطالعات مربوط
به تهیه نقشههای اولویتبندی مناطق مستعد تغذیه آبهای
زیرزمینی است .اطالعاتی مانند نقشه کاربری اراضی ،شیب خاک
و  ...است .مناطق جمعآوری که بهصورت خوشهای در یک محل
جمع شدهاند از نظر مکانی و اقتصادی مورد تایید بوده ،ولی در
بعضی از زیرحوضهها که موقعیت مکانی جمعآوری آب متفرق
بوده ،باید توسعه اقتصادی با ارزیابی هیدرولوژیکی بهمنظور
تسهیل در مدیریت ذخیره و باالبردن راندمان جمعآوری آب مورد
استفاده قرار گیرد.
) Hissen et al. (2008با استفاده از سنجش از دور و GIS
نقاط مناسب برای تغذیه آب زیرزمینی در حوضه 6چی پی تایوان
را بررسی کردند Mosavi et al. (2008) .با استفاده از  GISبه
مطالعه مناطق مناسب برای تغذیه آب زیرزمینی در جنوب دشت
ایذه واقع در جنوب غرب ایران پرداختند و نتایج آن نشان داد که
مناطق دارای شکستگی در آهکها دارای بیشترین پتانسیل و
سازندههای متشکل از مواد ریزدانه و دارای نفوذ پذیری کم و نیز
مناطق بدون شکستگی دارای کمترین پتانسیل تغذیه هستند.
) Chenini et al. (2009با استفاده از  GISپهنهبندی تغذیه
مصنوعی آبهای زیرزمینی مناطق خشک را با تحلیل دادههای
بارندگی ،شدت رواناب حوضه ،زمینشناسی سطحی و شرایط
آبخوان انجام دادند .نتایج نشان داد که  GISبهطور موثر توانایی
پهنهبندی تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی را دارد.

کشور ایران سرزمینی است خشک و نیمه خشک با نزوالت جوی
بسیار اندک ،بهطوریکه میانگین بارش سالیانه آن کمتر از یک
سوم متوسط بارندگی سالیانه جهان است .این گستره بزرگ
جغرافیایی با مشخصات هیدرولوژیکی خاص (مانند حجم نزوالت
جوی  ،413تبخیر و تعرق  296و حجم آب قابلدسترس 117
میلیارد مترمکعب ،سرانه آب تجدیدشونده  1900مترمکعب،
مصرف  43میلیارد مترمکعب که حدود  %65آن از آبهای
زیرزمینی تامین میشود (علیزاده .)1385 ،بهویژه اینکه هماکنون
از  630دشت کشور  220دشت آن ازنظر منابع آب زیرزمینی در
رده دشتهای ممنوعه قرار دارند (کردوانی .)1385 ،لزوم شناخت
و بهرهبرداری بهینه از آبهای زیرزمینی از آنجا ناشی میشود
که این منابع  %99از کل آبهای شیرین قابل استفاده را تشکیل
میدهند (مهدوی و همکاران .)1383 ،مشکالت ناشی از بروز
خشکسالیها از یکسو و سیالبهای مخرب از سوی دیگر ،لزوم
مدیریت صحیح منابع آب را نمایان میسازد .در این رابطه
جمعآوری آبهای سطحی ،تغذیه آبهای زیرزمینی و تنظیم
بهرهبرداری صحیح آب ،مهمترین راهکارهای مدیریت منابع آب
بهشمار میروند (قهاری و پاکرو .)1386 ،تغذیه مصنوعی آبهای
زیرزمینی به روشهای مختلفی صورت میگیرد ،ازجمله میتوان
به پخش آب 1از طریق :غرقاب کردن زمین در کرتهای وسیع،2
تغذیه از طریق رودخانه ،3ایجاد نهر ،4گودالهای تغذیه و از طریق
پخش سیالب 5اشاره کرد.
) Mahdavi et al. (2004مطالعهای را در مورد مکانیابی
محلهای مناسب برای تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی از
طریق سنجش از دور و سیستمهای اطالعات جغرافیایی در یکی
از مناطق جنوبی اصفهان انجام دادند .در این بررسی پس از تهیه
نقشههای شیب ،خاک ،جهت شیب ،شبکه آبراهه ،اطالعات
اقلیمی و نقشه کاربری اراضی ،الیههای اطالعاتی با هم تلفیق و با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،محلهای مناسب برای
تغذیه مصنوعی استخراج شد .نتایج بهدستآمده از پژوهش آنها
نشانداد که استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات
جغرافیایی میتواند ابزار کارآمدی برای مکان یابی محلهای
مناسب تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی باشد(2007) .
 Ghayoumian et al.برای مکانیابی مناطق تغذیه آب زیرزمینی
در حوضه آبخیز گاوبندی از فاکتورهای شیب ،نفوذ پذیری
سطحی ،ضخامت و کیفیت آبرفت بهرهگرفتند .پارامترهای باال در
محیط  GISو با اعمال روشهای مختلف امتیازدهی و تلفیق
شدند.
) Sekar and Radhir (2007در پژوهشی با عنوان ارزیابی
مکانیابی پتانسیل جمعآوری آب باران در سیستم حوضه آبخیز
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) Sargaonkar et al. (2010به ارزیابی آبشناختی آبخیز بر
پایه  GISبرای تعیین محلهای مناسب تغذیه مصنوعی با استفاده
از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداختند .حکمت پور و همکاران
( )1386مکانیابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی در دشت
ورامین از طریق طبقهبندی و تلفیق الیهها در محیط  GISرا انجام
دادند .رمضانی مهریان و همکاران ( ،)1390به مکانیابی محلهای
انجام تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با بهکارگیری روشهای
تصمیمگیری چندمعیاره و سامانه اطالعات جغرافیایی پرداختند.
نتایج نشان داد که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در کنار فن بردار
ویژه نتایج با اعتبار بیشتری را ارایه میدهد .رامشت و عربعامری
( ،)1392پهنهبندی حوضه آبخیز بیاضیه بهمنظور تغذیه مصنوعی
آبهای زیرزمینی با استفاده از روش  AHPرا بررسی کردند ،نتایج
نشان داد که روش وزن دهی از اطمینان باالتری برخوردار است.
بذرافشان و همکاران ( ،)1395تحقیقی را با هدف شناسایی
عرصههای مستعد پخش سیالب در دشت سرخون بندرعباس با
استفاده از روشهای بولین ،فازی و همپوشانی انجام دادند .برای
مقایسه سه روش از عرصههای کنترل زمینی ،براساس آماره کاپا
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و  37دقیقه تا  34درجه و  12دقیقه عرض شمالی واقع شده
است .استان لرستان از شمال به شهرستانهای اراک و خمین و
شهرستان نهاوند و مالیر از استان همدان ،از شرق به
شهرستانهای گلپایگاه ،فریدن و فریدونشهر از استان اصفهان ،از
جنوب به شهرستانهای دزفول و اندیمشک و از غرب به
شهرستانهای درهشهر ،اسالم آباد و هرسین محدود است .این
استان شامل  11شهرستان است که طول و عرض تمامی
شهرستانها بههمراه ارتفاع آنها از سطح دریا در شکل  1و جدول
 1نمایش داده شده است .استان لرستان یکی از استانهای مرتفع
و کوهستانی و پر آب ایران بوده که آبهای سطحی آن تماما به
رودخانههای حوزه آبریز دریای عمان و خلیج فارس متعلق است.
وسعت این حوزه  31384کیلومترمربع بوده و تقریبا شامل تمامی
وسعت استان میشود .مناطق کوهستانی لرستان از کانونهای
آبگیری مطمئن و همیشگی ایران بوده و شاخههای مهم
رودخانههای کارون و کرخه را تشکیل میدهد .مهمترین این
کانونهای آبگیر کوههای بلند و پرف اشترانکوه و گرین است .این
کوهستانها بهعلت ارتفاع زیاد و ذخیره برف کافی در تمام سال
رودهای مهم این منطقه را تغذیه مینماید.
در سطح استان نزوالت جوی بهصورتهای گوناگون متحول
و مجتمع میشود .قسمتی پس از تبخیر بهصورت جریان سطحی
درآمده ،رودخانهها را بهوجود میآورد .بخشی نیز در زمین نفوذ
کرده و مخازن آب زیرزمینی را شکل میدهد .در اینصورت بدیهی
است که برای ارزیابی پتانسیل آبی این استان الزم است که منابع
آب سطحی و زیرزمینی در آن بررسی شود.

استفاده شد که در نهایت روش فازی بهعنوان بهترین روش
شناخته شد .دادوکالیی و همکاران ( )1396به تعیین بهترین
مکان برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی گرمسار با استفاده
از روشهای وزندهی پرداختند .نتایج نشان داد که در مجموع
چهل درصد منطقه برای تغذیه مصنوعی مناسب است .مهدوی و
اخوان ( ،)1397مکانیابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آبهای
زیرزمینی منطقه همدان را با روش فازی انجام دادند .نتایج نشان
داد که  %26منطقه برای تغذیه مصنوعی مناسب تشخیص داده
شد.
استان لرستان بهدلیل دارا بودن منابع عظیم آبهای
زیرزمینی ،خاک حاصلخیز و هموار بودن زمین ،از کشاورزی و
باغداری پررونقی برخوردار است .در سالهای اخیر بهعلت
بهرهبرداری بیرویه ،سطح ایستابی در این دشت بسیار افت پیدا
کرده است .از سوی دیگر این منابع تامین کننده آب شرب،
کشاورزی و صنعت شهرهای استان است .هدف از انجام این
تحقیق ،ایجاد چارچوبی برای مکانیابی سایتهای مناسب تغذیه
مصنوعی منابع آب زیرزمینی و مناطق پخش سیالب در استان

لرستان با استفاده از منطق فازی است.
 -2منطقه مورد مطالعه
استان لرستان در غرب ایران بین  46درجه و 51دقیقه تا 50
درجه و  3دقیقه طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ و  32درجه

شکل  -1منطقه مورد مطالعه
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جدول  -1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه
نام ایستگاه

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

ارتفاع (متر)

خرم آباد

ʹ26

˚48

ʹ26

˚33

1147/8

بروجرد

ʹ45

˚48

ʹ55

˚33

1629

کوهدشت

ʹ39

˚47

ʹ31

˚33

1197/8

الشتر

ʹ15

˚48

ʹ49

˚33

1567/2

الیگودرز

ʹ42

˚49

ʹ24

˚33

2022

نورآباد

ʹ00

˚48

ʹ30

˚34

1859/1

ازنا

ʹ41

˚49

ʹ46

˚33

1870

درود

ʹ00

˚49

ʹ82

˚33

1522/25

پلدختر

ʹ02

˚48

ʹ33

˚33

673

چگنی

ʹ82

˚47

ʹ38

˚33

1234

رومشگان

ʹ30

˚47

ʹ17

˚33

1198

( )Cell Statisticsو ( )Raster Calculatorبهمنظور ترکیب و

 -3مواد و روشها

همپوشانی آنها استفاده شد .درنهایت بهمنظور نمایش مکانهای
مناسب و همچنین مقایسه دقیقتر نقشهها ،نقشه بهدست آمده
در سه دسته اهمیت (اولویت اول ،دوم ،سوم) بهلحاظ قابلیت
تغذیه مصنوعی طبقهبندی شدند .برای انجام عملیات مکانیابی
در روش  fuzzyاوال الیههای مورد استفاده به طبقات معین
تقسیمبندی و ثانیا براساس اولویت و اهمیت الیههای مورداستفاده
در منطق فازی به نتیجهگیری مبادرت شده است .در اینروش
نقشه شیب منطقه براساس الیه  DEMموجود بهصورت درصدی
به دو قسمت شیب کمتر از  2و بیشتر از  2درصد تقسیم و بقیه
الیهها براساس شیب فایلهای مرتبط تهیه و وارد منطق فازی
برای تصمیمگیری شده است .سپس الیههای اطالعاتی و
معیارهای تعیین شده آنها با استفاده از توابع فازی در قالب رستر
بهصورت ارزشی از صفر تا یک قرارگرفتند .بدین صورت الیههای
وزندار فازی آماده شدند .سپس عملگرهای جمع ،ضرب و گامای
فازی روی الیههای فازی شده صورت گرفت .نتیجه حاصل در این
عملیات بهصورت دو قسمت ( 0و  )1محل تغذیه مستعد و
نامساعد در نقشه نهایی تقسیم شده است .درنهایت نقشه نهایی
تناسب زمین براساس ارزیابی دقت مدل برای عرصههای مناسب
پخش سیالب فراهم شد.
نظریه مجموعههای فازی در سال  1965توسط عسگرزاده
عرضه شد .این نظریه از آنزمان تاکنون ،گسترش زیادی یافته و
کاربردهای مختلفی در علوم مختلف نظیر الکترونیک ،منابع
طبیعی ،معدن و مدیریت و برنامهریزی شهری پیدا کرده است.
یک مجوعه فازی مجموعهای است از درجات عضویت که میتواند
بهطور پیوسته از صفر تا یک اختیار شود .این مجموعه توسط یک
تابع عضویت مشخص میشود .عضویت یک به یک مجموعه یعنی
تعلق کامل و عضویت صفر یعنی عدم تعلق به مجموعه .هرچه
درجه عضویت به یک نزدیکتر باشد نشانه تعلق بیشتر به مجموعه
موردنظر است و برعکس .درجه عضویت میتواند توسط کاربر و

عوامل موثر در مکانیابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی متعدد
هستند .بدیهی است که استفاده از همه مشخصههای موثر در
مدلهای مکانیابی میسر نیست .از اینرو عوامل یادشده با توجه
به نکاتی از قبیل هدف ،مقیاس کار و دقت قابل انتظار ،شرایط
منطقه ،میزان تاثیرگذاری هر عامل و کافی بودن و
دردسترسبودن اطالعات ،تعیین میشود .در این پژوهش بهمنظور
مکانیابی محلهای تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی از
الیههای مختلف مانند :زمینشناسی ،الیه شیب ،میزان
نفوذپذیری ،الیه ارتفاع ،الیه همبارش ،الیه بافت خاک و الیه
کاربری اراضی استفاده شد .در تهیه نقشه همباران بهدلیل ناکافی
بودن ایستگاهها در منطقه موردمطالعه ،از ایستگاههای هواشناسی
سینوپتیک استان لرستان ،نورآباد ،پلدختر ،خرم آباد ،بروجرد،
الیگودرز ،ازنا دورود ،رومشکان ،چگنی و کوهدشت استفاده شد.
ابتدا میزان بارندگی دریافتی در هریک از ایستگاهها محاسبه،
سپس بین مقدار بارندگی ساالنه و ارتفاع ایستگاههای فوق رابطه
رگراسیونی برقرار شد .در مرحله بعدی برای تهیه نقشه شیب،
اطالعات خطوط تراز  100متری نقشه توپوگرافی موردبررسی قرار
گرفت .در مرحله بعد با استفاده از  DEMنود متری منطقه برای
هر پیکسل با ابعاد  600 × 600مقدار شیب در نرمافزار ARC
 GISاستخراج شد .در تهیه نقشه بافت خاک ،بافتهای سبک و
متوسط از نقشه تفکیک شده و بقیه بافتها نیز حذف شد.
همچنین در نقشه کاربری اراضی قسمت مرتع برای تغذیه
مصنوعی مناسب تشخیص داده شده و بقیه کاربریها حذف شد.
در مرحله بعد برای تهیه مکانهای پخش سیالب براساس نقشه
پراکنش تهیه شده برای آبرفتهای استان لرستان ،مناطق و محل
های دارای نهشتههای آبرفتی کواترنری در سطح شهرستان ازنظر
هدف مورد بررسی قرار گرفته شد .سپس از توابعی همچون تابع
منطقی ( )3D Anaiyst( ،)Anaist Analystو محاسبات مکانی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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براساس نظرات کارشناسان و خبرگان تعیین شود و یا براساس
توابع تحلیلی مانند تابع مثلثی ،ذوزنقهای ،زنگولهای ،سیگوئیدی
و گوسی بهدست آید .ویژگی دیگر این منطق این است که بتوان
بهطریقی نقشههای پایه را نسبت بههم ،بر اساس اهمیتشان در
موضوع رتبهبندی و وزندهی کرد .با استفاده از پنج عملگر

 -4نتایج و بحث
استان لرستان یکی از استانهای کوهستانی در غرب ایران است.
بیشتر مناطق این استان را کوههای زاگرس پوشانده است .آب و
هوای این استان متنوع بوده و تنوع آب و هوا در آن از شمال شرق
به جنوب غرب کامال مشهود است .میانگین بارش ساالنه استان
 550تا  600میلیمتر است .ابتدا میزان بارندگی دریافتی در
هریک از ایستگاهها محاسبه و سپس بین مقدار بارندگی ساالنه و
ارتفاع ایستگاههای فوق رابطه رگراسیونی برقرار شد (شکل  .)2با
توجه به عدد حاصل از این رابطه ،نقشه بارندگی ساالنه در
ارتفاعات مختلف منطقه تهیه شد.

فازی ،OR ،ANDحاصلضرب جبری فازی ،حاصلجمع جبری
فازی و عملگر فازی گاما میتوان الیهها را با هم ترکیب و تلفیق
نمود ( .)Bonham Carter, 1984روش فازی در اصل یک روش
وزندهی به الیههای مورد استفاده است که قابل قبولترین روش
مکانیابی برای مدل کردن ابهام فرآیندهای وابسته به دانش بشری
است .این روش ،دارای ریسکپذیری پایین و نتیجهدهی بسیار
مناسب و باالیی است (Lee et al., 2008؛ احمدپور و همکاران،

1386؛ کورهپزان.)1387 ،
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شکل  -2رابطه رگرسیونی بین ارتفاع و بارندگی

رابطه رگرسیونی بهصورت  y  0.1622 x  308.29و

مختلف و  :xارتفاع هر نقطه است .توزیع میانگین بارندگی ساالنه
در استان لرستان نیز در شکل  3نشان داده شده است.

2
 R  0.9343است که  :yمقدار بارندگی ساالنه در ارتفاعات

شکل  -3توزیع میانگین بارندگی ساالنه در استان لرستان
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شده است .بر اساس این شکل و جدول  31%/8 ،2از استان لرستان
دارای شیب کمتر از  %2بوده که برای تغذیه مصنوعی سفره
آبهای زیرزمینی و مناطق مساعد پخش سیالب در اولویت اول
است.

شکل  4طبقهبندی شیب در سطح استان با توجه به رابطه
میزان شیب و تغذیه مصنوعی سفره آبهای زیرزمینی و مناطق
مساعد پخش سیالب است .در این نقشه چهار طبقه شیب کمتر
از  2درصد و بین  2تا  3درصد و  3تا  5و  5درصد به باال تفکیک

جدول  -2توزیع طبقات شیب استان لرستان در چهار طبقه
2

گروه

درجه قابلیت

شیب

درصد پوشش منطقه

مساحت ( )Km

1

اولویت اول

کمتر از  2درصد

31/8

9058/9

2

اولویت دوم

بین  2تا  3درصد

2/5

914/2

3

اولویت سوم

بین  3تا  5درصد

51/8

12185/3

4

اولویت چهارم

بیش از  5درصد

13/82

6135/6

شکل  -4طبقات شیب استان لرستان

و همکاران .)1382 ،در تهیه نقشه بافت خاک ،بافتهای سبک و
متوسط از نقشه تفکیک شده و بقیه بافتها حذف شد .با توجه به
شکل  5حدود  13352/28کیلومتر مربع ( )%40/32از مساحت
استان مناسب برای طرحهای تغذیه مصنوعی سفره آبهای
زیرزمینی است.

بهطور کلی خاک عاملی است که گیاهان در آن رشد میکنند.
این عامل نهتنها مواد الزم برای رشد گیاهان را فراهم میآورد،
بلکه آب مورد نیاز برای تعرق و اکثر شانزده عنصر شیمیایی الزم
برای رشد و نمو گیاه را تامین میکند .خاکها با توجه به
خصوصیات آنها (ساختمان ،عمق ،بافت ،محتوی مواد غذایی
واسیدیته) تفاوتهایی قابل مالحظهای با یکدیگر دارند (کوچکی

شکل  -5نقشه بافت خاک استان لرستان

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

52

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

( 898/32 ،)3%/8کیلومترمربع با اولویت اول نشان داده شده
است .در این نقشه قسمت مرتع برای تغذیه مصنوعی مناسب
تشخیص داده شده و بقیه کاربریها حذف شد.

شکل  ،6نقشه کاربری اراضی استان لرستان را نشان میدهد.
همانطور که در نقشه نمایان است مرتع با پوششگیاهی  5تا10
درصد ،بیشترین وسعت منطقه را در برگرفته است که حدود



شکل  -6پوشش گیاهی مرتع در استان لرستان

استفاده شده است .در نهایت بهمنظور نمایش مکانهای مناسب
و همچنین مقایسه دقیقتر نقشهها ،نقشه بهدست آمده در سه
دسته اهمیت (اولویت اول و دوم) بهلحاظ قابلیت تغذیه مصنوعی
طبقهبندی شده است (شکل  .)7با توجه به اینکه مساحت استان
لرستان حدود  28294کیلومترمربع است ،با توجه به شکل 7
مقدار  9258/36کیلومترمربع ( )%32/5از مساحت شهرستان
برای طرحهای تغذیه مصنوعی سفره آبهای زیرزمینی مناسب
تشخیص داده شده است.

تجزیه و تحلیل دادهها و جمعبندی منابع در اصل شامل
تقسیم عوامل محیطی به پارامترهای قابلفهم و سپس ترکیب
آنها بهنحوی که ارزیاب بتواند به توان و یا محدودیت منابع
سرزمین برای کاربری موردنظر پیببرد .برای تعیین محلهای
مناسب برای تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی ،پس از تهیه
نقشههای (همباران ،کاربریاراضی ،شیب ،بافتخاک) از
قابلیتهای نرمافزار ( )ARC GISهمچون تابع منطقی ( Anaist
 )Analystو( )3D Anaiystو محاسبات مکانی ()Cell Statistics
و ( )Raster Calculatorبهمنظور ترکیب و همپوشانی نقشهها

شکل  -7نقشه تلفیقی بهدست آمده محلهای مناسب تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینی با روش فازی با پهنه  32/5درصدی برای استان
لرستان
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بررسیهای انجام شده و براساس نقشه پراکنش تهیه شده برای
آبرفتهای استان لرستان ،مناطق و محلهای دارای نهشتههای
آبرفتی کواترنری در سطح استان از نظر هدف مورد بررسی در این
پژوهش که مکانیابی سایتهای مناسب برای اجرای طرحهای
آبخوانداری است ،در نواحیای از سطح استان قابل بررسی هستند
که موقعیت قرارگیری آنها در شکل  8و موقعیت آبخوان موجود
در آنها در شکل  9نشان داده شده است.

 -5مکانیابی محلهای مناسب برای پخش سیالب
نهشتههای کواترنری استان لرستان با گستردگی بیش از 10191
کیلومترمربع که در حدود  %49/7مساحت شهرستان را شامل
میشود ،با مشخصههای متنوع ،قابلیتهای برای اهداف مختلف
مورد نیاز زندگی بشری دارند .شناسایی این قابلیتها در استفاده
بهینه از آنها کمک موثری خواهد نمود .با توجه به مطالعات و

شکل  -8موقعیت قرارگیری آبرفتهای کواترنری در سطح استان لرستان

شکل  -9موقعیت قرارگیری آبخوانهای موجود در سطح استان لرستان

برای مشخص کردن محلهای مناسب برای پخش سیالب
حداقل به دو الیه اطالعاتی شامل شیبهای مناسب و موقعیت
آبخوانهای موجود در سطح استان نیاز است .الیه موقعیت
آبخوانها مطابق اطالعات موجود و بررسیهای انجام گرفته در
سطح استان با کمک نقشه زمینشناسی این شهرستان تهیهشد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

(شکل  .)9همچنین نقشه شیب مطابق با ردههای شیب مناسب
برای پخش سیالب تهیه شد (مطابق باشکل .)4پس از تهیه
نقشههای مورد نیاز از قابلیتهای نرمافزار ( )ARC GISهمچون
تابع منطقی ( )Anaist Analystو ( )3D Anaiystو محاسبات
مکانی ( )Cell Statisticsو ( )Raster Calculatorبهمنظور ترکیب
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هم تلفیق شده و نقشه محلهای مناسب مطابق شکل 10
تهیهشد .در این شکل ،همچنان که مشاهده میشود از کل سطح
استان به مساحت  28294کیلومترمربع تنها  %21استعداد
سیلخیزی را دارد که برحسب میزان بارندگی و درصد شیب و
زمینشناسی مشخص شده است .در این شکل استعداد مناطق
سیلخیزی در  4رده اولویتبندی شده است ،که اولویتهای اول
تا چهارم بهترتیب بیشترین و کمترین استعداد سیلخیزی را به
خود نسبت دادهاند.

و همپوشانی نقشهها استفاده شده است .با توجه به الیههای
آبهای زیرزمینی و درصد شیب منطقه موردمطالعه از 28294
کیلومترمربع از سطح استان حدود  %14به آبخوانها تعلق گرفته
است که بیشتر مطالعات ،در این سطح موردنظر انجام خواهد
گرفت.
در نهایت برای تعیین محلهای مناسب تغذیه مصنوعی
سفرههای آب زیرزمینی و مناطق پخش سیالب نقشه محلهای
مناسب تغذیه مصنوعی و پخش سیالب (شکلهای  7و  )10با



شکل  -10نقشه اولویتبندی محلهای مناسب برای پخش سیالب

نیاز به تغذیه مصنوعی را نشان میدهد .اولویت اول حدود ،%7/6
اولویت دوم  %8/35و اولویت سوم و چهارم به ترتیب  4/32و 1/52
درصد از منطقه مورد مطالعه را دربرگرفتهاند.

شکل  11تلفیق نقشههای شکل  10بهروش فازی است.
بیشترین نیاز به تغذیه مصنوعی و سیلخیزی در غرب استان
لرستان مشاهده شده است .این شکل به اولویتهای  1تا 4
تقسیمبندی شده است که بهترتیب از بیشترین نیاز تا کمترین

شکل  -11نقشه اولویتبندی محلهای مناسب برای تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و پخش سیالب
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شهر بابلسر" ،محیط شناسی.42-31 ،)42( 33 ،
باقری دادوکالیی ،ا ،.محمدولی سامانی ،ج ،.و سروریان ،ج،.
(" ،)1396تعیین بهترین مکان برای اجرای طرح حوضچههای
تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی با استفاده از دو روش بولین و
 ،"AHPفصلنامه علمی تخصصی مهندسی و مدیریت ساخت،
12-16 ،)1(2
بذرافشان ،ا.م ،.علیایی ،م ،.و غالمی ،ح " ،)1395( ،.مقایسه
روشهای تلفیقی در شناسایی عرصههای مناسب پخش
سیالب در دشتهای ساحلی جنوب ایران (مطالعه موردی:
دشت سرخون ،استان هرمزگان)" ،مجله علمی ترویجی
سامانههای سطوح آبگیر باران.56-43 ،)4(4 ،
بیز ،ژانف ،لوسیون ،بورگه ،و ژاک ،لومان ،)1369( ،تغذیه مصنوعی
سفرههای آب زیرزمینی ،ترجمه جالل حیدرپور ،مرکز نشر
دانشگاهی ،تهران.
حکمتپور ،م ،.فیضنیا ،س ،.احمدی ،ح ،.و خلیل پور ،ا،.
(" ،)1386پهنهبندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی
دشت ورامین به کمک  GISو سامانه پشتیبانی تصمیمگیری
 ،"DSSمجله محیط شناسی.8-1 ،42 ،
خواجهالدین ،ج ،.مهدوی ،ر ،.پورمنافی ،س ،.سفیانیان ،ع ،.کریم
زاده ،ح ،.و سلطانی ،س ،)1385( ،.گزارش نهایی پروژه تعیین

 -6نتیجه گیری
امروزه تخلیه آبهای زیرزمینی و عدم جایگزینشدن این منابع
یکی از بزرگترین مشکالتی است که جوامع بشری با آن روبرو
هستند .در استان لرستان استفاده گسترده از زمینهای کشاورزی
باعث افت سطح آب زیرزمینی شده است .یکی از راهکارهای
مناسب برای کاهش این بحران ،تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
است .بدین منظور مهمترین قدم در طرح پخش سیالب،
مکانیابی مناطق مستعد برای پخش آب و نفوذ دادن آن به داخل
سفرههای آب زیرزمینی است .با توجه به یافتههای تحقیق
میتوان گفت که کاربرد روش منطق فازی در برنامهریزی محیطی
از اهمیت بهسزایی برخوردار است و به برنامهریزان کمک میکند
تا با سرعت و دقت کافی به حل مسائل پیچیده طبیعی بپردازند.
در این پژوهش برای مکانیابی بهینه و مساعد برای تغذیه آبهای
زیرزمینی از روش فازی در نرمافزار سیستم اطالعات جغرافیایی
استفاده شده است .برای نتیجهیابی و دستیافتن به محلهای
مناسب تغذیه آبهای زیرزمینی از الیههایی مانند (الیه DEM
شهرستان ،شیب منطقه ،کاربری اراضی ،الیه خاک و
زمینشناسی ،همبارش و  )...استفاده شده است .نتیجهای که
درنهایت از این روش بهدست آمده در شکل  11نشان داده است.
مناطق مستعد در منطقه برابر  %21/79است که براساس
اولویتبندی ،اولویت اول برای تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
 7%/6است .در کنار این تحلیل نقشههایی نیز مانند اولویتبندی
محلهای تغذیه و نیز سیلخیزی مشخص شده است .برای تهیه
نقشه آبخوان از چاههای پیزومتری و میانگین دبی آنها در این
منطقه استفاده شده است .اولویت اول برای پخش سیالب %23/3
از کل مساحت منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شد .همچنین
اولویت اول برای توزیع مناطق مساعد تغذیه مصنوعی و پخش
سیالب  %7/6است که بنابر نتایج موردانتظار ،در قسمتهای
رسوبات ماسهای و تلماسهای و مناطق دارای پوششگیاهی و بافت
سبک خاک دارای شیب کمتر از  2درصد واقع شده است.

رویشگاه گونههای چوبی صنعتی و نیمهصنعتی مناطق
نیمهخشک مدیترانه در استان چهارمحال و بختیاری ،شورای
پژوهشهای علمی کشور ،برنامه ملی تحقیقات ،پروژه
پژوهشی ویژه توسعه کشور (توتک).
رامشت ،م.ح ،.و عربعامری ،ع" ،)1392( ،.پهنهبندی حوضه
آبخیز بیاضیه بهمنظور تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با
استفاده از روش  ،"AHPنشریه علمی پژوهشی جغرافیا و
برنامهریزی.96-69 ،17 )45( ،
رمضانی مهریان ،م ،.ملک محمدی ،ب ،.جعفری ،ح.ر ،.و رفیعی،
ی" ،)1390( ،.مکانیابی محلهای انجام تغذیه مصنوعی
آبهای زیرزمینی با بهکارگیری روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره و سامانه اطالعات جغرافیایی" ،مجله علوم و
مهندسی آبخیزداری.10-1 ،14 ،
علیمحمدی ،ش " ،)1385( ،.مکانیابی پارکهای شهری با
استفاده از  ،"GISپایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه اصفهان.
علیزاده ،ا  ،)1385( ،.اصول هیدورلوژی کاربردی ،چاپ هجدهم،
دانشگاه امام رضا ،انتشارات آستان قدس رضوی ،مشهد.
قهاری ،غ  ،.و پاکپرور ،م " ،)1386( ،.بررسی تاثیر استحصال و
پخش سیالب بر منابع آب زیرزمینی دشت گربایگان"،
فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران،14 ،
.368-390

 -7پینوشتها
1- Water Spreading
2- Basin
3- Steram Channel
4- Ditch Method
5- Flooding Method
6- Basin

 -8مراجع
احمدپور ،ا ،.حبیبی ،ک ،.محمدزهرائی ،س ،.و نظری عدلی ،س،.
(" ،)1386استفاده از الگوریتمهای فازی و  GISبرای
مکانیابی تجهیزات شهری مطالعه موردی محل دفن زباله
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Land subsidence is amongst the issues that occur due
to excessive groundwater exploitation, causing deep
gaps in the ground, tilting of wells and collapse of
buildings. In most areas of the country, the main
reason for this phenomenon is water table drawdown, which is caused by the lack of rainfall due to
climate change and excessive exploitation of
groundwater. In this paper, in order to investigate the
effective factors on the subsidence in the South-East
plain of Tehran, various stations in this area have
been studied and numerically modeled using the
finite element method. GEOSTUDIO software has
been used to analyze the geotechnical and hydraulic
data in the region in comparison to the results of
previous studies. The results indicated that the level
of water changes and depth of drilled boreholes had
an effect on the amount of land subsidence, and with
decreasing water recharge to groundwater table, the
subsidence rate increased by up to 55%. Also by
increasing the percentage of changes in water
exploitation, the subsidence rate was increased by
about 40%.
Keywords: Finite Element method, Ground
subsidence, South-East Tehran plain, Groundwater
exploitation, Water return.
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یکی از مسائلی که در اثر برداشت بیرویه آب زیرزمینی اتفاق میافتد
 که باعث ایجاد شکافهای عمیق در سطح،فرونشست زمین است
 خرابی ساختمانها و لولهزائی چاهها، کجشدن لولههای چاه،زمین
 افت سطح، دلیل اساسی این پدیده در اغلب پهنههای کشور.میشود
 که ناشی از کمبود بارندگیها بهدلیل تغییرات اقلیمی،ایستابی بوده
 برای، در این مقاله.و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی است
،بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست دشت جنوب شرقی تهران
ایستگاههای برداشت مختلف این محدوده با مدلسازی عددی
.بهکمک روش اجزای محدود مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است
 از نرمافزار،بهمنظور مدلسازی ساختگاه منطقه و تحلیل آن
 استفاده شده و با بهکارگیری دادههای ژتوتکنیکی وGEOSTUDIO
 نسبت به،هیدرولیکی منطقه و همچنین نتایج تحقیقات گذشته
 نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که.صحتسنجی اقدام شده است
میزان تغییرات سطح آب و عمق حفاری گمانهها بر میزان فرونشست
زمین مؤثر بوده و با کاهش میزان برگشت آب به سفره آب
 افزایش یافته و همچنین با%55  میزان فرونشست تا،زیرزمینی
 میزان فرونشست نیز در حدود،افزایش درصد تغییرات برداشت آب
. بیشتر شده است40%
، دشت جنوب شرقی تهران، فرونشست زمین:کلمات کليدی
. روش اجزای محدود، برگشت آب،برداشت آبهای زیرزمینی

بررسیهای سازمان نقشهبرداری کشور نشان میدهد که حفر
چاههای عمیق و نیمه عمیق بهعلت خشکسالیهای چندسال
اخیر و تأسیس چاههای جدید ،موجب کاهش تدریجی منابع آب
افت سطح آب ،شور و لمیزرع شدن مزارع ،خشک شدن بسیاری
از چاهها و در نتیجه باعث فرونشست سطح زمین شده است

 -1مقدمه
نشست یکی از پدیدههای مخاطرهآمیز زمینشناسی است ،که در
اثر فعالیت بشری همچون استخراج طوالنی آب ،نفت و گاز از
مخازن و معادن زیرزمینی میتواند تشدید شود .هنگامیکه سفره
آبدار تحت بهرهبرداری قرار میگیرد ،نیروهای متعادلکننده سفره
آبدار در اثر پمپاژ آب زیرزمینی دچار تغییر شده و سرانجام
فرونشست رخ میدهد .میزان نرخ بهرهبرداری از منابع آب
زیرزمینی در سالهای اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده و
همین موضوع باعث بهوجودآمدن مشکالتی شده است .یکی از
مهمترین مشکالتی که در حوزههای بهرهبرداری از منابع آب
زیرزمینی وجود دارد ،پدیده نشست بوده ،که تاکنون باعث تحمیل
خسارات و بروز مشکالت عدیدهای برای بهرهبرداران از این حوزهها
شده است .فرونشست زمین در اثر بهرهبرداری آب زیرزمینی
موجب تغییرات ریختشناسی در سطح زمین شده ،بهطوریکه
با توجه به کاربری اراضی در منطقهای که تحت تأثیر فرونشست
قرارگرفته است ،پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
مختلفی را دربردارد .از مهمترین عوارض فرونشست میتوان به
گود افتادگیهای ناحیهای ،تخریب و خسارت به راههای ارتباطی،
ترکخوردگی زمین ،فروریزش ناگهانی سطح زمین ،سیلگیر
شدن زمین ،آسیب دیدن و درمعرض خطر قرارگرفتن شریانهای
حیاتی و وارد شدن خسارت به ساختمانها اشاره کرد .نحوه
ترکخوردن ساختمانها در اثر فرونشست با ترکخوردن و
خسارت دیدن آنها در اثر نیروهای برشی کامالا متفاوت است.
متراکم شدن بافت خاک باعث کاهش نفوذپذیری در هنگام وقوع
بارندگی میشود ،که این پدیده عالوهبر پایداری زمین و
ساختمانهای موجود ،موجب غیرقابل استفاده شدن آبخوان در
بارندگیهای بعدی شده و برای همیشه منطقه را از بهرهبرداری
آبهای زیرزمینی بینصیب میسازد ).(Tisell, 2013
در ایجاد پدیده فرونشست در اثر برداشت آبهای زیرزمینی،
عوامل زمینشناسی و آبشناسی بسیاری مانند تخلخل مصالح
تشکیل دهنده الیههای خاک ،تراکم ،جنس و ترکیب الیهها،
نحوه پمپاژ ،ساختار زمینشناسی منطقه ،هدایت هیدرولیکی
الیههای آبدار ،بارندگی و دما همگی از عوامل تاثیرگذار هستند.
بررسی فرونشست زمین در ایران سابقه  35ساله داشته و این
مشکل بهطور روزافزون در بسیاری از مناطق کشور بهدلیل
استخراج بیرویه از منابع آب زیرزمینی خودنمایی میکند
) .(Amigh Pay et al., 2010این پدیده درصورت عدم مدیریت
صحیح میتواند خسارات جبرانناپذیری را برای مناطق مختلف
ایجاد کرده و شناسایی میزان فرونشست و برآورد نرخ آن ،نقش
بهسزایی در مدیریت و کنترل این پدیده خواهد داشت.
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).(Panda et al., 2015

در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان ،برداشت آب
از منابع زیرزمینی از میزان تغذیه ساالانه آنها بیشتر است .این
امر بهمعنای استخراج و استفاده از آبی است که در طول هزاران
سال در الیههای آبدار زمین ذخیره شده و با انجام اینکار ،سطح
آبهای زیرزمینی در منطقه روز به روز افت کرده و سرانجام
بهجایی خواهد رسید که آبی برای استخراج وجود نخواهد داشت.
پایین افتادن سطح آبهای زیرزمینی بهمعنای خشک شدن
مناطق پایین دست (مناطق با ارتفاع کمتر که آب جاری در
الیههای آبدار تحت اثر جاذبه به سمت آنها جریان مییابند) و
از بین رفتن چاهها ،قناتها و چشمههای آن است (de Graaf et
) .al., 2017در سال  2005میالدی چین ،هند و ایران رتبههای
اول تا سوم برداشت بیش از حد از منابع زیرزمینی آب را داشتهاند.
ایران بهطور متوسط ساالنه  5میلیارد مترمکعب آب بیش از
ظرفیت الیههای آبدار زمین از آنها بهرهبرداری میکند،
بهطوری که این میزان آب معادل آب مورد نیاز برای تولید یک
سوم کل غله تولیدی این کشور است .براساس گزارش ارائه شده،
حدود یک سوم جمعیت جهان وابسته به آب زیرزمینی بوده و
بیش از  %70منابع آب زیرزمینی بهمصرف کشاورزی میرسد.
بنابراین توسعه کشاورزی و صنعت باعث افزایش برداشت از منابع
مذکور شده و برداشت بیرویه از مخازن آب زیرزمینی موجب شده
که میزان تغذیه آبخوان جوابگوی برداشت نبوده و سطح آب
زیرزمینی افت نماید ).(Agormoorthy and Hsu, 2015
افت سطح آب زیرزمینی مشکالتی همچون خشکشدن
چاههای آب ،کاهش دبی رودخانه و آب دریاچهها ،تنزل کیفیت
آب ،افزایش هزینه پمپاژ و استحصال آب و همچنین فرونشست
زمین را بهدنبال دارد .اما برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی،
خسارات جبرانناپذیری به ذخیره آبهای زیرزمینی و همچنین
خاک وارد کرده است ،بهطوری که حفر چاههای عمیق در بسیاری
از مناطق ،موجب پایین رفتن شدید آب شیرین و باال آمدن آب
شور شده است ) .(Wang et al., 2014; Hashemi, 2013بهعالوه،
پیشگیرى از پمپاژ بىرویه آب و درصورت امکان استفاده از
آبهاى سطحى بهجای آب زیرزمینی ،تغذیه سفرهاى زیرزمینى
توسط آبهاى سطحى و درصورت امکان ،انتقال آب از حوضههاى
مجاور و یا تغذیه توسط فاضالب شهرى ،از جمله راهکارهای مقابله
با فرونشست زمین است ) .(Alen, 1998این پیامد ،مشکالتی
شامل از بین رفتن بخشی از اراضی کشاورزی ،هدررفتن مقدار
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میزان سطح آب زیرزمینی چاهها شهر اشتهارد در دوره زمانی
 1379الی  1383را مطالعه کرده و اقدام به بررسی عوامل مؤثر
در فرونشست زمین در دشت اشتهارد نمودند .مرندی و واعظی
( )1388در مطالعه موردی شهر کرمان ،اثرات مخرب برداشتهای
بیرویه از آبهای زیرسطحی و فرونشستهای پدید آمده را بررسی
کردند .مطالعات آنها نشان میدهد که در سالهای اخیر سطح
آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف شهر کرمان دچار نوسان شده
و این تغییرات ناشی از پدیده خشکسالی ،افزایش تعداد چاههای
عمیق ،رشد جمعیت ،افزایش تعداد کارخانههای صنعتی ،توسعه
کشاورزی در منطقه است .همچنین نتایج بهدست آمده نشان داد
که در قسمتهایی که برداشت آبهای زیرزمینی شدت بیشتری
داشته ،میزان فرونشست بیشتر بوده و به بیش از  10سانتیمتر در
سال میرسد.
جاودانیان و احمدی دارانی ( )1395با بررسی میزان برداشت
از منابع آب زیرزمینی و وضعیت فرونشست شهر دامنه اصفهان،
نشان دادند که افت سطح آب زیرزمینی ،اثری مستقیم بر ایجاد و
گسترش فرونشست در محدوه این شهر داشته و بیشترین میزان
بهرهبرداری از آبخوانهای منطقه به مصارف کشاورزی اختصاص
دارد .همچنین سطح آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه در بازه
سالهای  1385تا  1393بهطور متوسط بهمیزان  20متر افت
داشته است .میراحمدی و طالب بیدختی ( )1395طرح تغذیه
مصنوعی منابع آبهای زیرزمینی دشت شهریار واقع درجنوب
غرب تهران را بهعنوان راهکاری برای جلوگیری از فرونشست زمین
بررسی و مطالعه نموده و نشان دادند که با توجه به برداشت بیش
از حدمجاز منابع آبهای زیرزمینی در این دشت که باعث افت
سطح آبهای زیرزمینی و فرونشست زمین شده ،میتواند بهعنوان
راهحل موثری کاربرد داشته باشد.
بهرامی و بذرافشان ( )1396به بررسی عوامل موثر بر
فرونشست زمین در دشت میناب پرداختند ،که از جمله مناطق
دارای فرونشست باال در استان هرمزگان است .برای مطالعه
فرونشست در این دشت از آمار میزان و عمق سطح تراز آب
زیرزمینی و آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک استفاده شده و
هیدروگراف واحد آبخوان دشت میناب نشان می دهد که سطح
آب زیر زمینی از سال  1377تا سال  1390حالت نزولی داشته
است و در این دوره زمانی سطح آب زیرزمینی در حدود %93
کاهش یافته است .مطابق آمار ارائه شده توسط ایشان ،میزان
تخلیه کل آب در حدود  1780میلیون مترمکعب بوده و  %97آب
تخلیه شده دارای مصارف آب شرب شهری و روستایی و کشاورزی
است .کیانی و همکاران ( )1396به بررسی پتانسیل فرونشست
شهر کرج با استفاده از روش تلفیق وزنی در محیط  GISپرداخته
و نشان دادند که وضعیت افت آبهای زیرزمینی در طی دوره
آماری  15ساله بهمیزان حدود  14متر بوده و میتواند در

زیادی از آب کشاورزی ،تحمیل هزینههای اضافی به کشاورزان و
از دست رفتن دائمی بخشی از گنجایش آبخوان در واقع کاهش
سطح آبهای میشود ،بههمراه دارد .زیرا با از دسترفتن خلل و
فرج و توان ذخیرهسازی آب سفره قابلیت باروری و تغذیه طبیعی
را از دست خواهد داد و حتی با انجام طرحهای تغذیه مصنوعی
نیز امکان بازگرداندن ظرفیت ذخیره از سفره آب زیرزمینی سلب
خواهد شد (Hung et al., 2010; Carmivati and Martinelli,
).2002
) Rajabi and Ghorbani (2016اقدام به بررسی پدیده

فرونشست زمین در اثر خروج بیرویه آب در شهر اراک نمودهاند.
آنها در این پژوهش بهدنبال یافتن رابطهای بین سطح آب
زیرزمینی و میزان فرونشست در شهر اراک بین سالهای 2002
تا  2008بوده و نشان دادند که در این  6سال حدود  36متر
کاهش سطح آب زیرزمینی در منطقه میغان اراک بهوجود آمده
است Wang et al. (2015) .اقدام به بررسی تکنیکی برای برآورد
دبی آب خروجی و فرونشست زمین با استفاده از مدلهای
غیرخطی نموده و بعد از مدلسازی یک وضعیت طبیعی در
نرمافزار ،نتیجه گرفتند که نتایج حاصل از تحلیل عددی از نتایج
میدانی بیشتر است Notti et al. (2016) .فرونشست زمین در شهر
گرانادا اسپانیا طی یک دهه تا سال  2014را بررسی و با نصب
پیزومترهایی در محل پمپهای خروجی آب منطقه ،تغییرات
سطح آب زیرزمینی را اندازهگیری نموده و رابطهای میان
فرونشست زمین و سطح تراز آب زیرزمینی برای منطقه مورد
مطالعه پیشنهاد دادند.
) Mahmoudpour et al. (2016به مدلسازی عددی و تخمین
فرونشست زمین در اثر استخراج آبهای زیرزمینی در دشتهای
جنوب غربی تهران با استفاده از نرمافزار المان محدود PMWIN
پرداخته و با کاربرد مدل پیشنهادی خود ،میزان فرونشست نهایی
در سال  2018و نرخ فرونشست را برای منطقه مورد مطالعه
پیشبینی کردهاند .لشکری پور و بارانی ( )1385افت سطح آب
زیرزمینی و فرونشست زمین در دشت کاشمر را در اثر توسعه
سریع کشاورزی همراه با رشد سریع جمعیت و افزایش نیاز آبی
در دهههای اخیر بررسی کرده و نشان دادند که افت ممتد سطح
آب زیرزمینی با ایجاد پدیده فرونشست و شکاف و ترکهای طولی
درسطح زمین ،سبب شده تا این دشت در زمره دشتهای بحرانی
کشور قرار گیرد .باقری و کاظمی ( )1385با شبیهسازی
هیدرولیک جریان آب زیرزمینی ،به بررسی نوسانات سطح آب و
فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت
رفسنجان پرداخته و اشاره کردند که این مسئله باعث افت سطح
آب بهاندازه  17متر شده و ایجاد ترک در ساختمانها ،شکاف در
زمینهای کشاورزی و شکسته شدن لوله جدار چاهها شده است.
رنجبر و جعفری ( )1388با استفاده از تصاویر ماهوارهای آمار
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فرونشست کلی منطقه تاثیر بهسزایی داشته باشد.
ازجمله موقعیتهایی که بهطور جدی با مخاطرات نشست
زمین مواجه است ،دشت محدوده جنوب استان تهران بوده و
بررسیها و گزارشهای مطالعاتی نشان میدهد که در میان
مناطق  22گانه تهران ،در مناطق شمالی و بهطور کلی در شهر
تهران ،فرسودگی تأسیسات شهری از جمله فرسودگی لولههای
آب و نشت آن و همچنین حفاریهای صورت گرفته از جمله
شبکه مترو ،دو عامل مهم برای فرونشست هستند .اما در سایر
مناطق که عمدتاا در جنوب تهران واقع هستند ،بهدلیل افت
آبهای زیرزمینی و آثار تکتونیکی آن ،نشست زمین خطری جدی
محسوب میشود و باید بهدقت بررسی و موردتوجه قرار گیرد .در
این تحقیق ،به تحلیل فرونشست زمین در دشت جنوب شرقی
استان تهران در اثر برداشت آب و تغییرات تراز آب زیرزمینی
پرداخته شده و سپس با استفاده از نتایج مقاالت معتبر،
اعتبارسنجی مدلسازی عددی با استفاده از نرمافزار اجزای
محدود  GEOSTUDIOانجام و ارزیابی شده است .اطالعات و
دادههای اولیه شامل مشخصات ژئوتکنیکی و هیدرولیکی منطقه
مورد مطالعه هستند ،که با استفاده از بانک دادههای موجود در
شرکت آب و فاضالب استان تهران ،مشاهدات عینی و صحرایی و
پژوهشهای گذشته جمع آوری شده و بهعنوان دادههای ورودی
برای ساختگاه منطقه مورد مطالعه ،در مدلسازی اعمال میشوند.
از جمله نکات با اهمیت و اطالعات اساسی در شروع این
تحلیلها ،مقادیر حجم آب ورودی و خروجی در دورههای زمانی
مختلف از بستر خاک و محل مصرف آنها در این مناطق بوده،
که باید بهدرستی بهصورت شرایط مرزی و اولیه به نرمافزار
تخصیص داده شده و پس از تحلیل عددی مسئله ،میزان نشست
سطح زمین و ضریب اطمینان منطقه محاسبه شود .برداشت
بیرویه از سفرههای آبهای زیرزمینی بهدلیل کمبود منابع آب
شیرین در مصارف کشاورزی و خانگی ،موجب کاهش سطح
آبهای زیرزمینی و تغییر در وضعیت تنشهای وارده بر خاک
شده و پدیده فرونشست را بههمراه دارد .با توجه به اینکه
اطالعات آماری بهروز شده و دقیقی از میزان چاههای درحال
بهرهبرداری و خشک شده در این منطقه وجود ندارد ،لذا بررسی
تأثیر میزان برداشت آب از سفرههای زیرزمینی و برگشت آن
بهصورت درصدی از برداشت متوسط ساالانه ،دارای اهمیت زیادی
در فرونشست خاک بوده و برای جلوگیری از مخاطرات مترتب،
باید بهدقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد.
در این تحقیق با بررسی سناریوهای مختلف درنظر گرفته شده
برای متغیرهایی همچون میزان برداشت آب از سفره زیرزمینی و
میزان برگشت آب به سفره ،میزان اثر هر یک از این متغیرها بر
پیآمدهای ناشی از برداشت بیرویه آب زیرزمینی شناسایی و
مورد ارزیابی قرارگرفته است .محدوده تغییرات هریک از
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متغیرهای میزان برداشت ،میزان برگشت آب و شیب منطقه،
براساس بررسیهای میدانی و گزارشهای آبی و هیدروژئولوژیکی
از دشت مورد بررسی درنظر گرفته شده ،که بهمنظور انجام این
پژوهش ،آمار  18چاه مشاهدهای موجود در دشت و همچنین
مقادیر بارش این دوره زمانی موردبررسی قرارگرفته است .درصد
تغییرات هریک از متغییرهای میزان برداشت و برگشت آب
براساس بازه زمانی مدلسازی ،درنهایت بهصورت میزان افت سطح
آب زیرزمینی محاسبه و بهصورت شرایط مرزی متناسب لحاظ
شده است.
 -2معرفی منطقه مورد مطالعه
شهر تهران در دامنه جنوبی رشته کوه البرز و حاشیه شمالیترین
فرونشست ایران مرکزی استقرار یافته است .تهران بر روی
نهشتههای آبرفتی کوارتزی واقع شده و این حوضه رسوبی ،گستره
وسیعی از اراضی کوهپایههای بخش جنوبی البرز مرکزی حدفاصل
رودخانههای جاجرود در شرق و کن در غرب را شامل میشود.
گستره تهران از شمال به دامنههای جنوبی البرز ،از شرق به
ارتفاعات قوچک ،سه پایه و بیبی شهربانو ،از غرب به گستره کرج
و از جنوب به دشت هموار تهران محدود شده ،که ارتفاع بیشینه
و کمینه آن از سطح دریا بهترتیب در حدود  1400و  950متر
است .دشتهای استان تهران با شیب مالیم از شمال غربی به
جنوب شرقی کشیده شده و این دشتها بهدلیل هموار بودن و
وجود خاکهای آبرفتی ،شرایط خوبی را برای فعالیتهای
اقتصادی ،صنعتی و کشاورزی فراهم آورده است .واحدهای
زمینشناسی مختلف در محدوده جنوب تهران دارای سازند D
بهعنوان خاک ریزدانه غالب هستند و ازنظر توپوگرافی اصلی
منطقه ،جنوب تهران را بیشتر دشتهای آبرفتی تشکیل میدهند
).(TRWC, 2012
از دیدگاه کلی آب و هوایی ،گستره تهران از شمال به جنوب
و با تأثیرپذیری از توپوگرافی ،تحتتأثیر آب و هوای معتدل تا
سرد کوهستانی در منطقه مرتفع شمالی ،آب و هوای گرم و نیمه
خشک در منطقه کوهپایهای و آب و هوای خشک و نیمه بیابانی
در اراضی مرکزی و جنوبی قرار دارد ،بهطوریکه با داشتن
میانگین درجه حرارت ساالانه حدود  27درجه سانتیگراد و
متوسط رطوبت نسبی معادل  50درصد ،در تابستانها گرم و در
زمستان سرد و معتدل بوده و احتمال یخبندان در  5ماه انتهایی
سال در مناطق شمالی وجود دارد .الگوی تغییر دمای تهران بدین
صورت است که از شمال به جنوب بهتدریج افزایش یافته ،ولی از
غرب به شرق چندان تفاوتی نمیکند .متوسط میزان بارش ساالانه
نیز از  250میلیمتر در مناطق شمالی تا  100میلیمتر در جنوب
دشت تهران متغیر بوده و بیشترین بارندگی در فصول سرد و اوایل
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باید در تحلیلها درنظرگرفته شود .وجود آب برگشتی و آبهای
زیرزمینی گسترده در این منطقه و ازدیاد برداشت آب از این
سفرهها ،از دالیل انتخاب این محدوده برای مطالعه در تحقیق
حاضر است (شکل .)1

بهار گزارش شده است.
با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه در دشتهای جنوبی
تهران در نظر گرفته شده ،لذا این نواحی در مدتی از سال دارای
بارندگی میباشند و میزان برگشت آب به سفرههای آب زیرزمینی

شکل  -1موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه در جنوب تهران ()Mahmoudpour et al., 2016

درنتیجه رقمی معادل  110میلیون مترمکعب در سال از حجم
آب زیرزمینی کاسته میشود .با توجه به اطالعات جمعآوری شده
در خصوص تعداد چاههای موجود در پهنه جنوبی تهران و
همچنین دادههای ثبت شده در تحقیقات گذشته ،عمده مصرف
برداشت آبهای زیرزمینی در این مناطق در زمینههای کشاورزی،
صنعت ،شرب ،خدمات و سایر مصارف هستند .با توجه به تحلیل
دادههای موجود مطابق شکل  ،2مشاهده میشود که عمده
چاههای موجود در منطقه بهمنظور مصارف کشاورزی و صنعتی
حفاری شده و بیشترین سهم از برداشتهای سالیانه آب برای
مصرف در این دو حوزه کاربرد دارند ).(TRWC, 2012

در دشت تهران هیچ رودخانه دائمی وجود ندارد ،لذا تأمین
آب موردنیاز کشاورزان وابستگی شدیدی به منابع آب زیرزمینی
داشته و تخلیه اصلی سفره این دشت توسط چاهها ،قناتها و
چشمهها صورت میگیرد .براساس مدارک اطالعات پایه منابع آب
استان ،تعداد کل چاههای رسمی موجود در دشت برابر 33957
حلقه ،قناتها معادل  87رشته و چشمهها نیز  69دهنه هستند.
طبق محاسبات بیالن آب زیرزمینی آبخوان ،کل برداشت از منابع
آب زیرزمینی ،ساالنه در حدود  903میلیون مترمکعب بوده ،که
 %85این مقدار توسط چاههای عمیق و نیمهعمیق برداشت شده
و الباقی از طریق چشمهها و قناتها تخلیه میشود .در مجموع،
عوامل تغذیهکننده آبخوان  800مترمکعب محاسبه شده ،که

(ب)

(الف)

شکل  -2درصد توزیع و کاربری؛ الف) تعداد چاهها و ب) حجم برداشت ساالنه در منطقه مورد مطالعه )(TRWC, 2012
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نرمافزار ال مان م حدود  MODFLOWپرداخت ند .در شککک کل 3
مقطع عرضککی هیدروژئولوژی مربوب به سککیسککتم سککفرههای آب
زیرزمینی د شتهای جنوب غربی تهران نمایش داده شده ا ست.
همچنین اطالعات مربوب به تعداد چاهها و گالریهای برداشکککت
آب زیرزمینی به همراه میزان برداشکککت از آنها برای بازه زمانی
بین  1968تا  2012بهتفکیک برای سفرههای مختلف در منطقه
مورد مطالعه در جدول  1آورده شده است.

 -3مدلسااازی فرونشااساات زمين در دشااتهای جنوب
تهران و صحتسنجی آن
) Mahmoudpour et al. (2016با مدل سازی عددی سه سفره
آب زیرزمینی ،به مطالعه و تخمین نشست زمین در اثر استخراج
آبهای زیرزمینی در د شتهای جنوب غربی تهران با ا ستفاده از

شکل  -3مقطع عرضی هيدروژئولوژی ()Mahmoudpour et al., 2016
جدول  -1اطالعات مربوط به تعداد چاهها و گالریهای برداشت آب زیرزمينی ()Mahmoudpour et al., 2016
برداشت از چاهها

برداشت از گالریهای نفوذ

جمع برداشت

(ميليون مترمکعب)

(ميليون مترمکعب)

522

393

1031/8

-

-

272

1233/9

76

71

972/4

167

26

1907/8

سال

تعداد چاهها

1968

3906

638/8

1983

7304

985/7

-

1994

8950

961/9

286

2003

26076

901/4

2012

32518

1881/8

(ميليون مترمکعب)

تعداد گالریهای نفوذ

مطابق شکککل  ،1پهنه جنوبی تهران به سککه پروفیل تقسککیم
شده است .اولین پروفیل در امتداد خط  ABواقع در شمال شرق
و شامل  13ایستگاه بوده است .این خط از ایستگاه  Z1آغاز شده
و در ای ستگاه  Z13به پایان میرسد و دارای طول تقریبی 16/36
کیلومتر ا ست .پروفیل دوم در طول خط  CDبهطول تقریبی 38
کیلومتر ،در جنوب شرقی منطقه در جهت  NE-SWقرار دا شته
و شامل  18ای ستگاه پایه ا ست .این خط از ای ستگاه  S1شروع
شکککده و در ایسکککتگاه  S18بهپایان میرسکککد .همچنین پروفیل
شمال-جنوب غربی منطقه با  11ای ستگاه با خط  EFن شان داده
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شده ،که این خط از ای ستگاه  K5شروع شده و در ای ستگاه K15

بهپایان میر سد .پس از تحلیلهای انجام شده ،ن شان دادند که
میزان فرونشککسککت ایسککتگاههای مختلف مفروض در پروفیلهای
زمین در د شت جنوبی تهران مطابق نمودارهای شکل  4بوده و
پیشبینی نمود ند که با فرض پم پاژ ثا بت در برداشککککت آب
زیرزمینی ،میزان فرونشست زمین در این محدوده از سال 2012
تا سککککال  2018بهمیزان  33سککککانتیمتر افزایش می یا بد
(.)Mahmoudpour et al., 2016
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شکل  -4ميزان فرونشست زمين در دشت جنوب غربی تهران ()Mahmoudpour et al., 2016
بهواسککطه پمپاژ آب در چاههای برداشککت مختلف در مقطع CD

با توجه به تراکم سککککونت شکککهری و روسکککتایی و وسکککعت
فعالیتهای ک شاورزی و صنعتی در جنوب شرق ا ستان تهران و
همچنین وجود مسککیرهای اصککلی ارتباطی و حمل و نقل ریلی و
جادهای با شککرق کشککور ،این منطقه دارای اهمیت ویژهای بوده و
باید عوامل مؤثر بر پدیده فرونشککسککت ،بهدقت موردارزیابی قرار
گیرند .بنابراین ،مطالعه این محدوده با انتخاب پروفیل  CDدر
اولویت این تحقیق قرار گرفته و بررسکککی شکککده اسکککت .در این
پژوهش ،برای بررسککی فرونشککسککت پهنه جنوب شککرقی تهران از
نرمافزار  GEOSTUDIOا ستفاده شده و مدل سازی به صورت
ترکیب ماژولهای  SEEP/Wو SIGMA/Wآن انجام گرفته است.
بهطوریکه در ابتدا ،شرایط اولیه شامل وضعیت تنشهای برجا و
سککطح و فشککار آب زیرزمینی شککبیهسککازی شککده و سککپس برای
مدلسککازی برداشککت آب و پایین رفتن سککطح ایسککتایی ،تحلیل
تراوش پایدار انجام شده است .درنهایت ،بررسی و ارزیابی نشست
زمین با تحلیل تغییر حجم در المان خاکها ،بهواسککطه تغییرات
تنش مؤثر ناشی از کاهش فشار منفذی و نشست صورت پذیرفته
اسکککت .برای اعتبارسکککنجی ،از تحقیق Mahmoudpour et al.
) (2016استفاده شده و فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمینی

(دارای  18ایستگاه برداشت) ،به صورت پروفیل نشست از اتصال
میزان حداکثر ن ش ست ایجاد شده در هر ای ستگاه محا سبه شده
اسککت .صککحتسککنجی مدل برای کلیه ایسککتگاههای موجود در
پروفیل  CDانجام و نتایج بهد ست آمده با یکدیگر مقای سه شده،
که نتایج فقط برای ایسککتگاه  Stat.7بهعنوان نمونه آورده شککده
است.
شکککل  ،5هندسککه و پروفیل خاک مورد بررسککی برای گمانه
ایسککتگاه  Stat.7را نشککان میدهد .کلیه مشککخصککات مکانیکی و
مقاومتی خاک مورد استفاده در تحقیق حاضر در جدول  2آورده
شکککده ،که براسکککاس اطالعات گمانهها و چاههای برداشکککت آب
زیرزمینی مطابق مقاله ) Mahmoudpour et al. (2016انتخاب
شککده اسککت .مدل رفتاری اسککتفاده شککده برای پروفیل خاک در
تحقیق حا ضر ،مدل رفتاری موهر -کولمب بوده ،که در آن تنش
مؤثر خاک برا ساس تغییرات سطح آب زیرزمینی ،تغییر میکند
و در نهایت تغییرات تنش مؤثر خاک باعث ایجاد کرنش و تغییر
حجم در المانهای خاک و فرونشست در مدل میشود.

1,090

Pumping well
990
890
790

590
490
390

Elevation - m

690

290
190
90

7,990

7,490

6,990

6,490

5,990

5,490

4,990

4,490

3,990

3,490

2,990

2,490

1,990

1,490

990

490

-10
-10

Distance - m

شکل  -5مدل سازی پروفيل خاک برای ایستگاه Stat.7
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جدول  -2مشخصات مکانيکی الیههای خاک استفاده شده در تحقيق حاضر
ضخامت
الیه

نام خاک

شاخص

شاخص

ضریب

ضریب

فشردگی
)(Cc
0/31

تورم
)(Cr
0/19

نفوذپذیری
افقی )(m/s
5/1×10-10

نفوذپذیری قائم
)(m/s
3/4×10-10

0/18

3/3×10-10

2/2×10-10

0/28

2/1×10-10

1/4×10-10

وزن مخصوص
)(kN/m3

تخلخل
)(e
0/67

0/25
0/33

I

CL-ML

متوسط
)(m
17/21

16/55

II

CL

22/10

16/88

0/64

III

CL-ML

29/39

20/52

0/73

آب از تراز باالتر به تراز پایینتر ایجاد شده است.
در ادا مه پنج ایسکککت گاه  Stat.13 ،Stat.9 ،Stat.7 ،Stat.5و
 Stat.15از کل  18ایسکککت گاه مختلف برداشکککت آب زیرزمینی
برر سی شده موجود در جنوب غرب تهران به صورت نمونه طی
مدت  44سککال از سککال  1968تا  ،2012مورد ارزیابی و تشککریح
قرارگرفته و نتایج مدل سازی برای آنها ارائه شده است .ایستگاه
 Stat.5در مختصککککات حدودی ( 3938516و  )525923قرار
داشته و عمق اولیه آب زیرزمینی در آن  12متر پایینتر از سطح
زمین است و با درنظر گرفتن میزان برداشت میانگین  84میلیون
مترمک عب در سککککال ،عمق آب زیرزمینی به عمق  33متری
میرسد .همچنین مختصات تقریبی ایستگاه برداشت  Stat.7برابر
( 3937417و  )524021بوده و در اثر برداشکککت م یانگین 89
میلیون مترمکعب ساالانه از این ایستگاه ،تراز اولیه آب زیرزمینی
در حدود  22متر پایینتر رفته است.
گ ما نه  Stat.9نیز در مختصکککات جغراف یایی ( 3934890و
 )521956واقع شکککده و عمق آب زیرزمینی در این ایسکککت گاه
بهدلیل اسککتخراج  88میلیون مترمکعب در سککال ،از عمق  9متر
به عمق  31متری رسککیده اسککت .گمانه مسککتقر در مختصککات
( 3932912و  )517989نیز با نام  Stat.13معرفی شکده ،سکطح
تراز آب زیرزمینی در اثر برداشککت میانگین سککالیانه  57میلیون
مترمکعب ،از تراز  8متری سککطح زمین بهعمق  19متری کاهش
یافته اسککت .پس از انجام تحلیلها ،نتایج محاسککبه شککده برای
فرونشست زمین ،تغییرات فشار آب حفرهای و تنش مؤثر قائم در
اثر تغییرات سکککطح تراز آب زیرزمینی در گمانه  Stat.7بهترتیب
در شکلهای  6تا  8نشان داده شده است.

الزم به توضیح است که پس از تکمیل ساخت هندسه مدل،
مطابق شکل  ،5محیط مدل با ا ستفاده از المانهای چهار ضلعی
چ هار گرهی و با درنظرگرفتن ا ندازه ال مان ها بهصکککورت ریز،
مشبندی شده ا ست .تحلیل ح سا سیت بر روی عوامل مؤثر از
جمله اندازه المانها و مشبندی مجاور گمانه برداشککت و محیط
اطراف آن ،پس از طی فرآیند تکرار و کنترل ،صکککورتپذیرفته و
در ن ها یت بهترین ا ندازه مشب ندی که منجر به اسکککتخراج
پا سخهای دقیق شده ،برای انجام تحلیلها انتخاب شده ا ست.
بنابراین ،با توجه به این که محدوده اطراف چاه های برداشکککت
موردبررسکککی قرار گرفته ،لذا اندازه المانها در نواحی نزدیک به
آنها ،بهصککورت مشبندی ریزتر اعمال شککده ،بهطوریکه تعداد
کل المانهای مورد اسککتفاده برای مشبندی مدل 8624 ،المان
بوده است.
تعریف شکککرایط مرزی برای مرزهای هیدرولیکی و مرزهای
مکانیکی با یکدیگر متفاوت اسکککت .برای اعمال شکککرایط مرزی
مکانیکی در مدل سازی عددی حا ضر ،کف مدل در هر دو جهت
افقی و قائم گیردار لحاظ شده است ،ولی مرزهای کناری فقط در
جهت محور افقی ثابت شکککده و بهمنظور تغییر مکان و جابجایی
آزادانه ،در جهت قائم آزاد هسکککتند .برای اعمال شکککرایط مرزی
هیدرولیکی برای تعریف تغییر تراز آب زیرزمینی در اثر برداشککت
از طریق گمانه نیز از شرایط مرزی ( Headف شار متناظر با ارتفاع
آب) برای مرزهای کناری و برای تعریف فشار صفر در سطح مدل
از  Pressure Headاستفاده شده است .شرایط مرزی  Headبرای
حالت وجود یک سککطح بار آبی ثابت برای تمام نقاب این سککطح
بهکار میرود و برای مدلسازی برداشت آب از طریق چاه بر روی
دو مرز کناری ،با توجه به ارتفاع آب در هر گمانه ،تغییرات سطح

شکل  -6فرونشست ناشی از برداشت آب زیرزمينی در ایستگاه Stat.7
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شکل  -7فشار آب حفرهای پس از برداشت آب زیرزمينی در ایستگاه Stat.7

شکل  -8تنش مؤثر قائم پس از برداشت آب زیرزمينی در ایستگاه Stat.7

از نککرمافککزار  GEOSTUDIOدر مککقککایسککککه بککا پککژوهککش
) Mahmoudpour et al. (2016وجود دا شته و میتوان بیان کرد
که اسکککت فاده از این نرمافزار برای تحل یل و بررسکککی مسکککئ له
فرون ش ست زمین با درنظر گرفتن تغییرات سطح تراز آب در اثر
برداشککت و اسککتخراج آب ،منجر به پاسککخهای مناسککب و دقیق
میشود.

با توجه با توضککیحات ارائه شککده و پس از انجام تحلیلهای
الزم ،نشکککسکککت زمین در محدوده جنوب شکککرقی تهران در اثر
برداشت آب زیرزمینی برای تمامی ایستگاههای مستقر در مقطع
 CDمحاسبه و نمودار پروفیل نشست در این منطقه مطابق شکل
 9رسم شده است .همانطور که دیده می شود ،تطابق مناسب و
قابل قبولی بین نتایج بهد ست آمده در مطالعه حا ضر با ا ستفاده

شکل  -9پروفيل نشست محاسبه شده برای مقطع  CDدر مطالعه حاضر و پژوهش )Mahmoudpour et al. (2016
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برداشت آب زیرزمینی ،درصد برداشتهای مختلف شامل 7 ،5 ،3
و  9درصد برداشت متوسط ساالانه درنظرگرفته شده و تغییرات
برگشت آب به سفرههای زیرزمینی نیز معادل  60 ،40و  80درصد
برداشت متوسط ساالنه لحاظ شده است .در شکل  10برای
ایستگاههای برداشت مختلف نتایج پروفیل فرونشست برای
تغییرات برداشت ساالنه آورده شده است.

 -4نتایج
 -4-1بررسی تغييرات فرونشست زمين
با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،1میزان برداشت
متوسط ساالانه برای چاههای برداشت مختلف معادل  100میلیون
متر مکعب در سال درنظرگرفته شده است .بهمنظور بررسی تأثیر

شکل  -10پروفيل فرونشست برای تغييرات برداشت ساالنه و برگشت  %80آب

در بررسیهای قبل ،میزان برگشت آب معادل  %80میزان

برداشت آب نیز در شکل  12برای ایستگاههای برداشت مختلف

برداشت درنظر گرفته شده بود .مقادیر مختلف برگشت آب مورد

آورده شده ،که مطابق آن ،با افزایش درصد برداشت آب زیرزمینی،

بررسی شامل  60 ،80و  40درصد است و میزان برداشت آب

مقادیر فرونشست افزایش مییابد .این تغییرات بهدلیل تغییر در

زیرزمینی نیز معادل میانگین ساالنه برداشت در هر ایستگاه در

شرایط ژئوتکنیکی زمین نظیر جنس الیههای خاک و ضخامت

نظر گرفته شده است .در شکل  11برای ایستگاههای برداشت

مختلف آنها ،عمق چاههای پمپاژ و تغییر میزان دبی برداشتی در

مختلف نتایج پروفیل فرونشست برای تغییرات درصد برگشت آب

چاههای مختلف ایجاد میشود.

آورده شده است .مقادیر فرونشست در برابر تغییرات درصد

شکل  -11پروفيل فرونشست برای تغييرات درصد برگشت آب و برداشت %5
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شکل  -12فرونشست به دست آمده در برابر تغييرات درصد برداشت آب برای ایستگاههای برداشت مختلف

برداشت  Stat.13 ،Stat.9 ،Stat.7 ،Stat.5و  ،Stat.15پروفیل
فرونشست نسبت به عمق چاههای برداشت ترسیم شده ،مطابق
نتایج بهدست آمده میتوان بیان نمود که با افزایش عمق چاهها،
میزان فرونشست کاهش یافته است .علت این پدیده ،دور شدن
عمق برداشت آب نسبت به سطح زمین بوده ،بهطوریکه فاصله
تاثیر بین محل فرونشست و محل تغییرات تنش مؤثر ،افزایش
یافته و در نتیجه میزان فرونشست در سطح زمین کاهش مییابد.

پروفیل فرونشست زمین نسبت به فاصله شعاعی از محور
چاههای برداشت برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5
 Stat.13 ،Stat.9و  ،Stat.15در شکل  13ترسیم شده است.
همانطورکه مشاهده میشود ،با افزایش فاصله شعاعی از محور
چاهها میزان فرونشست کاهش یافته ،بهطوریکه در فاصلهی
محوری معادل دو برابر عمق چاه ،مقادیر فرونشستها تقریباا به
صفر متمایل میشود .همچنین در شکل  14برای پنج ایستگاه

شکل  -13پروفيل فرونشست زمين نسبت به فاصله شعاعی از محور چاههای برداشت
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شکل  -14پروفيل فرونشست نسبت به عمق چاههای برداشت

آبهای سطحی بههمراه استفاده از انواع روشهای حفاظت از
آبخوانها و کاهش و بهینهسازی مصرف است.

با توجه به اینکه بیشترین میزان آب برداشتی از منابع آب
زیرزمینی صرف آبیاری زمینهای کشاورزی میشود ،با حفاظت
آب در مصارف کشاورزی و استفاده از روشهای آبیاری نوین مانند
آبیاری قطرهای بههمراه انجام اقداماتی همچون بیان مشکالت و
افزایش سطح دانش بهرهبرداران ،عدم صدور مجوزهای جدید
حفاری ،طوالنی نمودن دوره آبیاری ،تغییر الگوی کشت و کنترل
دقیق در برداشت از منابع آب زیرزمینی با نصب کنتورهای حجمی
و تعیین قیمت مناسبی بهعنوان آببهای کشاورزی ،امکان کاهش
میزان افت سطح آب زیرزمینی و پیامدهای ناشی از آن وجود
دارد .الزمبهذکر است که الزاماا بهکارگیری یک راهکار بهتنهایی
نمیتواند مثمرثمر واقع شود .بنابراین راهحل مشکالت ،اجرای
تلفیقی از راهکارهای قابلاجرا برای بهرهبرداری حداکثری از

 -4-2بررسی تغييرات فشار آب حفرهای
پروفیل فشار آب حفرهای برای درصدهای مختلف تغییرات
برداشت ساالنه برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.9 ،Stat.7 ،Stat.5
 Stat.13و  Stat.15در شکل  15نشان داده شده است .مطابق این
شکل حداکثر فشار آب حفرهای در بین ایستگاهها از 475
کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.15تا  125کیلوپاسکال در ایستگاه
 Stat.5متغیر بوده و همچنین با افزایش درصد تغییرات برداشت
ساالنه ،میزان فشار آب حفرهای کاهش یافته است.

شکل  -15پروفيل فشار آب حفرهای برای درصدهای مختلف تغييرات برداشت ساالنه
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کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.15تا  110کیلوپاسکال در ایستگاه
 Stat.5برای برگشت آب  %40متغیر بوده و همچنین با افزایش
درصد برگشت آب ،میزان فشار آب حفرهای نیز افزایش یافته
است.

در شکل  16برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5

 Stat.13 ،Stat.9و  Stat.15پروفیل فشار آب حفرهای برای
درصدهای مختلف برگشت آب ترسیم شده است .مطابق این شکل
حداکثر فشار آب حفرهای در بین ایستگاهها حدوداا از 470

شکل  -16پروفيل فشار آب حفرهای برای درصدهای مختلف برگشت آب

شکل ،تغییرات حداکثر تنش مؤثر در بین ایستگاهها از 1690
کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.5تا  1490کیلوپاسکال در ایستگاه
 Stat.15محاسبه شده و همچنین با افزایش درصد تغییرات
برداشت ساالنه ،میزان تنش مؤثر نیز افزایش یافته است.

 -4-3بررسی تنش مؤثر
در شکل  17برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5

 Stat.13 ،Stat.9و  Stat.15پروفیل تنش مؤثر برای درصدهای
مختلف تغییرات برداشت سالیانه ترسیم شده است .مطابق این

شکل  -17پروفيل تنش مؤثر برای درصدهای مختلف تغييرات برداشت ساالنه
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 1800کیلوپاسکال در ایستگاه  Stat.5تا  1480کیلوپاسکال در
ایستگاه  Stat.15متغیر بوده و با افزایش درصد تغییرات برداشت
ساالنه ،از میزان تنش مؤثر کاسته شده است.

در شکل  18برای پنج ایستگاه برداشت ،Stat.7 ،Stat.5

 Stat.13 ،Stat.9و  Stat.15پروفیل تنش مؤثر برای درصدهای
مختلف برگشت آب ترسیم شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،حداکثر تنش مؤثر در بین ایستگاههای مورد مطالعه از

شکل  -18پروفيل تنش مؤثر برای درصدهای مختلف برگشت آب

 با کاهش میزان درصد برگشت آب به سفره آب زیرزمینی،
مقادیر فرونشست در ایستگاههای برداشت افزایش مییابد.
بهطوریکه با کاهش درصد تغییرات برگشت از  80تا  40درصد
و نصف شدن میزان برگشت آب ،میزان فرونشست حداکثر در 21
ایستگاه برداشت ،از  112سانتیمتر به  157سانتیمتر افزایش یافته
و در حدود  39درصد تغییرات داشته است؛
 با توجه به اینکه بیشترین میزان آب برداشتی از منابع آب
زیرزمینی صرف آبیاری زمینهای کشاورزی میشود ،با حفاظت
آب در کشاورزی و بهبود روشهای آبیاری بهعالوه انجام اقداماتی
همچون بیان مشکالت و افزایش سطح دانش بهرهبرداران و کنترل
دقیق در برداشت از منابع آب زیرزمینی با نصب کنتورهای حجمی
میتوان میزان افت سطح آب زیرزمینی و پیامدهای ناشی از آن
بخصوص نشست سطح زمین را بهحداقل رساند.

 -5نتيجهگيری
در این تحقیق ،به بررسی فرونشست ایجاد شده در دشتهای
جنوب شرقی تهران در اثر برداشت آب زیرزمینی با استفاده از
نرمافزار المان محدود  GEOSTUDIOپرداخته شد .ابتدا
مدلسازی براساس برداشت میانگین ساالنه انجام و سپس برای
بررسی دقیقتر درصد تغییرات ساالنه  7 ،5 ،3و  9درصد مورد
بررسی قرار گرفته است .عالوهبر برداشت ،میزان برگشت آب به
سفره آب زیرزمینی نیز در مدلسازیها لحاظ شده ،که برای
درصدهای معادل  60 ،80و  40درصد برداشت متوسط ساالنه
مطالعه شده است .نتایج بررسی شده شامل پروفیل فرونشست،
تنش کلی و تنش مؤثر است .مهمترین نتایج بهدست آمده از
تحقیق حاضر بهشرح ذیل است:
 میزان تغییرات سطح آب و عمق حفاری گمانهها بر میزان
فرونشست زمین مؤثر است بهطوری که با افزایش عمق حفاری
گمانهها و افزایش تغییرات سطح آب (افزایش میزان برداشت آب)
مقادیر فرونشست افزایش خواهد یافت؛
 با بررسی درصد تغییرات برداشت آب زیرزمینی از ایستگاههای
برداشت موردنظر ،مالحظه میشود که میزان فرونشست حداکثر
در  21ایستگاه برداشت ،از  112سانتیمتر به  136سانتیمتر
افزایش یافته و در حدود  21درصد افزایش داشته است؛
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مصاحبه
 اتكاي زياد بخش آب به منابع مالي دولتي و عدم تنوع در
منابع مالي براي اجراي طرحها در وضع موجود؛
 کمتوجهي به بسترسازي و ايجاد انگيزه و جذابيتهاي مورد
نياز براي توسعه مشارکت بخش خصوصي؛
 پايين بودن شاخص برخورداري جمعيت روستايي از آب
آشاميدني بهداشتي و کمبود آب براي آبرساني به روستاها؛
 عدم تناسب ساختار مديريت آب کشور با مديريت مبتني
بر رويكرد حوضهاي و نگرش يكپارچهنگر با رعايت
مالحظات آمايش سرزمين؛
 ضعف در واگذاري مديريت بهرهبرداري و نگهداري
تأسيسات آب و آبياري به تشكلهاي بهرهبرداران؛
 عدم تحويل حجمي آب؛
 فقدان رژيم حقوقي ناظر بر سرمايهگذاري در بخش آب
بهويژه تخصيص آب به سرمايهگذاران در زمان خشكسالي؛

آقای مهندس تقی زاده خامسی
معاون محترم آب و آبفا وزارت نیرو

 رقابت بينبخشي در تقاضاهاي فزاينده آب؛

 عدم تعادل در سرمايهگذاري و همزماني دراجراي طرحهاي
باالدستي و پائين دستي آب و خاک؛

* لطفا معرفی اجمالی از خودتان بفرمایید.
 بهنام خدا .تقي زاده خامسي هستم .قبل از اين سمت شهردارمشهد بودم و سوابق اجرائي اينجانب بهشرح زير است :مديرعامل
و رئيس هئيت مديره سازمان آب منطقهاي تهران ( 5سال) ،معاون
شهرداري تهران ( 10سال) ،معاون فني و عمراني استانداري
خراسان ( 7سال) و  12سال نيز فعال بخش خصوصي بودهام.

 عدم وجود سامانه منسجم آمار و اطالعات در منابع و
مصارف آب.
ب) فرصتها

 وجود امكانات طبيعي مناسب در کشور و موقعيتمناسب
جغرافيايي و هيدروژئوپوليتيك؛

* مهمترین چالشها و فرصتهای مدیریت آب کشور از

 روند رو به رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي در
زمينههاي مختلف در بخش و وجود زمينههاي مناسب براي
حضور بخش خصوصي و نيز تنوعبخشي مالي و تجهيز و
جلب سرمايههاي بخش غيردولتي؛

نظر شما چیست؟
 براساس آنچه که در برنامه ششم توسعه مصوب شده است،مهمترين چالشها و فرصتهاي بخش آب کشور عبارتند از:
الف) چالشهای عمده:

 توجه ويژه مسئوالن ارشد نظام به مهار آبهاي استانهاي
مرزي و استفاده بهينه از اين منابع؛

 تغييرات آب و هوايي و خشكساليها؛

 کاهش شديد سهم سرانه منابع آب تجديد شونده؛

 توجه ويژه مسئولين بخش آب به مسائل نرمافزاري بخش
آب و مديريت صحيح در اين بخش (در شرايط کنوني)؛

 برداشت و استحصال بيرويه آب از منابع زيرزميني و وجود
اضافه برداشت تجمعي بيش از  130ميليارد مترمكعب؛

 توجه به يكپارچهسازي برنامههاي کالن ملي و آمايش
سرزمين با برنامههاي بخش؛

 بهرهوري پايين در مصرف آب در بخشهاي کشاورزي،
شرب و صنعت؛

 افزايش ميزان همكاري بخش کشاورزي در زمينه کاهش
مصرف در اين بخش و ارتقاي بهرهوري؛

 وجود آاليندههاي روزافزون و فاضالبها و افزايش روند
آلودگي منابع آب کشور؛

 گسترش کاربرد فناوريهاي اطالعات و ارتباطات (نظير RS

 غفلت نسبي نسبت به منابع آب غيرمتعارف؛

 ساختار نامناسب و غيرمتوازن اقتصاد بنگاهداري در بخش
آب و افزايش قيمت تمامشده طرحهاي آب در کشور؛

و )GIS؛

 توسعه بازار آب ،توجه ويژه به اقتصاد آب و ارتقاي بهرهوري
آب؛

 فاصله زياد بين هزينه تمامشده و قيمت فروش آب به
مصرفکنندگان؛
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 توليد و تعميق دانش و فناوري با استفاده از پژوهشهاي
73

سال چهارم ،شماره  ،2تابستان 1398

مصرف عادالنه و بهينه منابع آبي؛

مبتني بر نيازهاي فعلي و آتي بخش؛

 مديريت و مبادله اطالعات ،بهبود وضعيت دادههاي موجود
براي مديريت بهتر منابع آبي؛
همانگونه که مالحظه ميشود ،چارچوب سازماني و ساختار يكي
از اين  13حوزه است .بنابراين چنانچه برونداد بخش آب مطلوب
نيست ،اين امر نميتواند تنها ناشي از ساختار باشد و بايد ساير
علل را نيز بررسي و نقاط ضعف را مرتفع نمود .در شرايط کنوني،
فقدان ساختاري برمبناي حوضه آبريز يكي از مشكالت بخش آب
است که در حالحاضر وزارت نيرو با انجام مطالعاتي تالش دارد تا
بهنحو مطلوب اين ساختار را پيادهسازي نمايد .البته اين امر در
قانون احكام دائمي نيز تكليف شده و بايد در گام بعدي براي
موفقيت اين امر ،وفاق ملي نيز بر سر ساختار ايجاد شود که مقرر
است در قالب تدوين آييننامه براي اين ماده قانوني ،اين امر محقق
شود.

 ارتقاي تواناييها و دانش علمي و فني براي دستيابي به
روشهاي نوين توليد و استحصال آب شيرين؛
 امكان افزايش سهم بخش کشاورزي در اقتصاد ملي
متناسب با سهم اعتبارات و سرمايه گذاري مناسب؛
 امكان جلب مشارکت بهرهبرداران در مديريت بهرهبرداري،
نگهداري و حفاظت از منابع آب و خاک؛
 امكان استفاده چندمنظوره از آب در توليد محصوالت
کشاورزي (آبزي ،دام ،زراعت و)...؛
 امكان بهرهبرداري بهينه از منابع آب در بخش کشاورزي؛
 امكان توليد برخي از محصوالت کشاورزي با استفاده از
منابع آب شور و لب شور؛
 امكان کشت در محيطهاي کنترل شده (گلخانهها)؛

 امكان توليد برخي از محصوالت کشاورزي با استفاده از
منابع آب فراسرزميني؛

* نقش بخش خصوصی در سرمایهگذاری ،اجرا و

* آیا ساختارهای فعلی وزارت نیرو اعم از مدیریتی و

بهرهبرداری از تاسیسات آب و فاضالب چگونه است و آیا

اجرایی برای مدیریت آب کشور مناسب است؟ اگر نه چه

نیاز به بازبینی وجود دارد؟

تغییراتی نیاز است؟

 محدوديت اعتبارات در بخش دولتي و ضرورت اجراي پروژههايتأمين آب شرب و تصفيه فاضالب ،ظرفيت و توان بخش خصوصي
از نظر سرعت و کيفيت اجرا و بهرهبرداري ،کاربرد بيشتر نوآوري
و فنآوريهاي جديد در بخش خصوصي و بهبود فضاي کسبوکار
را ميتوان از داليل عمده مشارکت بخش آب و آبفا با بخش
خصوصي در امر سرمايهگذاري ،اجرا و بهرهبرداري از تأسيسات
آب و فاضالب دانست .در حالحاضر بيش از  155قرارداد در بخش
آب و فاضالب بهروشهاي  BOO ،BOTو بيعمتقابل از طريق
سرمايهگذاري بخش خصوصي منعقد شده است که مجموع
سرمايهگذاري صورتگرفته توسط بخش خصوصي در قراردادهاي
مذکور ،با احتساب هزينههاي بهرهبرداري بلندمدت و بازسازي و
نوسازي اساسي در طول مدت قرارداد در دوره  20ساله ()1417
به قيمت پايه سال  ،1397بالغ بر  120هزار ميليارد ريال است.
ميزان تعهد پرداخت به سرمايهگذاران بخش خصوصي بابت
خريد تضميني آب و پساب نيز در يك دوره  20ساله بهقيمت پايه
سال  ،1397حدود  170هزار ميليارد ريال است .اين ميزان در
مقايسه با سرمايهگذاري انجام شده توسط بخش خصوصي در اين
دوره ،که بيش از  120هزار ميليارد ريال برآورد شده و با درنظر
گرفتن محدوديت منابع مالي عمومي و همچنين تعهدات وزارت
نيرو درخصوص تأمين مطمئن آب شرب و تصفيه فاضالب و
استفاده از پساب بهعنوان منبع جايگزين آب ،در مجموع در جهت
صرفه و صالح دولت است.
يكي از چالشهاي اصلي درخصوص سرمايهگذاري بخش
خصوصي در پروژههاي آب و آبفا واقعي نبودن قيمت آب است که

 ساختارها اگرچه مهم هستند اما تمام مسئله ما نيستند .براساسمطالعات ( GWPهمكاريهاي جهاني آب) براي پيادهسازي
مديريت بههمپيوسته منابع آب 13 ،حوزه کليدي نيازمند تغييرات
وجود دارند که به شرح زير هستند:
 سياستگذاريها ،تعيين اهداف مصرف آب ،حفاظت از
منابع آب؛

 چارچوبهاي قانوني ،وظايف براي تحقق اهداف و
سياستها؛
 تأمين منابع مالي ،ساختارهاي تشويقي ،تخصيص منابع
مالي براي تحقق نيازهاي آتي؛
 ايجاد يك چارچوب سازماني ،اشكال و کارکردها؛
 ظرفيتسازي نهادي ،توسعه منابع انساني؛
 ارزيابي منابع آب ،شناخت منابع و نيازها؛

 برنامهريزي براي  ،IWRMترکيب گزينههاي مختلف
توسعه ،نحوه تقابل جوامع انساني و مصرف منابع؛
 مديريت تقاضا ،مصرف کارآمدتر منابع آبي؛
 ابزار تغييرات اجتماعي ،بسترسازي براي ايجاد يك جامعه
مدني با توجه خاص به موضوع منابع آبي؛
 حل اختالف ،مديريت تعارضات و تضمين تقسيم (عادالنه)
منابع آب؛
 ابزار نظارتي ،از جمله تعيين محدوديتهاي تخصيص و
مصرف آب؛
 ابزار اقتصادي ،استفاده از ارزشگذاري و قيمتگذاري براي
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 -4اجراي چهار پايلوت مديريت مشارکتي در چهار استان کشور.
همچنين در اين راستا و بهمنظور افزايش اثربخشي طرح و
دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده ،اقدامات زير ضروري است:
 -1عدم بخشينگري و ترجيح منافع ملي در مقابل منافع سازماني
و توجه به توليد پايدار بهجاي اهداف کوتاهمدت مبني بر افزايش
توليد ناپايدار؛
 -2مطابق با مواد قانوني مرتبط با تامين هزينه خريد و نصب
کنتور هوشمند (ماده  12قانون توزيع عادالنه آب و تبصره  1قانون
تعيين تكليف و  ) ...در حالحاضر ،تأمين هزينه خريد و نصب
کنتور هوشمند حجمي برعهده کشاورز است .در اليحه بودجه
سال  ،1397وزارت نيرو بهمنظور کمك به کشاورزان پيشنهاد
نمود هزينه کنتور از محل  %85کمكهاي بالعوض براي اجراي
آبياري نوين تأمين شود .ولي اين موضوع در قانون بودجه لحاظ
نشد و در تبصره  8قانون بودجه مذکور مقرر شد هزينه کنتور
بهعنوان  %15آورده کشاورز پذيرفته شود .در اين راستا الزم است
اهتمام بيشتري براي اجراي تبصره مذکور بهعمل آيد.
 -3همكاري در زمينه پر و مسلوبالمنفعه نمودن چاههاي
غيرمجاز ،باتوجه به اينکه برداشت از چاههاي غيرمجاز و اضافه
برداشت چاههاي مجاز دو عامل اصلي برهمزننده تعادل
آبخوانهاي کشور است ،الزم است با همكاري کليه وزارتخانههاي
ذيمدخل از جمله نيرو و جهاد کشاورزي اقدام الزم براي اين
منظور بهعمل آيد .از جمله اين اقدامات آزادسازي اراضي ملي
است که بهصورت غيرمجاز تصرف شده و با حفر چاه غيرمجاز
اقدام به کشاورزي در آنها شده است .در اين راستا الزم است
وزارتين جهاد کشاورزي و نيرو بهصورت همزمان اقدام الزم را
براي رفع تصرف اين اراضي و انسداد چاههاي غيرمجاز بهعمل
آورند.
 -4باعنايت به مصوبات پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب ،يكي
از وظايف وزارت نيرو اصالح و تعديل پروانه بهرهبرداري چاههاي
کشاورزي براساس آب قابل برنامهريزي ابالغي و نيز آييننامه
بهينهسازي مصرف آب است که بهطور قطع اين مهم بدون
همكاري وزارت جهاد کشاورزي ميسر نخواهد بود .کميسيونهاي
رسيدگي به صدور پروانهها که متشكل از اعضاي وزارتين نيرو و
جهاد کشاورزي است بايد با سرعت و دقت نسبت به اصالح و
تعديل پروانهها اقدام و پروانههاي جديد را صادر نمايند.
همچنين «سند تعادلبخشي آبهاي زيرزميني (ذخيره
استراتژيك)» توسط کارگروهي متشكل از دبير کميسيون آب
شوراي عالي امنيت ملي ،مدير مطالعات آب و محيطزيست مرکز
پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،نمايندگان وزارتخانههاي
نيرو ،کشور ،جهادکشاورزي ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي،
ارتباطات و فناوري اطالعات ،آموزش و پرورش و نمايندگان
دادستاني کل کشور ،سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان صدا

باعث شده بخش عمده مشارکت بخش خصوصي بر مبناي خريد
تضميني آب/پساب توسط دولت باشد (بهجز قراردادهاي
بيعمتقابل) .از اينرو ايجاد تعهد و بارمالي براي دولت با توجه به
طوالني بودن مدت قراردادها از جمله کاستيهاي اين نوع
مشارکتها است .همچنين باتوجه به وضعيت درآمدي و
محدوديت منابع مالي و زيانده بودن بيشتر شرکتهاي
زيرمجموعه بخش آب و آبفا ،امكان خريد تضميني محصول از
محل منابع داخلي شرکتهاي سرمايهپذير فراهم نيست و خريد
تضميني آب بهناچار بايد از محل بودجه عمومي دولت انجام
پذيرد .در اين راستا ،راهکار اساسي که ميتواند منجر به خودگردان
شدن طرحها از طريق امكان فروش آب توسط بخش خصوصي به
قيمت تمامشده باشد ،اصالح تعرفه و قيمت آب است که درصورت
تعيين قيمت واقعي آب در بازار ،ضمن ايجاد فضاي رقابتي در بين
سرمايهگذاران ،تعهدات مالي دولت در فرآيند مشارکت کاهش
مييابد .در اين راستا بايد زمينه اصالح قوانين و مقررات موجود
از طريق مراجع ذيربط در دستور کار وزارت نيرو قرار گيرد.
* برنامههای معاونت آب و آبفا برای عبور از شرایط بحرانی
آب کشور به ویژه در زمینه منابع آب زیرزمینی چیست؟
 وزارت نيرو براي بهبود شرايط منابع آب زيرزميني و در نگاهحداقلي ،حفظ شرايط موجود ،طرح احيا و تعادلبخشي را
پيشنهاد نموده که در پانزدهمين جلسه شوراي عالي آب (سال
 )1394بهتصويب رسيده است .اين طرح مشتمل بر  15پروژه
است که  11پروژه وظيفه وزارت نيرو 3 ،پروژه وظيفه وزارت
جهادکشاورزي و  1پروژه وظيفه سازمان زمينشناسي کشور است.
هدف از اجراي اين طرح ،کنترل کسري مخزن ساالنه به ميزان
 5/6ميليارد مترمكعب طي مدت  6سال و جبران کسري تجمعي
آبخوانهاي کشور که بالغ بر  120ميليارد مترمكعب طي دوره 20
ساله است .با وجود اينکه سه پروژه از  15پروژه بهصورت مستقيم
برعهده وزارت جهادکشاورزي است ،انجام کليه پروژهها و اقدامات،
منوط به همكاري موثر و نزديك دو وزارتخانه نيرو و
جهادکشاورزي است.
در راستاي اجراي طرح احيا تاکنون اقدامات زير انجام گرديده
است:
 -1تدوين دستورالعملهاي طرح احيا و تعادلبخشي آب
زيرزميني با همكاري وزارت جهادکشاورزي؛
 -2تشكيل کارگروههاي تخصصي مشترک با حضور دو وزارتخانه
فوق و تدوين اهداف ،سياستها و برنامههاي اجرايي؛
 -3تشكيل کارگروه مشترک براي اجراي چهار طرح پايلوت در
چهار استان کشور (اصفهان ،تهران ،سمنان و فارس) بهمنظور
بررسي چالشهاي اجراي طرح و ارايه راهکارهاي الزم که نتايج
اين پايلوتها پس از نهاييشدن به کل کشور تسري خواهد يافت؛
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و سيما تهيه شده که مراحل تكميل آن براي تصويب و ابالغ در
دست اقدام است.

سیاستی را دنبال میکنید؟ تا چه اندازه این سیاستها
قابل اجرا است؟ چه موانعی بر سر راه است؟
 بههرحال يكي از برنامههاي کليدي وزارت نيرو در دولتدوازدهم ،بازچرخاني پساب و استفاده مجدد از آب است و اين
برنامه با جديت در وزارت نيرو دنبال ميشود .البته بايد توجه
داشت که در حالحاضر تصفيه فاضالبهاي شهري و روستايي در
حيطه وظايف وزارت نيرو است و فاضالبهاي صنعتي و زهابهاي
کشاورزي بايد توسط خود واحدهاي توليدي ،صنعتي ،خدماتي و
 ...تصفيه و بازچرخاني شود .در اين زمينه و باتوجه به کمبود آب
در اغلب مناطق صنعتي کشور ،صنايع اقدامات مناسبي را براي
بازچرخاني پساب و استفاده مجدد از آن (بهخصوص براي مصارف
فضاي سبز) انجام دادهاند و اين موضوع بهنوعي در اغلب صنايع
(بهخصوص صنايع بزرگ) در حال انجام است .درخصوص
فاضالبهاي شهري و روستايي نيز شايان ذکر است که در
حالحاضر بالغ بر  %50جمعيت شهري کشور تحت پوشش
سامانههاي جمعآوري و تصفيه فاضالب قرار دارند ( 330شهر) و
تاکنون بالغ بر  224واحد تصفيه فاضالب در کشور احداث شده
است .ظرفيت اسمي (فعلي) تصفيهخانههاي فاضالب شهري در
مدار ،در حالحاضر بالغ بر  4800مترمكعب در شبانهروز است.
همچنين وزارت نيرو فرآيندي را براي تخصيص پساب به مصارف
مجاز (بهلحاظ زيستمحيطي) تهيه و تدوين نموده و در چارچوب
آن پساب را به مصارف مختلف (اغلب صنعت و فضاي سبز)
اختصاص ميدهد .درخصوص احداث تصفيهخانههاي فاضالب،
شايان ذکر است که وزارت نيرو طي سالهاي اخير تالش نموده
تا بهدليل مشكالت کمبود منابع مالي دولت (که عمدهترين مشكل
در اين زمينه است) ،اين تأسيسات را با استفاده از سرمايهگذاري
بخش خصوصي و غيردولتي عملياتي نمايد که عملكرد موفقي نيز
در اين زمينه داشته است.

* در مورد شیرینسازی آبهای شور دریاها و انتقال به
مناطق کم آب نظرات موافق و مخالفی وجود دارد،
جمعبندی وزارت نیرو در این زمینه چیست؟
 مطابق با مواد  21 ،1و  29قـانون توزيع عادالنه آب ،اجازه وتخصيص بهرهبرداري از کليه منابع آب کشور شامل منابع متعارف
و غيرمتعارف که از مشترکات و در اختيار حكومت اسالمي است،
منحصراً با وزارت نيرو است .بر اين اساس وزارت نيرو موظف است
بهمنظور تأمين آب موردنياز کشور از هر طريق ممكن اقدام نمايد.
بدين لحاظ و در راستاي عمل به وظايف ذاتي خود ،وزارت نيرو
انجام مطالعات و بهرهبرداري از منابع آب متعارف و غيرمتعارف و
برنامهريزي براي تأمين آب براي مصارف مختلف کشور را در
دستورکار قرار داده است.
در همين راستا در شرايط حاضر يكي از سياستهاي اصلي
وزارت نيرو براي حل مشكل کمبود منابع آبي در حوضههاي
کمآب کشور ،عالوه بر انجام فعاليتهاي مرتبط با مديريت مصرف
و تالش براي اعمال سياستهاي مديريت تقاضا ،استفاده از
پتانسيل آبهاي غيرمتعارف (پسابها ،آبهاي شور و لبشور
درون سرزميني و نمكزدايي آب دريا و انتقال آن به مناطق
مصرف) و ايجاد تعادل بين منابع و مصارف در حوضههاي آبريز
است .براي عملياتي نمودن برنامههاي استفاده از منابع آب
غيرمتعارف در مناطق مختلف ،وزارت نيرو حسب مطالعات و
براساس ميزان کمبود آب اقدام مينمايد .در همين راستا
درخصوص انتقال آب از دريا ،مطالعات انتقال آب از خليج فارس
و درياي عمان به فالت مرکزي با پوشش  17استان در کشور در
حال انجام است .ماهيت اين طرح آبرساني به مناطقي است که
براساس مطالعات از نظر تنش آبي اولويتبندي شده و نيازمند آب
سالم و بهداشتي براي مصارف شرب و صنعت هستند .در اين طرح
حجم آب انتقالي از آب دريا بايد براساس پتانسيل منابع سطحي
و زيرزميني آبهاي متعارف و غيرمتعارف هر استان تعيين شود
و استفاده از منابع آب درياها و نمكزدايي آنها براساس مطالعات
مذکور عملياتي شده و خواهد شد .الزمبه گفتن است که وزارت
نيرو ضمن آنکه حسب وظيفه ذاتي خود ،ملزم به تأمين آب
مناطق مختلف کشور است ،اما رعايت مالحظات زيستمحيطي را
در اجراي برنامهها و طرحهاي خود در اولويت قرار داده است و لذا
اجراي هريك از طرحهاي توسعه منابع آب (اعم از متعارف و
غيرمتعارف) با اخذ مجوزهاي الزم از جمله مجوز ارزيابي
زيستمحيطي عملياتي خواهد شد.

* علت وجود تفکر سازهای برای تأمین آب بیشتر (ازجمله
انتقال آب دریا به حوضههای غیرساحلی) که در تضاد با
سیاستهای اعالمی وزارت نیرو از جمله مدیریت مصرف و
تقاضا و سازگاری با کمآبی قرار دارد در برنامههای کالن
وزارت نیرو چیست؟
 همانطور که گفته شد ،وزارت نيرو مطابق قانون و حسب وظايفقانوني خود موظف است بهمنظور تأمين آب موردنياز کشور از هر
طريق ممكن اقدام نمايد .در اين راستا و با توجه به اينکه کشور
ما در منطقه خشك و نيمهخشك دنيا قرارگرفته و لذا همواره در
طول دورههاي تاريخي با خشكسالي مواجه بوده ،ضروري است
وزارت نيرو مديريت منابع آب را طوري تنظيم که فارغ از طول
دوره اين خشكساليها ،کشور را با تنش و بحران آبي مواجه نكند.
برخالف آنچه شما عنوان کردهايد ،حل مسئله کمآبي ،در ديدگاه

* در مورد بازیافت و بازاستفاده از انواع پسابها چه
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کشور ،برنامههاي جامع و منسجمي را در حوزه مديريت کيفيت
منابع آب از مبدا تا نقطه مصرف طراحي و در دست اجرا دارد .در
همين راستا ،کارگروههاي اجرايي مديريت کيفيت منابع آب در
استانها متشكل از شرکتهاي آب منطقهاي و آب و فاضالب
شهري و روستايي ،دانشگاه علوم پزشكي و اداره کل محيطزيست
استان ،ضمن هماهنگي و تعامل با يكديگر ،برنامههاي ابالغي
کارگروه سياستگذاري و راهبري مديريت کيفيت آب وزارت نيرو
را در محورهاي زير اجرا مينمايد:

وزارت نيرو صرفاً بهمعني تأمين آب جديد نيست ،بلكه تالش بر
اين است که بهگونهاي برنامهريزي شود که نوع و شيوه مصرف را
با منابع آب موجود هماهنگ نماييم .وزارت نيرو تالش دارد تا
بهجاي انجام طرحهاي متعدد سازهاي تأمين آب ،موضوع مديريت
تقاضا ،مصرف بهينه آب ،بازچرخاني آب و اقداماتي از اين دست
را نهادينه نمايد که در اين زمينه اقدامات الزم را نيز آغاز کرده يا
به انجام رسانده است.
ميتوان گفت در دورههاي گذشته توجه اکثر دولتمردان به
سازه و ساخت سد معطوف بوده و به رويكردهاي مديريتي و
نرمافزاري کمتر پرداخته شدهاست .اما اين امر دليلي بر ناکارآمد
بودن سدها و سازههاي آبي ساخته شده و در دست ساخت و
مطالعه نيست .همانگونه که نگاه صرفاً سازهاي در مديريت منابع
آب موردنظر نيست ،بدون ايجاد سازههاي کنترلي و بعضاً انتقال
آب نيز نميتوان آب موردنياز جمعيت کشور را که ظرف  40سال
گذشته ،دو برابر شده ،تأمين نمود.
خوشبختانه در دولت دوازدهم نيز موضوع سازگاري با کمآبي
در اولويت اقدامات وزارت نيرو قرار گرفته و با پيشنهاد وزارت نيرو
کارگروه ملي و استاني سازگاري با کمآبي تشكيل شده که
محورهاي اصلي فعاليت آنها به شرح زير است:

 شناسايي منابع آالينده و چالشهاي کيفيت آب استان؛
 پيادهسازي شبكه پايش و سنجش کيفيت منابع آب؛

 اتخاذ راهكارها و اجراي برنامههاي بهبود و ارتقاء کيفيت
آب.
همچنين تفاهمنامه همكاري سهجانبه بين وزارت نيرو ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيطزيست
در زمينه حفاظت کيفي از منابع آب منعقد شده است .اجراي
مفاد اين تفاهمنامه ،با توجه به محدوديت منابع آب در دسترس،
گام بزرگي در اجراي برنامههاي حفاظت کيفي از منابع آب کشور
بهصورت مشترک توسط سه دستگاه اجرايي ياد شده است.
به منظور تضمين کيفيت آب آشاميدني در حالحاضر پايش
کيفيت آب بهطور مستمر و با استفاده از  481آزمايشگاه در
مجموعه شرکتهاي آب و فاضالب شهري و  379آزمايشگاه در
مجموعه شرکتهاي آب و فاضالب روستايي انجام ميشود.
همچنين مراکز بهداشت و خانههاي بهداشت روستايي به عنوان
ناظر ،کيفيت آب را تحتنظر دارند.
جمعآوري و دفع بهداشتي فاضالب که در اکثر شهرهاي کشور
در حال مطالعه و يا اجرا است ،از جمله اقدامهاي اساسي در
جلوگيري از آلودگي منابع آب به نيترات است .الزم به يادآوري
است که در برخي شهرها که ميزان نيترات از حد استاندارد باالتر
است و در اختالط با منابع آب سطحي اين مشكل تعديل ميشود،
لزوم تخصيص بودجههاي موردنياز براي تسريع اجراي پروژههاي
فاضالب ضروري است.
از سوي ديگر اجراي برنامه ايمني آب ()Water Safty Plan
يكي از برنامههاي تضمين کيفيت آب شرب بوده که توسط
سازمان بهداشت جهاني ( )WHOتهيه و به کشورهاي عضو توصيه
شده است .اجراي اين برنامه به استناد سند راهبرد ملي بهبود
کيفيت آب شرب (مصوب سال  1390هيأت وزيران) برعهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت نيرو،
سازمان حفاظت محيطزيست ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
وزارت جهاد کشاورزي و وزارت نفت است .اين برنامه اکنون در
 34شهر کشور در دست اجرا است.

 تعيين چگونگي توزيع کمبود آب بين مصارف مختلف؛

 برنامهريزي و هماهنگي الزم براي انطباق الگوي کشت
مناسب هر منطقه متناسب با شرايط کمآبي باتوجه به
کاهش سهم منابع آب در اختيار بخش کشاورزي؛
 پشتيباني از تدابير استانها درجلوگيري از بروز مشكالت و
تعارضات اجتماعي؛
 نظارت بر عملكرد و پيشرفت برنامهها در کارگروه استاني؛
 اجراي سياستهاي وزارت جهادکشاورزي براي کنترل
سطح زيرکشت؛
 تحويل حجمي آب براي کليه مصارف از جمله کشاورزي؛
 کاهش مصرف آب فضاي سبز به ميزان  30درصد نسبت به
سال 1396؛

 تعيين تعرفه مصارف مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و
بهداشت؛
 همكاري فعاالنه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي
ايران.
* وضعیت موجود کیفیت آب و راهکارهای اندیشیده شده
برای حفظ کیفیت آب در آینده را ذکر کنید.
 وزارت نيرو طي سالهاي اخير با استقرار و اجراي نظامنامهمديريت کيفيت منابع آب ايران در شرکتهاي مادرتخصصي
مديريت منابع آب ايران و مهندسي آب و فاضالب کشور و
شرکتهاي آب منطقهاي و آب و فاضالب شهري و روستايي
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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الزم را ندارند و در برنامهریزیهای آن مشارکت فعال

* علت ضعف وضعیت آموزش و تحقیقات در شرکتهای

ندارند .بهطور مثال در کاهش مصرف انگیزه الزم را نداشته

آب و آبفا و ارتباط ضعیف با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

و علیرغم هشدارهای مسئولین در مصرف آب تغییرات

را در چه میدانید و برای رفع این ضعفها چه اقداماتی باید

مورد انتظار اتفاق نمیافتد؟

انجام شود؟

 شكي نيست که اعتمادسازي بين مردم و دولت اقدام مهمياست که مستلزم فرهنگسازي است .اما نكته مهم اين است که
اين مسئله در هر حال مانع از اقدامات وزارت نيرو نبوده و بهطور
مثال در همين راستا يكي از اقدامات اصلي وزارت نيرو بهخصوص
در زمينه آب شرب ،فرهنگسازي در زمينه مصرف بهينه آب
بهخصوص از سنين مدرسه و در قالب طرحهاي مختلف ،انجام
برنامههاي آگاهيرساني ،انجام مصاحبه ،برگزاري نشستها و ...
ساير مواردي از اين قبيل است.

 البته بهنظر اينجانب اينگونه نيست و ارتباط وزارت نيرو ومجموعههاي تابعه با مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي مناسب است.
البته اين ارتباط بهشدت تحت تاثير موضوع تأمين اعتبارات الزم
براي انجام تحقيقات و نيز آموزش است که در سالهاي اخير با
چالش مواجه بوده است .عليرغم اين موضوع ،بخش آب کشور در
حالحاضر پروژههاي تحقيقاتي بسياري با دانشگاهها و مراکز
تحقيقاتي در دست انجام دارد و تالش نموده تا در اغلب مسائل
مهم بخش آب کشور ،در قالب برگزاري جلسات و نشستها ،از
نظرات دانشگاهيان استفاده مطلوب نمايد.

* تعامالت کنونی معاونت آب و آبفا با مجامع علمی بهویژه
انجمنهای علمی چگونه است؟ آیا نیاز به بازتعریف وظایف

* انتظارات از مجامع علمی و تخصصی در زمینه مدیریت

است؟ چرا از توان علمی این انجمنها در اتاقهای فکر،

منابع آب چیست؟

مجامع تصمیمگیری و همچنین امور علمی نظیر آموزش و

-

پژوهش بهدرستی استفاده نمیشود؟
 انجمنهاي علمي درواقع بهنوعي سازمانهاي مردمنهاد علميهستند .اين سازمانها نقش مهمي در نزديكکردن رابطه دانشگاه
با صنعت ميتوانند داشته باشند .وزارت نيرو گسترش رابطه با
انجمنهاي علمي را در برنامه دارد ،در عينحال زيرساخت اداري
و مالي همكاري يك وزارتخانه با انجمنهاي علمي بايد تعريف
شده باشد .در اين راستا مرکز امور اجتماعي آب و انرژي وزارت
نيرو در حال تدوين يك نظامنامه همكاري است.

-

* ضرورت وجودی انجمن آب و فاضالب ایران و ضرورت

توجه به مسائل واقعي مديريت منابع آب ايران از جمله
چگونگي اجراي طرحهاي آب و فاضالب از غير محل منابع
مالي دولتي؛
تقويت همكاري بين نهادها از جمله وزارتخانهها و مجلس
شوراي اسالمي؛
تقويت شوراي عالي آب با ارائه پيشنهادهاي خود به دبيرخانه
آن در معاونت آب و آبفا؛
توسعه ايدههاي فناورانه براي ترويج ايدههاي کاهش مصرف
آب بهخصوص در بخش کشاورزي؛
نقد منصفانه طرحهاي انتقال آب با مالحظه نيازهاي شرب و
صنعت و شرايط واقعي کشور.

ارتباط نزدیک و پویای شرکتهای تابعه (از جمله
شرکتهای آب منطقهای و آبفا) و انجمن از دیدگاه شما
چیست؟ بهنظر شما چرا وقتی ارگانهای مرتبط مثل
انجمنهای علمی وجود دارند این شرکتها کماکان بهطور
مستقیم در برگزاری همایشها ،نمایشگاهها ،دورههای
آموزشی و انتشار کتاب و مجالت درگیر میشوند؟
 دليل اينکار آن است که در بيشتر مواقع بين يافتهها وآموزشهاي مجامع دانشگاهي و علمي با نيازهاي واقعي صنعت
فاصله جدي وجود دارد .لذا شرکتهاي دولتي براي پوشش
نيازهاي پژوهشي و آموزشي خود راسا اقدام مينمايند .براي حل
اين مسئله الزم است سيالبس دروس دانشگاهها حسب نيازهاي
واقعي صنعت عوض شود و البته اعتمادسازي بين نهادهاي علمي
و نهادهاي اجرايي صورت گيرد.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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میزگرد
میزگرد تخصصی مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی
(دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ،دانشگاه صنعتی اصفهان 22 ،آبان )1397
اعضای میزگرد:
دکتر تابش (استاد دانشگاه تهران و مدیر جلسه)
دکتر سمسار یزدی (مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی)
دکتر جلیلی قاضی زاده (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
خانم مهندس مالباشی (مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آب و فاضالب استان اصفهان)
مهندس طاهری (عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان)
دکتر سجادیفر (مدیر دفتر پژوهش و بهرهوری شرکت آب و فاضالب منطقه  2تهران)
مسئله بتوانند با هم جفتوجور شوند بحث قانونگذاری ،بحث
تبلیغات و بحث آموزش و فرهنگسازی هم نقش بسیار مهم و
موثری را ایفا خواهند کرد .انشااهلل از آقای دکتر سمساری یزدی
که جزو پیشکسوتان این حوزه هستند و مدتها در شهر یزد و
جاهای مختلف کشور در این زمینه کار کردند و پروژههایی را
داشتند و مدتی هم مسئول بخش یونسکو بودند در شهر یزد،
تقاضا میکنیم که بحث را شروع کنند و سپس از آقای دکتر
جلیلی قاضیزاده درخواست میکنیم که بهخصوص در رابطه با
بحثهایی که بهعنوان جیرهبندی و محدودیت اعمال کردن برای
مصارف ،وجود دارد بحث را ادامه دهند.
خانم مهندس مالباشی مسئول بخش مدیریت مصرف و
کاهش آب بدون درآمد استان اصفهان هستند که با توجه به
شرایط حاد و بحرانی که شهر اصفهان بهخصوص در سالهای اخیر
و در تابستان گذشته داشته تجربیات خوبی در این زمینه حاصل
کردند که بتوانند بهنوعی همانطور که صبح هم گفته شد %92
مشترکین اصفهان مدیریتی داشته باشند که در سطح الگوی
مصرف آب را بخواهند مصرف کنند .این هم از توفیقاتی بوده که
در این بخش حاصل شده و انشااهلل تجربیات را خانم مهندس
میفرمایند .آقای دکتر سجادیفر در رابطه با بحث قیمتگذاری
و نقشی که کنترل قیمت و انگیزههای اقتصادی میتواند در
کاهش مصرف ایجاد کند در خدمتشان هستیم .جناب آقای
مهندس طاهری که هم از نظام مهندسی استان اصفهان تشریف
آوردهاند با توجه به بحثی هم که صبح آقای دکتر فاضلی فرمودند
در رابطه با مبحث  16نظام مهندسی و بحث ساختمان
برنامهریزیهایی که در سطح نظام مهندسی در این زمینه شده را
انشااهلل توضیح خواهند داد.

دکتر تابش:
همانطور که میدانید با توجه به شرایطی که درکشور ما و
بسیاری از کشورهای مختلف حاکم شده و کمبود منابع و عدم
مدیریت مصارفی که اتفاق افتاده است ،ما دچار تنشها و
بحرانهای آبی متعددی در اقصی نقاط دنیا هستیم که از جمله
کشور عزیزمان هم از این موضوع بسیار رنج میبرد .بههمین خاطر
بحث مدیریت مصرف و سازگاری با کمآبی جزو مباحثی است که
در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و همچنین بهعنوان یک
ضرورت مجبور هستیم که تمام توانمان را برای کاهش مصرف و
مدیریت مصرف در حقیقت بهکاربریم .با توجه به اینکه بحث
مدیریت مصرف میتواند ابعاد مختلفی داشته باشد درحقیقت ما
سعی کردیم از دوستان عزیزی که با تخصصهای گوناگون و از
جنبههای مختلف در طول دوران کارشان به این بحث پرداختند
استفاده کنیم ،گرچه جامعیت موضوع بسیار بیشتر از این است و
در حد چند دقیقه یا مدت زمانی که در خدمت شما هستیم ،اصال
نمیشود به کلیت موضوع به تمامی اشاره کرد و فقط به
قسمتهایی از موضوع خواهیم پرداخت.
در رابطه با مدیریت مصرف آیتمهایی که ضرورت دارد مورد
بحث قرارگیرد بحث کاهش آب بدون درآمد و هدررفت آب است
که جزو وظایف شرکتهای مهندسی آب و فاضالب است ولی در
قسمت داخل ملک در حقیقت استفاده از ابراز کاهنده و مباحثی
که صبح هم مطرح شد که ما آب کمتری را بهازای تقاضایی که
وجود دارد بتوانیم مصرف کنیم ،در آن قسمت هم باید تجربیات
و دانش فنی الزم را داشته باشیم .همچنین برای اینکه این دو
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کارهای زیادی چه در زمینه بررسی سوابق بینالمللی چه در
زمینه سوابق کشور خودمان که خیلی فرصت نیست اینجا بهآن
اشاره شود انجام دادیم .در مجموع میتوانم خدمتتان این را عرض
کنم که با آماربرداریای که ما در شهر اردکان انجام دادیم در
مجموع بهاین نتیجه رسیدیم که برای یک نفر در روز تقریبا 3/2
لیتر آب شرب مورد نیاز است که در پروژهمان این رقم را  4لیتر
درنظر گرفتیم .مقالهاش هم در مجله علوم و مهندسی آب و
فاضالب چاپ شده است.
برای اینکه این چهار روش را مورد بررسی قرار دهیم باید
مزایا ،محاسن و پتانسیلهای آنها را بررسی میکردیم .من فقط
نگرانیهایی که در مورد هریک از روشها داشتیم را بهطور خالصه
خدمتتان عرض میکنم .در مورد آب بستهبندی نگرانیای که
است نگرانی مهاجرت ترکیبات مضر بهداخل بطری است
درصورتیکه آب داخل بطری خیلی گرم شود و به باالی 60-50
درجه برسد که بهخاطر تابش خورشید ممکن است اتفاق بیفتد،
مسائل زیستمحیطیاش و پسماندش است و اینکه ظروفی که
در داخل کشور تولید میشود خیلی ظرفیت بازچرخانی ندارند و
الی آخر.
در مورد تصفیه آب خانگی مهمترین مشکلی که وجود داشت
عدم آگاهی استفاده کنندگان از این دستگاه بود .اینکه یک
مقداری آب مرتبا وارد شبکه آب فاضالب میشود که مردم اطالع
ندارند .فیلیترهایش و دفع فیلترهایش در محیطزیست واقعا
مشکل است و اصال تعویض فیلترهایش و گامهای زمانی که باید
فیلترها عوض شود ،اینکه هیچکس در کشور مسئولیتی در قبال
اینها قبول نمیکند ،اینها جزو ایراداتش بود.
در مورد جایگاه عمومی برداشت آب که همه رقمیش را داریم،
کارتی ،عمومی که مردم مجانی مثل سقاخانهها برداشت میکنند،
شاید باالترین نگرانیای که در مورد آن وجود دارد ناتوانی سیستم
در خصوص برقراری عدالت و برابری است .برای اینکه افراد مسن،
معلول ،کودکان نمیتوانند از این سیستم مانند بقیه استفاده کنند
و مسائلی مثل آببها و تجمع آب در لولهها و غیره از ایراداتش
هستند.
در مورد شبکه دوگانه توزیع آب ،هزینه سرمایهگذاری خیلی
باال ،احتمال اختالط آب بین دو تا شبکه ،یعنی شبکه آب شرب
و شبکه آب بهداشتی و سایر موضوعاتی که مالحظه میفرمایید
نگرانیهای این موضوع هستند.
در مجموع برای اینکه ما بخواهیم این مدلها را مقایسه کنیم
با توجه به مزایا و محاسن و نگرانیهایی که از اینها دریافت کرده
بودیم بهاین نتیجه رسیدیم که یک جلسه طوفان فکری با
متخصصین داشته باشیم و معیارهای مقایسه را درآوریم.
معیارهای قابلتوجهی برای اینکه این چهار روش را باهم مقایسه
کنیم استخراج شدند .معیارها ،شامل معیار اقتصادی ،اجتماعی،

دکتر سمساری یزدی:
بهنام خدا .عصر بهخیر میگویم خدمت عزیزان ،آن چیزی را که
قرار است من خدمتتان توضیح دهم راجع به بررسی روشهای
مختلف جداسازی آب شرب از سایر مصارف است که بهنوعی در
ردهبندی مدیریت مصرف در دسترسی مدیریت کیفی قرار
میگیرد .ما در طول سالهای گذشته بنا بهدالیل مختلف بیشتر
به مدیریت متعارف که مدیریت عرضه آب بوده پرداختیم تا اینکه
بپردازیم به مدیریت مصارف و تقاضا ،برای اینکه میدانیم این
مدیریتها بسیار سخت هستند .مدیریت منابع آب و عرضه آب و
مدیریتهای سازهای کار سادهای بوده و معموال با پول مشکلشان
حل میشده است.
در اینجا مالحظه میفرمایید که در بخش مصارف خانگی در
مجموع طبق استاندارد صنعت آب کشور ،حداکثر  15لیتر آب
باید صرف شرب و پخت و پز کنیم ،در حالیکه باید  170لیتر آب
خوب را برای این  15لیتر تامین کنیم .هدف ما این بوده که در
حقیقت آب را به طبقات مختلف کیفیت دستهبندی کنیم و هر
کیفیت را به رده خودش تخصیص دهیم .به اینترتیب ما انتظار
داشتیم بعد از اینکه اینکار انجام شود کیفیت آب شرب که
بهنوعی دستهبندی میشود ،ارتقا پیدا کند ،سیستم تامین و توزیع
آب هم ارتقای پایدار داشته باشد و افزایش بهرهوری نسبی آب
هم داشته باشیم .پس بدین ترتیب جداسازی تفکیک آب یعنی
مدیریت کیفی آب بهگونهای که ابتدا مصارف آب به ردههای
مختلف کیفی دستهبندی شده و سپس آب مورد نیاز هر رده
متناسب با کیفیت مورد نیاز آن تامین شود .کاری که کمابیش
هم در نقاط مختلف کشور برحسب شرایط و مقتضیات و شرایط
محلی انجام شده است .اینکه ما بتوانیم آب شرب را از مصارف
بهداشتی جدا کنیم و از فضای سبز عمومی هم جدا کنیم.
کاری که ما انجام دادیم  4روش را که روشهای اصلی هستند
بررسی کردیم و اینها را با هم مقایسه کردیم )1 .تصفیه آب
خانگی؛  )2برای جداسازی آب شبکه دوگانه توزیع آب تعریف
کنیم؛  )3جایگاه عمومی برداشت آب و  )4آب بستهبندی .در واقع
هدف ما از انجام این پروژه این بوده که این چهار روش را بسنجیم،
با هم مقایسه کنیم و ببینیم که برای یزد که میخواهیم اجرا
کنیم کدامیک از این روشها مناسبتر است.
اولین چیزی که الزم بود در این پروژه بدانیم سرانهها بود .در
سرانه شرب ،نیاز انسان یک مبحث است و مصرفی که معموال
میشود یک مبحث دیگر و استاندارد هم یک مبحث است .ما
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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محورهای مختلف مدیریت مصرف دارد ،محورهای فنی و
مهندسی ،روشهایی که دوستان اشاره کردند ،بحث جداسازی،
بحث استفاده از کاهندههای مصرف ،استفاده از آب خاکستری،
کاهش تلفات ،اینها همه روشهایی هستند که وجود دارد .در
بحث آموزش ،آگاهیرسانی ،اینها روشهای در واقع با دیدگاه
اجتماعی و آموزش است و همچنین روشهای اقتصادی که آقای
دکتر سجادیفر اشاره خواهند کرد .بحثهای قانونگذاری ،نظام
مهندسی که اشاره خواهد شد ،ما اینها را داریم .اما بنده یک
مشکلی در بحث مدیریت مصرف میبینم ،آنهم این است که
وقتی که میخواهیم برای یک شهری انتخاب کنیم ،بین این
روشهای مختلف نمیدانیم که چهطور روش برتر را انتخاب کنیم.
این نیست که اگر یک شهری یک روشی را استفاده کرده باشد،
این برای شهرهای دیگر هم قابل استفاده باشد .لذا این یک نکته
کلیدی است که دوستان ازنظر من باید روی آن توجه کنند که
چهطور مابین دهها راهحل ،بهترین راهحل را برای پروژه خودمان
انتخاب کنیم.
امسال بنده شنیدم که در اصفهان بحث جیرهبندی مطرح
شده بود .جیرهبندی آب در شهرهای مختلف کشور انجام میشود.
بهعنوان یکروش مدیریت مصرف ،دوستان به جیرهبندی نگاه
کنند .بنده میخواهم در این جلسه راجع به کارهایی که ما نباید
در بحث مدیریت مصرف انجام دهیم صحبت کنم .جیرهبندی البته
با اهداف مختلف انجام میشود ،با اهداف توزیع آب ،کاهش تلفات.
اما یکی از اهداف بهظاهر ،متداول آن این است که ما جیرهبندی
میکنیم ،توسط جیرهبندی مصرف آب را کنترل میکنیم .مثال
من در شهری آب کم دارم ،میآیم جیرهبندی میکنم ،هر چقدر
آب دارم تقسیم میکنم ،پس مشکل حل میشود .این دیدگاه
صحیح نیست.
اگر ما جیرهبندی انجام دهیم چه مشکالتی دارد؟ مشکل اول،
نارضایتی مشترکین است ،یعنی ما وظیفهمان این است که
آبرسانی انجام دهیم ،صورت مسئله را پاک میکنیم .یک جورهایی
هر وقت خواستیم آب میدهیم ،هر وقت هم خواستیم نمیدهیم.
خب مشترکین شکایت میکنند ،بعد پول آب را پرداخت
نمیکنند .مشخص است که اولین مسئله آن ،کاهش رفاه است.
در جیرهبندی زیرساختها و شبکه بهشدت آسیب میبیند.
بهدلیل جریانات ناماندگار که داریم و ضربه قوچ و استهالک
شیرآالت بهعلت کار زیاد ،اتفاقی که در جیرهبندی میافتد این
است که مقدار دبی نشت افزایش پیدا میکند .اگر االن مقداری
نشت در لوله دارید ،وقتی جیرهبندی میکنید ،در روز چندین
دفعه شیر را میبندید و باز میکنید .مقدار نشت افزایش پیدا
میکند ،نشتیابی مشکل میشود .مثال شما یک نشتی دارید ،این
آب نشت میکند و روی سطح زمین میآید .وقتی جیرهبندی
است تا میخواهد روی سطح بیاید شما آب را قطع میکنید .مثال

زیست محیطی ،امکانپذیری ،پایداری و بهداشتی است .در واقع
با این معیارها و با استفاده از مدل ،آن چهار روش یعنی جایگاه
برداشت آب ،شبکه توزیع دو گانه ،آب بستهبندی و تصفیه آب
خانگی محک زده میشوند و در نهایت آن روش بهینه خارج
میشود .بعد از اینکه این مدل اجرا شد درنهایت در مورد شهر
یزد بهاین نتیجه رسیدیم که روشی که باالترین امتیاز را کسب
میکند جایگاه برداشت آب است و بعد از آن ،آب بستهبندی است
و بعد از آن ،شبکه دوگانه است و درنهایت تصفیه آب خانگی در
مرتبه آخر قرار میگیرد.
خدمتتان عرض کنم آنچه که برای ما در این روشها مهم
بود این بود که ببینیم در این منطقه خاص کدامیک از این روشها
بهتر جواب میدهد .شاید در یزد بهترین جواب را توانستیم از
جایگاه عمومی برداشت آب بگیریم ،اما شاید در جای دیگر واقعا
بهاین ترتیب نباشد و یکروش دیگری بهترین امتیاز و بهترین
نمره را بگیرد.

دکتر جلیلی زاده قاضی زاده:
من در واقع راجع به بحث جیرهبندی آب میخواهم صحبت کنم.
ضمن تشکر از دکتر سمسار یزدی عزیز یک نکتهای را اشاره کنم
که بحث ایشان کامل شود .راجع به جداسازی آب شرب از آب
غیرشرب ،دوستان توجه داشته باشند که زمانیکه ما آب را جدا
میکنیم ،مثال با ایستگاه برداشت آب ،یا با آب بستهبندی یا با هر
روش دیگری ،آب شرب تکلیفش روشن است .آن شبکه دومی که
بهنام بهداشتی گفته میشود یا بهنام غیرشرب ،این خیلی مهم
است که دوستان بدانند کیفیت آن آب باید در حد آب شرب باشد.
شما حق ندارید آب کمتر از آب شرب را برای استحمام و شستو
شو استفاده کنید .این یک نکتهای است که بعضی از مدیران یا
دوستان فکر میکنند که ما بیاییم فاضالب را تصفیه کنیم ،تصفیه
شدهاش را بفرستیم در شبکه با آن دوش بگیرند ،یا بعضی از
مصارف ،این امکانپذیر نیست .در هیچجای دنیا هم اینکار انجام
نشده ،این نکته را خواستم یادآوری کنم .ما میتوانیم کیفیت
شبکه دوم را کف کیفیت آب شرب بگذاریم ،اما نمیتواند غیر از
آن باشد.
طبق آمار مصارف سال  1396در شهرها و شرکتهای آب و
فاضالب ،مصرف سرانه از عدد  140تا  238است ،یعنی یک نفر
چند لیتر در روز آب مصرف میکند .ما میخواهیم اینرا کاهش
دهیم یعنی مدیریت مصرف کنیم ،روشهای بسیار متنوعی است،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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فرض کنید  12ساعت ما آب را قطع کردیم و آب برای اینکه به
سطح زمین برسد  18ساعت زمان نیاز دارد .تا میخواهد به سطح
زمین برسد آب قطع میشود و دیده نمیشود .نشتهای نامرئی
در واقع زیاد میشوند .ترکیدگی لوله و حوادث زیاد میشوند.
کیفیت آب بهدلیل جریانهای برگشتی کاهش پیدا میکند ،به
علت جریانات برگشتی ،زنگاب در شبکه ،افزایش هزینههای
نگهداری و بهرهبرداری ،این از مشکالت است.
دوستان ما در شرکت آب و فاضالب میدانند که وقتی
جیرهبندی میکنند چهقدرکارشان سخت میشود .کنتورهای
مشترکین خراب میشود ،کنتورها خطا میدهند ،بهعلت وجود
هوا مشترکین مجبور هستند پمپ در منزل بگذارند ،یا اینکه
مخزن تهیه کنند و یکسری هدر رفت آب داریم .یعنی مثال در
جیرهبندی فرد ظرفها را آب میکند برای وقتیکه آب قطع
میشود .بعد بههر دلیلی این اتفاق نمیافتد و دورریز دارد .بچهای
مثال شیر آب را باز میکند ،آب قطع است ،بعد شیر را نمیبندد و
نصفشب آب میآید و آب تلف میشود .سرریز مخازن در منازل
وجود دارد .بنده با توجه به زمان فقط اشاره کردم .اما یک نکتهای
که هست این است که دقت بفرمایید این موضوع خیلی تکنیکی
است .چرا نشتها زیاد میشود؟ فرضکنید یک شبکهای دارید که
نشت دارد ،شما جیرهبندی میکنید ،بهعلت قطع و وصل و این
جریانهای غیردائمی که به این تحمیل میکنیم ،دبی نشتها
زیاد میشود ،چون حجم نشت برابر با دبی ضرب در زمان است.
اینجا دبی زیاد میشود .حال ببینیم بحثی که بنده راجع به این
جیرهبندی دارم چیست .اسم اینرا گرداب جیرهبندی میگذارند.
یعنی مدیرانی که در این گرداب گرفتار میشوند ناخودآگاه در
یک مشکلی درگیر میشوند ،بدون اینکه بدانند چه اتفاقی خواهد
افتاد.
بنده سعی میکنم در چند دقیقه برایتان یک مثال بزنم ،فرض
کنید که ما یک تولید آب داریم .معموال تولید آب دو قسمت است،
یک قسمتش مصرف میشود ،یک قسمتش هم تلفات است.
فرضکنید در یک مثالی ما  70واحد مصرف میکنیم 30 ،واحد
هم نشت داریم ،حاال مجموعش  100میشود ،در واقع دیگر
جیرهبندی هم نداریم .االن شبکه در حال کار است .حاال مدیر این
پروژه با یک مشکلی مواجه میشود .به او خبر میدهند که شما
دیگر  100واحد آب نداری و  80واحد آب داری .میبیند چهکار
کند .به این فکر میافتد که جیرهبندی کند .میگوید من اگر
جیرهبندی کنم مردم کمتر مصرف میکنند ،مشکلم حل میشود.
مثال فرض بفرمایید  4ساعت آب را قطع میکند 20 ،ساعت هم
به مردم آب میدهد .خب اینجا چه اتفاقی میافتد؟ دقت کنید
شما یک لولهای را تصور کنید که از آن در طول  24ساعت آب
دارد نشت میکند .حاال شما آمدید یک ساعت هایی آب را قطع
کردید .وقتی آب قطع است دیگر از لوله آب نشت نمیکند ،پس
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

نشت کم میشود .اگر ما مثال در این مثال در  24ساعت 4 ،ساعت
آب را قطع کنیم یعنی یک ششم ،یعنی نشت یک ششم کم
میشود ،مثال  30واحد 25 ،واحد میشود .سپس وقتی یکدفعه
آب جیرهبندی شده مردم کمتر آب مصرف میکنند ،فرض کنید
مردم  55واحد آب مصرف میکنند ،نشت هم  25واحد شده،
جمع آن  80واحد میشود .پس مشکل حل شد .االن این مدیر
بسیار خوشحال است که مشکل کمبود آب را حل کرد.
حاال ببینیم چه اتفاقی میافتد؟ بهعلت این قطع و وصل
شبکه ،دبی نشت افزایش پیدا میکند .دقت کنید  20ساعت آب
نشت میکند ،اما دبی زیاد میشود .چون دبی زیاد میشود ،مقدار
نشت فرض کنید  28واحد میشود .از آنطرف مردم یاد میگیرند
که مخزن و پمپ بخرند .پس مصرف دوباره زیاد میشود ،نه اینکه
از روز اول زیادتر شود ،مثال  60واحد میشود ،پس در مجموع 88
واحد میشود .مدیر ما دوباره  8واحد آب کم میآورد .میگوید
چهکار کنم؟ دفعه قبل که جیرهبندی کردم مشکل حل شد ،االن
اینکار را ادامه دهم .اینبار  4ساعت قطع آب را  10ساعت میکند
(این فقط یک مثال عددی است) ،یعنی زمان جیرهبندی را زیاد
میکند .هنگامیکه زمان جیرهبندی زیاد میشود ،طبق آن بحثی
که قبال داشتیم ،شبکه ساعتهایی ازکار میافتد ،پس نشتش هم
کم میشود ،نشت تقریبا  19واحد میشود .از آنطرف هم مصرف،
کموبیش همان مقدار باقیمانده ،دوباره مشکل حل و تعادل برقرار
میشود .دوباره زمان میگذرد ،دبی نشت دوباره زیاد میشود ،دبی
نشت که زیاد میشود ،فرض کنید مثال  27واحد میشود .مردم
هم یاد گرفتند میروند در خانههایشان پمپ میزنند .قبال فشار
منزل شما یک مقدار متعادلی بود ،اما االن فشار بیشتر شده ،پس
االن با فشار بیشتر دوش میگیرید .پس مصرف کم نمیشود ،بلکه
زیادتر میشود .در نتیجه مثال تولید آب ما  90واحد شد ،بعد ما
آب کم میآوریم .دوباره ساعت جیرهبندی را زیاد میکنیم و
درنتیجه نشتها در محموع کاهش پیدا میکنند و این داستان
ادامه پیدا میکند .مرتب بهعلت افزایش دبی نشت آب کم
میآوریم.
فرض کنید مصرف کم و بیش ثابت مانده باشد ،حتی مصرف
اگر کم شده باشد ،نشت آن را جبران میکند .نهایتا فرض کنید
بهچنین شکلی میرسیم و زمان میگذرد و ما  20واحد نشت
داریم 65 ،واحد هم مصرف داریم .االن ما  8ساعت به شبکه آب
میدهیم ،درواقع 16ساعت آب ندارد .االن شهرهایی داریم که 2
ساعت آب میدهند روز اول ،دو ساعت آب نمیدهند .روز اول 4
ساعت قطع آب داشتند ،االن  2ساعت آب میدهند .حاال ببینید
به این مدیر یک خبر خوب میرسد .به او میگویند که آن کمبود
آبی که داشتیم برطرف شد ،یادتان هست روز اول  100واحد آب
داشتیم و کم شد تا  80واحد .میگویند نه ،آبشیرینکن آوردیم،
آب تامین شد .حاال مدیر میگوید خب دیگر آب تامین شد ،من
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مترمکعب است ،حاال بعضی اوقات برسد به اینکه آب  5مترمکعب
تحویل اصفهان داده شود ،ببینید چهجوری باید این را مدیریت
کرد و حتی زمزمههای این هم بود که به کمتر از اینهم برسد.
بنابراین یک اکیپی در شرکت آب و فاضالب از حوزههای مختلف،
علیالخصوص حوزه محترم بهرهبرداری تشکیل شد و این آمادگی
بهدستور خود مدیرعامل ایجاد شد ،که اگر به آن مرحله رسیدیم
آماده باشیم .یعنی تمام مراحل انجام شد.
شبکه شهر اصفهان به  22عدد زون تقسیم شد .اگرچه بهآن
مرحله نرسیدیم که جایی آب را قطع کنیم ،ولی آمادگیاش را
پیدا کردیم .زونها بهترتیبی تقسیم شدند ،مرز زونها مشخص
شد و حتی مانور شیرآالت انجام شد ،که اگر قرار شد که آب این
زونها قطع شود و آبرسانی انجام شود به یک زون دیگر ،آمادگی
داشته باشیم .حتی سناریو هم نوشته شد .یعنی اینکه اگر دبی
تحویلی شهر اصفهان به  %70برسد و حتی کمتر ،ما چهجوری
باید برنامه جیرهبندی را انجام دهیم؟ برای تمامی اینها برنامه
جیرهبندی حتی نوشته شد ،ولی خدا را شکر بهاین مرحله
نرسیدیم .تا حدی بود که فشار شبکه پایین آمد ولی جوری نبود
که ما بگوییم یک قسمتی از شهر را قطع کردیم و جیرهبندی شد.
با مدیریت توانمند مدیریت بهرهبرداری و اکیپی که در سیستم
وجود داشت ،خیلی خوب این مدیریت انجام شد .فقط کمبود
فشار را داشتیم .حتی این زونبندی اول با کمی خطا انجام شد،
ولی این زونبندی بعدا بهصورت هیدرولیکی در نرمافزار
 WaterGEMSایجاد و تمامی این زونها چک شد و االن آماده
ایم که اگر خدایی نکرده دوباره به آن مرحله رسیدیم دوباره انجام
دهیم.
عالوه براین زونبندی که انجام شد ،در بحث فنی میخواهم
بگویم که در آبفای اصفهان در تمام اقدامات ،همانطور که آقای
دکتر تابش فرمودند ،هم بحثهای فرهنگی هست ،هم بحثهای
فنی و بحثهای قانونی .یعنی واقعا در تمامی این اقدامات ،شرکت
آب و فاضالب فعالیت کرد .برای آموزش ما به طرق مختلف با
آموزشوپروش تفاهمنامه داشتیم .حتی صرف آموزش نبود .حتی
تفاهمنامه طوری بودی که در حالت فنی هم به ما کمک کنند که
اگر قرار شد چاه جدیدی در شهر اصفهان حفر شود ما بتوانیم از
محوطه مدارس استفاده کنیم ،اگر الزم شد بحث جیرهبندی باشد،
ما بتوانیم یکسری تانکرهای آب را در مدارس مستقرکنیم که
مردم بتوانند از آن تانکرها استفاده کنند .با سازمان مردمنهاد
تفاهم داشتیم که در واقع متشکل از یکسری پزشک و
متخصصین روانشناسی و مشاور بوده که اینها یکسری آموزش
ها را از آبفا دریافتکردند و در ادارات و جاهای مختلف پخششدند
و این آموزشها داده میشد .میتوان گفت حدود  3000نفر از
کارمندان دولت بهاین طریق آموزش دادهشدند .غیر از اینها
اداراتی بود و کارشناسانی که خود نمایندگان آبفا حضور پیدا می

به روز اول برگردم .حاال که میخواهد به روز اول برگردد ببینیم
چه اتفاقی میافتد .االن ما  8ساعت آبرسانی داریم ،نشتمان 20
واحد است .اگر  8ساعت را کردیم  24ساعت ،نشت میشود 60
واحد ،مصرفمان هم بهعنوان مثال  65واحد است .برای کل تولید
آب ،االن به  125واحد احتیاج داریم .دیگر نمیتوانیم از
جیرهبندی بیرون بیایم مگر اینکه  125واحد آب تامین کنیم.
تازه دقت کنید من مصرف را از  70واحد آوردم روی  65واحد.
لذا این داستان جیرهبندی است .ما فکر میکنیم مصرف کم
شد ،مشکل حل شد ،ولی مشکل ما حل نمیشود .در واقع ما
هرقدر مردم آب مصرف میکنند ،این را میدهیم نشتها را با این
سیستم اضافه میکنیم .بهعبارتی اگر حجم تولیدی و مصرف و
حجم نشت ثابت باشد ،شما هرچه ساعت آبرسانی را کم میکنید،
دبی نشت زیاد میشود و این اتفاق میافتد .لذا به این ،گرداب
جیرهبندی میگوییم .گردابی است که ما در آن گرفتار میشویم
و یک شبکه سالمی که داشته کار میکرده ،بهجای اینکه دنبال
روشهایی برویم که بهتر مدیریت مصرف را انجام دهیم ،در واقع
این جیرهبندی را انجام میدهیم .هر چه بیشتر انجام میدهیم
مصرف بیشتر میشود ،تلفات بیشتر میشود ،احتیاج به ساعت
جیرهبندی بیشتر داریم و این چرخه باطل ادامه پیدا میکند.
ببخشید که اگر بیشتر وقت گرفتم.
دکتر تابش:
خانم مهندس مالباشی بفرمایید با توجه به اقداماتی که انجام
دادید در اصفهان دچار این گرداب شدید یا از گرداب عبور کردید؟

خانم مهندس مالباشی:
خیلی گفتهاند که اصفهان جیرهبندی شده ،ولی عمال در اصفهان
جیرهبندی نشده است .ما خودمان را آماده کردیم که اگر قرار
است یکزمانی اتفاق بیفتد ،بحث زونبندی شبکه در شهر اصفهان
و حتی شهرهای تحت پوشش آبرسانی ،کامال انجام شد .اینکه
بهاین مرحله رسیدیم که باید بهطرف زونبندی خوب برویم،
اتفاقی بود که از اواخر سال ( 1396و اسم آن را بگوییم بحران آب
یا بهقول وزیر محترم بگوییم کم آبی) و تحویل آب و فاضالب
خیلی کمتر شد ،یعنی بعضی اوقات به  %70تحویل رسید و شاید
هم کمتر .زمانی است که نیاز آب مورد استفاده اصفهان 7/5
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اینجانب مشغول ترجمه کتاب آقای جاب مدیر تامین مالی
سیستم آب شرب آمریکا به نام اقتصاد آب زیرزمینی هستم .آقای
جاب اظهار داشته است که پنج سال طول کشیده تا این کتاب را
نوشته است .نامبرده برای نوشتن کتاب مذکور از نظرات 150
مشاور استفاده کرده که بالغ بر  500مرجع نیز دارد .نکته
آموزندهای که بنده آموختم این است که موضوع آب یک علم چند
وجهی است ،یعنی اگر شما میخواهید به بحث اقتصاد آب
بپردازید ،باید مواردی همچون حقوق آب ،زمین شناسی ،جامعه
شناسی ،محیط زیست ،فرهنگ و مباحث نهادی را نیز در نظر
بگیرید .من معتقدم که این رویکرد جامع در ایران وجود ندارد.
اولین نکتهای که من میخواستم بهآن اشاره کنم این است که
متاسفانه همه جزیرهای کار میکنیم و نمیتوانیم تیمی کار کنیم.
در بحث مدیریت تقاضا دو دیدگاه وجود دارد .در دیدگاه اول بر
سیاستهای قیمتی تمرکز میشود ،که آقای دکتر تابش هم
اشارهکردند .دیدگاه دوم سیاستهای غیرقیمتی و بهویژه کاربرد
اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضا مورد توجه قرار گرفته است.
بهدلیل اهمیت موضوع اقتصاد رفتاری ،جایزه نوبل سال گذشته
هم در این حوزه اعطا شد .در ادامه من قصد دارم که سیاستهای
قیمتی را بیشتر تشریح کنم.
بگذارید اول به نکتهای اشاره کنم .خیلی بحث بوده که آیا آب
یک کاالی اقتصادی است یا نه؟ این سوال کلیدی است .ما سال
 1395یک کنفرانس اقتصاد آب در ایران برگزارکردیم ،خواستیم
فقط این را جا بیندازیم که آب یک کاالی اقتصادی است .خیلی
جالب است در کل دنیا پذیرفته شده که آب یک کاالی اقتصادی-
اجتماعی است ،من هم این را میپذیرم .از طرف دیگر حقوق
انسانی هم هست .این را هم من میپذیرم .ولی این سه با همدیگر
هیچ تضادی ندارند که شما آب را بهاین سه وجه نگاه کنید .اما
در ایران متاسفانه آب بهعنوان یک کاالی اقتصادی درنظر گرفته
نمیشود .سوالی که مطرح میشود این است که ابزار و متغیرهای
اقتصادی چگونه بر تقاضای آب تاثیر میگذارد؟ بهنظر من بهترین
و کاملترین تعریف تقاضای آب توسط آقای تیت ارائه شده است.
ایشان میگوید هر نوع فعالیتی مانند اقتصادی ،فرهنگی ،آموزشی،
فنی مهندسی که بتواند حداکثر و یا یا میانگین مصرف را کاهش
دهد ،مدیریت تقاضا است.
دو نوع تقاضا برای آب وجود دارد ،آب بهعنوان یک کاالی
واسطهای که صنایع ،تجاریها و خدمات استفاده میکنند و آب
بهعنوان یک کاالی نهایی که خانوارها استفاده میکنند .خانوارها
از طریق حداکثرسازی مطلبوبیت خود و با توجه به محدودیت
بودجه تقاضای نهایی خود را برای آب مشخص میکنند.از طرف
دیگر بنگاهها سودشان را حداکثر کرده و آب را بهعنوان یک کاالی
واسطهای استفاده میکنند.
من میخواهم تقاضای آبشرب را بیشتر تشریح کنم .اگر آب

کردند.
از لحاظ فنی یککار جدید که در آبفای اصفهان انجام شد
لوازم کاهنده مصرف بود .در قانون توسعه آب برای مصرف شرب
شهری و روستایی این صراحتا آمده که شرکت آب و فاضالب
میتواند لوازم کاهنده مصرف را در اختیار مشترکین محترم
متقاضی قراردهد و بهصورت اقساط هزینهاش را دریافت کند .واقعا
هیچجایی اجرا نشد ولی شروعش در  22اردیبهشت  1396در
داخل آبفای اصفهان بود .بهاین طریق که کنار آن فرهنگسازی و
در واقع تبلیغات که انجام میشد به همه مشترکین اطالعرسانی
انجام شد که شماره  1522سیستم خدماترسانی غیرحضوری
شرکت آب و فاضالب با آنها تماس میگیرند و درواقع نیاز
خودشان را ثبت میکنند .سپس از طریق شرکت بهمحل مراجعه
میشود و لوازم کاهنده مصرف در اختیارشان قرار میگیرد.
یک اتفاقی که افتاد ما تمام کارها و اقداماتمان به موازات هم
انجام میشد .بله ما مشترکین را به سیستم پمپ و مخزن تشویق
کردیم .خودمان هم میدانیم سیستم پمپ و مخزن از نظر
هیدرولیکی روی شبکه ما تاثیرگذار خواهد بود .میدانیم مصارف
را باال میبرد ،ولی بهخاطر رفاه مشترکین تشویقشان هم کردیم.
ولی چون در کنارش فعالیتهای دیگر مثل فرهنگی ،لوازم کاهنده
مصرف و غیره انجام میشد ،میتوان گفت که ما االن کاهش
مصرفمان در  6ماه سال  1397نسبت به  1396بهطور متوسط
 %6بود که حتی در بخش خانگی تا  %9بود .اگر سیستم پمپ و
مخزن را نصب نمیکردند ،شاید واقعا مصارفمان کمتر از اینهم
میشد ،ولی خدا را شکر ،ما کاهش مصرف را بهعینه دیدیم.
دکتر تابش:
صحبتی که پیش میآید ،بعضی از دوستان میگویند ما میتوانیم
با افزایش قیمت روی مصرفکننده تاثیر بگذاریم و بهصورت
انگیزهای که قیمت تاثیر میگذارد ،میتوانیم مصرف را کاهش
دهیم .بعضی از دوستان معتقدند که با توجه به شرایطی که در
ایران وجود دارد ما هرچه افزایش قیمت دهیم در میزان مصرف
تغییر قابل ملموسی را مشاهده نخواهیم کرد .باتوجه به تجربه
آقای دکتر سجادیفر میخواستیم نظر ایشان را بدانیم و اینکه
چگونه میتوانیم با افزایش قیمت روی مدیریت مصرف کار کنیم؟

دکتر سجادیفر:
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واقعا یک کاالی اقتصادی است چه عواملی بر تقاضای آن تأثیر
میگذارد؟ ما اقتصاد خواندهها متأسفانه یا خوشبختانه یک چکش
داریم و یک میخ .میخمان قیمت است .فقط دوست داریم چکش
را روی میخ بزنیم و از جای مناسبی هم بزنیم .قیمت آب یکی از
مهمترین و کلیدیترین فاکتورها در تقاضای آب است .اما نکته
کلیدی وجود دارد که چون آب یک کاالی ضروری و بدون
جانشین است کشش آن کمتر از  1است .در تمام مطالعات
بینالمللی و داخل کشور که انجام شده هیچکس نگفته کشش
تقاضای قیمتی آب بیشتر از  1است .مفهومش چیست؟ مفهومش
این است که اگر شما  %10قیمت آب را افزایش بدهید ،مصرفتان
حتما کمتر از  %10کاهش پیدا میکند .برای همین میگوییم
اصطالحاً آب بدون کشش است .من در اراک هم محاسبه کردم
که بهآن میپردازم .خیلی هم طبیعی است ،چون آب هم ضروری
است ،هم بدون جانشین است و از طرفدیگر سهم آب در سبد
هزینه خانوار پایین است .جالب است بدانید سهم آب در سبد
خانوار یک ایرانی حولوحوش  0/6درصد است .تقریبا برابر با
مصرف سیگار و قلیانی است که مردم استعمال می کنند .اندازه
سهم آب در سبد هزینه خانوار یک چنین چیزی است .هیچکس
هم تا حاال نشان نداده که کشش قیمتی آب صفر است .این هم
خیلی جالب است ،یعنی افزایش قیمتها حتما مصرف آب را
کاهش میدهد ،اما این مشروط است ،یعنی با فرض ثابت بودن
سایر شرایط .یعنی درآمد خانوار تغییر نکند ،شرایط جوی تغییر
نکند ،در اینصورت حتما این داستان اتفاق میافتد.
بحث بعدی درآمد خانوار است .درآمد خانوار وقتی زیاد
میشود ،مصرف آب هم زیاد میشود .تحقیقات نشان داده است
که هر کسی که درآمدش بیشتر است ،آب بیشتری هم مصرف
میکند ،برخی ادعا میکنند که خانوادههای کمدرآمد آب بیشتری
مصرف میکنند .اگر شما بعد خانوار را از آن حذف کنید ،قطعا
خانوادههای پردرآمد در مقایسه با خانوارهای کمدرآمد آب
بیشتری مصرف میکنند .این نشاندهنده این است که آب یک
کاالی عادی است .اگر کسانی که درآمدشان کمتر است ،آب
بیشتری مصرف کنند ،یعنی آب یک کاالی پست است که
غیرممکن است.
بحث بعدی که وجود دارد متغیرهای جوی است که من از آن
میگذرم .درجه حرارت بر تقاضا اثر مستقیم دارد ،بارندگی اثر
منفی و کوتاهمدت دارد ،در بلندمدت اثرش ازبین میرود .بحث
شرایط اجتماعی است .بحث جمعیت است که به تعداد افراد خانوار
مربوط میشود که بحث کلیدی است ،میزان تقاضای آب با افزایش
بعد خانوار افزایش مییابد ،اما بهدلیل اقتصادی ،درصد افزایش در
میزان آب مصرفی کمتر از درصد افزایش بعد خانوار است.
مطالعات نشانداده است که برای متغیر بعد خانوار ،اندازه بهینه
وجود دارد بهطوری که بعد از آن اثر مقیاس محو خواهد شد.حتی
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سن هم تأثیر دارد ،شما بچه داشته باشید ،بزرگسال داشته باشید،
بازنشسته داشته باشید ،همه اینها تأثیر دارد .فاصله زمانی صدور
صورتحساب هم موثر است .شما هرچه بیشتر صورتحساب
صادرکنید مصرف کم میشود .این هم نکته بسیار کلیدی است
برای همکارهای آبوفاضالب .چرا؟ چون شما اگه دیربهدیر قبض
صادر کنید مردم یادشان میرود مصرف به چهصورتی بوده است.
دو نوع مصرف داریم ،مصرف داخلی و مصرف خارجی .اینها
تفاوتشان روی ضرورتشان است .تحقیقات نشانداده که مصارف
داخلی بسیار کم کشش هستند ،اما مصارف خارج از خانه بسیار
پرکشش هستند.
من کمی هم روی سیاستهای مدیریتتقاضا بحث کنم که
آقای دکتر هم اشاره کردند .تحقیقات آقای جانکینوو نشان داده
که  8ساعت قطعی آب در چین  3/6درصد مصرف آب را کم کرده،
یعنی بحثهای جیرهبندی که آقای دکتر اشاره کردند نمیتواند
خیلی بحث مهمی باشد .از طرف دیگر اگر شما میآمدید %10
قیمتها را افزایش میدادید تقریباً معادل  8ساعت جیرهبندی آب
بود .آقای دکتر خیلی کوتاه هم به من فرصت دهید تا کمی
مباحث جدیدتر را مطرح کنم و بعد عرایضم را خاتمه دهم.
ما در تئوری اقتصادکالسیک میگفتیم که مصرفکننده
منطقی است ،اما در تئوریهای جدید به کرات نشان داده شده
است که ما منطقی نیستیم .بهاصطالح ما یک مصرفکننده
معمولی هستیم .یعنی همهمان ،که من وقت ندارم بهآن اشاره
کنم .حاال ببینیم از اینها در مدیریت تقاضا چه استفادهای
میکنیم .یک ترمی بهنام مقایسه اجتماعی داریم .یعنی همه
دوست دارند خودشان را با همتراز خودشان مقایسه کنند ،کاری
که در آفریقای جنوبی انجام شده ببینید چقدر ساده نه هزینه
داشته نه خیلی وقت صرف شده ،اما با آزمایشگاههای رفتارشناسی
اینها را انجامدادند .برای اینکه مصرف را کاهش دهند آمدند
مصرف ماه قبل هر مشترک را در قبضش اعالم کردند ،.این باعث
شده مصرف کاهش پیدا کند .مصرف ماه قبل همسایه میانه را هم
آمدند اعالم کردند ،این هم باعث شده مصرف کاهش پیدا کند.
مصرف ماه قبل همسایه میانه را هم اعالم کردند .بعد یک بروشور
روشهای کاهش مصرف هم با آن فرستادند .این بیشترین اثر را
داشت .یعنی اگر شما مصرف سایر همسایههایتان هم در قبضتان
بیاید ،یک پاداش هم بهآن بدهید ،مصرفکننده خیلی مصرف را
کاهش میدهد .از طرفی آمدند مصرف ماه قبل آن همسایهای را
هم که حداقل مصرف را داشته اعالم کردند ،که اینهم مصرف را
کاهش داده است.
آخرین بحثی که میخواهم مطرح کنم که آقای دکتر هم بهآن
اشاره کردند که در مورد کاهش تقاضا بود ،ما بهاین
اقتصادچرخشی میگوییم .اقتصادچرخشی میگوید که شما اصال
ضایعات تولید نکنید .متاسفانه شما االن ببینید این بطریهای آب
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ما االن مهمترین بحثی که در نظام مهندسی داریم اصالح
خود مبحث  16است .مبحث  16ما با اینکه ویرایش جدیدش
تازه سال پیش آمده ولی بازهم دچار اشکاالت زیادی است .مبحث
 16میآید مصرف آب داخل لولهها را آنجایی که میخواهد آب
را محاسبه کند ،براساس واحد مصرف لحظهای یا همان SFU
میسنجد .این تعیین مقدار واحد مصرف که االن وجود دارد که
هر  SFUیا هر یک واحد مصرف  7/5گالن است و آن  7/5گالن
را ضربدر  3/8کنیم میبینیم که چه میزان لیتر میشود .این
بزرگترین معضلی است که ما در واحدها در انتخاب اندازه
لولههامان شروع میشود و بعد میرویم وارد نصب تجهیزات
میشویم .این یک معضل است که ما االن داریم پیگیری میکنیم
در بحث اصالح مقررات ساختمان روی آن تأکیدکنیم.
بحث بعدی ما بحث معیار مصرف است که نظر به اقلیمهای
مختلف ،یعنی اقلیمهای چهارگانه کشورمان یا اقلیم  8گانه
کشورمان بیاییم تدوین معیار مصرف هم در بخش انرژی و هم در
بخش مصرف آب کنیم .قدم سومی که باید برداریم در بحث
برچسبدهی است .ما تا زمانی که ترازویی برای سنجش نداشته
باشیم و نتوانیم خودمان را مقایسهکنیم ،برچسبدهی نداشته
باشیم ،همان بحث فرهنگی که االن آقای دکتر مطرحکردند ،آن
برچسب روی تجهیزاتمان نباشد نمیتوانیم چیزی را
اندازهگیریکنیم ،صحهگذاریکنیم یا بگوییم که داریم کم مصرف
میکنیم یا زیاد مصرف میکنیم .قدم سوم ما بحث برچسب است.
برچسب چه در بحث انرژی و چه در بخش انتشار آالینده و چه
در بخش بهرهوری آب و متاسفانه در تجهیزاتمان هم ما برچسب
نداریم .حاال در بحث انرژی آمده اما در تجهیزات آببرمان هنوز
برچسب تجهیزات آببرمان را نداریم که بتوانیم بگوییم این شیر
به ازای هر دور باز شدنش یا آن شیر اهرمی به میزان باز شدن
نهایی یا متوسطش چه میزان آب را مصرف میکند و چقدر
میتواند روی بهرهوری آب تأثیرداشته باشد یا بقیه وسایل .ما
وقتی که االن نگاه میکنیم یا در چند سال اخیر میبینیم که روی
ماشینهایلباسشویی یا ماشینهای ظرفشویی برچسبهای آب
آمده که آنهم کار ما نبوده کار آنطرفیها بوده است .ما االن در
کشور خودمان متاسفانه در برچسبدهی تجهیزات آببرمان دچار
ضعف بزرگی هستیم که من فکر میکنم یکی از ارگانهایمان که
باید اقدام کند وزارت نیرو و سازمان آبوفاضالب باشد که یک
استارتی بزند یک آزمایشگاهی را مثل آزمایشگاه ملی صرفهجویی
انرژی ،یک آزمایشگاه صرفه جویی تجهیزات آببر را هم داشته
باشیم.
بحث بعدی تفکیک است .من چرا دارم انرژی و آب را قاطی
میکنم چون هر دو بحران کشور ما است و لغایت آن بحث
محیطزیستمان را هم بهآن اضافه کنیم .تفکیک مصارف چیزی
است که باید در کشورمان اتفاق بیفتد .االن در ساختمانها بهدلیل

ضایعات است .در اروپا ممنوع شده است .پارلمان اروپا آب
بستهبندی را تقریبا بیست روز پیش ممنوع اعالم کرد .اما ما
همچنان داریم اینجا اجرا میکنیم .بحث این است که شما
ضایعاتتان را هم بهاشتراک گذارید .یعنی ضایعاتی را که یک بنگاه
تولید میکند بهعنوان یک نهاده در جای دیگر استفاده شود.
آخرین بحثم هم این است که آقای دکتر ،ما الگوی مصرف نداریم.
بهشدت هم به این موضوع معتقد هستم چرا؟ چون تعیین یک
الگوی مصرف برای تمام کشور غیرمنطقی است ،مثال بگویید
اصفهان زیر الگوی مصرف است ،اراک باال است ،تهران پایین است.
هر شهری و یا هر منطقهای الگوی مصرف خودش را دارد چرا؟
چون فاکتورهایی که بر تقاضای آب تأثیر میگذارند متفاوت است.
ما اگر میخواهیم الگوی مصرف تعیینکنیم ،حاال خیلی با اغماض
بپذیریم ،باید برای هر شهر تعیین کنیم .بحثهای زیادی ماند که
بنده عذرخواهی میکنم چون وقت کم است.
دکتر تابش:
خیلی ممنون .باتوجه به این که سوای از این بحثهای تئوریک،
همانطور که صبح مطرح شد اگر واقعا ساختمانهایمان را طبق
مبحث  16بهصورت موثر اجرا کنیم که میزان مصرف آببرهای
ما به میزان کافی برسد ،شاید خیلی الزم نباشد که وارد مباحث
تئوریک شویم و بهصورت اتوماتیک یکسری از این اهداف ما
محقق خواهد شد .من از آقای مهندسطاهری باتوجه به نقشی
که در سازمان نظام مهندسی استان اصفهان دارند خواهش
میکنم که دیدگاههایشان و اقداماتشان را که در این زمینه
منجربه نتیجه مثبت یا منفی شده را بفرمایند.

مهندس طاهری:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .عرض سالم و ادب و احترام .من بحثم را
با صحبتهای آقای دکتر شروع میکنم ،یعنی از تدوین معیار
میآیم .ما در کمیسیون انرژی ،استاندارد مصالح و محیطزیست
نظام مهندسی کشور که بنده مسئولیت آنرا دارم چند بحث را
داشتیم .اتفاقا دیروز هم همین بحث را داشتیم .هم در بخش
انرژی و هم در بخش مصرف آب ،ما متاسفانه معیار نداریم و ما تا
زمانی که تدوین معیار نکرده باشیم هم برای آب و هم برای انرژی
نمیتوانیم خودمان را آنطوری که آقای دکتر فرمودند
مقایسهکنیم یا خودمان را تطبیقدهیم یا خودمان را به آن شرایط
برسانیم.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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اینکه یک کنتور آب بعضا وجود دارد ما این تفکیک مصارف را
نداریم ،به اضافه اینکه آن صفحه نمایشگرمان جلوی چشم
مصرفکننده باشد ،من وقتی از در خانهام دارم بیرون میروم اگر
شیر آبی باز باشد ،نشتی وجود داشته باشد در مجموع ساختمان
من ،آن کنتور نشان دهد که من ببینم مصرفم چطور است .یا
بحث صحبتی که آقای دکتر کردند ،خیلی خوب است که ما بیاییم
مصارف خودمان را با بقیه مقایسه کنیم ،که من نسبت به طبقه
پایینی ،طبقه همجوارم ،چهجوری دارم مصرف میکنم .حاال
جدیدا خوشبختانه این روش کار شده است .هفته پیش بنده در
جلسه کمیسیون به دوستان اشاره کردم که بیاییم در نظام
مهندسی یک بخشنامه صادر کنیم و بگوییم که کنتورهای تفکیک
مصارف (که هم تفکیک مصارف آب و هم تفکیک انرژی و هم آب
گرم را انجام میدهد و یک مونیتورینگ دارد که جلوی واحد نصب
میشود ،یا حتی روی گوشی همراه ما نشان میدهد که من االن
چقدر دارم آب و انرژی مصرف میکنم) را در سراسر کشور ابالغ
کند که دوستان در جریان باشند که این تجهیزات روی سیستمها
نصب شود خیلی خیلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ اینکه من اگر
شیر آب خانهام نشت کرد بتوانم بفهمم که من نشتی آب نباید
داشته باشم .این بحث تفکیک باز مورد دیگری است که ما االن
در مباحث نظام مهندسی داریم روی آن کارمیکنیم و به جد
داریم جلو میرویم.
بحث بعدی که داریم بحث تبخیر و تعریق است که در
سیستمهای سرمایشیمان است .ما عدم تطابق سیستمها و
تجهیزات را با اقلیم مناطقمان داریم .در اقلیمی میبینیم که
میگویند اسپیلت استفاده کنید ،میگوییم چرا؟ میگویند اینجا
کم آبی است ،اسپیلت مصرف شود که مناسب است .میگوییم
اقلیم شما گرم و خشک است ،چهطور میخواهید اسپیلیت
استفادهکنید؟ میگویند خوب اگر کولر آبی بگذاریم مصرف آبمان
باال میرود ،اما هیچوقت نمیآمدیم به اینها هم بگوییم که برای
تولید هر کیلووات ساعت برق هم بنا به نوع نیروگاهمان هم از 0/5
لیتر تا  2/5لیتر آب داریم مصرف میکنیم .پس آنجا هم به ازای
هر کیلووات ساعت داریم آب را مصرف میکنیم .اگر مشکل آب
است آنجا هم آب را داریم کنترل میکنیم .بیاییم سیستمهایمان
را بهروز کنیم .ما هنوز نتوانستیم به کارخانههای سازنده تجهیزات
سرمایش و گرمایش عنوان کنیم که یک برچسب مصرف آب هم
روی این کاال بگذارید .میزان مصرف آب را هم در این مشخص
کنید .یک تولید کولر آبی را هنوز نتوانستیم بگوییم رنگ کولر را
عوض کنید .چه دلیلی دارد کولرهای آبی ما همیشه سبز باشد.
رنگ پوستهاش را عوض کنید ،یک الیه عایقی روی سقف کولرتان
داشتهباشید .نمیخواهد بروید سیستم اینورتور بگذارید،
نمیخواهد نحوه اتصال را عوض کنید ،یک رنگ ساده را عوض
کنید .این را هم هنوز در کشورمان نتوانستیم انجام دهیم .من
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

زیاد وقتتان را نگیرم.
بحث بعدی که میخواستم بگویم بحث اجرای قانون
قیمتگذاری است .ما اعتقاد داریم که طبق صحبتهای آقای
دکتر تاثیر آنچنانی دارد یا ندارد؟ اما قیمتگذاری قطعا میتواند
در مصرف قابل تأثیر باشد .بحث تجارت آب هست ،بحثی که حاال
بنده صحبت نمیکنم میگذارم خود خانم مهندس مالباشی در
مورد بحث آب خاکستری صحبت کنند .ما میتوانیم ،چرا نه؟
بزرگترین مشکلی که در انرژی و آب کشورمان هست که فکر
میکنیم خصوصی هستند ولی هیچوقت خصوصی نیستند و ما
میگوییم که خصولتی و عموما دولتی هستند .ما میگوییم برق
داریم اما وقتی میبینیم توزیع برق خودش دارد برق را میدهد
پس این برق کیست؟ چرا میگویی بازار برق دارم؟ وقتی خود
دولت دارد تولید میکند و خودش هم دارد توزیع میکند ،پس
چه بازار برقی دارد؟ بازار برق موقعی وجود دارد که بازار خصوصی
بتواند قیمت خودش را پایینتر بدهد یا باالتر بدهد ،بگوید من
برقم قطعی دارد ،قیمتم پایینتر است یا قطعی ندارد قیمتم باالتر
است .در پیک ارزان میدهم ،در ساعت عادی گران میدهم.
خودش تعیین تکلیف کند ،نه اینکه توانیر بیاید تعیین قیمت
کند.
درباره آب هم همین است ،درباره آب هم تا وقتی که ما بازار
آب نداشته باشیم ،تجارت آب نداشته باشیم ،من در واحدم نتوانم
آب خاکستری که تولید کردم بفروشم و آنموقع تازه گیر اداره
آبوفاضالب باشم ،گیر شهرداری باشم ،گیر اینکه نمیدانم آب
را کجا دهم باشم ،نمیتوانیم روی آب هدفگذاری کنیم ،پس
بازار آب را میخواهیم ،تجارت آب را میخواهیم که من راحت
بتوانم آب خاکستریام را بازیافت کنم ،بفروشم ،آن تجارت آب
میشود .آن موقع است که آب ارزش خودش را پیدا میکند .من
سعی میکنم که سیستم آب خاکستری را نصبکنم .ما جلسات
مکرری را با آبفای اصفهان داریم که حاال خانم مهندس مالباشی
توضیح میدهند.
ما بحث بازبینی مقررات را شروع کردیم اینجا هم ما مشکل
داریم .نظاممهندسی را بهعنوان یک مرجع حساب میکنند .هرجا
گیر میکنند میآیند یقه نظاممهندسی را میگیرند میگویند
اینجا آب زیاد مصرف شد ،اینجا انرژی زیاد مصرف شد ،اینجا
محیطزیست آلوده شد .یک بازنگری مقررات ملی ساختمان را
وقتی مدنظر قرارمیدهیم وزارت راهوشهرسازی مدعی میشود،
میگوید من باید مقررات بیرون بدهم .یعنی نگاه بخشی و نگاه
سازمانی در کشور ما متاسفانه ما را به این مصیبتهایی که داریم
آلودهکرده و گرفتارکرده که همهمان یکجایی باید دستوپای
همدیگر را ببندیم.
بحث بعدی که بحث آخر است که میخواهم خدمت دوستان
بگویم ،بحث محدودکردن مصرف آب در برخی فواصل زمانی است
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که باید بهآن توجه ویژهای کنیم ،بحث بازیافت آب باران است که
بنابر اقلیمها باید روی آن کار شود .روش تفکیک مصارف را هم
که عرض کردم .آن شبکه دوگانه توزیع آب که خیلیها صحبت
میکنند و به نظاممهندسی میگویند که چرا دو لولهکشی را در
ساختمان انجام نمیدهید هم برای آبشرب و هم برای آب سایر
وسایل بهداشتی ،غالبا ارزیابیای که ما کردیم دیدیم هزینههای
تأسیساتی آن باالتر است ،بهاضافه اینکه زیرساختهای
شهریاش هم هنوز وجود ندارد که ما بخواهیم در خانهها این بار
را تحمیلکنیم به ساختمانها و بعد زیرساخت شهری وجود
نداشته باشد یا اصال بهوجود نیاید.

سازمانهای دیگر این مسائل را داشته باشد .قیمت آب در شهر
درسدن در زمان آلمان شرقی  0/45یورو بهازای هر مترمکعب بود.
قیمت جدید آب با یکدوره  6تا  10سال جدید که طول کشید
االن حدودا  5یورو است .بنابراین بحثی که االن وجود دارد چند
ده درصد افزایش قیمت و اینها نقش آنچنانی ندارد .االن اشاره
کردند که سهم آب در سبد خانوار حدود  0/6درصد است پس
 30%و اینها نقش آنچنانی ندارد .قیمتها باید واقعی شود و این
نیاز است در همه چیز نه فقط آب ،انرژی ،چون آب و انرژی با هم
ارتباط دارند .خوب این هم یک موضوعی است که مهم است.
ممنون من بیشتر از این وقت را نمیگیرم.

دکتر تابش:

مهندس طاهری:

ممنون .ما برای سه نفر از حضار که سه تا سوال مختصر داشته
باشند فرصت داریم.

آقای دکتر بحثتان خیلی خوب بود ،اتفاقا من یادداشتکردهبودم
که این بحث را انجامدهم که بحث ساختمان سبز و معماری سبز
هست که ما بحث بازنگریای که داریم روی آن کار میکنیم که
ساختمانهایی که سبز هستند ،چون ما اعتقاد داریم که
ساختمانهای سبز مصرف آب را  %40پایین میآورند ،بهاضافه
اینکه تا  %50مصرف انرژی را پایین میآورد ،روی این بحث کار
شده است .باز هم اگر دوستان نقطهنظری دارند که بهما کمک
کند از آن استقبال میکنیم و میشود بگوییم که از نقطهنظرات
دوستان استفاده میکنیم .بررسی میکنیم که ببینیم به اقلیم ما
کدامشان بهتر تطابق دارد .رویش کار میکنیم و اینجا هم اگر
جنابعالی و بقیه دوستان نقطهنظری دارند از آن استقبال میکنیم.

دکتر طالب بیدختی:
دستتان درد نکند ،حسابی استفاده بردیم .از سخنران آخری ،در
بحث ارزشگذاری ساختمانها واقعا  10-12سال است که دارد
صحبت میشود واقعا کمک میکند که از سیستم بومیسازی لیگ
استفادهکنید یا صحبتهایی که در گوشه کنار است ،این را واقعا
باید دید ،بحث دیگر چهار سال پیش از نظاممهندسی خواستیم
که یعنی هنوز کمبود دارد درخصوص محیطزیست یا آبوفاضالب
در ساختمانها ،نیاز هست که یک مبحث جدیدی تحت عنوان
محیطزیست و ساختوساز پایدار در محیط شهری دیده شود .این
یک موضوع بسیار مهمی است .موضوع دیگری که واقعا هنوز در
رابطه با دادهها بحث است ،آقای دکتر عزیز نشان دادند که در
گلستان  132لیتر سرانه مصرف کل آب است و در بوشهر 238
لیتر .واقعیت این است که چقدر میشود به این دادهها اطمینان
داشت .من با آبوفاضالب شهر شیراز و استان فارس صحبت
کردم .خیلی نمیشود به این دادهها اطمینانداشت و امروزه هم
اگر بشود گفت آنقدر کاهش پیدا کرده ،خب یک امتیازی هم از
وزارتخانه میگیرد .روی اینها خیلی جای بحث و سوال است.
بنابراین بحث این است که دادهها چهجوری بهدستآمده
است .واقعا چه کسی کنترلکردهاست .حتما نیاز است که یک
سازمان مستقلی در ارتباط با این دادهها بیاید بگوید این دادهها
درست است؟ درست نیست؟ مثل همان سیستمهای ارزشگذاری
و چیزهای دیگر .در رابطه با افزایش قیمت دو هفته پیش یک
جلسهای داشتیم با  7نفر از کسانی که از شهر درسدن آلمان آمده
بودند .یک شباهتهایی درسدن آلمان با کشور ما دارد ،چون در
آلمان شرقی بوده است و جالب این است که اینهایی که آمده
بودند از شهرداری این شهر بودند .بنابراین آبوفاضالب و خیلی
چیزهای دیگرشان بهعهده خود شهرداری آنجاست ،نه اینکه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

آقای دکتر جمشیدی از دانشگاه اصفهان:
به نام خدا ،یک نکتهای در حوزه برچسب مصرف آب مطرح شد
اگر که جلسه صبح دکتر فاضلی را حضورداشتید مشخصا ذکرشد
که برچسب مصرف آب تدوین شده و استانداردهایش موجود است
و حداقل بهطور خاص میتوانم بگویم برای ماشین لباسشویی،
سردوش ،شیرآالت چنین برچسبهایی طبق استاندارد وجود
دارد .در مرحله تدوین این برچسبها هم آزمایشگاههایش
پتانسیلسنجی شد .یعنی ما بهعنوان بخشی از آن پروژه
آزمایشگاهی که برچسب مصرف انرژی را صادر میکرد
پتانسیلسنجی کردیم که میتواند میزان مصرف آب را هم اندازه
گیری کند یا خیر و ما فقط براساس همان ظرفیتها در واقع
معیار را تعریفکردیم و برچسبها وجود دارد .اینکه االن اجباری
شده است اما اجرا نمیشود علتش شاید تا حدی مقاومت صنایع
و حوزههای مختلف باشد ،در حوزه وزارت نیرو این پیش رفته
است .حاال این در پاسخ بهآن نکته که فرمودید وزارت نیرو
میتواند این را انجامدهد .هرچند در حوزه چیلرها و کولرها و
صنایع آبی هنوز این بحث وجود دارد.
درمورد مقررات ملی ساختمان در مبحث  16طرحی به نام
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پراکندگی منابع داریم ،منابع ممکن است بهطور یکسان در اطراف
شهر ما توزیع نشده باشد و یک بخشهایی از شهر و شبکه
تحتپوشش کامل نباشد ،چهقدر روی این موضوع کار کردیم که
یکمرتبه روی مدیریت مصرف رفتیم .اصال این بحث نیست که
این موضوع درست نیست .بحث اولویتها است .بحث هزینهها،
بازخوردها و نتایج کار است .کدامش برای ما مهمتر است و نتایج
بهتری دارد؟ چقدر ما شبکههایمان را میشناسیم؟ چقدر ما
ظرفیتهای شبکه را میشناسیم؟ آیا روی این موضوع کارکردیم
که حاال داریم حرف مدیریت مصرف را میزنیم؟
من یک سوال دیگر داشتم روی بحث سوراخ و افزایش نشتی
که بابت جیرهبندی است .بنده هم مخالف جیرهبندی هستم ،ولی
میخواستم ببینم این بحثی که راجع به مصرف است مطلبی تایید
شده است؟ با آن افزایش دبی ،چون فشار ما که افزایش پیدا
نمیکند ،قاعدتا باید سطح تغییر کند ،آیا این یک مطلب تحقیق
شده و ثابت شده است یا صرف یک موضوع تئوری است.

پساشهرخوانی ملی اجرا شد البته دو طرح موازی بود .یک نکتهای
در آن وجودداشت که به یک بند مقررات ملی ساختمان اشاره شد
و آن این بود که تسویه حساب و بازپس شهرخوانیاش میتواند
در مجتمع مورداستفاده قرارگیرد .با حضور نماینده راه و مسکن
و شهرسازی ،البته نماینده تحقیقات آنها در آن جلسه حضور
داشت که گفت که این کامالً شدنی است و میتواند برای بعضی
ساختمانها کامالً اجباری شود .حاال اینرا میتوانید در مورد
مسائل دیگر مدنظر بگیرید ،اما نظر مثبت وزارت شهرسازی این
نکته بود و این میتواند به ایجاد سیستمهای جمعآوری پساب در
منازل کمک کند ،هرچند نظارت و کنترل کیفی آن کار دشواری
است چون شرکت آبوفاضالب نمیتواند برود داخل خانه مردم را
چک کند که چگونه است .باید مدیریتش کامالً خودگردان باشد.
نمیتوانید شرکت آبوفاضالب یا وزارتبهداشت را متولی نظارت
روی این حوزه کنید .این نکتهی دومی بود که خواستم ذکر کنم.
مهندس مسعودی از شرکت آب و فاضالب:

دکتر جلیلیقاضیزاده:

با سالم خدمت اعضای محترم .من  3تا عنوان را خیلی خالصه
خدمت شما عرض میکنم .یکی بحثی که آقای دکتر
طالببیدختی درمورد ارقام و شاخصهایی که شرکت آبوفاضالب
دارند اعالم میکنند مطرحکردند .بنده بهعنوان کسی که  17سال
است در این شرکتها دارم کار میکنم کامال با این موضوع موافقم.
یعنی باید این اعداد و ارقام یکجایی صحتسنجی شود یا حداقل
یکسری بازخوردهایی از این اعداد و ارقام داخل شبکه دیده شود.
موضوع دیگر در بحث توزیع آب ما سه سطح داریم ،بحث مدیریت
تولید ،مدیریت توزیع و مدیریت مصرف .بهنظرمیرسد که ما یک
تغییر رویکردی اینجا انجام دادیم که از مدیریت تولید میخواهیم
روی مدیریت مصرف برویم .من سوالم این است که ما روی
مدیریت توزیع چهکار کردیم؟ یعنی آیا این فعالیتهایی که ما
روی مدیریت مصرف انجامدادیم ،با هزینه و زمان کمتر روی
مدیریت توزیع برای ما آن اهداف را محققخواهدکرد یا نه؟
من این را سوال میکنم چندتا از شرکتهای آبوفاضالب در
شهرهای مختلف نقشههای شبکههایشان را دارند؟ بهاین مفهوم
که ما توزیع را در شبکه چگونه انجام میدهیم؟ این انرژیای که
داریم مصرف میکنیم آب را حاال به یک محیطی منتقل میکنیم
و توزیع میکنیم این ارتباطی بین منابعی که دارد داخل شبکه ما
آب را تجزیه میکند در کدام شبکه آب شهری ما شناخته شده؟
چهکسی رفته بررسی کرده این ارتباطات را بهینه کند؟ ما چگونه
داریم خروجی مخازنمان را تنظیم میکنیم؟ چهطور داریم این
آب را در شبکه ردیابیمیکنیم؟ این انرژی که آب دارد ببینیم که
چه اتفاقی دارد برایش در شبکه میافتد؟ آیا امکان دارد ما این را
پیدا کنیم؟ آیا میتوانیم همین منابعی که هست که قاعدتا در
تمامی شهرها این اتفاق میافتد که ما گستردگی منابع داریم،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

این سوالی که برای افزایش نشت فرمودید ،این سوال کامال
تاییدشده است .مطالعات موردی مختلفی در دنیا کار شده است.
دلیلی که نشت زیاد میشود این است که اوال لولهها همیشه صلب
نیستند که سطح مقطع ثابت بماند .در لولههای پلیاتیلن با
افزایش فشار ،موضوع این است که شما وقتی شبکه را تحت تنش
قرار میدهید ترکهای پلیاتیلن میتوانند بازشوند .چهطور یک
ترک تولید شده همینطور میتواند توسعه پیداکند؟ سوال
فرمودید که این آمار از کجا آمده؟ من این آمار را از شرکت
مهندسی گرفتم ،از دفتر آقای مهندس سیدزاده .دقت بفرمایید
که اینها آمار مصرف آب بوده ،بعد ما یک آمار تلفات داریم که
گاهی وقتها این آمار را بیشتر دستکاری میکنند .من نمیخواهم
بگویم که مصرف آب خیلی دقیق است ،ولی میخواهم بگویم که
گاهی یک شهری بیشتر از  2برابر یک شهر دیگر سرانه مصرف
میکند ،این جای سوال دارد .ولی این آمار رسمی کشور است،
ضمن اینکه االن ما سیستمهایی داریم .سیستم سپتا در شرکت
آبوفاضالب اینها را ثبت میکند ،بعد در بعضی از شهرها آب
میآید تقسیم میشود بین آن و مثالً خطکوثر اینگونه است .لذا
تولید آب معلوم است ،یعنی چون بین شهرها تقسیم میشود
کامالً اندازهگیری میشود ،ولی در عینحال اینجا جای بحث
بسیار زیاد است.
دو اصطالح است که اینجا در ایران استفاده میشود که در
دنیا نیست  -1آب بهداشتی ،چون بحث شبکه دوگانه بود ما
چیزی بهنام آب بهداشتی در دنیا نداریم .من از شما سوال میکنم
تعریف آب بهداشتی چیست؟ یک نکته ظریفی است که بعضیها
میگویند ما آب شرب داریم ،آنی که میماند آب بهداشتی است.
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تصفیهشده و برای فضای سبز استفاده میشود.
االن یک پکیج دیگر در محل ستاد مرکزی خودمان در حال
احداث و اجرا است که هدف آن هم استفاده از پساب تصفیهشده
برای آبیاری فضای سبز است .ولی برای ساختمانهای مسکونی
هیچوقت دستورالعملی نوشته نشد .درصورتیکه اینقدر نکات
مهمی از لحاظ فنی ،از لحاظ قانونی ،از لحاظ بهداشتی ،از لحاظ
اجرایی پشتش است ،همانطور که آقای مهندس طاهری فرمودند
ما االن ماهها است با کمک دوطرف متقابل مرتب هفتهای یک روز
جلسه داریم و این جلسه نه فقط بین ما است و اینکه ما از اداره
بهداشت درخواست کردیم حضور پیدا کنند ،چون باید
استانداردهای بهداشتی را بهما بگویند ،اینکه محیطزیست حضور
پیداکرده استانداردهای الزم را بهما بگوید ،ازطرف دیگر شهرداری
چون باید بهما بگوید که یکی از مصرفکنندههای آب خاکستری
که تصویب شده باشد باید به آن موارد هم اشاره شود و ما داریم
این را بهجایی میرسانیم که درواقع یک برنامه بازچرخانی آب
بازیافت شده از آب خاکستری را تهیه کنیم.
نکته دیگر ،ما خیلی اقدامات مدیریتمصرف و مدیریتتقاضا
را انجام میدهیم ،ولی تا زمانیکه آن ضمانت اجرایی وجود نداشته
باشد واقعا خیلی دستمان بسته است .یعنی ما میگوییم که
مشترک باید مصرفش بیشتر از این نشود ،اما درواقع آن ضمانتی
که بهما بدهند که بتوانیم آب را قطع کنیم و یکسری کارهای
قانونی انجام دهیم عمالً وجود ندارد .تازمانی که آن ضمانت
اجرایی وجود نداشته باشد ما شاید به اهدافمان تا  70یا  80درصد
برسیم و هیچوقت  100درصد نخواهد شد.

چنین تعریفی نیست .تعریف خارجیاش  Potable Waterمیشود
که آب شرب که مخالفش  Non-Potable Waterمیشود .دقت
کنید  Potableآب شربی که ما فکر میکنیم نیست بلکه آب شرب
پختوپز ،حمام ،ظرفشویی و لباسشویی است .بعضی اوقات شما
میخوانید  Non-Potableکه برای فاضالب استفادهکردند ،بعد
میگوییم که  Potableآب شرب است Non-Potable ،مثال آب
شستشو است .دیگری بحث مدیریت مصرف که آقای دکتر
فرمودند وقتی میگوییم مدیریت مصرف ،بار این روی دوش
مصرف کنندهها میافتد ،درصورتیکه ما مدیریت تقاضا داریم که
بارش هم شامل تلفات میشود هم شامل مصرف.
دکتر سمساریزدی:
خدمتتان عرض کنم که درخصوص آبشرب و غیرشرب که آقای
دکتر بهدرستی اشاره فرمودند ،سوال این است که ما چرا عالقه
داریم که آب شرب و آبغیرشرب را از همدیگر تفکیک کنیم؟
علت این است که ما جاها و منابعی با کیفیتهای مختلف داریم.
البته آیا همه منابع کیفیت آبشان بهداشتی است ولی از نظر
ترکیبات شیمیایی باهم مختلفاند ،یکی میبینید که امالح
بیشتری دارد و یکی امالح کمتری دارد ،ولی همه در سقف و کف
استاندارد مجاز هستند .خوب ما اگر بیاییم همه منابع را باهم
قاطیکنیم که متوسط یا زیرمتوسط شاید خیلی به انصاف نزدیک
نباشد .بنابراین چه بهتر که منابعی را که امالح بهتری دارند در
اختیار و با یکی از روشها و ترفندها در اختیار بخش شرب قرار
دهیم و سایر آبها که آنها هم بهداشتی هستند برای سایر شرب
مصرف شود.

آقای دکتر سجادیفر:
خانم مهندس مالباشی:

من خیلی مختصر بگویم که در قیمتگذاری چند اصل وجود دارد:
کارآیی ،پوشش هزینهها ،انصاف یا عدالت و یا قدرتپرداخت .ما
نباید از سیاستهای قیمتی فقط برای مدیریت تقاضا استفاده
کنیم .ما باید بر کارآیی متمرکز شویم ،ما متاسفانه در بخش آب
در کل منابعمان ،کارآیی را قربانی عدالت کردیم ولی عدالت را
بهدست نیاوردیم .این مشکل ما است تا زمانیکه ما کارآیی را اصل
نگذاریم ،نه مشکل آب ،نه مشکل انرژی ،نه مشکل مترو ،هیچ
مشکلی حل نخواهد شد .ما باید کارآیی را اصل بگذاریم .علتش
این است که هم تاریخی است که من نمیخواهم وارد شوم ،هم
پول نفت داریم .تا زمانیکه پول نفت دارد میآید ،کارآیی قربانی
عدالتی میشود که ما هیچموقع به آن عدالت دست پیدا نخواهیم
کرد.

من اول راجع به برچسب آب یک توضیح اضافه بدهم که در قانون
توسعه آب شرب شهری و روستایی که مجلس در سال 1394
تصویب و در سال  1395ابالغ کرده ،صراحتاً یکی از بندهایش
راجعبه اینکه اداره استاندارد بهکمک وزارت صنایع ملزم هستند
که درخصوص برچسب مصرف آب اقدام کنند و آن را بتوانند
توسعه بدهند آمده است .اینکه هنوز اقداماتی نشده ،خارج از
عهده شرکت آبوفاضالب است .کما اینکه واقعا هرجایی که
هست راجع به این قضیه صحبت و تاکید میکنیم ،ولی خوب
خارج از وظایف این شرکت است .بحث آب خاکستری که یکی از
دغدغههای این روزهای ما است اینکه ما از یک دهه اخیر داریم
مرتب استفاده میکنیم و میگوییم که یکی از راههای مصرف،
استفاده و بازچرخانی آب خاکستری است ،ولی هیچجایی نیامدند
روش عملیاتی و دستورالعمل اجرایی برایش تعریفکنند .ما یک
پروژه آب خاکستری برای دانشجویان خوابگاه دانشگاه اصفهان
اجرا کردیم و سال  1396به بهرهبرداری رسید و االن آب،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پایاننامه برتر
رتبه دوم سومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1397در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده کشاورزی ،گروه مهندسی آب
عنوان :مقایسه و ارزیابی الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات در طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری
نگارش :علیرضا مقدم
استادان راهنما :دکتر امین علیزاده ،دکتر علیرضا فرید حسینی
استادان مشاور :دکتر علی نقی ضیایی ،مهندس دانیال فالح هروی
تاریخ :تیر 1392

در تمدن مدرن ،شبکههای توزیع آب شهری نقش قابلتوجهی در حفظ
استانداردهای الزم برای یک زندگی مطلوب را دارند .بهینهسازی این
شبکهها همواره یکی از مسائل بسیار پیچیده و اساسی برای طراحان در
دهههای اخیر بوده است و هدف آن یافتن بهترین راهحل برای انتقال
آب از مخزن به مصرفکنندگان است ،بهنحوی که تمام نیازهای آنها
با کمترین هزینه تأمین شود .در این شبکهها مولفههای متفاوتی از قبیل
لولهها ،پمپها و شیرهای کنترل نقش ایفا میکنند .اما در میان این
مولفهها ،بهینهکردن سایز لولهها بیشتر قابلتوجه است ،زیرا حدود 70
درصد هزینه پروژه مربوط به لولهها است .الگوریتم ژنتیک ()GA
بهعنوان یکی از مهمترین الگوریتمهای تکاملی نقش بسیار موفقی در
حوزه مسائل بهینهسازی داشته است و تاکنون کمتر بهصورت کاربردی
برای بهینهسازی یک شبکه توزیع آب واقعی استفاده شده است.
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOیکی از الگوریتمهای نوین
در حوزه بهینهسازی سامانههای آبی است که در ابتدا برای حل مسائل
بهینهسازی با متغیرهای پیوسته معرفی شد ،اما پس از مدتی برای
مسائلی با متغیرهای گسسته نیز توسعه یافت .هدف اصلی در این
پژوهش مقایسه و ارزیابی الگوریتم های  GAو  PSOدر طراحی بهینه
شبکه توزیع آب واقعی شهر جنگل است .بدین منظور برنامه این
الگوریتمها در محیط نرمافزار  MATLABپیادهسازی شد و سپس با
تحلیلگر هیدرولیکی شبکه  EPANET2.0تلفیق شد .برای بهدست
آوردن بهترین مقادیر پارامترهای این الگوریتم ها ،ابتدا بررسیها بر روی
سه شبکه مرجع دوحلقهای ،هانوی و کادو از مطالعات پیشین انجام شد.
سپس نتایج با سایر محققین مقایسه شد که در این شبکهها PSO
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عملکرد بسیار بهتری نسبت به  GAو حتی سایر الگوریتمها داشت .پس
از تعیین اندازه جمعیت اولیه متناسب با سایز شبکه برای هر دو الگوریتم
 GAو  ،PSOدر  PSOاگر مقادیر  𝑐1و  𝑐2ثابت و برابر  2/05فرض
شود با تغییر پارامترهای  wو  wdampمیتوان راهحل بهینه را برای
شبکههای توزیع آب پیدا نمود .در بهکارگیری  GAبرای حل مسائل
بهینهسازی سیستمهای توزیع آب ،پس از انتخاب روش چرخه رولت و
عملگر آمیزش یکنواخت ،باید پارمترهای  Pm ،Pcو  muموردبررسی قرار
گیرند .پس از اثبات کارایی این الگوریتمها بر روی شبکههای مرجع و
شناخت پارامترهای آنها ،از نتایج حاصله در تحلیل شبکه شهر جنگل
با توجه به افزایش وسعت شبکه و قیود طراحی استفاده و راهحلهای
ارائه شده با طراحی شرکت مشاور مقایسه شد GA .و  PSOپس از
طراحی و بهینه سازی هزینه شبکه را بهترتیب  16و  21درصد نسبت
به شرکت مشاور کاهش دادند .در نهایت یک مدل هایبرید پیشنهادی
بهنام  HGAPSOکه برپایه ترکیب دو الگوریتم  GAو  PSOرفتار
میکند نیز برای طراحی شبکه توزیع آب شهر جنگل استفاده شد.
 HGAPSOراهحل بهینه را با کاهش  26درصدی در هزینهها نسبت
به شرکت مشاور ارائه نمود .بدین ترتیب میتوان با استفاده از
الگوریتمهای تکاملی یک شبکه توزیع آب را با سرعت و دقت بسیار
باالتری در مقایسه با روشهای سعی و خطای انسانی طراحی نمود.
کلمات کلیدی :الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ،الگوریتم ژنتیک،
بهینهسازی ،شبکههای توزیع آب ،شهر جنگل
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پایاننامه برتر
رتبه سوم سومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1397در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده مهندسی عمران ،گرایش مهندسی آب
عنوان :مدیریت دینامیک پیامدهای ناشی از تزریق مواد آالینده در شبکههای توزیع آب شهری
نگارش :سیدناصر باشی ازغدی
استادان راهنما :دکتر عباس افشار و دکتر محمدهادی افشار
تاریخ :شهریورماه 1396

در اين پژوهش ،مديريت دينامیک پیامد در شبکههای توزيع آب شهری
ناشی از تزريق مواد آالينده با استفاده از رويکردهای مختلف موردتوجه
قرار گرفته است .بهمنظور تدوين سیاستهای بهرهبرداری بهینه
مديريت پیامد در شبکههای توزيع آب شهری پس از رخداد آلودگی در
اين تحقیق از رويکرد تلفیق مدل شبیهسازی  EPANETو قابلیتهای
الگوريتمهای بهینهسازی مختلفی مانند برنامهريزی پويا ،ژنتیک
تکهدفه و همچنین چندهدفه  NSGA-IIمتناسب با رويکرد
مورداستفاده بهرهگرفته شده است .از مدل شبیهسازی EPANET
بهدلیل امکان تلفیق با زبانهای برنامهنويسی مختلف بهمنظور
شبیهسازی هیدرولیکی و کیفی جريان در شبکه استفاده میشود .تلفیق
مدل شبیهسازی و بهینهسازی با استفاده از  Toolkitموجود در برنامه
 EPANETانجامگرفته است .توابع هدف مورد استفاده در الگوريتمهای
بهینهسازی شامل حداقل کردن تعداد فعالیتهای واکنشی ،جرم
آلودگی مصرف شده در شبکه و تعداد کل گرههای آلوده شده است.
متغیرهای تصمیم مسئله بهینهسازی نیز شامل اجزای مختلفی از شبکه
که به مديريت پیامد کمک مینمايد شامل شیرها ،شیرهای آتشنشانی
و پمپها درنظرگرفته شده است .در اين تحقیق مديريت دينامیک پیامد
در شبکه توزيع آب شهری پس از رخداد آلودگی با سه رويکرد مختلف
مورد بحثوبررسی قرار گرفته است .در رويکرد اول ،مديريت پیامد در
شبکه آب شهری برمبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار اجرا و
نتايج آن با تحلیل هیدرولیکی مبتنیبر تامین نیاز مقايسه شده است.
انجام فعالیتهای مديريت پیامد مانند بستن شیرها و بازکردن شیرهای
آتشنشانی میتواند باعث افت فشار در برخی نقاط شبکه شود .نتايج
بهدست آمده نشان میدهد که استفاده از روش تحلیل هیدرولیکی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مبتنی بر تامین فشار در مقايسه با روش تامین نیاز در هنگام مديريت
پیامد مناسبتر بوده و اعداد منطقیتری را باتوجه به شرايط شبکه در
اختیار قرار میدهد .در رويکرد دوم امکان تغییر فعالیتهای واکنشی در
هر گام زمانی فراهم میآيد .بدين ترتیب بهرهبردار اين امکان را دارد تا
با توجه به توزيع غلظت ماده آالينده در شبکه ،فعالیتهای واکنشی
بهینه را بهمنظور کاهش اثرات آلودگی بر سالمت انسانها بهروزرسانی
نموده و درصورت نیاز تغییر دهد .بر اين اساس اثر فعالیتهای بهینه
دينامیک طی دوره مديريت پیامد با حالت ثابت مقايسه شد که نتايج
حاکی از کاهش مقدار آلودگی مصرف شده در شبکه درصورت استفاده
از فعالیتهای بهینه دينامیک دارد .در رويکرد سوم اين پژوهش کاربرد
استفاده از روش خوشهبندی در شبکههای بزرگ مقیاس بهمنظور
شناسايی ناحیه آلوده شده و تمرکز بر آن ناحیه بهمنظور کاهش
هزينههای محاسباتی و اجرايی موردارزيابی قرار گرفته است .روش
خوشهبندی استفاده شده در اين پاياننامه مبتنی بر هیدرولیک جريان
در شبکه بوده و کمک مینمايد تا شیرها و شیرهای آتشنشانی مهم
برای انجام اقدامات واکنشی شناسايی شده و بدين ترتیب بخش زيادی
از متغیرهای تصمیم غیرمفید مسئله حذف شوند .پس از شناسايی
موقعیت شیرها و شیرهای آتشنشانی مهم بهینهسازی بهمنظور
حداقلکردن جرم آلودگی مصرف شده انجام و موقعیت بهینه
فعالیتهای واکنشی مشخص خواهد شد .نتايج حاکی از عملکرد مناسب
استفاده از خوشهبندی در مديريت پیامد در شبکههای آب شهری بزرگ
مقیاس دارد.
کلمات کلیدی :الگوريتم ژنتیک ،برنامهريزی پويا ،خوشهبندی،
شبیهسازی-بهینهسازیEPANET ،
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معرفی کتاب
عنوان :کیفیت آب :مبانی و محاسبات ()Water Treatment and Reuse, Theory and Design Examples
جلد اول :اصول ،مبانی تصفیه پایه ،فصل  1تا 10
جلد دوم :تصفیه ثانویه ،استفاده مجدد و دفع ،فصل  11تا 15
پدیدآورندگانSeyed R Qasim, Guang Zhu :

مترجمین :مهران سپید دست ،زهرا سلیمی ،سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
ویراستار :عزیز موسوی
ناشرCRC Press, Taylor & Francis Group :

ناشر ترجمه :کتابراه
سال اولین چاپ2018 :

این کتاب ضمن آموزش و ارائه نمونه سوالهای متعدد در زمینه فرآیندهای تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن ،یک منبع تلفیقی با
ارزش ،برای دسترسی سریع و آسان به تعداد زیادی تمرین است .طی دهه گذشته ،پیشرفتها و تغییرات بسیار زیادی در زمینه تصفیه
فاضالب صورت گرفته است .شبیهسازی و مدلسازی کامپیوتری ،بازیابی و استفاده مجدد از پساب ،فرآیندهای غشایی ،کاهش و استفاده از
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جامدات آلی ،بازیابی مواد مغذی و بهینهسازی مصرف انرژی ،درک بیشتر نظریه و اصول فرآیندهای تصفیه و استفاده از این اصول در طراحی
تأسیسات است .هدف نویسندگان کتاب عبارت است از :اول ،ارائه تئوری مربوط به فرآیندهای تصفیه فاضالب بهصورت خالصه؛ دوم ،تعریف
پارامترهای مهم طراحی دخیل در فرآیند و سوم ،طراحی گام به گام مثالهای عددی و واقعی از مراحل فرایندی.
این کتاب در دو جلد نوشته شده است .اصول ،مبانی و تصفیه پایه در جلد  ،1که فصل  1تا  10را شامل میشود ،و جلد  2شامل فصلهای
 11تا  15برای پوشش فرآیندهای پس از تصفیه است .جلد  :1اصول ،مبانی و تصفیه پایه .فصل  1شامل خالصهای از تاریخچه کلی تصفیه
فاضالب درگذشته ،حال و آینده است .فصل  2و  3مباحث استوکیومتری واکنش جنبشی ،بقای جرم ،تئوری راکتورها و بقای جریان و جرم
را پوشش میدهد .منابع فاضالب شهری ،جریان و ویژگیهای آن در فصلهای  4و  5ارائه شده است .فصل  6با نگاهی عمیقتر به اهداف
تصفیه فاضالب ،مالحظات طراحی و فرآیندهای پردازش و نمودارهای فرآیندی را ارائه میدهد .فرآیندهای پیش تصفیه در فصلهای  7و 8
پوشش داده شده است .این مرحله شامل آشغالگیر و حذف شن و ماسه (دانهگیر) است .فصل  9به تصفیه اولیه و رسوبگذاری ساده و یا
بهکمک مواد شیمیایی پرداخته است .در نهایت فصل  10به فرایند تصفیه بیولوژیکی و حذف مواد مغذی میپردازد.
جلد  :2تصفیه ثانویه ،استفاده مجدد و دفع .فصل  11شامل فرایندهای عمده گندزدایی پساب است ،درحالیکه فصل  12به دفع پساب
و استفاده مجدد از آن میپردازد .فصل  13به مدیریت لجن ،بازیابی منابع و استفاده مجدد از جامدات آلی اختصاص داده شده است .پالن
تصفیهخانه ،لولهکشی حیاط ،هیدرولیک تصفیهخانه و ابزار دقیق و کنترل در فصل  14پوشش داده شده است .ارتقای امکانات تصفیه ثانویه،
بهکارگیری زمین ،تاالبها ،فیلتراسیون ،جذب کربنی BNR ،و  MBRو فرآیندهای پیشرفته تصفیه فاضالب مانند تبادل یونی ،فرآیندهای
غشایی و تقطیر برای کانیزدائی در فصل  15مورد مطالعه قرار گرفته است.
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اخبار انجمن
اخبار و فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه دوم سال  1398بهشرح زیر است:
 انتشار پنجمین شماره از سال سوم نشریه علمی  -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
 برگزاری سومین جلسه کمیته کیفیت آب انجمن آب و فاضالب ایران ()98/04/03
 برگزاری سی و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()98/04/04
 مشارکت در برگزاری نشست تخصصی آب و توسعه پایدار در کاشان ()98/04/06

 تشکیل اولین جلسه شورای سیاستگزاری کنگره سال  1399در دانشگاه شیراز ()98/04/09
 تشکیل دومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش همایش مدیریت مصرف ()98/04/11
 برگزاری ششمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب ()98/04/25

 مالقات نمایندگان انجمن آب و فاضالب با نمایندگان اتاق بازرگانی ()98/04/25
 سومین جلسه شورای سیاستگزاری همایش مدیریت مصرف ()98/04/25

 مشارکت در برگزاری کارگاه تخصصی در رابطه با آموزش ایجاد استارت آپ در حوزه آب و فاضالب توسط شرکت  CEWASسوئیس
()98/04/26
 فراخوان ایدههای کاربردی بازیافت آب خاکستری در محیط شهری ()98/04/31
 انتشار چهلمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (تیرماه )1398

 برگزاری دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمن های علوم آب ()98/05/01
 برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی تلفات آب ()98/05/08
 برگزاری چهارمین جلسه شورای سیاستگزاری همایش مدیریت مصرف ()98/05/08
 تشکیل سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()98/05/15
 تشکیل جلسه پنجم شورای سیاستگزاری همایش سال )98/05/19( 1398
 تشکیل جلسه ششم شورای سیاستگزاری همایش سال )98/05/20( 1398
 انتشار چهل و یکمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (مرداد ماه )1398

 تشکیل هفتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف ()98/06/05
 تشکیل هشتمین جلسه شورای سیاستگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف ()98/06/17
 انتشار اولین شماره از سال چهارم نشریه علمی  -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
 تشکیل اولین جلسه کمیته علمی دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب ()98/06/25
 تشکیل جلسه مشترک با شورا و کمیسیون انجمنهای آب ()98/06/26
 انتشار چهل و دومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (شهریورماه )1398
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

عنوان کنفرانس

برگزارکننده

محل برگزاری

دومین کنگره ملی شیمی و نانو
شیمی از پژوهش تا فناوری

تاریخ برگزاری

سایت کنفرانس

انجمن علوم وفناوریهای
شیمیایی ایران

تهران

 ۲۲و  ۲۳آبان ۱۳۹۸

http://iccnrt.com/fa/

اولین کنگره بینالمللی و چهارمین
کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران

انجمن آبیاری و زهکشی ایران -
دانشگاه ارومیه

ارومیه

 ۲۲و  ۲۳آبان ۱۳۹۸

http://inciid2019.ir/fa/

اولین همایش ملی راهبردهای
سازگاری با کم آبی در مناطق خشک
و نیمه خشک

دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوار

 ۲۸آبان ۱۳۹۸

https://www.symposia.ir/
WRMS01

دومین همایش ملی حفاظت از
زیرساختهای حیاتی

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

مازندران

 ۲۸تا  ۲۹آبان ۱۳۹۸

http://www.cip2019.ir/

هشتمین همایش ملی سامانههای
سطوح آبگیر باران

دانشگاه فردوسی مشهد -انجمن
سیستمهای سطوح آبگیر ایران

مشهد

 ۵و  6آذر ۱۳۹۸

https://rcsconf8.ir/fa/

دومین همایش ملی مدیریت مصرف
آب با رویکرد کاهش هدررفت و
بازیافت

انجمن آب و فاضالب ایران -
دانشگاه تهران

تهران

 ۱۹تا  ۲۱آذر ۱۳۹۸

http://www.iwwaconf.ir/

هجدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک
ایران

انجمن هیدرولیک ایران  -دانشگاه
تهران

تهران

 ۱6و  ۱7بهمن 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/Annou
ncementDetails.aspx?An
nouncementId=5154

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل با
رویکرد حفاظت از زیرساختهای
حیاتی کشور CIP

انجمن علمی پدافند غیرعامل

تهران

 ۵و  6اسفند ۱۳۹۸

https://www.symposia.ir/
CIPD01

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت
یکپارچه منابع آب در گذر زمان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری

ساری

 ۲۳و  ۲4مهر ۱۳۹۹

http://iwrmt2020.sanru.a
c.ir/fa/

عنوان کنفرانس
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
Water Management in Cold
Climate 2020
15th IWA International
Watershed & River Basin

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تاریخ برگزاری

سایت کنفرانس

محل برگزاری
Shanghai, China

25 – 28 November
2019

http://www.nrr2019.com/

Murdoch,
Australia

1 – 5 December 2019

http://www.swws2019.com/

Colombo, Sri
Lanka

1 – 5 December 2019

http://www.waterdevelopmentcongress.o
rg/

Nashville, USA

3 – 5 December 2019

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

Harbin, China

12 – 14 December
2019

https://wmcc2020.net/

Quy Nohn,
Vietnam

9 – 13 February 2020

https://www.icisequynhon.com/conferen
ces/2020/IWA_specialist_conference_on
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_water_basin_and_river_management/
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

http://wwetc2020.eap.gr/

28 – 30 April 2020

Istanbul, Turkey

http://www.lwwtp2020.net/

10 – 14 May 2020

Vienna, Austria

http://iwa-ywp.eu/

20 – 23 May 2020

Riga, Latvia

http://capdevsymposium.un-ihe.org/

27 – 29 May 2020

Delft, Netherlands

https://iwa-let.org/

1 – 5 Jun 2020

Reno, USA

https://www.waterloss2020.org/en/index
.html

7 – 10 June 2020

Shenzhen, China

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

8 – 12 June 2020

Espoo, Finland

http://www.ecostp2020.polimi.it/

22 – 26 Jun 2020

Milano, Italy

https://www.siww.com.sg/events/details/
water-convention-2020

5 – 9 July 2020

Singapore,
Singapore

https://www.futureafrica.science/

21 – 24 July 2020

Pretoria, South
Africa

https://www.wrrmod2020.org/

22 – 26 August 2020

Arosa, Switzerland

Management Conference
2nd IWA Polish Young
Water Professionals
Conference
6the IWA Young Water
Professionals Conference of
the BeNeLux
IWA Conference Water in
Industry 2020
6th IWA International
Symposium on Water,
Wastewater and Environment
in Ancient Civilizations:
Traditions and Cultures
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)
LET2020 – The 17th IWA
Leading Edge Conference on
Water and Wastewater
Technologies
Water Loss 2020
Nutrient removal and
recovery conference
5th International Conference
on Ecotechnologies for
Wastewater Treatment
(ecoSTP2020) “Impacting
the environment with
innovation in wastewater
treatment”
Singapore International
Water Week – Water
Convention 2020
1st IWA Non-Sewered
Sanitation Conference, 21 to
24 July 2020, Future Africa
Campus, University of
Pretoria, Pretoria – South
Africa
WRRmod2020: 7th IWA
Water Resource Recovery
Modelling Seminar

https://iwa-network.org/events/17thspecialised-conference-on-small-water-andwastewater-systems-and-9th-specialisedconference-on-resources-oriented-sanitation/

14 – 17 September
2020

Belo Horizonte,
Brazil

17th Specialised Conference on
Small Water and Wastewater
Systems and 9th Specialised
Conference on Resources
Oriented Sanitation

http://worldwatercongress.org/

18 – 23 October 2020

Copenhagen,
Denmark

IWA World Water Congress
& Exhibition 2020
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اعضای حقوقی انجمن

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار
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معرفی شرکتهای عضو انجمن

شرکت ماشین سازی اراک
شرکت ما شین سازی اراک با توجه به تواناییهای فنی و زیر ساختی اقدام به عقد تفاهمنامه تولید
مشترک با شرکت اکسیر پویش دیبا نموده و از این طریق زمینه دستیابی پایدار و گستردهتر به بازار
فناوری ت صفیه فا ضالب و لجن حا صل از فرایند فراهم خواهد شد .از طرفی با توجه به ورود شرکت
ماشین سازی اراک به طراحی و ساخت تصفیهخانههای فاضالب ،در خصوص انجام آزمای شات اولیه
برای طراحی س یس تم تص فیهخانه و آزمایش ات نهایی بهمنظور آگاهی از راندمان تص فیهخانههای
طراحی شده نیاز به تجهیز آزمای شگاه تخ ص صی آب و فا ضالب امری الزامی بهنظر می ر سید ،لذا در
این خص وص با مذاکرات انجام ش ده با ش رکت دریتیم از طریق تنفیذ قرارداد مش ارکت ف ای
آزمایش گاهی از س وی ماش ینس ازی و تجهیزات مورد نیاز از طریق انتقال بخش ی از تجهیزات
آزمای شگاهی واحد فناور به شرکت ما شین سازی اراک شرایط منا سب فراهم شده ا ست .با ا ستقرار
این تجهیزات در محل آزمای شگاه مرکزی شرکت ما شین سازی اراک این مکان به یکی از بزرگترین
آزمایشگاههای تخصصی در حوزه آب و فاضالب در کشور تبدیل شده است.
شرکت معین زیست آریا
ش رکت م ین زیس ت آریا ،تولیدکننده س امانههای آب ش یرینکن بدون پس اب ( )ZLDو برج
خنککننده بسته (بدون مصرف آب) است .در سامانه  ،ZLDپسابهای نامت ارف و با شوری بسیار
باال وارد سامانه شده و در مقابل آب مقطر و نمک خ شک خارج می شود تا از این طریق ،پ سابهای
نامت ارف و م ر تص فیه ش وند .در س امانه برج خنک کننده بس ته ،آب خنک مورد نیاز جهت
س ردس ازی تجهیزات ،بدون مص رف آب ،بدون محدودیت دما و رطوبت و با راندمان  100درص د
بازیابی آب تأمین میشود.
شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
ش رکت مهندس ی و س اخت بویلر و تجهیزات مپنا ،ش رکتی اس ت توانمند که مس تولیت طراحی،
نای
ساخت ،تامین ،ن صب و راهاندازی و خدمات پس از فروش انواع بویلر و تجهیزات ثابت ص
یرین کن و
ی و سیست مهای آب ش
ی ،نفت و گاز و پتروشیم
نیروگاه
ههای آب را برعه ده دارد .این شرکت با اتکا به نیروی انسانی کارآمد ،جذب و
تص فیهخان
ارتقا دانش فنی ،بهرهگیری حداکثری از ظرفیت تولید ش رکت و همکاری با تامین کنندگان م تبر
داخلی و خارجی ،ضمن حفظ حقوق سهامداران و کسب رضایت مشتریان ،در راستای توس ه پایدار
جام ه و تحقق چشم انداز بیست ساله کشور گام برمیدارد.
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روند عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران

از عالقهمندان به حوزههای مرتبط با علوم و صنعت آب و فاضالب دعوت میشود تا برای شروع فرآیند عضویت خود در انجمن آب و فاضالب
ایران ،از طریق لینک  ،http://irwwa.irبه سایت انجمن مراجعه و با ایجاد حساب کاربری در سایت ،اقدام به دریافت نام کاربری و رمز
ورود اقدام کنند .سپس وارد حساب کاربری خود شده و گزینه عضویت را انتخاب نموده و با تکمیل فرم عضویت حقیقی ،عضویت خود را در
انجمن تکمیل نمایند .مراحل پرداخت حق عضویت و اعطای کارت پس از ارسال ایمیل تأییدیه از سوی انجمن ،شروع خواهد شد.
حق عضویت اعضای حقیقی
مبلغ (ریال)

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

550000

حق عضویت دو ساله ( 1398و )1399

1000000

حق عضویت چهار ساله با تخفیف ( 1398تا )1401

1800000

هزینه صدور و ارسال کارت عضویت (درصورت
تمایل به دریافت کارت غیرکاغذی)

300000

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

3000000

متوسط

6000000

بزرگ

10000000

هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن
شماره حساب135720623 :

نوع

مبلغ (ریال)

شماره شباIR930180000000000135720623 :

 1صفحه در یک شماره

12500000

شماره کارت مجازی5859-8370-0012-6256 :

 2صفحه در یک شماره

25000000

بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد  )187به نام انجمن آب و فاضالب ایران

*

50000000

لطفا اسکن فیش واریزی را به ایمیل انجمن ( )info@irwwa.irارسال فرمایید.

*

80000000

 1صفحه در چهار شماره پیاپی
 2صفحه در چهار شماره پیاپی

* شامل یکسال عضویت حقوقی انجمن

مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
عضویت حقیقی

عضویت حقوقی (شرکتها)

پیوسته

وابسته

کوچک

متوسط

بزرگ

تخفیف شرکت در کنفرانسهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

-

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در دورههای آموزشی انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در کارگاهها و بازدیدهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن*

-

-

%20

%20

%20

تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف خرید انتشارات انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

امکان صدور معرفینامه عضویت در انجمن

*

*

*

*

*

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

مزایای عضویت

دسترسی به اطالعات سایت انجمن
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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:
Tabesh, M., Roozbahani, A., Roghani, B., Rasi Faghihi,
N., and Heydarzadeh, R., (2018), “Risk assessment of
factors influencing Non-Revenue Water using
Bayesian Networks and Fuzzy Logic”, Water
Resources Management, 31(9), 2561-2578.

 مقاله منتشر نشده:
Foladori, P., Tamburini, S. and Bruni, L., (2017),
“Bacteria permeabilisation and disruption caused by
sludge reduction technologies evaluated by flow
cytometry”, Journal of Water Research, in press.

 کتاب:
Briere, F.G., (2014), Drinking-water distribution,
sewage,
and
rainfall
collection,
Presses
Internationales Polytechnique, Paris.

 بخشی از کتاب:

 معادالت:

Meltzer, P.S., Kallioniemi, A., and Trent, J.M., (2002),
“Chromosome alterations in human solid tumors”, In:
B. Vogelstein and K.W. Kinzler (eds.), The genetic
basis of human cancer, pp. 93-113, McGraw-Hill,
New York.

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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: موسسه بهجای نویسنده
WHO, (2011), Nitrate and nitrite in drinking-waterbackground document for development of WHO
guidelines for drinking-water quality, World Health
Organization, Geneva.

: مقاالت کنفرانسی
Murphy, L.J., Dandy, G.C. and Simpson, A.R., (1994),
“Optimum design and operation of pumped water
distribution systems”, Proceeding Conference on
Hydraulics in Civil Engineering, Institution of
Engineers, Brisbane, Australia, pp. 149-155.

: پایاننامه
de Schaetzen, W., (2000), “Optimal calibration and
sampling design for hydraulic network models”,
Doctoral Dissertation, University of Exeter, Exeter,
UK.
Burka, L.P., (2003), “A hypert: سایت اینترنتی
Burka, L.P., (2003), “A hypertext history of multiuser
dimensions”,
Viewed
5
Dec.
2015,
http://www.ccs.neu.edu./
dimensions”, http://www.ccs.neu.edu./

: تذکر مهم
،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

1398  تابستان،2  شماره،سال چهارم
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