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پیشگفتار
هدررفت (نشت) آب شرب در شبکههای آبرسانی وجود دارد،
همچنان در عمل ،تفکر تولید (بههر قیمت) بهجای کاهش
هدررفت آب در کشور حاکم و جاری است؟ پاسخها و یا تفکراتی
که برخی مدیران ارشد در این زمینه دارند بهشرح زیر است:
 -1روشهای کاهش نشت در شبکههای آبرسانی ،پرهزینه و
بازیابی آب از طریق مدیریت نشت ،اقتصادی نیست؛
 -2موفقیتآمیز بودن پروژههای کاهش نشت ،موردتردید است؛
لذا پروژههای تولید آب ترجیح داده میشود؛
 -3تجهیزات دقیق و کاربردی برای یافتن محل نشت در
شبکههای آبرسانی وجود ندارد؛
 -4مقدار آب استحصالشده از محل کاهش هدررفت ،پاسخگوی
نیازهای تقاضای آتی آب نیست.
در پاسخ بند  1باید اذعان داشت که یکی از الزامات اصلی
کنترل هدررفت آب ،سرمایهگذاری در این زمینه است .اگرچه
مقدار سرمایهگذاری مورد نیاز برای استحصال یک مترمکعب آب
بهروش نشتیابی ،تابع عوامل مختلفی است ،اما با قاطعیت
میتوان گفت که در مقایسه با نمکزدایی و اجرای خطوط انتقال
جدید آب ،کاهش نشت شبکههای موجود ،به هزینه بسیار کمتری
نیاز دارد .برای تحلیل این موضوع ،باید مقدار اقتصادی نشت در
هر پروژه تعیین شود .محاسبه مقدار اقتصادی نشت ،نقطه
سربهسر هزینههای نشتیابی و منافع حاصل از آن را در هر پروژه
تعیین میکند .بدیهی است که در این تحلیل ،قیمت آب در
مناطق دارای تنش آبی ،بر مبنای نرخ تعرفه جاری آببهای
یارانهای مشترکین نیست ،بلکه قیمت آب براساس نرخ جایگزینی
آن از منابع غیرمتعارف (و یا حتی با لحاظ کردن هزینه فرصتهای
از دسترفته در این زمینه) محاسبه میشود.
براساس این تحلیل ،اگر در یک پروژه مقدار نشت بیش از
مقدار اقتصادی آن باشد ،کاهش نشت در آن پروژه ،یک فعالیت
سودآور خواهد بود .در چنین شرایطی ،حتی اقدامات کاهش نشت
را میتوان برونسپاری و عالوه بر ایجاد اشتغال ،مشکل
سرمایهگذاری اولیه شرکتهای کارفرمایی آب و فاضالب را نیز
کاهش داد .خوشبختانه در سالهای اخیر برونسپاری فعالیتهای
مرتبط با کاهش هدررفت ،در معدود شرکتهای آب و فاضالب
آغاز شده است.
متأسفانه بعضی از مدیران ،پیشفرضی در ذهن دارند و آن
این است که کاهش تلفات آب را فقط بهمعنای تعویض لوله و
شبکههای آبرسانی میدانند .لذا بهدلیل هزینههای زیاد تعویض و
نوسازی شبکهها ،معموالً استراتژی کاهش تلفات آب را مورد
استقبال قرار نمیدهند .این فرض صحیح نیست و کاهش تلفات
آب با حفظ شبکههای موجود و روشهایی بسیار ارزانتر از تعویض

دهه مدیریت نشت در سامانههای آبرسانی
فرصتها و چالشهای پیش رو

محمدرضا جلیلی قاضیزاده
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و
عضو هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران

در سال  1398سه خبر زیر را در رسانهها داشتیم:
خبر اول :عملیات انتقال آب شیرین از خلیجفارس به
استانهای کرمان و یزد بهترتیب در خرداد و آذرماه سال 1399
انجام خواهد شد .هزینههای نمکزدایی آب و انتقال این مسیر
 1500کیلومتری 11 ،هزار میلیارد تومان برآورد شده که تاکنون
 4200میلیارد تومان و  280میلیون یورو ،برای آن هزینه شده
است.
خبر دوم :تفاهمنامه انتقال آب دریای عمان از سواحل چابهار
به استانهای سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و خراسان
رضوی امضا شد .طول این خط انتقال  1600کیلومتر و هزینههای
آن  3/9میلیارد دالر است .با توجه به احجام آب انتقالی ،قیمت
تمام شده هر مترمکعب آب در پروژههای یاد شده ،متناسب با
قیمت ارز ،بالغ بر چند ده هزار تومان برآورد میشود.
خبر سوم :برای پروژه انتقال آب از دریای خزر به فالت مرکزی
و سمنان ،دو ردیف در بودجه سال  1399گنجانده شد .این در
ال
حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی قب ً
اعالم کرده بود که عالوهبر آسیبهای محیطزیستی و اجتماعی،
نسبت سود به هزینه این پروژه 0/53 ،است.
عزم بر اجرای این چند پروژه بهعنوان نمونهای از پروژههای
پرهزینه تأمین آب ،حتی برای نیازهای شرب و صنعت ،نشان
میدهد که علیرغم شعارهای فراوان ،هنوز در نظام
سیاستگذاری کشور ،دیدگاه سنتی مدیریت تأمین آب (بههر
قیمت) ،بر دیدگاه مدیریت تقاضا و استفاده بهینه از آب ،حاکم
است.
چرا علیرغم اینکه پتانسیل قابلتوجهی برای کاهش
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لولهها ،مانند مدیریت فشار نیز قابل انجام است که در ادامه این
نوشتار ،به روشهای دیگر کاهش تلفات بدون تعویض لولهها
اشاره خواهد شد.
از لحاظ مقایسه اقتصادی ،ذکر این نکته نیز ضروری است که
نشت از شبکه و خطوط آبرسانی ،عالوهبر اتالف آب ،هزینهها و
پیامدهای نامطلوب دیگری ازجمله اتالف انرژی در مراحل
استحصال ،پمپاژ ،تصفیه و توزیع آب ،مصرف بیشتر مواد شیمیایی
موردنیاز برای تصفیه آب و منشأ ریسکهایی ازجمله افزایش
احتمال آلودگی شبکه توزیع ،نشست زمین و آسیب به تأسیسات
زیربنایی و خسارت به سازههای مجاور ،ورود هوا به خطوط لوله،
کاهش فشار در شبکه توزیع آب و نارضایتی مشترکین را بههمراه
دارد .لذا در مقایسه اقتصادی بین گزینهها ،باید به هزینههای
غیرمستقیم هر گزینه نیز توجه کرد .عالوهبر موارد ذکر شده،
پروژههای نمکزدایی و انتقال آب ،در مقایسه با پروژههای کاهش
هدررفت دارای مشکالت و هزینههای محیطزیستی و اجتماعی
بسیار زیادی هستند.
در پاسخ به بند  2باید توجه داشت که یکی از پایههای مورد
نیاز و شرط الزم برای کاهش هدررفت آب ،وجود نیروی متخصص
و آشنا با مفاهیم و روشهای علمی مدیریت نشت است .بهعلت
پیچیدگیهای موجود در کنترل نشت ،بسیاری از شرکتهای آب
و فاضالب در چرخه باطل مدیریت نشت قرار میگیرند .در این
چرخه ،مقدار باالی هدررفت آب منجر به کاهش درآمد شرکتها
(بهدلیل کاهش فروش آب و افزایش هزینههای تولید و توزیع)
میشود .در پی کاهش درآمد شرکتها و محدودیت بودجه،
اقدامات کنترلی کاهش نشت محدود شده که متقابالً ،افزایش
مقدار نشت آب را بهدنبال دارد و بدینترتیب این چرخه باطل
شکل میگیرد .نیروهای متخصص با استفاده از فهم علمی و
تحلیلهای کارشناسی این چرخه باطل را میتوانند بشکنند.
خوشبختانه در سالهای اخیر ،علیرغم محدودیتهای بودجهای،
آموزشهای ضمن خدمت تخصصی و مؤثر در شرکتهای آب و
فاضالب در مسیر صحیح و حرفهای قرار گرفته است.
از طرف دیگر مشاهده میشود که بسیاری از کارشناسان
شرکتهای آب و فاضالب در ضمن خدمت ،ارتقای تحصیالت
داشته و میتوان گفت که هماکنون بدنه کارشناسی شرکتهای
کارفرمائی در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد .از طرفدیگر جذب
نیروهای جوان و فارغالتحصیالن برجسته دانشگاهی که معموالً از
مسیر آزمون و مصاحبههای متوالی انتخاب میشوند ،بهصورت
قابلتوجهی توان تخصصی شرکتهای آب و فاضالب را ارتقا داده
که اثرگذاری آن در دهه پیشرو ،نیز بیشتر مشاهده خواهد شد.
اما در این زمینه یکی از چالشهای موجود این است که نیروهای
حوزه مدیریت نشت ،عالوه بر تخصص ،باید انگیزه کافی برای کار
در این حوزه را داشته باشند .فعالیتهای مدیریت نشت برخالف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

اقدامات سازهای مدیریت تولید آب و یا توسعه شبکه ،نمایش
ظاهری و رخداد برونی ملموسی ندارند .یکی از دالیلی که بعضی
مدیران ،تمایل کمتری به اجرای فعالیتهای مرتبط با مدیریت
هدررفت دارند ،همین عدم رخداد ظاهری و دیده نشدن مستقیم
نتایج اقدامات آنان است .لذا مدیران ارشد باید با پشتیبانی
مناسب ،انگیزه الزم را برای مدیران میانی و نیروهای جوان و
متخصص در حوزههای مدیریت نشت فراهم آورند .با توجه به
اینکه شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی اخیراً ادغام
شدهاند ،در نمودار سازمانی جدید ،بخشهای مرتبط با مدیریت
نشت مانند دفاتر آب بدون درآمد ،باید مورد توجه و پشتیبانی
بیشتر قرار گرفته و از نظر کمی و کیفی توسعه یابند.
فعالیت سمنهای غیرانتفاعی ،چون انجمن آب و فاضالب
ایران و کمیتههای تخصصی آن مانند کمیته هدررفت آب که
خوشبختانه در سالهای اخیر شکل گرفته و عمده اعضای آن نیز
از بخشهای مختلف صنعت آب و فاضالب و دانشگاهها هستند،
میتوانند به این روند رو به رشد کمک کنند.
در پاسخ به بند  3باید یادآوری کرد که در سالهای اخیر،
روشهای متنوع و جدیدی برای کنترل هدررفت آب توسعه داده
شده است .با استفاده از تجهیزات جدید ،روشهای نشتیابی مانند
تزریق گاز ،اشعه نفوذی به زمین ( ،)GPRابزارهای صوتی و
گرماسنجی ،ویدیومتری لولههای آب ،شبیهسازی نرمافزاری و
روشهای ماهوارهای ،بهسرعت درحال گسترش هستند .از طرف
دیگر توسعه و رشد شرکتهای دانشبنیان در کشور ،پتانسیل و
بستر بسیار مناسبی برای بهکارگیری فنآوریهای جدید ،در حوزه
کاهش تلفات آب را فراهم آورده است.
از طرف دیگر ،مفاهیم تخصصی ازجمله پهنهبندی و استقرار
نواحی مجزای اندازهگیری شده ( ،)DMAsمدیریت فشار ،استفاده
از شبیهسازهای نرمافزاری ،شناخت و تحلیل جدول موازنه آبی،
تحلیل حداقل جریان شبانه ) ،(MNFبهکارگیری شاخصهای
عملکردی و تحلیل نشت اقتصادی در قالب برنامههای استراتژیک
مدیریت دارایی ،بهسرعت در شرکتهای آب و فاضالب
درحالتوسعه و استفاده هستند که به مدیریت و کاهش نشت در
شبکههای آبرسانی کمک شایانی میکنند.
در جواب به بند  ،4نگارنده نیز اذعان دارد که ممکن است
کاهش نشت و هدررفت آب به تنهایی نتواند مشکل تنش آبی یک
منطقه را بهصورت کامل مرتفع کند .لذا در کنار اجرای روشهای
کاهش هدررفت ،در قدم دوم باید موضوع مدیریت مصرف آب،
استفاده از پسابها و بازچرخانی آب نیز برای کاهش مشکالت
ناشی از کم آبی در آبی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد.
علیرغم اینکه روش انتقال آب بین حوضهای یکی از گزینههای
مدیریت تأمین آب محسوب میشود ،اما تا زمانی که مقدار نشت
در شبکهها و خطوط آبرسانی بهسطح قابلقبول کاهش نیافته
3
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(و بهموازات آن مدیریت مصرف و بازچرخانی آب نیز در بخشهای
مختلف اجرا نشده است) استفاده از طرحهای پرهزینه و ناسازگار
مانند نمکزدایی و یا انتقال آب شیرین بینحوضهای ،بهصورت
جدی زیر سؤال است .لذا ابتدا باید سامانههای آبرسانی را اصالح
و مقدار نشت آنها را کنترل کرد و سپس درصورت نیاز ،آب
منتقل شده با روشهای پرهزینهای مانند نمکزدائی و انتقال به
مناطق دوردست را در شبکههای مطمئن ،توزیع کرد .به قول
موالنا " اول ای جان دفع شَرِ موش کن وانگهان در جمعِ گندم
کوش کن".
نکته مثبت قابلتوجه این است که عمده عوامل موردنیاز در
کشور ،برای موفقیت درجهت کاهش مؤثر نشت و هدررفت
شبکههای توزیع آب ،در حال فراهم شدن است .لذا فارغ از
آرمانگرایی ،بهنظر میرسد دهه آینده را باید دهه کاهش هدررفت
آب در کشور نامگذاری کرد .در دهه پیشرو باید با رفع چالشهای
باقیمانده ،برنامهریزی استراتژیک برای کاهش مقدار هدررفت آب،
ارائه و عملیاتی شود تا با توقف یا کاهش نرخ تولید آب ،مشکالت
ناشی از تنش آبی در کشور کاهش یابد.
برای شتاب بخشیدن و در راستای توسعه صحیح مدیریت
هدررفت آب ،موارد زیر توصیه میشود:
 توجه جدی به تحلیل اقتصادی هدررفت آب و اتخاذ روشهایتطبیق و مدیریت تعرفه آب مشترکین در شهرها و پروژههای
مختلف ،متناسب با ارزش ذاتی آب در هر پروژه؛
 تقویت جایگاه بخشهای مرتبط با مدیریت نشت در نمودارجدید سازمانی شرکتهای آب و فاضالب ادغام شده و
پشتیبانی جدی و ایجاد انگیزه در کارشناسان و مدیران میانی
این حوزه توسط مدیران ارشد؛
 بسترسازی برای ایجاد و تقویت مشاورین و پیمانکاران آشنابه موضوع بهرهبرداری و نگهداشت از شبکههای آبرسانی و
تقویت ساختارهای قانونی و مهندسی برای برونسپاری
فعالیتهای کاهش هدررفت آب؛
 تدقیق آمار مقادیر هدررفت واقعی و ظاهری آب در شهرها واستانهای مختلف برای مقایسه عملکرد شرکتها با یکدیگر
در محیطی شفاف و قیاس آنها با شاخصهای بینالمللی؛
 ادامه روند و توسعه و تقویت آموزشهای تخصصی مؤثر ضمنخدمت در شرکتهای آب و فاضالب و انجام پژوهشهای
کاربردی درزمینه مدیریت نشت؛
 جاریسازی طرح مدیریت دارایی مبتنی بر ریسک و توجه بهمسائل اپراتوری و نگهداشت در راستای کنترل مستمر نشت؛
 توسعه ارتباط چندجانبه صنعت ،دانشگاه ،شرکتهایدانشبنیان و سمنهای تخصصی در زمینه کاهش هدررفت
آب؛
 توسعه و ارائه دروس جدید و تخصصی در حوزه مدیریت نشتنشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

در دانشگاهها ،برای رشتههای مرتبط و تعریف پایاننامهها و
رسالههای کاربردی و عملیاتی در این زمینه؛
 چاپ مقاالت کاربردی و ارائه مطالعات موردی در کشور درزمینه روشهای کاهش هدررفت آب توسط مجالت تخصصی
و نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب برای انتقال تجربیات
عملی موفق.
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Antibiotics are extensively used for human and
veterinary treatments as well as agricultural growth
improvements. In spite of such positive effects, in
the present century the antibiotic resistance has
become one of the most important environmental
challenges. It has involved all environmental
sections and putting pressure on microbial groups
led to antibiotic resistance followed by ecological
changes in environmental sources. Antibiotic
resistance in the environment can be transferred
from pathogenic bacteria to non-pathogenic and
native bacteria. These agents persist in raw inflow
and final effluent of wastewater treatment plants and
infected the soil and water compartments. Water
treatment can not completely eliminate bacteria and
their resistance genes. These agents therefore enter
the water distribution systems and create health risks
for final consumers. This paper evaluated the
antibiotic resistance in environmental resources and
main factors in antibiotic resistance dissemination.
The paper emphasizes on the role of authorities and
organizations as well as researchers in the basic
pathology of antibiotic resistance in environmental
sources and its relationship with clinical places and
use of proper control methods.
Keywords: Antibiotics, Antibiotic
Water, Wastewater, Sludge.

آنتی بیوتیکها و مقاومت آنتیبیوتیکی در منابع آب

resistance,

 حیوانی و بهبود رشد،آنتیبیوتیکها مبتنی بر اهداف درمانی انسانی
. تولید و بهصورت وسیع مورد استفاده قرار میگیرند،درکشاورزی
 مقاومت آنتیبیوتیکی به یکی از چالشهای،علیرغم تاثیرات مثبت
 مقاومت آنتیبیوتیکی کلیه.مهم قرن حاضر تبدیل شده است
بخشهای محیطزیست را درگیر میکند و با فشار بر روی گروههای
میکروبی منجر به انتشار مقاومت آنتیبیوتیکی و در نهایت تغییر
 مقاومت آنتیبیوتیکی.اکولوژیکی در منابع زیست محیطی میشود
میتواند از باکتریهای پاتوژن به باکتریهای غیر پاتوژن و
 این عوامل بهویژه از طریق فاضالب.باکتریهای بومی منتقل شود
خام و پساب خروجی از تصفیهخانههای فاضالب وارد محیط شده و
 تصفیهخانههای آب بهصورت.منابع آب و خاک را آلوده میکنند
کامل توان حذف باکتریها و ژنهای کد کننده مقاومت آنها را
 درنتیجه این عوامل وارد شبکه توزیع آب میشوند و مستقیما،ندارند
 این نوشتار.مصرف کننده نهائی آب را در معرض خطر قرار میدهند
مقاومت آنتیبیوتیکی در منابع محیطی و عوامل موثر بر انتشار آنرا
مورد ارزیابی قرار می دهد و بر نقش سازمانها و مسئولین در
 ارتباط آنها با،آسیبشناسی این عوامل آالینده در منابع محیطی
.محیطهای درمانی و کاربرد روشهای کنترلی تاکید میکند
، منابع آب، مقاومت آنتیبیوتیکی، آنتیبیوتیک:کلمات کلیدی
. لجن،فاضالب

برگشت شرایط به قبل از کشف آنتیبیوتیکها را در قرن حاضر
یادآور شد ( Organization, 2014, Rodriguez-Mozaz et al.,
 .)2015بههرحال پیچیدگی در بروز بیماریهای نوپدید و بازپدید
و لزوم تولید و استفاده از آنتیبیوتیکهای جدید در انسانها،
استفاده از آنتیبیوتیکها در درمان و افزایش رشد حیوانات و
همچنین تنوع محصوالت کشاورزی استفاده از آنتیبیوتیکها را
امری انکارناپذیر کرده است .در این شرایط چرخه محیطی
بهعنوان یکی از ارکان مهم در تسهیل انتشار و ارتباط بخشهای
مختلف محیط زیست و جوامع انسانی عمل میکند ( Bouki et
 .)al., 2013این موضوع در ایران بهعنوان یک کشور در حال
توسعه که با مشکالت ناشی از توسعه نیافتگی (رهاسازی فاضالب
به محیطزیست) از یکطرف و مشکالت ناشی از شتاب در
صنعتیسازی جامعه مواجه است ،چه بسا سنگینتر از کشورهای
توسعه یافته نیز باشد (.)Ghanbari et al., 2017

 -1مقدمه
کشف آنتیبیوتیک سرآغاز تحوالت گسترده در زندگی بشر بود
( .)Verheij, 2009امروزه آنتیبیوتیکها بهصورت گسترده در
درمان انسان ،دامپزشکی و همچنین کشاورزی (بهعنوان بهبود
دهنده رشد و کنترل آفات) استفاده میشوند ( ;Tao et al., 2010
;Laroche et al., 2010; Martinez, 2009; Walsh et al., 2011
 .)Knapp et al., 2010; Nisha, 2008آنتیبیوتیکها ترکیبات

شیمیایی هستند که بهدو صورت مصنوعی و طبیعی تولید
میشوند ( .)Col and O'Connor, 1987این ترکیبات از
میکروارگانیسمهایی مانند قارچها و باکتریها گرفته میشوند .با
پیشرفت شیمی پزشکی بیشتر آنتیبیوتیکها ،حاصل تغییرات و
ساخت مولکولی بهصورت صنعتی هستند .این ترکیبات انقالبی
در عرصه پیشگیری و مهار بسیاری از بیماریها در قرن بیستم
ایجاد کرده و سالمتی تعداد بیشماری از انسانها و حیوانات را
بهدنبال داشتهاند.
امروزه بسیاری از این آنتیبیوتیکها کارائی خود را از دست
داده اند .افزایش سریع مقاومت نسبت به این ترکیبات به دغدغه
جدی جهانی تبدیل شده است ( .)Munir et al., 2011اهمیت
موضوع بهاندازهای است که سازمان بهداشت جهانی سال 2011
میالدی را بهنام سال «مقاومت آنتیبیوتیکی؛ تهدیدی جهانی»
نامگذاری نموده و در گزارشی در سال  2014خطر گسترش
مقاومت آنتیبیوتیکی و عدم تاثیر آنتیبیوتیکها و احتمال

 -2آنتیبیوتیکها در محیطزیست
آنتیبیوتیکهای سنتز شده توسط انسان ،مهمترین منبع
آنتیبیوتیکها در محیطزیست است ( ;Ding and He, 2010
 .)Kümmerer, 2009; Martinez et al., 2009ارتباط فعالیت های
انسانی و میزان ورود آنتیبیوتیک به محیط اثبات شده است
(شکل .)1
تولید

مصارف دامپزشکی

آبزی پروری

تولید

دفع

مصارف انسانی

متابولیسم
کود حیوانی

کود کشاورزی

متابولیسم
زائدات (مدفوع و )...

فاضالب
تجزیه بیولوژیکی

تجزیه بیولوژیکی

تصفیه فاضالب

مخزن/تانک کود
تجزیه بیولوژیکی (در تانک تولید بیوگاز)

نشت

تجزیه بیولوژیکی

سرریز

لجن
خاک

پساب

آب های سطحی /رسوبات
جذب /تجزیه بیولوژیکی
آبهای زیرزمینی

شکل  -1سرنوشت آنتیبیوتیکها در محیطزیست ()Schmitt et al., 2017

کلیه اجزای محیطزیست در بیوسفر در معرض آنتیبیوتیکها
هستند ( .)Ding and He, 2010ویژگیهای اصلی فیزیکی-
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شیمیایی آنتیبیوتیکهای شناسائی شده در محیطزیست بر
اساس گروه آنتیبیوتیکی در جدول  1آورده شده است .جذب
6
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مطالعات نشان میدهد فرآیندهای متعارف تصفیه فاضالب
توان حذف آنتی بیوتیکهای موجود در فاضالب را ندارد و
آنتیبیوتیکها به محیط زیست راه می یابند ( ;Y iluo, 2010
 .)Kim and Aga, 2007; Pena et al., 2010آنتیبیوتیکها در
ورودی و خروجی تصفیهخانههای فاضالب و آبهای سطحی در
محدوده نانوگرم بر لیتر و میکروگرم بر لیترشناسائی شدهاند
(جدول  .)1مطالعات در کشور نیز حاکی از وجود آنتیبیوتیکها
درمحیطزیست است ( .)Heidari et al., 2013نکته حائز اهمیت
اینکه ،آنتیبیوتیکها در آب ،خاک یا رسوبات با سرعت تجزیه
نمیشوند (.)Kümmerer et al., 2004

آنتیبیوتیکها در روده انسان و حیوانات بهصورت ضعیفی صورت
میگیرد و قسمت عمده آن بهصورت تغییر نیافته بهشکل مدفوع
و ادرار از طرق مختلف مانند دفع فاضالب و لجن ،فاضالب
بیمارستان و زائدات حیوانی به محیط وارد میشوند ( Julian
 .)Davies, 2010; Martinez, 2009; Nikolaou et al., 2007این
ترکیبات از طریق پساب بیمارستانها و فاضالبهای شهری به
تصفیهخانههای فاضالب وارد میشوند ( ;Zhang and Li, 2011
( )Tao et al., 2010; Karthikeyan and Meyer, 2006شکل .)2
امروزه آنتیبیوتیکها بهعنوان یکی از آالیندههای زیست محیطی
مطرح هستند ( Zhang et al., 2009; Aminov and Mackie,
.)2007

جدول  -1مشخصهها و گروههای اصلی آنتیبیوتیکهای یافت شده در آب و فاضالب
کالس
آنتیبیوتیکی

وزن
مولکولی
()Da

حاللیت در
آب

جذب

مقدار در

مقدار در

در

آبهای

آبهای

خاک

سطحی

زیرزمینی

آمینوگلیکوزید

-332/4
615/6

-500000
10000

-

مقدار در
فاضالب:
فاضالب خام و
پساب

مقدار در
خاک و

منابع

رسوبات

بتاالکتام

-334/4
470/3

-10100
22

کم

-0/002
0/061

0/0047
0/007

Monteiro and Boxall
(2010); Verlicchi et al.
(2012b); Montforts et al.
)(2008

کوینولون

229-417

3-17790

زیاد

Nd–0/03
Nd- 1/7

0/020-0/251
2/73-0/007
0/43-0/072
31000
0/28-0/4

-0/1198
0/0269

;)Li et al. (2011
Monteiro and Boxall
(2010); Golet et al.
)(2002

سولفونامید

-300
172/2

7/5-1500

کم

<0/3-0/14
Nd-0/109
0/07

0-0/134
0/0855
0/06

;)Li et al. (2011
Monteiro and Boxall
(2010); Golet et al.
(2002); Verlicchi et al.
)(2012a

تتراسیکلین

-527/6
444/5

-230
50000

زیاد

0/005
-0/0073
0/0046
-0/322
0/1040
0/013
0/176
0/82

;)Andreu et al. (2009
;)Hamscher et al. (2002
;)Hamscher et al. (2006
)Watanabe et al. (2010

ماکرولید

-916/1
687/9

0/06-30

متوسط
تا زیاد

کلرامفنیکل

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

0/005

<1160-20

1/5
Nd-0/69
<-0/001
0/180
Nd–0/11
>-0/005
0/001
Nd-1/9
0/003
0/058
-0/0032
170

Nd

0/049

0/085-0/255
0/38 -0/04
<6-0/10
2/77-0/009
0/56
<-0/069
0/006

Nd0/06
µg/L
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Monteiro and Boxall
)(2010
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( Julian and Dorothy, 2010; Walsh et al., 2011; Knapp et
 .)al., 2010همانطور که در شکل  2نشان داده شده ،در زمان

 -3مقاومت آنتی بیوتیکی و علل آن

کوتاهی پس از کشف بسیاری از آنتیبیوتیکها ،مقاومت
آنتیبیوتیکی نسبت به آنها اتفاق افتاده است.

استفاده بیش از حد از آنتیبیوتیکها در کشاورزی ،دامپروری و
مصارف انسانی بهطور معمول باعث مقاومت آنتیبیوتیکی میشود

شکل  -2زمان کشف و شروع مقاومت آنتیبیوتیکی

همواره در تالش بودهاند که براساس قانون انتخاب طبیعی بتوانند
در برابر این ترکیبات مقاومت کنند .متاسفانه استفاده بیرویه از
آنتیبیوتیکها در سالهای گذشته ،باعث پیدایش سویههای
مقاوم شده است .بسیاری از باکتریهای بیماریزا در برابر
آنتیبیوتیکها مقاوم شدهاند .بدین طریق کارایی خود را از دست
دادهاند و از طرفی گسترش مقاومت میکروبی نیز اتفاق افتاده
است .همچنین منجر به گسترش مقاومت میکروبی شده است
( .)Stange et al., 2019میکروارگانیسمها با اکتساب و یا ایجاد
ژنهای مقاوم در برابر آنتیبیوتیکها ،مقاومت را از نسلی به نسل
دیگر یا از یکگونه میکروبی بهگونه دیگر انتقال میدهند .با توجه
به موارد ذکر شده افزایش ورود و تجمع آنتیبیوتیکها در محیط
باعث جایگزینی باکتری مقاوم با میکروفلور طبیعی در محیط شده
است .تماس انسانی با منابع محیطی باعث انتقال مقاومت به
میکروفلور طبیعی بدن انسانها نیز میشود .لذا این موضوع
خطری جدی برای سالمت انسانها است .مکانیسمهای مختلف
ایجاد مقاومت در میکروارگانیسمها در شکل  3آورده شده است.

مقاومت ایجاد شده ،حساسیت میکروارگانیسمها در برابر
آنتیبیوتیکها را کم یا از بین می برد .مشکل مقاومت به
آنتیبیوتیکها در سراسر دنیا وجود دارد و گزارشهای مختلفی
دراین زمینه از منابع محیطی و بالینی ارائه شده است .براساس
آمار مرکز پیشگیری وکنترل بیماریها  ،)CDC(1ساالنه حدود دو
میلیون نفراز مردم آمریکا در طول مدت اقامت خود در بیمارستان
به عفونت باکتریایی دچار میشوند و بیشتر از  %70از باکتریها
مسبب این عفونتها به حداقل یکی از داروهای معمول برای
درمان آنها مقاوم هستند .این باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک
عالوهبر پسودوموناس ،آئروژینوزا ،واستافیلوکوکوس اورئوس،
گونههای کلبسیال پنومونه را نیز شامل میشوند .پسودوموناس
آئروژینوزا و آسینتوباکتر ،بیشترین عوامل ایجاد کننده عفونتهای
بیمارستانی بهویژه در بخش مراقبتهای ویژه هستند که نسبت
به طیف وسیعی از آنتیبیوتیکها مقاومت نشان میدهند
( .)Castanon, 2007; Organization, 2014از زمان عرضه
آنتیبیوتیکها و بهکارگیری آنها در درمان بیماریها ،باکتریها

شکل  -3مکانیسمهای مختلف کسب مقاومت در میکروارگانیسمها
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شده است .مطالعات نشان داده که در منابع محیطی بهویژه
فاضالبها تقریبا همه این مسیرها در ایجاد و انتشار ژنهای کد
کننده مقاومت نقش دارند.

 -4مقاومت آنتیبیوتیکی در محیطزیست
مسیرهای احتمالی اثر آنتیبیوتیکها بر ایجاد و افزایش ژنهای
کد کننده مقاومت آنتیبیوتیکی در محیطزیست در شکل  4ارائه

افزایش کمی ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک به محیطزیست

گزینش باکتریهای محیطی مقاوم

توسعه باکتریهای مقاوم جدید

جابجائی ژنهای مقاوم باکتریائی

(جهش)

محیطی

انتقال ژن به باکتریهای محیطی

ماندگاری

انتشار آنتیبیوتیکها

انتشار باکتریهای )پاتوژن( مقاوم بههمراه زائدات انسانی و حیوانی

شکل  -4مسیرهای احتمالی اثر آنتیبیوتیکها بر افزایش کمی ژنهای کد کننده مقاومت آنتیبیوتیکی در محیطزیست ()Schmitt et al., 2017

با استفاده از توانمندی سلول میزبان ژنهای مقاوم آنتیبیوتیکی
را کد کنند.
انتقال ژنهای کد کننده از سه طریق اصلی شامل
کانژوگاسیون ،2ترانسدوکسیون 3و ترانسفورماسیون 4به سلولهای
دیگر صورت میگیرد .در شکل  6این سه مسیر تشریح شدهاند.

ژنهای کد کننده مقاومت آنتیبیوتیکی میتوانند بر روی
اجزای مختلف ژنتیکی در سلولهای باکتریایی مانند DNA
ژنومی ،پالسمید ،ترانسپوزون و اینتگرون حمل شوند (شکل .)5
در میان این اجزا ،پالسمیدها بیشترین نقش را ایفا میکنند.
پالسمیدها این امکان را دارند که مستقل از  DNAژنومی و البته

شکل  -5اجزای ژنتیکی درگیر در انتقال مقاومت از یک باکتری به باکتری دیگر در محیطزیست

شکل  -6مسیرهای اصلی انتقال ژنهای کد کننده از یک سلول باکتریایی به سلولهای دیگر

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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استفاده شده برای حاصلخیزی خاک ،پساب سپتیکها و پساب
تصفیهخانههای فاضالب وارد منابع آبی میشوند ( Laroche et

برخی محققین عقیده دارند مقاومت آنتیبیوتیکی کسب شده
توسط باکتریها در محیطهای درمانی و دیگر بخشهای مورد
استفاده ،وارد محیط نمیشوند .این افراد به مطالعاتی استناد
کردهاند که ثابت نموده توالی ژنتیکی منجر به مقاومت کسب شده
در محیطهای درمانی در نمونههای خروجی و یا مکانهای
دریافت کننده فاضالبهای خروجی یافت نشده است
( .)Fuentefria et al., 2011برخالف این دیدگاه ،مطالعات وسیع
دیگر از انتشار باکتریها و ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیکها به
محیطزیست اشاره دارند ( Bouki et al., 2013; Huang et al.,
 .)2012مطالعات متفاوت از نظر مکانی و بر روی طیفهای مختلف
باکتریها و گروههای آنتیبیوتیکی با دیدگاه دوم بیشتر همخوانی
دارند .اگرچه این نکته قابلذکر است که نوع مقاومت ،شرایط ورود
به محیط و نوع میکروارگانیسم نیز میتواند در حذف و یا
جلوگیری از ورود عوامل به محیط نقش داشته باشند .بههرحال
باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیک در روده افراد و حیوانات مصرف
کننده وجود دارند و بهتعداد فراوان از طریق روده دفع میشوند.
این باکتریها از طرق مختلف از جمله روانابهای شهری،
روانابهای کشاورزی ،پسماندهای کشاورزی ،فضوالت حیوانی

al., 2010; Y iluo, 2010; Webster et al., 2004; Hoa et al.,
2011; Ferreira et al., 2007; Stine et al., 2007; Ferreira da
.)Silva, 2007; Laroche E et al., 2009

الف) مقاومت آنتی بیوتیکی در منابع آب و آب آشامیدنی
مهمترین منبع پذیرنده باکتریهای مقاوم به آنتیبیوتیکها
 )ARB(5و ژنهای مقاوم آنتیبیوتیکی  )ARGs(6منابع آبی است.
محیطهای آبی در انتشار باکتریها و ژنهای مقاوم به
آنتیبیوتیکها تسهیلگر هستند .مضاف بر اینکه این عوامل باعث
ایجاد تغییرات ژنتیکی در باکتریهای بومی در اکوسیستمهای
طبیعی میشود ( Hoa et al., 2011; N, 2009; Bouki et al.,
 .)2013آنتیبیوتیکها (حتی در غلظتهای پائین) در محیط
باعث ایجاد فشار بر روی گروههای میکروبی میشوند که پیامد
این فشار ایجاد مقاومت در آنها است ( Hoa et al., 2011; Bahl
 .)et al., 2007; Martinez et al., 2009در جدول  2اثر
آنتیبیوتیکها در ایجاد مقاومت در منابع آبی آورده شده است.

جدول  -2اثر مقاومت ناشی از آنتی بیوتیک ها در منابع آبی
زمان
نوع منبع آبی

ترکیب

تماس
(روز)

غلظت
ترکیب

روش اندازهگیری

اثر آنتیبیوتیک در

(میلیگرم در

مقاومت

ایجاد مقاومت

منبع

لیتر)

آبهای سطحی

آمپی سیلین

7

 1 ،0/1و 10

اندازهگیری در باکتریهای
قابل رشد

بله

Stepanauskas et
)al. (2006

آب/رسوبات

سیپروفلوکساسین

120

2

سنجش در ایزولهها

بله

)Yu et al. (2009

آب رودخانه

کلروتتراسیکلین

10

 8/8تا 32

اندازهگیری در باکتریهای
قابل رشد /بررسی ژنهای
مقاوم

بله

Munoz-Aguayo et
)al. (2007

آبهای سطحی

تتراسیکلین

7

،0/03 ،0/003
 3و 30

اندازهگیری در باکتریهای
قابل رشد

بله

Stepanauskas et
)al. (2006

آبهای سطحی/

تتراسیکلین،
سولفونامید و کوینولون

14

هر کدام 1

شناسائی ژنهای مقاوم در
آب و رسوبات

بله

Xiong et al.
)(2015

آب/رسوبات

اکسی تتراسیکلین

120

5

سنجش در ایزولهها

بله

)Yu et al. (2009

آب دریاچه

اکسی تتراسیکلین

حدود
60

50 ،20 ،5 ،0
و 250

ژنهای مقاوم

رسوبات

نکته قابل توجه اینکه پس از کاهش و یا حذف فشار
آنتیبیوتیکی ،مقاومت از بین نرفته و تداوم مییابد ( Zhang et

آبی مانند رودخانهها و دریاچهها بیشترین دریافت و انتشار
باکتریها و ژنها کد کننده مقاومت آنتیبیوتیکی را متاثر از تخلیه
فاضالبها دارند .این عوامل حتی در رسوبات کف منابع آبی نیز
حضور دارند و بهشدت تحتتاثیر مقدار فاضالب ورودی است
(.)Thevenon et al., 2012
 ARBو  ARGsعالوهبر اثرات منفی بر اکوسیستمهای آبی به
آب شرب نیز وارد میشوند ( Zhang et al., 2009; Xi et al.,

al., 2009; Salyers and Amabile-Cuevas, 1997; Aminov
 .)and Mackie, 2007امروزه انتشار باکتریهای مقاوم شده و بروز

مقاومت باکتریایی در اکوسیستمهای آبی یک مشکل جهانی بوده
و در بسیاری از مطالعات گزارش شده است ;.(Hadi et al., 2011
) Laroche et al., 2010; Rodriguez-Mozaz et al., 2015منابع
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 .)2009مطالعات وجود این عوامل را در شبکه توزیع آب نیز تایید
نمودهاند .برخی محققین حتی گزارش نموده اند که  ARBو
 ARGsمیتوانند در فرایندهای تصفیه آب ماندگاری خود را
حفظ کرده و افزایش یابند .همچنین شبکه توزیع آب آشامیدنی
و بیوفیلم آن در انتشار مقاومت آنتیبیوتیکی به پاتوژنهای
فرصتطلب نقش دارند ( Xi et al., 2009; Schwartz et al.,
 .)2003مقاومتهای آنتی بیوتیکی چندگانه 7نیز در شبکه توزیع
آب گزارش شده است ( .)Armstrong et al., 1981این موضوع
میتواند مصرفکنندگان را در معرض خطر قرار دهد .به بیانی
دیگر این عوامل میتوانند مقاومت آنتیبیوتیکی نسبت به
گروههای مختلف آنتیبیوتیکها را به فلور طبیعی بدن افراد وارد
کنند و باکتریهای فلور مقاوم ایجاد شوند .لذا در این شرایط بدن

افراد به مصرف آنتیبیوتیک واکنش نشان داده و منجر به باالرفتن
هزینههای درمانی ،طول درمان و افزایش درصد مرگ و میر
میشود .رسوبات در مناطقی که پسماندهای کشاورزی را دریافت
میکند از مهمترین منابع مقاومت آنتیبیوتیکی و ژنهای مقاوم
می باشند .پیشنهاد شده است که رسوبات دریاها احتماال بعنوان
یک مخزن برای  ARBو  ARGsبرای تتراسیکلین است ( Bouki
.)et al., 2013
ب) مقاومت آنتی بیوتیکی در فاضالب و لجن
آنتیبیوتیکهای موجود در فاضالب ،اثر جدی بر ایجاد
مقاومت آنتیبیوتیکی در باکتریها در محیط دارند .برخی از این
مطالعات در جدول  3ارائه شده است.

جدول  -3اثر مقاومت ناشی از آنتیبیوتیکها در فاضالب
زمان

غلظت ترکیب

تماس

(میلیگرم در

(روز)

لیتر)
0/25

اندازه گیری در باکتری
های قابل رشد
سنجش در ایزوله ها/
شناسائی ژن ها

بله

سنجش در ایزوله های
E coli

بله .برخی موارد

نوع منبع آبی

ترکیب

فاضالب فرایند SBR8

تتراسیکلین

51

پساب تصفیه فاضالب

اکسی
تتراسیکلین

-

19/5

51

5

خاک الیسیمتر در تماس با
فاضالب سپتیک تانک

براساس مطالعات صورت گرفته ،تصفیهخانههای فاضالب از
مهمترین منابع ورود عوامل مقاوم آنتیبیوتیکی به محیطزیست
هستند .در این راستا نوع فاضالب ،طراحی متفاوت و نوع
بهرهبرداری تصفیهخانهها بر میزان انتشار  ARBو  ARGsموثر
است ( ;Iwane et al., 2001; Mezrioui and Baleux, 1994
 .)Bouki et al., 2013ارزیابی انتشار جمعیت باکتریایی مقاوم به
تتراسیکلین در فرایندهای تصفیه بیولوژیک ،ثابت نمود میزان
انتشار این باکتریها متاثر از نحوه بهرهبرداری است .بهعالوه
) Auerbach et al. (2007گزارش نمودند ژنهای مقاوم به
تتراسیکلین در تعداد بسیار زیاد از فرایندهای تصفیه فاضالب
وجود دارند .برخی مطالعات اثر فرایند لجن فعال را در حذف
 ARBو  ARGsمناسب ارزیابی میکنند .در مقابل برخی دیگر از
مطالعات از افزایش این عوامل در طی فرایند لجن فعال گزارش
مینمایند .در تحقیقی بر روی چهار تصفیهخانه لجن فعال،
مشخص شد ایزولههای باکتریایی دارای مقاومت باالیی نسبت به
آنتیبیوتیکها هستند ( .)Bouki et al., 2013مطالعه صورت
گرفته توسط ) Reinthaler et al. (2003بر روی سه تصفیهخانه
نشان داد انتشار عوامل  ARBو  ARGsدر تعداد زیاد از طریق
لجن به محیط وارد میشوند .تحقیقات عالوهبر انتشار ،پایداری
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روش اندازهگیری

اثر آنتیبیوتیک در

مقاومت

ایجاد مقاومت
بله

Kim et al.
)(2007a
Li et al.
)(2010
Atoyan et al.
)(2007

منبع

این عوامل را در محیط پس از سالها نیز تایید کردهاند
( .)Guillaume et al., 2000محققین برکههای تثبیت را در حذف
 ARBو  ARGsموفق دانسته و دلیل این امر را زمان ماند فاضالب
و در معرض تشعشعهای خورشیدی بودن میدانند ( Knapp et
 .)al., 2010برخی محققین این موضوع را رد میکنند و زمان
طوالنی و بار آلی باال در این برکهها را عامل افزایش  ARBو
 ARGsمیدانند .در مطالعهای که توسط )Munir et al. (2011
انجام شد ،گزارش شد که فرایند  MBRدر مقایسه با لجن فعال
اثر بیشتری در حذف عوامل مقاوم آنتیبیوتیکی دارد .از واحدهای
مهم تصفیه فاضالب که امکان حذف و یا کاهش  ARBو ARGs
را دارد ،واحد گندزدایی است .یافتهها نشان میدهد اثر واحد
کلریناسیون بر حذف/کاهش  ARBو  ARGsنه تنها ناچیز است
بلکه برعکس باعث افزایش این عوامل نیز میشود ( Munir et
 .)al., 2011, Bouki et al., 2013همچنین مطالعات از عدم تاثیر
گندزدائی با  UVبر  ARBو  ARGsحکایت دارد ( Auerbach et
 .)al., 2007مطالعهای که توسط ) Aali et al. (2014bبرای بررسی
 ARBو  ARGsدر فاضالبهای شهری و بیمارستانی در ایران
انجام شد نشان داد که مقاومت آنتیبیوتیکی در این فاضالبها
بسیار باال است .ازطرفی این مطالعه مشخص کرد که فرایندهای
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مقاومت را نیز از خود نشان دادهاست .بههرحال جز در موارد
محدود ،بررسی مقاومت آنتیبیوتیکی در محیطزیست درکشور
صورت نگرفته است ( ;Hadi et al., 2011; Talebi et al., 2008
 .)Rahimi et al., 2007; Aali et al., 2014a,bهمچنین مطالعات
نشان داد که میزان تخلیه  ARBو  ARGsبه منابع محیطی در
کشور بسیار زیاد است (.)Aali et al., 2014a,b
بههرحال با علم به اثرات جدی مقاومت آنتیبیوتیکی بر
اکوسیستمهای طبیعی و تغییرات ژنتیکی و جمعیتی توجه به این
مقوله باید در اولویت باشد .در این راستا محققین ،مسئولین در
سطوح محلی ،ملی و بینالمللی مسئولیت دارند .مطمئنا در
صورت درک عمق موضوع در سطوح یاد شده و تنظیم و اجرای
برنامههای عملیاتی میتواند در کاهش انتشار و در نتیجه کاهش
هزینههای بهداشتی درمانی و زیستمحیطی و از همه مهمتر مرگ
و میر ناشی از این مقاومت آنتیبیوتیکی تاثیر مثبت بهوجود آید.
پیشنهاد میشود برای بسط و مدیریت مقوله مقاومت
آنتی بیوتیکی در کشور ساز و کارهای مدیریتی آن در سطوح
مختلف تعریف و نقش سازمانها و نهادهای مختلف در این موضوع
مشخص و پایشهای دقیق و وسیع ملی و محلی و ارتباط آنها با
هم انجام شود .همچنین تحقیقات پایه و کاربردی در مورد نحوه
ورود و چگونگی جلوگیری از ورود آنتیبیوتیک ها و باکتریهای
مقاوم به آنتیبیوتیک به محیط ،مورد کنکاش محققین و
دانشمندان در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور قرار گیرد.

تصفیه فاضالب توان حذف این آالیندهها را ندارند و یا کارایی
آنها بسیار پایین است .این تحقیق نشان داد که فرایند برکه
تثبیت فاضالب میتواند اثر افزایشی بر روی برخی باکتریها و یا
ژنهای مقاوم داشته باشد Kim et al. (2007b,c) .گزارش کردند
که افزایش بار آلی و میزان رشد بر افزایش مقاومت تاثیر مثبت
دارد .این موضوع در برکههای تثبیت میتواند صادق باشد .در طی
تحقیقی مشخص شد فرایندهایی که از سیستم گندزدائی دوگانه
( )UV+Clاستفاده می کنند و پس از آن از واحد پیشرفته مانند
صافی شنی تند استفاده میکنند ،راندمان باالیی در حذف ARB
و  ARGsبهدست میآورند (.)Aali et al., 2014a
 -5نتیجه گیری
واقعیت تلخی است که آنتیبیوتیکهای معجزهگر ،امروزه به یکی
از فاکتورهای تهدید سالمتی انسان و محیطزیست تبدیل شدهاند.
این موضوع دغدغه جهانی را در پی داشته و دارد .منابع محیطی
بهعنوان بستر فعالیتهای انسانی است .حفظ کیفیت این منابع نه
تنها وظیفه فعلی ،برای ارائه خدمات مطلوب به جوامع بوده بلکه
در روندهای توسعه پایدار یک وظیفه تاریخی است .در کشور
متاسفانه الگوی صحیح مصرف آنتیبیوتیک در بخشهای مختلف
رعایت نمیشود %50 .ایرانیان آنتیبیوتیک استفاده میکنند.
براساس گزارش دفتر آموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت،
نیمی از بیماران مراجعهکننده به پزشکان عمومی حداقل یک نوع
آنتیبیوتیک دریافت میکنند .مصرف خودسرانه دارو در چند سال
گذشته به یکی از چالشهای اساسی حوزه بهداشت و درمان کشور
بدل شده است .ایران جزء بیست کشور اول دنیا از نظر مصرف
دارو است .مصرف آنتیبیوتیک در ایران  16برابر استاندارد جهانی
است .پزشکان متخصص بهطور متوسط برای  %48بیماران خود
آنتیبیوتیک تجویز میکنند .نبود استاندارد ملی مصرف و تجویز
دارو یکی از اشکاالت جدی به موضوع دارو در کشور است
( .)Abdollahiasl et al., 2011میانگین بررسی  9ساله مصرف
آنتیبیوتیک در کشور نشانداده که گروههای آنتیبیوتیکی
بتاالکتام ،سولفانامیدها ،تتراسیکلین بهترتیب بیشترین مصرف را
دارا هستند ( Aali and Ghanbari, 2017; Abdollahiasl et al.,
 .)2011مطالعات گوناگون در محیطهای درمانی کشور نشان
میدهد مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریها افزایش زیادی یافته است.
مهمترین علت باالرفتن میزان مقاومت باکتریایی نسبت به
آنتیبیوتیکها در کشور ناشی از تجویز و استفاده بیرویه از
ترکیبات است ( )Noorbakhsh Sabet et al., 2010نکته
قابلتوجه اینکه نتایج بررسی مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکها با
روند مصرف آنتیبیوتیکها در کشور دارای تشابه و قرابت هستند.
به بیانی دیگر گروه بتاالکتام که بیشترین مصرف را دارد بیشترین
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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Population growth and technological and industrial
development are governing factors in increase of water
consumption,
wastewater
production
and
environmental pollution which raise the need for
investments to be made in treatment and disposal of
wastewater. Due to their toxicity even in very low
concentrations, Phenols are of great environmental
importance among organic compounds. The limit for
phenol in effluent discharge is typically 0.1 mg/l and
the World Health Organization has established the
maximum level of phenol compounds in drinking water
allowable as 1 g/l. Phenol and phenolic compounds
are present in many industrial and domestic
wastewaters and due to their toxicity, they must be
effectively removed from the wastewater. In this work,
the removal of phenolic compounds from wastewater
is investigated on low cost adsorptions. The effect of
parameters like pH, temperature, initial phenol
concentration, and amount of adsorbent is investigated.
The studies showed that low cost absorbents like
adsorbent derived from the natural materials, waste
materials from agriculture and industry have high
potential and flexibility compared to many other
methods for removing phenolic compounds. It is
shown that adsorbents with high surface activation,
surface area and porosity have higher performance.
Keywords: Industrial wastewater, Adsorbent, Phenol,
Natural sorbent, Agricultural sorbent.

فنولی از پساب
3محمدی
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افزايش جمعيت و گسترش صنايع و پيشرفت تکنولوژي عواملي هستند
که باعث افزايش مصرف آب و توليد فاضالب و آلودگي محيطزيست
شدهاند و سرمايهگذاري براي تصفيه و دفع بهداشتي را اجباري نموده
 فنولها ترکيات آلي هستند که توجه بسياري را بهدليل سمي بودن.اند
 غلظت مشتقات.حتي در غلظتهاي پايين بهسمت خود جلب کردهاند
 است و سازمان0/1 mgl 1 فنول در پساب خروجي هنگام تخليه حدود
 مجاز1 gl 1 سالمت جهاني حداکثر سطح آن را در آب قابل شرب
 فنول و ترکيبات فنولي موادي هستند که در بيشتر پسابهاي.ميداند
صنعتي و خانگي وجود دارند و بهعلت سميبودن بايد بهطور مؤثري از
 در اين مقاله روش حذف فنول از پساب.اين پسابها حذف شوند
 تأثير پارامترهاي مختلف.بهوسيله جاذبهاي کمهزينه بررسي ميشود
 دما و مقدار جاذب بر روي مقدار جذب،pH ،مثل غلظت اوليه فنول
 بررسيها نشان ميدهد جاذبهاي کمهزينهاي مثل.بررسي ميشود
 پسماند کشاورزي و مواد زائد،جاذبهاي بهدست آمده از مواد معدني
صنعتي پتانسيل باال و انعطافپذيري بيشتري را نسبت به بسياري از
روشهاي ديگر براي حذف ترکيبات فنولي دارد و جاذبهايي که فعاليت
. سطح و تخلخل بااليي دارند کارايي بيشتري دارند،سطحي بيشتر
، جاذب طبيعي، فنول، جاذب، پساب صنعتي:کلمات کليدی
.جاذبهاي کشاورزي

است .مسموميت ناشي از فنول ميتواند بهشدت باعث آسيب
اندامهاي داخلي مثل کليهها ،کبد ،طحال ،ششها و قلب شود
( .)Mohammadi et al., 2015غلظت مشتقات فنول در پساب
براي خروج حدود  0/1 mgl 1است و سازمان سالمت جهاني
حداکثر سطح فنول را در آب قابل شرب  1 gl 1مجاز ميداند.
هدف از اين مقاله ،مطالعه مروري در مورد مواد جاذب جديدي
است که بيشتر از زيست توده و اکسيدهاي فلزي بهدست ميآيند
و کاربرد آن ها در تصفيه پساب براي حذف ترکيبات فنولي مثل
فنول-4 ،نيتروفنول و -4کلروفنول است که در اين مقاله بهترتيب
با  4-NP ،pو  4-CPنشان داده ميشوند .پسابهاي حاوي
ترکيبات فنولي ،از انواع مختلف فرآيندهاي صنعتي که در ارتباط
با توليد اين مواد ،آمادهسازي مواد واسطه و استفاده از اين مواد
بهعنوان ماده اوليه هستند ،ناشي ميشوند .صنايع غالب شامل
پااليشگاه هاي نفت خام ،تأسيسات توليد سوخت ،توليد کنندگان
پالستيک ،رزينها ،آفتکشها ،دارويي ،مهندسي ،رنگ هستند
( .)Regulations and Standards, 1985ترکيب و ماهيت آلوده
کنندهها از يک صنعت به صنعت ديگر متفاوت است و تصفيه آنها
کار پيچيدهاي است .در کشور آمريکا در سال  2000مقدار رها
شده  4-NP ،pو  4-CPبهترتيب  0/046 ،22و  0/077تن در سال
بود (.)Ranade and Bhandari, 2014a
تکنولوژيهاي متفاوتي براي حذف ترکيبات فنولي از پساب
وجود دارند .انتخاب راهکار مناسب براي حذف و اصالح اين مواد
تا حد مطلوب و با هزينه مناسب ،کار پيچيده و چالش برانگيز
است .عموماً روشهاي تصفيه در سه دسته اصلي تقسيمبندي
ميشوند :روشهاي فيزيکي ،شيميايي و بيولوژيکي ( Robinson
 .)et al., 2001تصفيه بيولوژيکي در مقايسه با دو روش ديگر را
ميتوان اقتصاديترين روش عنوان کرد .همچنين گزارشهايي از
انعطاف پذيري طراحي و عمليات تصفيه بيولوژيکي وجود دارد در
حاليکه بايد اذعان نمود اين روش در اثر سميت و تغييرات شديد
محدود ميشود و اجراي عمليات تصفيه نيازمند سطح زيادي است
( .)Bhattacharyya and Sarma, 2003تصفيه شيميايي که طيف
گستردهاي از روشها نظير ترسيب و لختهسازي را شامل ميشود،
ميتواند در حذف آالينده از پساب بسيار کمک کننده باشد ،زيرا
براي اهداف تصفيهاي ،کارايي بسيار بااليي دارد اما بايد توجه
داشت که هزينه باالي اين روشها که احتماالً در نتيجه مصرف
زياد واکنشگرها و انرژي ورودي است همراه با مشکالت بعدي
حذف لجن باقيمانده از فرآيند تصفيه ممکن است امکان استفاده
از آنها را محدود نمايد.
از جمله مهمترين روشهاي مبتني بر حذف فيزيکي ميتوان
بهروشهاي فيلتراسيون و جذب اشاره نمود .اشکاالت اصلي
فرآيندهاي فيلتراسيون عمر مفيد محدود ،گرفتگي و هزينه باالي
آنها است ( .)Namane et al., 2005در مقابل ،جذب يک فرآيند

 -1مقدمه
هدف اصلي در تصفيه پساب کاهش آاليندههاي موجود در آن
است تا خطري براي سالمت انسان يا محيط زيست نداشته باشد.
چندين تکنولوژي در چارچوب فرآيند فيزيکي شيميايي و
بيولوژيکي براي تصفيه انواع مختلفي از پساب وجود دارد .هر چند
که مشخص است بسياري از اين تکنولوژيهاي مرسوم از جنبه
اقتصادي داراي محدوديتهايي هستند .بنابراين ،ارائه راهحلهايي
که از لحاظ هزينه مفيد و بدون اينکه اثر بخشي فرآيند را کاهش
دهند ،الزامي ميشوند .انتظار ميرود که کاربرد فرمهاي جديدي
از مواد جاذب کمهزينه مثل مواد مشتق شده از زيست توده،
پتانسيل انجام اين هدف را داشته باشند .چنين جايگزينهاي
کمهزينهاي ،توانايي تصفيه را بخصوص در کشورهاي در حال
توسعه افزايش خواهد داد (.)Ranade and Bhandari, 2014a
يک گروه خاص از ترکيبات آلي که تصفيه آنها از پساب
صنعتي به دليل سمي و خطرناک بودن ،يکي از نگرانيهاي اصلي
محسوب ميشود ،فنول و ترکيبات فنولي است .اين مواد ،مشتقات
هيدروکسيل بنزن هستند که ممکن است در پساب صنعتي و
خانگي روي دهد .منابع اصلي آلودگي فنول در محيط آبي شامل
فاضالبهاي صنايع رنگ ،سموم دفع آفات ،صنايع تبديل زغال
سنگ ،رزين پليمري و صنايع نفت و پتروشيمي است .با ورود
ترکيبات فنولي به محيط زيست يا تخريب اين مواد به معناي
ظهور فنول و مشتقات آن در محيط ميباشد .کلرزني آبهاي
طبيعي براي ضد عفوني باعث توليد فنولهاي کلردارشده1
ميشود ( .)Akbal and Onar, 2003در هر مورد بايد اين مواد را
قبل از تخليه به آبها بهمنظور جلوگيري از آلودگي محيطي
بهطور مؤثري حذف کنند .فنول در آب ،روغن ،کربن ديسولفيد
و بسياري از حاللهاي آبي مثل الکلها ،اترها ،کتونها و غيره حل
ميشود .فنول در حالت خالص ،يک جامد بدون رنگ سفيد است،
فنول داراي بوي مشخص است که از نظر بيمارستاني 2شيرين و
خنک است .فنول مادهاي سمي و جهشزا در غلظتهاي باال است
و ممکن است از طريق پوست جذب شود ( Ahmaruzzaman,
 .)2008فنول در اکثر موارد تجزيه تخريبپذير است .هنگامي که
فنول موجود در آب از حد مجاز فراتر ميرود منجر به از بينرفتن
ارگانيسمهاي زنده ميشود ،که اکثر آنها غذاي ماهيها هستند.
فنول در تماس با ترکيبات کلر ،طعم دارويي ايجاد ميکند
( .)Laszlo et al., 2003فنول بهسرعت پس از تماس با پوست و
چشم و استنشاق جذب ميشود و ميتواند باعث سوزش چشم و
پوست شود .عالوهبر اثرات سوزش ميتواند باعث حساسيت پوست
هم شود .فنول مي تواند بر روي سيستم عصبي تأثير بگذارد و
باعث از حال رفتن و کاهش هوشياري شود .از جمله اثرات زيانبار
استنشاق بخار ترکيبات فنولي ،تنگي نفس ،سرفه ،کبودي پوست
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مؤثر ،متعادل و با صرفه براي حذف پسابها است بهطوريکه
امروزه حذف  BODرنگ و کنترل رنگ يکي از مهمترين
کاربردهاي اين فرآيند بهشمار ميرود .جذب يک فرآيند جداسازي
پايدار و راهي مؤثر براي آلودگيزدايي از آب محسوب ميشود و
همچنين نسبت به روشهاي ديگر روشي ممتاز است ،زيرا با
هزينه کم ،انعطافپذيري باال ،طراحي و ساخت آسان و حساسيت
باال نسبت به مواد سمي ،آب را تصفيه کرده و براي استفاده مجدد
آماده ميکند ،عالوهبر اين ،مواد خطرناکي نيز ايجاد نميکند
( .)Ranade and Bhandari, 2014aجاذبهاي زيادي براي جذب
رنگها از پساب استفاده شدند که پرکاربردترين آنها عبارتند از
کربن فعال ،جاذبهاي ارزانقيمت و زيستتوده و نانو جاذبها
( .)Venkatesan et al., 2019کربن فعال مشهورترين جاذب مورد
استفاده براي حذف آاليندهها از پساب است .حذف مؤثر طيف
وسيعي از رنگها توسط کربن فعال ،اين روش را بهعنوان يک
انتخاب در سيستمهاي تصفيه معرفي نموده است .البته بايد
معايبي نظير هزينه نسبتاً باال ،مشکالت توليد دوباره ،عملکرد
غيرانتخابي و عدم حذف رنگهاي خمرهاي و ديسپرس را در نظر
داشت .براي غلبه بر اين مشکلها از جاذبهاي ارزان قيمت
استفاده شد .درصورتيکه يک جاذب ،فرآوري کمهزينه و فراواني
در طبيعت را دارا باشد به آن جاذب ارزان قيمت اطالق ميشود.
از جمله بهترين گزينهها براي جاذبهاي کمهزينه ،پسماندهاي
کشاورزي و ضايعات بيارزش صنايع هستند .بسياري از مواد
طبيعي ،محصوالت زائد صنايع و پسماندهاي کشاورزي براي
جذب رنگ مورد تحقيق قرار گرفتهاند .بعضي از تکنولوژيهاي
اصلي موجود براي تصفيه اين مواد در ادامه توضيح داده ميشود.

 -2-2تبادل یونی
چون فنولها ،اسيدهاي ضعيفي هستند ،تکنولوژي تبادل
يوني ميتواند بهکار گرفته شود و ميتواند فرآيند جالبي از ديدگاه
بازيافت ،مخصوصاً در غلظتهاي پايين باشد .فرآيند تبادل يون
برگشتپذير است و رزينها ميتوانند پس از بازيافت فنولها
مجدداً توليد شوند .رزينها و زئوليتها در بسياري از موارد براي
ضدعفوني کردن پساب حاوي فنول بهکار گرفته ميشوند .هر چند
اين روش محدوديتهايي در ظرفيت و انتخابپذيري دارد و
معايب اصلي مربوط به اين روش اين است که شامل رسوب مواد
آلي و ميکروبي و آلودگي کلر ميباشد.
 -3-2اکسيداسيون شيميایی
ترکيبات فنولي ميتوانند به وسيله واکنش با عوامل اکسيد
کننده به فرمهاي اکسيد شده تبديل شوند .اکسيداسيون
شيميايي ميتواند بازدهي باالي تجزيه را براي فنولها کسب کند
ولي به انرژي بيشتري نياز داشته و ممکن است منجر به مشکالت
آلودگي ثانويه شود .اکسيدکنندههايي که معموالً در روش
اکسيداسيون شيميايي تصفيه پساب استفاده ميشوند شامل ازن،
کلر ،پراکسيد هيدروژن ،سديم هيپوکلريت و پتاسيم پرمنگنات
است .معموالً هزينه عمليات باالست و به راکتورهاي پيشرفتهاي
نياز دارد (.)Langlais et al., 1991
 -4-2ازنيزاسيون
ازنيزاسيون عمدتاً در تصفيه آب يا ضدعفوني کردن استفاده
ميشود Hoigné (1988) .مشخص کردند که ازنيزاسيون باعث
توليد راديکالهاي هيدروکسيل از طريق تجزيه ازن با OH
مي شود و مدل استالين ،بوهلر و هوبيگن براي واکنش پيچيده
پيدرپي طي عمل ازنيزاسيون پيشنهاد شد .راديکالهاي OH
يکي از فعالترين گونهها در ازنيزاسيون است و مقدار راديکال OH
بازدهي ازنيزاسيون را مشخص ميکند (.)Staehelin et al., 1984
روش ازنيزاسيون تصفيه پساب براي پساب با محتواي خيلي کم
از فنول (  )5-1 mgl 1کاربردي است.

 -2تکنولوژیهای موجود برای حذف ترکيبات فنولی از
پساب
 -1-2انعقاد
انعقاد فرآيند فيزيکي شيميايي است که براي حذف رنگ و
تيرگي از موادي که معموالً کلوئيدي هستند ( 200-1ميکرون)
استفاده ميشود .از هردوي منعقد کنندههاي آلي و غيرآلي
استفاده شده است .زمان مطلوب براي ترکيب سريع طي چند
دقيقه کسب ميشود .لخته شدن با استفاده از مواد شيميايي مثل
فريک کلريد ،فروس سولفات ،فريک سولفات ،آلوم ،3ليم ،4پليمرها
يا ترکيبي از اين مواد شيميايي صورت ميگيرد .گاهي ترکيبي از
انعقاد و فرآيند جذب استفاده ميشود (.)Nowack et al., 1999
استفاده از چندين منعقدکننده شيميايي و مصرف لجن مهمترين
مشکل اين روش است .عالوهبر اين ،استفاده از منعقدکننده تنها
بهندرت به حذف مطلوب آاليندهها منتهي ميشود.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -5-2الکتروليز
روش الکتروليتي ميتواند ابزاري را براي تصفيه پساب ارائه
دهد .اکسيداسيون ماده آلي ممکن است به دو نوع تقسيم شود،
اکسيداسيون مستقيم که در سطح آند اتفاق ميافتد و
اکسيداسيون غيرمستقيم که دور از سطح آند است .اين روش
ميتواند  4-NPرا حذف کند ( )Cañizares et al., 2004ولي
مشابه اکسيداسيون شيميايي داراي محدوديتهايي است.
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شود و سازشپذيري اين ارگانيسمها با محيط پساب ضروري است.
غلظت فنول در پساب براي اين روش بايد در محدوده 500-5
ميليگرم بر ليتر باشد (.)Ranade and Bhandari, 2014a

 -6-2تجزیه مواد زیستی
حذف فاضالب فنولي توسط زيستتوده (زنده يا مرده)
(قارچهاي پوسيده سفيد و ساير ميکروبها) اخيراً موضوع تحقيق
بسياري از محققان بوده است .مشخص شده است که زيست
جاذبهاي حاصل از زيست توده ميکروبي مناسب ميتوانند براي
از بين بردن مؤثر ترکيبات فنولي از محلولها استفاده شوند ،زيرا
ترکيبات فنولي تمايل زيادي براي اتصال با گونههاي ميکروبي
دارند .استفاده از زيست توده براي تصفيه فاضالب به دليل در
دسترس بودن آن در مقادير زياد و قيمت پايين رو به افزايش
است .زيست توده ميکروبي در فرآيندهاي تخمير براي توليد
محصوالت ارزشمندي مانند آنتي بيوتيکها و آنزيمها توليد
ميشود .در چنين فرآيندهايي مقدار زيادي از محصوالت فرعي
توليد ميشود که ميتوانند در جذب زيادي آالينده مورد استفاده
قرار گيرند .زيست توده به دليل ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي
داراي پتانسيل بااليي بهعنوان جاذب است.
مقاالت اخير در مورد روشهاي حذف فنول و ترکيبات آنها
از فاضالب بر روي جذب و فرآيند تجزيه بيولوژيکي ميکروبي
تمرکز دارند ( Godjevargova et al., 2006; Kwon and Yeom,
 .)2009; García-Peña et al., 2012گونههاي خاصي مانند
 .Pseudomonas spتحت شرايط بسيار کنترل شده  ،pHدما و در
حضور برخي از مواد مغذي خاص ميتواند فنول را تخريب کند.
سويه سودوموناس ،قادر به تخريب پنتاکلروفنول است و در اطراف
خاک دباغي جدا شده و بهعنوان Pseudomonas aeruginosa
شناخته ميشود ( .)Bogan and Sullivan, 2003استفاده بالقوه از
قارچ  Phanerochaete chrysosporiumبراي از بين بردن
کلروفنولها (فنول P-chlorophenol ،O-chlorophenol ،و
 )trichlorophenol-2،4،6از محلولهاي آبي توسط Denzili et
) al. (2004ارزيابي شد.
تصفيه بيولوژيکي مواد شيميايي آلي درصورتي ميتواند بهطور
صحيح انجام شود که مجموعههاي ميکروبي براي تجزيه ايجاد
شوند .زنجيرههاي ميکروبي مثل Pseudomonas fluoresens,
 Acinetobacter, trichosporon, pseudomonas putidaو
 candida tropicalisقادر به تجزيه فنول در مقادير کم هستند.
مقادير زياد فنول ميتواند براي اجتناب از ميزان سرعت رشد اين
ميکروارگانيسمها سمي باشد .براي کسب عملکرد رضايت بخش،
بايد ميزان فنول مورد نياز کمتر از سطح سميت نگهداشته شود و
خو گرفتن اين ارگانيسمها با محيط آبهاي آلوده الزم است.

 -7-2اسمز معکوس
اسمز معکوس به شکل تکنولوژي غشا براي بازيافت زياد پساب
مورد استفاده قرار ميگيرد ،هر چند اين روش به پيشتصفيه
مناسب ،کنترل شيميايي و استفاده از غشاي اسمز معکوس که در
برابر آلودگي مقاوم باشد ،نياز دارد .در اينروش مصرف انرژي
بسيار زياد است .ديگر معايب شامل خطر آلودگي باکتريايي غشا،
هزينه پيشتصفيه پساب براي جلوگيري از جرمگرفتگي غشا و
حساسيت آن نسبت به مواد شيميايي است.
 -8-2استخراج
اينروش شامل جدا کردن فاز آلي با استفاده از حاللهايي
است که با آب مخلوط شدني نيستند .سپس فنول با جداکردن
اليه آلي با آلکالي يا تقطير فنول يا حالل درصورتيکه تفاوت
زيادي بين دماهاي جوش فنول و عامل استخراج کننده وجود
داشته باشد ،جدا ميشود .نرمال هگزان ،سيکلوهگزان ،بنزن،
تولوئن و اتيل بنزن برخي از حاللهاي آلي هستندکه در اينروش
استفاده ميشوند ( .)Greminger et al., 1982به دليل تشکيل فاز
سوم ،استخراج حالل با تلف شدن حالل در پساب همراه ميشود
که موجب ايجاد آلودگي ثانويه ميشود ( .)Shen et al., 2006اين
آلودگي ثانويه پساب توسط حاللها ،نقص عمده اين روش بوده
که عالوه بر اين نيازمند انرژي زياد و هزينه باالي اجرايي است.
 -9-2جذب
جذب براي تصفيه فنول از پساب ،مخصوصاً از نظر غلظت کم
و باالتر بودن بازدهي فرآيند نسبت به بسياري از روشهاي مرسوم،
بسيار بهتر است .مزاياي روش جذب بر چند روش معمولي تصفيه
پساب شامل موارد زير است:
 نياز به فضاي کم در مقايسه با تصفيه بيولوژيکي؛ انعطافپذيري در طراحي و عملکرد؛ حساسيت کمتر به نوسانات فرآيند؛ بازدهي بيشتر؛ عدم حساسيت به آاليندههاي سمي؛ عدم تشکيل مواد مضر؛ کاربرد وسيعتر ،چون ميتواند انواع مختلف آالينده را کاهشداده يا از بين ببرد (.)Ranade and Bhandari, 2014a
فرآيند جذب ميتواند شيميايي يا فيزيکي باشد .جذب
فيزيکي شامل نيروهاي ضعيفي است که برگشتپذير بوده و عمدتاً
در دماهاي کم روي ميدهد .از طرف ديگر جذب شيميايي در
دماهاي باال روي ميدهد و شامل انرژي فعالسازي قابلتوجه به

تجزيه زيستي ميتواند  4-NPرا حذف کند (.)Yi et al., 2006
زيست تخريبپذيرها قادر به تجزيه فنول در مقادير کم هستند.
در مقادير زياد ،فنول ميتواند سمي شود و از رشد اين
ميکروارگانيسمها جلوگيري کند .بنابراين ،براي کسب عملکرد
رضايت بخش ،مقدار فنول بايد کمتر از سطح سمي نگهداشته
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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گرانول بررسي کردند.
چندين ماده که بهطور طبيعي ويژگيهاي جاذب را دارند مثل
خاک رس ،مواد سيليکاتي ،زئوليتها و بنتونيتها ميتوانند بهطور
مشابه جاذبهاي کم هزينهاي براي حذف آاليندهها از پساب
باشند .قابليت جذب در اينجا بهعلت بار منفي موجود در ساختار
اين کاني ها است که قابليت جذب ذرات با بار مثبت را دارد .اين
مواد همچنين داراي مساحت سطح و خلل و فرج زيادي هستند.
استفاده از بنتونيت براي جذب فنول از محلولهاي آبي توسط
) Banat and Al-Asheh. (1999گزارش شدKaleta et al. .
) (2006نتايج استفاده از خاک کالريون و کلينوپتيلوليت اصالح
شده را بهعنوان جاذب براي حذف ترکيبات فنولي از آب گزارش
کردند Mirmohamadsadeghi et al. (2012( .تأثير استفاده
جاذب ساخته شده از بنتونيت اصالح شده با هگزادسيل تري متيل
آمونيوم را براي جذب فنول از آب بررسي کردند .اثر استفاده از
خاک گرانيت و کائولينيت براي جذب فنول بررسي شد ( Taha
 Feng et al. (2015) .)et al., 2003نشان دادند که ذرات ريز
سيليکا اصالح شده پتانسيل بهتري را براي حذف فنول از پساب
دارد .حذف فنول از آب توسط سيليکاژل ،آلومينا فعال شدهAC ،
( )Roostaei and Tezel, 2004و زئوليتها ( ;Khalid et al., 2004
 ،)Su et al., 2005; Damjanović et al., 2010گزارش شد.
زئوليتهاي اصالح شده ميتوانند در جذب فنول و  4-CPمفيد
باشند (.)Kuleyin, 2007

همراه مشارکت پيوندهاي شيميايي قوي است که ماهيتي
برگشتناپذير دارند .کربن فعال ) (ACيکي از پرکاربردترين
جاذبها براي حذف آلوده کنندههاي آلي از پساب است که در
طبيعت مقاوم هستند .مساحت باالي سطح ،ظرفيت باال در جذب
و واکنشپذيري باالي سطح ،نقاط مثبت اين جاذب هستند.
عالوهبر اين ،ظرفيت جذب کربن فعال بهشدت وابسته بهروش
فعالسازي و ماهيت مواد مبداء است .تحقيقات زيادي نشان
مي دهد که کربن فعال براي حذف ترکيبات فنولي از پساب مؤثر
است .با اين وجود باال بودن قيمت اوليه و پرهزينه بودن فرآيند
احيا باعث شده که از لحاظ اقتصادي خيلي مقرون بهصرفه نباشد.
بنابراين ،جستجو براي جاذبهاي کم هزينه و در دسترس باعث
شده که تحقيقات زيادي براي جستجوي روشهاي جديد و مؤثر
براي استفاده از پسماند کشاورزي ،محصوالت جانبي و مواد
پسماند صنايع و مواد طبيعي بهعنوان جاذب انجام شود .لذا
عليرغم چندين تکنولوژي موجود ،توجه عمده به تکنولوژي جذب
و توسعه مواد جاذب کم هزينه براي تصفيه پساب حاوي فنول
است .اين مقاله پيشرفت در اين مقوله را با تجزيه و تحليل
اطالعات جديد بررسي ميکند.
 -3جاذبهای جدید و پتانسيل آنها برای کاربرد در
تصفيه پساب حاوی فنول
تصفيه پساب با استفاده از روش جذب ،موضوع بسيار مناسبي را
براي تحقيق در اين زمينه فراهم کرده است .جاذبهاي
کمهزينهاي براي انواع مختلفي از مواد شيميايي سمي موجود در
پساب مطرح شدهاند .مواد موجود و توسعهيافته ميتوانند براي
افزايش ظرفيت يا فعاليت با روشهاي متعددي اصالح شوند که
باعث بازدهي بيشتر در کاربردهاي آنها ميشود .کربن فعال
بهعلت داشتن سطح و تخلخل زياد نمونه خوبي براي تصفيه تقريباً
تمامي آلودگيهاي موجود است AC .ساختار متخلخل و سطح
پيچيدهاي دارد AC .معموالً ظرفيت جاذب بااليي را براي ترکيبات
فنولي دارد و بهطور قابل مالحظهاي کمهزينه است .بهاين دليل،
تحقيقات زيادي در اين زمينه وجود دارد .بهعنوان مثال ( Wang
 et al. (1997جذب  4-NP ،Pو  4-CPرا گزارش کردند و نشان
دادند که گرانولهاي کربن بهتر از نوع پودر شده آن هستند.
( AC Varghese et al. (2004آماده شده از سنبل آبي را براي
حذف  4-CP ،Pو  4-NPبهکار بردند .شکل  1جذب ترکيبات
فنولي را بهازاي تغييرات  pHنشان ميدهد .با افزايش  pHمقدار
جذب افزايش مييابد و حداکثر جذب در  pHبرابر  6است که
درصد مقدار جذب براي فنول 4-CP ،و  4-NPبهترتيب برابر
 %94/1و  %96/3و  %98/5را گزارش کردندJung et al. (2001) .
جذب فنول و کلروفنولها را با چهار نوع  ACتجاري بهصورت
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -1-3زیستتوده بهعنوان جاذب
استفاده از زيستتوده براي تصفيه پساب ،بهدليل موجود بودن
با مقادير زياد و هزينه کم در حال افزايش است .تقريب ًا هر ماده
کربندار ممکن است بهعنوان پيش مادهاي براي آماده کردن
جاذبهاي کربني استفاده شوند .زغال سنگ بهدليل ارزاني و در
دسترس بودن پرکاربردترين پيشماده براي توليد  ACاست
( .)Carrasco-Marín et al., 1996زغال سنگ ترکيبي از مواد
کربني و مواد معدني است .ويژگيهاي جذب تحت تأثير ماهيت
اصلي گياهي و همچنين تغييرات فيزيکي-شيميايي قرار ميگيرد
( .)Karaca et al., 2004حضور گروههاي عاملي سطحي يک
فاکتور مهم است ،مخصوصاً براي جذب ترکيبات فنولي که اين
بهدليل ماهيت شيميايي برهمکنش بين آنها استWu et al. ( .
 (2005جاذبهاي کربني با اندازههاي منفذ کنترل شده را از چوب
زغال شده صنوبر تهيه و با  KOHو بخار آب فعالسازي و براي
حذف فنولها استفاده کردند .کربنهايي که فعالسازي آنها
توسط بخار با دماي  900  cو به مدت  5و  7ساعت انجام شد
بهترتيب داراي سطح  1016و  131 m2 g 1و حجم منافذ  0/51و
 0/48 cm 3بودند Teng et al. (1998) .سطح اصالح شدهاي را با
استفاده از اسيد فسفريک اشباع شده گزارش کردند که پس از
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کربني شدن در محيط نيتروژني با دماي  400تا ، 600  c
از زغال سنگ قهوهاي استراليايي بهدست آمد.
زيستتوده مثل مواد زائد و پسماند جامد کشاورزي ،براي
مثال خاک اره ،سبوس برنج و پوست درخت بهعنوان جاذب
استفاده شدهاند .نقش خاک اره در حذف آاليندهها از محلولهاي
آبي ،مورد بررسي قرار گرفتهاند (Dutta ( .)Shukla et al., 2002
 et al. (2001تحقيقاتي را در زمينه جذب پارا نيتروفنول با خاک
اره سوخته ،انجام دادهاند .نتايج آنها نشان داد که با افزايش دما
مقدار جذب نيتروفنول کاهش مييابد و ماکزيمم مقدار جذب در
دماي  293و  313درجه سانتيگراد و در مدت زمان  80دقيقه
بهترتيب برابر  %82و  %66است .جذب فنول با استفاده از خاک
اره توسط جاذبها بررسي شد (.)Jadhav and Vanjara, 2004
پتانسيل سبوس برنج و سبوس برنج نيمسوز شده را براي حذف
ترکيبات فنولي از پساب بررسي شد ( ;Mahvi et al., 2004
 .)Ahmaruzzaman and Sharma, 2005استفاده از کاه برنج براي
جذب فنول توسط سارکر و همکارنش بررسي شد ( Sarker and
 .)Fakhruddin, 2017حذف فنول با استفاده از پسماند صنعتي
مانند خاکستر بادي توسط ) Aksu and Yener (1999بررسي شد
و ظرفيت جذب براي خاکستر بادي  27/9گرم جاذب بر گرم فنول
گزارش شد .کاربرد خاکستر بادي تفاله نيشکر بهعنوان يک جاذب
کمهزينه براي حذف فنول و پارا نيتروفنول بررسي شد ( Gupta
.)et al., 1998; Mukherjee et al., 2007
همه مواد مشتق از زيستتوده که گزارش ميشوند ،در مقادير
زياد وجود داشته و اهميت مشخصي براي کشورهاي در حال
توسعه مثل هند دارند که اين اهميت بهدليل کاربرد چنين موادي
بهعنوان جاذبها براي برطرف کردن مشکالت تصفيه پساب
هستند .تفاله چاي ( )TWميتواند بهعنوان جاذب مورد استفاده
قرار گيرد ( Gokce and Aktas, 2014; Gupta and
 .)Balomajumder, 2015ديواره سلولي غيرمحلول برگهاي چاي
عمدتاً از سلولز ،همي سلولز ،ليگنين ،تانين فشرده شده و
پروتئينهاي ساختاري تشکيل شدهاند .بهدليل وجود چند گروه
عاملي ،بيشترکربوکسيالت ،آروماتيک کربوکسيالت و گروههاي
هيدروکسيل فنولي TW ،ممکن است براي جذب ترکيبات فنولي
از محلولهاي آبي در نظر گرفته شود ( Ranade and Bhandari,
.)2014b

جذب شناخته شده هستند ،افزايش ميدهد .فرآيند فعالسازي
ميتواند شامل فعالسازي فيزيکي يا شيميايي باشد .زمان و دماي
فعالسازي ميبايست بهينه شود که اين با بررسي کردن
ويژگيهاي سطح ،مثل مساحت سطح جاذبهاي بهدست آمده از
اصالح مواد خام ،در بازههاي زماني و دمايي مختلف بهدست
ميآيد.
فعالسازي فيزيکي دو شکل دارد -1 :کربنيزاسيون مواد در
يک محيط خنثي؛  -2فعالسازي ماده کربني شده در دماهاي باال
و در حضور دي اکسيد کربن يا بخار ( .)Ahmad et al., 2007در
اين روش فعالسازي ،تراکم و تعداد سوراخهاي ريز ميتواند
افزايش يابد .با وجود اين بازدهي جاذب در اين روش فعالسازي
کم است و اين روش برتري کمتري دارد .فعالسازي شيميايي با
اشباع عاملهاي شيميايي و سپس پيروليز در محيط خنثي با
دماي باال انجام ميگيرد .فعالسازي شيميايي بر روش فيزيکي
ترجيح داده ميشود که بهدليل دماي نسبتاً کم  400تا 700
درجه سانتيگراد است .همچنين بازدهي در اين روش بيشتر
است.
عوامل فعال کننده مثل ،ZnCl2 ،KOH ،H2O2 ،NaOH
 MnO2 ،H3Po4ميتوانند اصالح و عملکرد جاذبها را تحتتأثير
قرار دهند .فسفريک اسيد عامل فعالکننده مؤثري براي مواد
ليگنو سلولزي است .اين ماده جاذبهايي را با مساحت سطح باال
توليد ميکند ( .)Patnukao and Pavasant, 2008فعالسازي با
فسفريک اسيد براي انواع گوناگوني از مواد اوليه سلولزي مثل
پوست نارگيل بهکار گرفته شده استSarker and Fakhruddin ( .
 (2017براي ساخت جاذب ابتدا کاه برنج را شستند و سپس به
ذرات ريز تقسيم کردند و در دماي  70درجه سانتيگراد خشک
کردند .سپس آن را خرد کردند و ذرات با اندازه کمتر از يک
ميليمتر بهدست آمد .آنها از هردو روش فيزيکي و شيميايي
براي فعال کردن جاذب استفاده کردند .در روش فيزيکي ذرات
ريز کاه در آب مقطر به مدت  2ساعت جوشانده شد و سپس در
دماي  105درجه سانتيگراد خشک شد .در روش شيميايي ذرات
در يک آون به مدت سه ساعت در دماي  230درجه سانتيگراد
قرار گرفتند .پس از  3ساعت ذرات تبديل به خاکستر شدند و
سپس با غربال کردن ذرات با اندازههاي معين جدا شدند.
( Karunarathne and Amarasinghe (2013براي بهدست آوردن
جاذب ابتدا تفاله نيشکر را شسته و سپس بهمدت  24ساعت در
آون با دماي  700درجه سانتيگراد خشک شد .سپس نمونه در
کوره با دماي  600درجه سانتيگراد و بهمدت  1ساعت قرار گرفت
و کربن فعال بهدست آمد .اندازه ذرات کربن فعال براي انجام
آزمايش بين  1تا  2ميليمتر بود.
جاذبهاي بهدست آمده از  TWبا حذفکردن تانينهاي قابل
هيدروليز و ديگر حاللها و مواد رنگي از  TWبهدست ميآيد و

AC

 -2-3آمادهسازی و فعال سازی جاذب
فرآيند استاندارد براي آمادهسازي نمونههاي خام اصالح نشده
براي استفاده بهعنوان جاذبها شامل شستشو ،از بين بردن رنگ،
خشک کردن ،پودر کردن و غربال کردن به اندازههاي مطلوب
ميشود .فعالسازي سطح جاذب ضروري است چون ناحيه سطح،
نفوذپذيري و تعداد گروههاي عاملي را که براي افزايش فرآيند
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ترکيبات فنولي روشن شود و پيشنهاد ميشود که اکسيژنهاي
کربونيل کربن سطحي بهعنوان دهنده الکترون و حلقه آروماتيک
محلول بهعنوان پذيرنده الکترون عمل ميکنند .با وجود اين
مکانيسم واقعي در جذب با  ACپيچيده و مشکل استTerzyk ( .
 (2003ميگويد دو عامل باعث برگشتناپذيري ميشود :ايجاد
کمپلکسهاي قوي بين کربونيل سطحي و فنول و الکتونها عالوه
بر پليمراسيون .از اينرو مکانيسم جذب سطحي فنول نه تنها
توسط برهمکنش  π-πو تشکيل کمپلکس گيرنده – دهنده π
تعيين ميشود ،بلکه همچنين توسط «اثر حالل» (که بهشدت
وابسته به دما است) تعيين ميشود ( Ranade and Bhandari,
 .)2014bبرهمکنش بين جاذب و جذب شونده تابع پراکندگي،
برهمکنش الکترواستاتيکي و پيوندهاي شيميايي است.

اين با شستن با آب گرم ( 80درجه سانتيگراد) بهمدت  6ساعت
تا زماني که محلول بيرنگ شده  TWدر دماي اتاق مشاهده شود،
انجام ميشود و  TWتميز و فاقد رنگ در دماي  105درجه
سانتيگراد خشک ميشود .ماده جديد ديگر پوست تخم مرغ
است .پوستههاي تخم مرغ جمعآوري شده و بهمدت  2ساعت در
آون خشک ميشوند .پس از شستشو مناسب و با اسيد فسفريک
در نسبت  1:1در دماي  373کلوين بهمدت  2ساعت اصالح شد،
سپس در دماي  773کلوين بهمدت  2ساعت در کوره گرما داده
ميشود .پس از آن با آب مقطر شستشو ميشوند تا اسيدهاي
آزادي که ممکن است در سطح جاذب وجود داشته باشند از بين
روند و اين شستشو تا زماني که  pHبه نزديک  7برسد ،ادامه
مييابد .محصول نهايي ،بهمدت  12ساعت و در دماي  373کلوين
در آون قرار ميگيرد تا رطوبت اضافي به دام افتاده در حفرههاي
جاذب حذف شود (.)Ranade and Bhandari, 2014b
استفاده از ترکيب اکسيدهاي فلزي بهعنوان کاتاليست سالها
است که شناخته شده است .اکسيد ترکيب دوتايي آهن و
آلومينيوم بهعنوان جاذب براي حذف ترکيبات فنولي گزارش شد
( .)Ranade and Bhandari, 2014bهيدروکسيد ترکيبي ابتدا با
روش رسوب آماده شد .مقادير مولي مساوي از  Fecl3 , Alcl3با
محلول  0/01 moll 1اسيد  HClمخلوط شدند و در دماي 60
درجه سانتيگراد قرار گرفتند .از محلول آمونياک بهعنوان عامل
رسوب کننده استفاده شد و قطره قطره به محلول اضافه شد تا
 pHمحلول حدود  7شد .محلول به مدت  24ساعت در دماي 65
درجه سانتيگراد قرار گرفت و محلول مادر جدا شد .بهمنظور
حذف يونهاي کلريد ،ذرات جامد مکرراً با آب مقطر شسته شد و
براي خشک کردن بهمدت  2روز در برابر هواي گرم با دماي 65
درجه سانتيگراد قرار گرفت .محصول متناظر با حرارت دادن در
سه دماي مختلف  600،800،1000درجه سانتيگراد بهدست آمد
(.)Ranade and Bhandari, 2014b

 -4نتایح بهدست آمده از جذب
مطالعاتي براي حذف فنول بهوسيله کربن فعال بهدست آمده از
تفاله نيشکر در برج جذب بستر ثابت توسط ( Karunarathne and
) Amarasinghe (2013انجام شد .آنها از يک ستون شيشهاي با
قطر  3و طول  55سانتيمتر استفاده کردند .آنها پارامترهاي
متفاوتي مثل غلظت اوليه محلول ،دبي ،مقدار جاذب و اندازه ذرات
جاذب را بررسي کردند .نتايج آنها نشان داد که با افزايش مقدار
جاذب ،ظرفيت بستر افزايش مييابد و درصد طول استفاده نشده
از برج نيز کاهش مييابد.
) Zhang et al. (2015از ساقه گل آفتابگردان براي تهيه
کربن فعال استفاده کردند .جاذب بهدست آمده داراي سطح
مخصوص  311/79مترمربع به ازاي هرگرم جاذب بود و قطر
حفرههاي ايجاد شده کمتر از  2نانومتر بود .آنها از اين جاذب
براي جذب فنول-4 ،کلروفنول و پارا نيتروفنول استفاده کردند.
نتايج آنها نشان داد که مقدار جذب براي فنول-4 ،کلروفنول و
پارا نيتروفنول بهترتيب  330/24 ،316/5و  387/62بود و
دادههاي ايزوترم بيشتر با مدل النگموير تطابق داشت.
) Gayatri and Ahmaruzzaman (2010روش جذب براي
حذف ترکيبات فنولي از پساب با استفاده از جاذبهاي کمهزينه
را بررسي کردند .نتايج آنها نشان داد که جذب فنول در برج پر
شده روش مناسبي براي حذف فنول است .بررسيها براي حذف
فنول و سرب از پساب بهوسيله جذب بر روي گرانولهاي کربن
فعال در يک برج بستر ثابت توسط )Sulaymon et al. (2012
انجام شد .يک مدل ترکيبي که شامل مقاومت انتقال جرم داخلي
و خارجي ،ضريب پراکندگي شعاعي و غيرخطي بودن همدمايي
ترکيبات ميشود ،براي پيشبيني کردن منحني نفوذ بستر ثابت
اين سيستم دوتايي استفاده شد .نتايج آنها نشان داد که اين
مدل براي توصيف کردن فرآيند جذب در حالت ديناميکي در

 -3-3تجزیه و تحليل جاذبها
تجزيه و تحليل جاذب ،مرحله اصلي در تحقيقات جذب است.
تجزيه و تحليل سطح  ،BETتحقيقات SEM، FTIR ،XRD
برخي از آناليزهايي هستند که براي مشخص کردن ويژگيهاي
جاذب مورد استفاده قرار ميگيرند.
 -4-3مکانيسم جذب سطحی
درک مکانيسم جذب بسيار مفيد است ،چون تصفيه پساب را
از لحاظ جذبي بهينه ميسازد .در جاذبهايي که براساس کربن
پايهگذاري شدهاند گروههاي کربوکسيل در گرفتن فنول طي
مکانيسم پيچيده دهنده  -گيرنده نقش دارند ( Mattson et al.,
 .)1970تحقيقات زيادي انجام گرفته تا مکانيسمهاي جذب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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آنها نشان داد که رزينهاي پليمري در مقابل کربن فعال
حساسيت بيشتري به دما دارندGiraldo and Moreno-Piraján, .
) (2014از کربن فعال بهدست آمده از پوسته تخم مرغ را بهعنوان
جاذب براي جذب فنول از پساب استفاده کردند .فرآيند جذب
بهصورت ناپيوسته انجام شد .مقدار  500ميليگرم از جاذب در
 50ميليليتر از محلول شامل فنول قرارگرفت .غلظت فنول از 45
تا  800ميليگرم بر ليتر متغير بود و  pHمحلول در  5/7تنظيم
شد .محلول بهمدت  48ساعت در دماي  25درجه سانتيگراد
قرارگرفت تا به تعادل برسد .حداکثر مقدار جذب برابر 192
ميليگرم فنول به ازاي گرم جاذب بود.
) Akhlaghian et al. (2014ازنانوذرات آلومينوسيليکات
بهعنوان جاذب براي حذف ترکيبات فنول از آب در يک سيستم
ناپيوسته استفاده کردند .نتايج آنها نشان داد که مدل النگموير
تطابق بيشتري با دادههاي آزمايشگاهي دارد و افزايش غلظت
سيليکا در آلومينوسيليکات مقدار جذب فنول را افزايش ميدهد.
( )Kulkarni et al. (2013کربن فعال را از پوسته نارگيل بهدست
آوردند و از آ ن براي جذب فنول در يک برج بستر شناور استفاده
کردند .تأثير پارامترهايي مثل غلظت ،دبي و اندازه ذرات جاذب
بررسي شد .نتايج آنها نشان داد که با افزايش غلظت درصد
اشباعشوندگي جاذب افزايش مييابد .همچنين درصد اشباع
شوندگي جاذبها با افزايش اندازه ذرات جاذب کاهش مييابد.
شکل  1نسب جذب را برحسب زمان را به ازاي اندازههاي متفاوت
جاذب نشان مي دهد .همانطور که مشخص است با افزايش زمان
نسبت ( )C/C0افزايش مييابد .همچنين با کاهش اندازه ذرات
زمان الزم براي تماس کاهش مييابد .ذرات با اندازه 0/42
ميليمتر عملکرد بهتري نسبت به ساير ذرات دارند چون کمترين
زمان را براي رسيدن به حداکثر مقدار جذب دارند.

ستوني از جاذبهاي کربن فعال شده مناسب است .جذب فنول
از محلول آبي با استفاده از زئوليت طبيعي در يک برج بستر ثابت
توسط ) Ebrahim (2013بررسي شد .آنها آزمايشهايي را بر روي
تأثير غلظت ورودي ،دبي ،عمق بستر و دما بر عملکرد بستر بررسي
کردند .نتايج آنها نشان داد که تطابق خوبي بين دادههاي
آزمايشگاهي و پيشبيني شده وجود دارد.
کربن فعال بهدست آمده از پوست موز براي حذف ترکيبات
فنولي توسط ) Ingole et al. (2017استفاده شد .تأثيرات مقدار
دوز جاذب pH ،اوليه ،زمان تماس غلظت فنول اوليه و دما بر روي
فرآيند جذب بررسي شد .نتايج آنها نشان داد که درصد حذف
فنول با غلظت اوليه  50ميليگرم بر ليتر حدود  83درصد و با
غلظت اوليه  500ميليگرم بر ليتر حدود  60درصد است pH .و
زمان تماس بهينه بهترتيب  6و  60دقيقه بهدست آمد و دادههاي
تعادلي جذب با مدال ردليچ  -پترسون تطابق بهتري داشت.
) Balarak et al. (2015تأثير استفاده از کاه برنج بهعنوان
پسماند کشاورزي را در جذب فنول از محلولهاي آبي بررسي
کردند .تأثير پارامترهاي مختلف مثل زمان ،pH ،غلظت اوليه فنول
و دوز جاذب بر عملکرد جاذب بررسي شد .نتايج آنها نشان داد
که با افزايش زمان تماس و دوز جاذب ميزان جذب فنول افزايش
مييابد .همچنين با کاهش غلظت اوليه فنول ،ميزان حذف
افزايش يافت و بهترين  pHبراي جذب برابر با  3بود.
مروري بر استفاده از برج بستر ثابت براي حذف فنول از
محلولهاي آبي توسط سونيل ارائه شد ( Kulkarni and Kaware,
 .)2014نتايج آنها نشان داد که برج بستر ثابت از لحاظ بازدهي
و زمان مناسب است Otero et al. (2005) .از رزينهاي پليمري و
کربن فعال براي حذف فنول از پساب استفاده کردند .آزمايشها
در سه دماي  310 ،293و  333درجه کلوين انجام شد .نتايج

شکل  -1تغييرات نسبت جذب ترکيبات فنولی برحسب زمان بهازای اندازههای متفاوت جاذب (راست) و تغييرات مقدار جذب برحسب ( pHچپ)
()Otero et al., 2005
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حذف پاراکلروفنول از محلولهاي آبي با استفاده از پوست
بلوط اصالح شده با اسيد سولفوريک توسط )Godini et al. (2015
بررسي شد .مدلهاي ايزوترمي النگموير ،فروندليچ و سينتيک
درجه اول و دوم کاذب براي بررسي تطابق دادههاي آزمايشگاهي
بررسي شد .نتايج آنها نشان داد که کارايي حذف پاراکلروفنول
با افزايش زمان تماس و دوز جاذب ارتباط مستقيم و با افزايش
 pHو غلظت اوليه پاراکلروفنول رابطه معکوس دارد.
( Zhang et al. (2014از زئوليت براي جذب -6 ،4 ،2تري
کلروفنول ( )TCPدر پساب استفاده کردند .فرآيند جذب در دماي
ثابت و سينتيک واکنش مورد بررسي قرار گرفت و غلظت فنول از
 10تا  100ميليگرم بر ليتر متغير بود .نتايج آنها نشان داد که
جاذبها کارايي مناسبي براي جذب ترکيبات فنولي داشتند و
مدلهاي فروندليچ و سينتيک درجه دو کاذب براي پيشبيني
دادههاي آزمايشگاهي استفاده شدند.
) Girish and Murty (2015از تفاله يک گياه استوايي بنام
النتانا کامرا براي حذف ترکيبات فنولي در يک برج پرشده استفاده
کردند .تأثير ارتقاع برج ،غلظت اويه فنول و دبيهاي مختلف بر
روي فرآيند جذب بررسي شد .بيشترين ظرفيت جذب برابر
 149/77بهدست آمد و نتايج آنها نشان داد که اين گياه پتانسيل
مناسبي براي حذف ترکيبات فنولي دارد.
تأثير  pHنيز بررسي شد و از ازن براي احياي جاذبها استفاده
شد .شکل  1تأثير  pHرا بر روي جذب ( )TCPنشان ميدهد.
همانطور که مشخص است با افزايش  pHمقدار جذب کاهش
مييابد ،اثر مشابهي نيز براي جذب ( )TCPبا کربن فعال
( )Hameed et al., 2008; Tan et al., 2009و خاک رس فعال
شده ( )Hameed, 2007مشاهده شد.
تأثير استفاده از کربن فعال آميندار براي جذب فنول از پساب
توسط ( Yang et al. (2014استفاده شد .آنها ابتدا کربن فعال را
با کلريک اسيد يک موالر شستند تا يونهاي فلزي از آن جدا
شود .سپس با آب مقطر شسته شد و بهمدت  24ساعت در دماي
 105درجه سانتيگراد خشک شد .براي آميندارکردن کربن
فعال ،اين ماده را بهمدت  2ساعت در کوره و براي بررسي تأثير
دما بر فرآيند ،کوره را در دماهاي مختلف  650 ،450 ،250و 850
درجه سانتيگراد قرار دادند .گازهاي نيتروژن و آمونياک به
سيستم اضافه شد .در نهايت کربن فعال آميندار ( )ACNبهدست
آمد .شکل  2تأثير استفاده از جاذبها را که در دماهاي مختلف
بهدست آمده براي جذب فنول نشان ميدهد .همانطور که
مشخص است کربن فعال آميندار شده در دماي  650درجه
سانتيگراد بيشترين مقدار جذب فنول را دارد .بنابراين ،آميندار
کردن کربن فعال در اين دما يک دماي بهينه براي مقدار جذب
است.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شکل  -2تأثير استفاده از جاذب آميندار شده در دماهای مختلف بر
روی فرآیند جذب فنول ()Godini et al., 2015

( El-Naas et al. (2010کربن فعال بهدست آمده از هسته
خرما را براي جذب فنول از پساب پااليشگاه بررسي کردند.
( Abdelkreem (2013از پسماند درخت زيتون بهعنوان جاذب
براي حذف فنول از پساب استفاده کرد .فرآيند جذب با هر دو
سيستم پيوسته و ناپيوسته بررسي شد.
( Feng et al. (2015از تفاله يک گياه آبزي بنام تيفيا براي
حذف ترکيبات فنولي استفاده کردند .از يک سيستم ناپيوسته
براي بررسي تأثيرات غلظت اوليه فنول ،مقدار جاذب ،مقدار pH
و دما استفاده شد .نتايج آنها نشان داد که  pHبهينه براي فرآيند
جذب حدود  5و دوز جاذب بهينه برابر  14/30گرم بر ليتر است
و دادههاي آزمايشگاهي ايزوترم با مدل فروندلينچ تطابق بهتري
دارد.
( Abdel-Ghani et al. (2015اثر استفاده از کربن نانوتيوب
بهعنوان جاذب را براي جذب فنول و نيکل از پساب بررسي کردند.
بيشترين مقدار جذب براي فنول و نيکل بهترتيب  32/23و 6/09
ميليگرم بر گرم جاذب بود Gupta et al. (2011( .از کربن فعال
بهدست آمده از پسماند الستيک تاير براي جذب فنول استفاده
کردند Tang et al. (2015( .از جاذب بهدست آمده از خاکستر
زغال سنگ براي حذف فنول از آب استفاده کردند .شکل  3تأثير
مقدار جاذب استفاده شده را بر روي جذب فنول بهازاي غلظتهاي
فنول  500و  1000ميليگرم بر ليتر نشان ميدهد .همانطور که
مشخص است با افزايش مقدار جاذب مقدار جذب افزايش مييابد.
براي محلول با غلظت فنول  500ميليگرم بر ليتر ،مقدار جاذب
 25گرم بر ليتر يک مقدار بهينه است و استفاده از مقدار جاذب
بيشتر از آن تأثير چنداني بر فرآيند جذب ندارد که علت آن،
برقراري تعادل بين فنول موجود در پساب و جاذب است.
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شکل  -3تأثير مقدار جاذب بر فرآیند جذب فنول ()Tang et al., 2015

کربن فعال بهدست آمده از تفاله پوست فندق براي حذف
ترکيبات فنولي در برج پرشده توسط (Kumar and Jena (2016
استفاده شد .کربن فعال بهدست آمده داراي مساحت سطح باالتر
و تخلخل بيشتر بود .بيشترين مقدار حذف در  pHحدود  7اتفاق
افتاد که حدود  99/19درصد فنول حذف شد .دادههاي ايزوترم با
مدل النگموير تطابق بهتري داشت و همچنين مقدار جذب با
افزايش طول بستر افزايش يافت.
بهطور خالصه ميتوان گفت که جاذبهاي فعال شده با
مساحت سطح و نفوذپذيري باال مقدار بيشتري از فنولها را جذب
ميکنند ،در حاليکه جاذبهاي فعال نشده مساحت سطح پايين
دارند و مقدار جذب پاييني دارند .در کل ظرفيت جذب به اين
صورت است  .4-NP > 4-CP> P :فاکتور حالليت نيز براي توضيح
دادن اين نتايج بررسي شد .حالليت ترکيبات فنولي در آب به اين
صورت است .P <4-CP<4-NP :يک مقايسه بين جذب و حالليت
نشان ميدهدکه رابطه عکسي بين اين دو وجود دارد ،فنولهاي
با ميل ترکيبي کمتر با آب تمايل بيشتري دارند که در سطح
مشترک جامد -مايع جذب شوند.
جذب -4نيتروفنول 4-CP ،و فنول روي جاذبهاي مختلف
فعال و غيرفعال اختالف عملکرد معنيداري را نشان داد و
مکانيسم انتقال براي جاذبهاي مختلف تفاوت فراواني داشت.
جاذبهاي فعال براي حذف 4-NP ,4-CPو فنول کارامد بودند و
ظرفيت جاذبها بعد از فعالسازي شيميايي به صورت زيادي
افزايش يافت ،در حاليکه ظرفيت متوسطي براي شکلهاي فعال
شده با حرارت يا شکلهاي نيمسوخته مشاهده شده است .اين
نتايج نشان ميدهد که جاذبهاي فعال شده براي تصفيه پساب
به احتمال زياد مناسب بوده و به نيازهاي سيستم وابسته هستند.
الزم به ذکر است که جاذبهاي تصفيه نشده تقريباً ايزوترمهاي
يکساني براي سيستم سه فنولي دارند و کارايي  ANL ATWبراي
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

جذب فنول بهوسيله مصرف سريع جذب شونده در اولين ساعت
جذب معلوم شد و ظرفيت جذب در همه جاذبهاي مطالعه شده
درجه  P<4-CP<4-NPرا نشان ميدهد.
 -1-4ترمودیناميک فرآیند جذب و بررسی سينتيک و
ایزوترم جذب
معيار ديگري که در توصيف فرآيند جذب اهميت ويژهاي دارد،
تعيين پارامترهاي ترموديناميکي جذب است .پارامترهاي
ترموديناميکي مانند تغييرات آنتالپي ( ،)∆Hoتغييرات آنتروپي
( )∆Soو تغييرات انرژي آزاد گيبس ( )∆Goبا استفاده از رابطههاي
( )1و ( )2بهدست ميآيد ( .)Nandi et al., 2009بهاين صورتکه
از رسم تغييرات  ln Klبر حسب  1/Tو محاسبه شيب و عرض از
مبدأ خط بهترتيب  ∆Hoو  ∆Soبهدست ميآيند.
()1
()2

S o H o

R
RT

ln K l 

Go  H o  T S o

مقدار  ∆Hoاگر مثبت باشد نشاندهنده اين مطلب است که
جذب گرماگير است و با افزايش دما ميزان جذب افزايش مييابد.
در غير اينصورت يعني  ∆Hoمنفي ،جذب گرمازا است ∆So .در
اين فرآيند مثبت است که بيانگر افزايش بينظمي فرآيند جذب
بوده و همچنين ايجاد کمي تغييرات ساختاري در جاذب و
جذبشونده و درنتيجه برگشتناپذير بودن عمل جذب است
( .)Pimentel et al., 2008منفي شدن انرژي آزاد گيس در دماهاي
باال نشاندهنده خودبهخودي شدن فرآيند جذب و همچنين
نشاندهنده ظرفيت باالي جذب در دماهاي باال است .با توجه به
نتايج جدول  1مشاهده ميشود که براي همه آاليندهها فرآيند
جذب خودبهخودي است .اما در مورد  ∆Hoروند خاصي وجود
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شده بيشتر گرمازا گزارش کردهاند.

ندارد ولي با مقايسه دادهها با همديگر ميتوان نتيجه گرفت که
نتايج آزمايشها  ∆Hoفرآيند جذب را براي آاليندههاي گزارش

جدول  -1مقایسه نتایج بدست آمده برای جاذبهای مختلف در جذب  4-NP ،Pو )Ranade and Bhandari, 2014b( 4-CP
ویژگی های

ظرفيت جذب
)(mg. g-1
549/01
219/81
69/7

گرمازا و خودبهخودي
گرمازا و خودبهخودي
گرمازا و خودبهخودي

pseudo-second

Langmuir

-

-

142/85
35/53
44/91

گرمازا
گرمازا
گرماگير

پسماند چاي
)(Girish et al., 2017

فنول

pseudo-second

Langmuir

5/80

-

پوست تخم مرغ فعال شده ()AES

-4نيتروفنول
 -4کلروفنول

-

-

93/38
31/91
27/48

گرمازا
گرمازا
گرمازا

Ahmaruzzaman and
)Gayatri, 2010c

pseudo-second
-

Langmuir
-

39/38

گرماگير و
خودبهخودي
گرمازا
گرماگير

پوست سيبزميني فعال شده ()APPSC

-4نيتروفنول
 -4کلروفنول

-

-

31/96
23/82
22/82

گرمازا
گرمازا
گرمازا

پوست سيبزميني ( Gayatri and

-4نيتروفنول

pseudo-second

Freundlich

106/36

گرماگير و
خودبهخودي

40/62
24/06
22/93

گرمازا و خودبهخودي
گرمازا
گرمازا

جاذب

سيستم

سينتيک جذب

ایزوترم جذب

برگ درخت نيمفعال شده ()ANL
(Ahmaruzzaman and Gayatri,
)2011

-4نيتروفنول
 -4کلروفنول
فنول

pseudo-second
pseudo-second
pseudo-second

Freundlich
Freundlich
Freundlich

-4نيتروفنول
پسماند چاي فعال شده ()ATW

(Ahmaruzzaman and
)Gayatri, 2010a

 -4کلروفنول

الياف چوبي سوخته با اسيد فعال شده
()AAJSC

-4نيتروفنول

 -4کلروفنول

)Ahmaruzzaman, 2014
-4نيتروفنول
الياف چوبي سوخته ()JSC

(Ahmaruzzaman and
)Gayatri, 2010b

pseudo-second

Freundlich

 -4کلروفنول
-4نيتروفنول
پوست سيب زميني ()PPC

(Gayatri and
)Ahmaruzzaman, 2014

pseudo-second

Freundlich

31/91
27/48

27/48
20/66
16/99

 -4کلروفنول

ترمودیناميکی

گرمازا
گرمازا
گرماگير

پوسته برنج فعال شده با (ARH) KOH
)(Fu et al., 2019

فنول

pseudo-second

Langmuir

201

گرماگير

کربن فعال شده نانو از ذغال بامبو
()Chen et al., 2017

 -4کلروفنول

pseudo-second

Freundlich

76/69

-

 -4کلروفنول

pseudo-second
pseudo-second

Freundlich
Langmuir

277/7
144/9

-

فنول

pseudo-second

Langmuir

4/87

-

فنول

pseudo-second

Langmuir

4/11

-

کربن فعال تهيه شده از Jackfruit

()Jain and Jayaram, 2007
گياه سورگوم
()Balarak et al., 2016
کلزا
Balarak et al., 2016

جذب يک فرآيند چند مرحلهاي شامل انتقال مولکولهاي
جذب شونده از فاز محلول به سطح جاذب و سپس نفوذ ذرات
حل شونده به منافذ دروني است .از مدلهاي سينتيکي مختلف
( )Salimi et al., 2017; Kamari et al., 2019بر روي دادههاي
تجربي براي بررسي سرعت فرآيند جذب و پتانسيل مرحله تعيين
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

کننده سرعت استفاده شده است .براي بررسي سرعت جذب و
محاسبه ثابتهاي مربوطه از مدلهاي سينتيکي درجه اول و
درجه دوم استفاده شده است .از روي ضريب همبستگي و نزديکي
مقادير  qeتجربي و تئوري در منحنيهاي سينتيکي درجه اول و
دوم ميزان تبعيت فرآيند جذب از هرکدام از معادالت را ميتوان
26
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بر اين فرآيند جذب نشان ميدهد .همانطور که مشخص است با
افزايش دما مقدار جذب سيانيد افزايش مييابد که اين ميتواند
بهدليل افزايش مکانهاي جذب فعال بهدليل شکستن بعضي از
پيوندهاي داخلي نزديک ديواره سطح در جاذب باشد .همچنين
افزايش دما موجب کاهش ويسکوزيته و اين باعث افزايش نرخ
نفوذ جذب شونده به داخل حفرهها ميشود ( Sulaymon et al.,
 .)2013از طرف ديگر با افزايش دما مقدار جذب فنول کاهش
مييابد که اين ميتواند به اين دليل باشد که با افزايش دما
نيروهاي ضعيفي که بين مکانهاي فعال جاذب با جذب شونده،
عالوهبر بين مولکولهاي مجاور جذب شونده وجود دارد ،شکسته
شود (.)Saltalı et al., 2007

پيشبيني کرد .جدول  1اطالعات مربوط به جذب ترکيبات
مختلف فنول را ( 4-NPو  4-CPو  )Pنشان ميدهد .ظرفيت جذب
نسبتاً خوب براي مواد جاذب تهيه شده بهدست آمد .نتايج جدول
 1دادههاي سينتيک براي مطالعات موردي آمده است که از مدل
شبه درجهي دوم بهطور مطلوبتري تبعيت ميکند.
ايزوترمهاي جذب ،خواص جذبي و دادههاي تعادلي هستند
که به توصيف چگونگي واکنش آاليندهها با مواد جاذب ميپردازند
و در بهينهسازي مصرف جاذب نقش اساسي دارند .ايجاد ارتباط
مناسب براي منحني تعادل و بهينه نمودن طراحي يک سيستم
جذب سطحي براي حذف آالينده بسيار مهم است .مدلهاي
ايزوترم ،نتايج آزمايشي را در قالب فرمولهاي کاربردي با
پارامترهاي مفيد در ميآورد ،بهطوريکه در طراحيها بهراحتي
قابل استفاده باشند .بهعبارت ديگر ،ايزوترم جذب نموداري از
ميزان جذب ) (qeو غلظت تعادلي فلز ) (Ceاست .براي بررسي
رفتار جاذب در حذف آالينده و ترسيم ايزوترمهاي جذب از
دادههاي آزمايشگاهي بهدست آمده استفاده ميشود .ايزوترمهاي
مورد نظر در اين تحقيق شامل ايزوترم النگموير ،5ايزوترم
فروندليچ 6و ايزوترم تمکين 7هستند.
آزمايشهاي الزم بهمنظور بررسي ايزوترمهاي جذب با ايجاد
شرايط پايه  ،pHميزان جاذب و زمان تماس بهينه در غلظتهاي
اوليه متفاوت از کادميوم صورت گرفت .نتايج حاصل از ايزوترمهاي
مدل النگمويـر ،فروندليچ و تمکين در جدول  1براي جاذبهاي
مختلف نشان داده شده است .همانطور که نتايج جدول  1نشان
ميدهد جذب -4نيتروفنول بر روي اکثر جاذبها از مدل ايزوترم
فروندليچ پيروي ميکند .در مورد فنول بيشتر از مدل النگموير
پيروي ميکند .با توجه به نتايج جدول  1نتايج ايزوترم جذب براي
-4کلروفنول به خوبي نشان ميدهد که مدل فروندليچ به خوبي
نتايج آزمايشگاهي را پيشبيني ميکند.

شکل  -4تأثير دما بر فرآیند جذب در سيستم دوتایی فنول -سيانيد
()Sulaymon et al., 2013

) Ahmaruzzaman and Gayatri. (2011ترکيبي دوتايي از
 -4نيتروفنول و  -4کلروفنول ،فنول و  -4نيتروفنول و فنول با -4
کلروفنول را بررسي کرد .محلول ساخته شده داراي غلظتهاي
مساوي از مواد بود .نتايج آنها نشان داد که ظرفيت جذب -4
نيتروفنول و -4کلروفنول در سيستم دوتايي کمتر از حالت منفرد
است ،که اين ميتواند بهدليل رقابت بين مولکولهاي محلول براي
جذب بر روي سطح باشد .ماکزيمم مقدار جذب براي -4
نيتروفنول و  -4کلروفنول در سيستم جداگانه بهترتيب حدود
 549و  219/8ميليگرم بر ليتر و در حالت مرکب بهترتيب 156/5
و  148/4ميليگرم بر ليتر است .نتايج آنها براي ترکيب دوتايي
فنول و  -4نيتروفنول نشان داد که مقدار جذب فنول افزايش پيدا
ميکند که از  69/7به  96/11ميليگرم بر ليتر ميرسد .اما ازطرف
ديگر مقدار جذب -4نيترو فنول در سيستم دوتايي نسبت به
حالت منفرد کاهش مييابد .حضور فنول تأثير منفي بر روي جذب
 -4نيتروفنول دارد.
کربن فعال بهدست آمده از سبوس برنج براي حذف ترکيب
دوتايي فنول و رزورسيون توسط ) Thakur et al. (2014استفاده
شد .آنها تأ ثير پارامترهاي مخاف از جمله غلظت اوليه فنول و

 -2-4استفاده از جاذبها برای حذف ترکيبی از آلوده
کنندهها
مطالعات کمي در مورد جذب چندين آالينده بهصورت
هم زمان وجود دارد .بعضي از مطالعات که در اين زمينه صورت
گرفته شامل حذف ترکيبي از فلزات ( Srivastava et al., 2008,
 ، )2009فلزات با فنولها ( )Quintelas et al., 2006و ترکيبي از
مواد آلي ( )Yang et al., 2008ميشود .ترکيب دوتايي از
نيتروبنزن و فنول ،فنول و آنيلين با گرانولهاي کربن فعال توسط
( ،)Jadhav and Srivastava (2013جذب فنول و آنيلين با کربن
فعال و رزين پليمري ( ،)Valderrama et al., 2010جذب فنول و
پاراستامول ( ،)Rad et al., 2015بررسي شد .تأثير استفاده از
گرانولهاي کربن فعال براي جذب محلول دوتايي سيانيد و فنول
توسط ( Agarwal et al. (2013بررسي شد .شکل  4تأثير دما را
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بهعنوان  CO2در دماي  650-200درجه سانتيگراد واجذب
شوند ،در حاليکه گروههاي اسيدي (فنول و کربونيل) و بازي
ضعيفتر بهعنوان  COيا ترکيبي از  CO2و  COدر دماي -500
 1000درجه سانتيگراد واجذب ميشوند .شکل  6واجذبي را براي
فنول NP-4 ،و  CP-4از جاذبهاي تفاله چاي و پوست تخم مرغ
نشان ميدهد .در  ATWحداکثر ميزان واجذبي ،28/66 ،27/02
 52/44درصد بوده است و بهترتيب مربوط به  -4-NPو  4-CPو
فنول است .حداکثر واجذبي براي جاذبهاي باردار شده  AESبه
 58/01 ،39/55 ،32/53درصد رسيده است که بهترتيب مربوط
به  4-CP ،4-NPو فنول است .براي  4-NPعامل واجذبي HNO3
خيلي مؤثرتر عمل ميکند در حاليکه براي  4-CPو فنول NaOH
عامل واجذبي مناسبتري است .مطالعات نشان داده است که در
ميان فنول 4-CP ،و  4-NPواجذبي  4-NPاز هم مشکلتر است.

رزورسيون که از  50تا  1000ميليگرم بر ليتر متفاوت بود را
بررسي کردند .معادالت فروندليچ ،النگموير و ردليچ  -پترسون
براي سيستم تکي تطابق بهتري داشت ،اما براي ترکيب دوتايي
مدل النگموير تطابق بهتري را نشان داد .نتايج آنها نشان داد که
حضور هرکدام از اين دو ماده تأثير منفي در فرآيند جذب ديگري
دارد.
 -3-4بررسی واجذبی
بررسيها در زمينه واجذبي و احيا در جذب سطحي بسيار
حائز اهميت است .واجذبي ممکن است يا بهوسيله عمليات
گرمايي يا از طريق عاملهاي واجذبي مناسب صورت گيرد .بيشتر
گروههاي با قدرت اسيدي مثل کربوکسيلها و الکتون ميتوانند

شکل  -6واجذبی ترکيبات فنولی (فنول NP-4 ،و  )CP-4از جاذب بهدست آمده از تفاله چای (راست) و پوست تخممرغ (چپ) ( Ranade and
.)Bhandari, 2014b

تحقيقات زيادي بايد براي ساختن روش واجذبي مناسب انجام
شود (.)Ranade and Bhandari, 2014b
هزينه ،پارامتر مهمي در اين تحقيقات است .معموالً هزينه
ماده جاذب ،هزينه فرآيند جذب را تعيين ميکند .ظرفيت ماده
جاذب و سينتيک واکنشها ،هزينه عمليات را کنترل ميکنند.
هزينه کلي آمادهسازي ماده جاذب را به روش مرحلهاي ميتوان
برآورد کرد که هزينه تجزيه گرمايي ،خشک کردن ،مواد شيميايي
و ديگر هزينهها در نظر گرفته ميشود .هزينهي يک نمونه از مواد
 ACبا درجهي اختصاصي به طور کلي باالتر از  1000روپيه در
هر کيلوگرم است و بسياري از مواقع به چندين هزار روپيه براي
هر کيلوگرم ميرسد .هزينهي جاذبهاي بکار رفته در مطالعهي
کنوني کمتر از  700رويپه در هر کيلوگرم است ( Ranade and

 -4-4تجزیه و تحليل دفع و هزینه
دفع ايمن جاذبهاي حاوي فنول يک مسئله زيستمحيطي
است چون ممکن است شستشوي اين جاذبها با باران يا با نفوذ
کردن به منابع آب اتفاق بيفتد .بعضي از اين روشها شامل
شستشو ،سوزاندن و حرارت دادن است .در روش شستشو ،بازيابي
مولکولهاي جذب شده و بازسازي جاذبها براي استفاده مجدد
در فرآيند انجام ميگيرد .اگرچه ساده و ارزان است اما بعد از  3يا
 4بار سيکل احيا ،بازدهي آن بهشدت پايين ميآيد که ممکن
است بهخاطر مسدود شدن خلل و فرجهاي سطح جاذب باشد.
جاذبهاي حاوي فنول ممکن است در دماي باال سوزانده شوند تا
خاکستر بهدست آيد که ميتواند بهطور مناسب بازسازي و دوباره
استفاده شود .آزادکردن گازهاي سمي يکي از معايب اين فرآيند
است .اينروش به انرژي و هزينه بااليي نياز دارد .بنابراين،
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 عالئم-7
4-CP
4-NP
AAJSC
AC
AES
ANL
APPC
ATW
JSC
NL
P
PPC
TW

 نتيجهگيری-5

4-chlorophenol
4-Nitrophenol
acid activated jute stich chars
activated carbon
activated egg shells
activated neem leaf
activated potato peel chars
activated tea waste
jute stich chars
neem leaf
phenol
potato peel chars
tea waste

استفاده از روش جذب براي تصفيه پساب مخصوصاً مواد جاذب
 ميتواند جايگزين مناسبي براي تصفيه پساب صنعتي،ارزانقيمت
 استفاده از.و بهويژه براي فاضالبهاي صنعتي شامل فنول باشد
، کائولين،مواد جاذب کمهزينه مواد معدني مثل خاک رس
 پسماند کشاورزي مثل، زئوليت، آلونيت، مواد سيليکاتي،بنتونيت
 سبوس برنج و غيره و پسماند صنعتي پتانسيل،پوست درختها
 توسعه جاذبهاي جديد.بااليي براي حذف ترکيبات فنولي دارند
.فرصتهاي خوبي را براي کاربردهاي تجاري فراهم ميکنند
استفاده از گروههاي عاملي مناسب ميتواند مقدار جذب را افزايش
،AC  آماده کردن الياف، ايجاد مواد متخلخل از زئوليتها.دهد
ساخت نانو مواد جديد و اصالح سطح جاذبها توسط مواد آلي
Belhouchat et al., 2017; Rajput et al., 2017; Rezaiati et (
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Pharmaceutical pollutants are one of the most
important issues concerning human life due to the
introduction of these pollutants into the food cycle
and resulting in drug resistance which leads to
environmental hazards. Thus investigation and
pollution control of pharmaceuticals is essential.
Aqueous media should be free of such contaminants
before entering the environment. Adsorption is an
effective and efficient method for removing
pharmaceutical pollutants from aqueous solutions
which have been given a comprehensive review in
this paper, reporting the performance of different
adsorbents such as activated carbon, silicagel, clays,
zeolits, graphene nanoplates, polymers, claypolymer nanocomposites and biochars. Removal
efficiencies of 70-100% for activated carbon, 8799% for clay and 98-100% for biochars are reported.
Adsorption mechanisms of some antibiotics on
various adsorbents are also discussed.

آالینده های دارویی یکی از مسائل مهم در زندگی کنونی بشر محسوب
 ورود این، دلیل بررسی و کنترل آلودگی در محیطزیست.میشود
آالیندهها به چرخه غذایی و مقاومتهای دارویی است که خطرات
 پس باید قبل از اینکه وارد.زیستمحیطی فراوانی را درپی دارد
 روش. محیطهای آبی عاری از این آالیندهها شوند،محیطزیست شوند
جذب سطحی در زمینه حذف آالیندههای دارویی روشی موثر و کارآمد
 بررسی جامعی درخصوص پارامترهای فرآیند جذب، در این مقاله.است
،سطحی آنتیبیوتیکها توسط جاذبهای مختلف از جمله کربن فعال
، جاذبهای پلیمری، نانوصفحات گرافنی، زئولیتها، رس،سیلیکاژل
رس و ضایعات کشاورزی و عملکردشان در-نانوکامپوزیت پلیمر
 مطالعه نتایج مبنی بر محدوده.محیطهای آبی انجام گرفته است
) برای جاذب%99-87( ،) برای کربن فعال%100-74( راندمان حذف
 همچنین.) برای ضایعات کشاورزی گزارش شد%100-98( رس و
مکانیسم جذب برخی از آنتیبیوتیکها بر روی جاذبهای مشخص مرور
.شد

Keywords: Adsorption, Antibiotics, Aqueous
solutions Mineral adsorbents, Natural adsorbents.

، جاذبهای طبیعی، جاذبهای معدنی، جذب سطحی:کلمات کلیدی
. محلولهای آبی،آنتیبیوتیکها

مورد فرآیند جذب این است که دو ماده جاذب بدون داشتن
شرایط آزمایشی یکسان حتی برای یک آالینده یکسان،
قابلمقایسه باهم نیستند .برخی پارامترهای اساسی که بهشدت
کل فرآیند جذب سطحی را تحتتأثیر قرار میدهد عبارتند از:
 pHمحلول ،زمان تماس جاذب و آالینده ،غلظت اولیه آالینده،
دما ،سرعت همزدن ،مقدار جاذب و قدرت یونی محلول.
در جذب سطحی احیا کردن جاذب ،بهروشهایی از جمله
 ،TSA4 ،PSA3استخراج pH-swing ،و ماکروویو باعث ایجاد
ضایعات ثانویه شد ه که خود نیز نیازمند فراورش مجدد بوده که
اینکار از نظر عملیاتی پرهزینه و زمانبر است .بهعنوان مثال در
روش  TSAدرصورت استفاده از نیتروژن داغ ( 140درجه
سانتیگراد) انرژی مورد نیاز برای واجذب به دلیل ظرفیت گرمایی
پایین نیتروژن حاصل نمیشود .این موضوع منجر به افزایش
جریانهای گازی رقیق حاوی ماده واجذب شده که نیازمند
تجهیزات گرانقیمت و پیچیده از جمله کندانسور است .روش
 ،PSAنیز نیازمند جریان گازی با فشار باال است که همانند روش
فو،ق به تجهیزات پرهزینه مانند کمپرسور نیاز است ( Bathen,
 .)2003از جاذبهای مورد استفاده در حذف آالیندههای دارویی،
میتوان به کربن فعال ،سیلیکاژل ،رس ،جاذبهای پلیمری،
زئولیت ،نانوصفحات گرافن ،ضایعات کشاورزی ،نانوکامپوزیتهای
رس/پلیمر اشاره کرد .در این مقاله ،ابتدا فرآیند جذب سطحی
توصیف شده و سپس انواع جاذبهای مورد استفاده در زمینه
حذف آالیندههای دارویی معرفی شده است .با مرور تحقیقات
انجام شده ،رفتار هریک از جاذبها در حذف آالیندههای دارویی
از محلولهای آبی و پسابها بهروش جذب سطحی مورد مطالعه
قرار گرفته است.

 -1مقدمه
آب یک جزء مهم و ضروری از جهان است که نقش مهمی در
عملکرد مناسب اکوسیستمهای زمین ایفا میکند .در اکثر نقاط
جهان آب آشامیدنی بهراحتی در دسترس نیست ( Ali and
 .)Gupta, 2006بیش از  700نوع آالینده آلی و معدنی در آبهای
جهان گزارش شده است که برخی از آنها سمی و سرطانزا بوده
و برخی بهمدت طوالنی در محیطزیست باقیمانده و غیرقابل
تجزیه هستند ( .)Ho and McKay, 1999مواد دارویی بهعنوان
دسته جدید شناخته شده از آالیندههای محیطزیست در حال
تبدیلشدن به آلودگی در آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی در
جوامع صنعتی و مسکونی هستند .حضور مواد دارویی برای اولین
بار در آبهای سطحی و فاضالبها در ایاالت متحده آمریکا و اروپا
در دهه 1960شناسایی شد ( Stumm-Zollinger and Fair,
 .)1965بهطور کلی داروها از صنایع دارویی و پسابهای خانگی و
همچنین پساب بیمارستانها وارد فاضالبها میشوند
( .)Moussavi et al., 2013همچنین ممکن است بهعنوان کود
مایع یا لجن فاضالب ،مورد استفاده قرار گرفته و به آبهای
آشامیدنی ،محیطهای آبی ،خاک و نهایتاً زنجیره غذایی راه یابند
( .)McArdell et al., 2003; Elmolla and Chaudhuri, 2012این
ترکیبات دارویی بهطور کامل در تصفیهخانههای فاضالب کارخانه-
ها ،حذف نمیشوند ( .)Rivas et al., 2012عالوهبر آنتیبیوتیکها
همچنین ورود برخی از هورمونها از جمله استرادیول از صنایع
داروسازی و آزمایشگاههای پاتولوژی به منابع مختلف آبی غیرقابل
انکار بوده و باید کنترل میزان این نوع آالیندهها نیز انجام
شود ) .(Hassani et al., 2016چندین روش برای حذف مواد
دارویی از آبهای زیرزمینی از جمله تجزیه زیستی ،1فوتوکاتالیز،2
ازنزنی ،فرایند فنتون ( ،)Kakavandi et al., 2016اکسیداسیون
پیشرفته ،رسوب شیمیایی ،انعقاد ،اسمز معکوس ،تبادل یونی،
الکترولیز ،الکترودیالیز و نهایتاً جذب سطحی وجود دارد که در
میان اینها اسمز معکوس ،اکسیداسیون پیشرفته ،تبادل یونی،
الکترولیز ،الکترودیالیز ،رسوب شیمیایی و انعقاد از نظر عملیاتی
دشوار و پرهزینه هستند ( .)Kümmerer, 2009تکنیکهای
فیزیکی بهترین گزینه برای حل این قضیه است که در میان آنها
جذب سطحی بهعلت مؤثر بودن آن ،سادگی از نظر عملیاتی،
نداشتن اثر سمیت و نهایتاً ارزان بودن ،یکی از کارآمدترین آنها
است ( .)Han et al., 2008البته روش جذب سطحی ،در صورتی
که ماده جاذب گرانقیمت باشد روش پرهزینهای است .عملکرد
فرآیند جذب سطحی ،تحتتأثیر مشخصات و ویژگیهای جاذب
بوده و هزینه و بازده عملیات ،دو فاکتور مهم فرآیند جذب
محسوب شده و بازده فرآیند جذب ،تحتتأثیر نوع جاذب و ترکیب
جریان پساب است ( .)Aksu and Tunç, 2005نکته قابلتوجه در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2جذب

سطحی5

جذب سطحی برای اولین بار توسط  Scheeleدر سال  1773برای
گازها و سپس بوسیله لوویتز در سال  1785در مورد محلولها
مطرح شد .جذب سطحی عبارتاست از یک فرآیند فیزیکی یا
فیزیکوشیمیایی که در آن یک ماده در سطح یا فصل مشترک دو
فاز ،تغلیظ و جمع میشود .این دو فاز میتوانند مایع-مایع ،گاز-
جامد یا مایع-جامد باشند .مادهای که در یک سطح جمع میشود
را جذب شونده و فازی که ماده روی آن جذب میشود را جاذب
میگویند .در مقابل اصطالح «جذب سطحی» پدیدهی «جذب
عمقی» نیز موجود است که در آن مولکولها یا اتمهای یک فاز
تقریبا بهطور هماهنگ در میان فاز دیگر نفوذ میکنند تا با فاز
دوم ،یک محلول یکنواخت را تشکیل دهند .عبارت جذب که
معموال هر دو نوع را شامل است به فرآیندی اطالق میشود که
در آن یک ترکیب از یک فاز حرکت میکند تا در فاز دیگر،
بهخصوص اگر جامد باشد ،جمع شود ( Poulopoulos and
35

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1398

کلیه و باال رفتن آنزیمهای کبدی ایجاد میکند و باعث تداخل در
فتوسنتز گیاهان آبزی میشود ( Bajpai et al., 2012; Heydari
 .)and Hajar, 2011از طرفی رهاسازی تتراسایکلین به چرخه
محیطزیست باعث صدمات فراوان به اکوسیستم مناطق در معرض
پساب چه از لحاظ شیمیایی و چه میکروبی میشود .همچنین
ورود این دارو به منابع آبی تهدید جدی برای سالمتی بشر
بهحساب آمده و موجب آلودگی آب و مقاومت در برابر عوامل
بیماریزا موجود در آب و محیط زیست میشود ( Fahelelbom,
.)2008
جدول  1برخی از داروهای شناسایی شده در انواع پسابها و
آبهای سطحی را نشان میدهد .حضور مواد دارویی در
محیطهای آبزی بهعنوان یک آلودگی سمی شناخته شده است
( .)Halling-Sørensen et al., 1998; Pocostales et al., 2011با
توجه به پایداری آنها در محیط زیست ،حضورشان در درازمدت
برای زندگی آبزیان بسیار خطرناک است ( Esplugas et al.,
.)2007; Akhtar et al., 2011

 .)Inglezakis, 2006عوامل مؤثر در فرآیند جذب سطحی عبارتند
از :مساحت سطحی ،ماهیت و غلظت اولیه ماده جذب شوندهpH ،
محلول ،دما ،تداخل مواد و ماهیت و دوز جاذب .چون جذب
سطحی یک پدیده سطحی  HSJپس وسعت جذب ،متناسب با
مساحت سطحی ویژه است (.)El-Sheikh et al., 2004
 -3پساب دارویی
در سالهای اخیر ،پساب دارویی بسیار پراهمیت شده ،چرا که
باقیماندههای دارویی بهعنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در
حیطه علوم زیستمحیطی مطرح شده است .بیش از  3000ماده
شیمیایی مختلف ،بهعنوان دارو برای انسان ،دام ،کشاورزی و غیره
شناخته شده است .در این میان آنتیبیوتیکها با مصرف جهانی
 100000تا  200000تن در ســال ،گروهی از ترکیبات دارویی
هســتند که بهشــکل قابلتوجهی ،برای کنترل عفونتهای
انســانی مورد استفاده قرار میگیرند .آنتیبیوتیکها ،حدود
15درصد از کل ترکیبات دارویی را به خود اختصاص میدهند.
براساس مطالعات انجام شده ،ایران بهعلت تجویز و استفاده
بیرویه ،رتبه نخست مصرف آنتیبیوتیکها را در دنیا دارد.
استفاده گسترده از داروها در مراقبتهای بهداشتی باعث وارد
شدن بخش قابلتوجهی از آنها به محیطزیست شده است .حضور
برخی از آنتیبیوتیکها مانند سیپروفلوکساسین در آبهای
آشامیدنی ممکن است باعث ایجاد سردرد ،اسهال ،عصبی بودن،
لرزش ،تهوع ،استفراغ ،واکنشهای آلرژیک شده و درصورت وجود
با غلظتهای نسبتاً باالتر ،عوارض جدی از جمله نارسایی حاد

 -4انواع آنتیبیوتیکها و خواص فیزیکوشیمیایی
جدول  1خواص فیزیکوشیمیایی انواع مختلف آنتیبیوتیکها را
در مطالعات مختلف نشان میدهد .آنتیبیوتیکها دارای انواع
طبقهبندی بهشرح زیر هستند .کلرامفنیکلها ،6ماکرولیدها،7
فلوروکینولونها،10
تتراسایکلینها،9
سولفونامیدها،8
ایمیدازولها ،11بتاالکتامها 12و دیگر انواع که در جدول  1بهطور
کامل ارایه شده است (.)Kümmerer and Henninger, 2003

جدول  -1خواص فیزیکی شیمیایی انواع آنتیبیوتیکها بر اساس مطالعات مختلف

بتاالکتامها /آموکسی سیلین

غلظت آالینده
)(mg/L
300

pH 2–7, 0/1–3/5 g AC, 30 °C

آنتیبیوتیک/ترکیبات

شرایط عملیاتی

میزان حذف
()%
95

منابع
)Putra et al. (2009

بتاالکتامها /آموکسی سیلین

50

4 g/L PAC, pH 6 , 50 °C

99

)Moussavi et al. (2013

بتاالکتامها /آموکسی سیلین

20

زمان  8ساعت pH 2, 45 °C, 0/4 g/L AC,

74-88

)Pouretedal and Sadegh (2014

سفالکسین

20

زمان  8ساعت pH 2, 45 °C, 0/4 g/L AC,

74-88

)Pouretedal and Sadegh (2014

ایمیدازولها /نیتروایمیدازولها

100-600

pH2-11 ،25 °C

)Rivera-Utrilla et al. (2009

0-0/1 M NaCl, 1 g/L AC

)Rivera-Utrilla et al. (2009

دیمتریدازول
مترونیدازول
رونیدازول
تینیدازول

150

pH 7, 1-0/2 g/L AC, 25 °C

90

)Méndez-Díaz et al. (2010

پنیسیلینها /پنیسیلین G

20

زمان  8ساعت pH 2, 45°C, 0/4 g/L AC,

74-88

)Pouretedal and Sadegh (2014

کنوکسالین /کاربادوکس

50

 4h, 0/66 g PAC, pH 7زمان

<90

)Adams et al. (2002

سولفونامیدها /سولفامرازین

50

 4h, 0/66 g PAC, pH 7زمان

< 90

)Adams et al. (2002

 1/5-3 minزمان

سولفامتوکسازول

)Stackelberg et al. (2007

سیپروفلوکساسین

20-40

: 22 °C, pH 5/5, 0/0125g GACناپیوسته

100

)Genç and Dogan (2015

تتراسایکلین

50،100،300

 120 h, pH 3-11ناپیوسته ،زمان

87

)Torres-Pérez et al. (2012

تریمتوپریم

50

 4 h, 0/66 g PAC, pH 7زمان

<90

)Adams et al. (2002

تریمتوپریم

50

pH 4-10, 25 °C, 0-3 g/L AC

<90

)Kim et al. (2010
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جدول  2برخی از داروهای شناسایی شده درانواع پسابها و
آبهای سطحی را نشان میدهد

.)1998; Pocostales et al., 2011

( Halling-Sørensen et al.,
جدول  -2داروهای رایج شناخته شده در منابع مختلف آبی

انواع مواد دارویی

منابع آبی

غلظت (نانوگرم بر لیتر)

آموکسی سیلین

پسابهای بیمارستان
تصفیهخانههای فاضالب

900
9/94×103

آمپی سیلین

پسابهای صنعتی

5/8×103

آتنولول

رودها

250-600

بنزافیبرا

تصفیهخانههای فاضالب

0/3-87

کافئین

پسابهای شهری
آبهای سطحی
تصفیهخانههای فاضالب
رودها

23-776
2/9-194
2448-4865
38-250

کاربامازپین

تصفیهخانههای فاضالب
پسابهای شهری
آبهای سطحی
تصفیهخانههای فاضالب
رودها

33-1318
73-729
4/5-61
24-50
56-160
6/15×103

سفاکلر

تصفیهخانههای فاضالب

سفازولین

پسابهای صنعتی

3

4/2×10

سفوتاکسیم

پسابهای صنعتی

3

4/2×10

سفالکسین

پسابهای بیمارستان
تصفیهخانههای فاضالب
پسابهای صنعتی

1×10
6/4×104
3/1×103

سیپروفلوکساسین

تصفیهخانههای فاضالب
تصفیهخانههای فاضالب
پسابهای بیمارستان
تصفیهخانههای فاضالب

27-514
11-63
1/5×104
1/1×103

کالریترومیسین

تصفیهخانههای فاضالب

724

کالفیبریک اسید

تصفیهخانههای فاضالب
رود لیااو

8
18

دی متیل دیازپام

تصفیهخانههای فاضالب

62

دیکلوفناک

پسابهای شهری
آبهای سطحی
تصفیهخانههای فاضالب
رود لیااو
رودها

8/5-128
1/1-6/8
9-13
21-98
717

دیالنتین

پسابهای شهری
آبهای سطحی

8/8-181
1/1-8/9

اینروفلوکساسین

پسابهای بیمارستان

100

اریترومیسین

تصفیهخانههای فاضالب
پسابهای شهری
آبهای سطحی

9-953
8/9-294
1/8-4/8

جم فیبروزیل

تصفیه خانههای فاضالب

181-451

ایبوپروفن

رود لیااو
پسابهای شهری
آبهای سطحی
رودها

246
10-137
11-38
35-270

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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اوپرومید

پسابهای شهری
آبهای سطحی
رودها

1170-4030
20-361
780-8100

لینکومیسین

تصفیهخانههای فاضالب
پسابهای بیمارستان
پسابهای صنعتی

11-629
1/7×103
1/1× 105

مترونیدازول

پسابهای صنعتی

7/8×103

نالیدیکسیک

پسابهای صنعتی

3

ناپروکسن

پسابهای شهری
آبهای سطحی
رودها

20-483
1/8-18
81-360

نورفلوکساسین

پسابهای بیمارستان

200

اوفلوکساسین

تصفیهخانههای فاضالب
پسابهای صنعتی

150-1081
1/3×103

اوکسی تتراسایکلین

پسابهای صنعتی

1/5×104

سالیسیلیک اسید

تصفیهخانههای اضالب
رود لیااو

433-8036
295

اسپیرامیسین

تصفیهخانههای فاضالب

11-129

سولفادیازین

پسابهای صنعتی

353

سولفامتوکسازول

تصفیهخانههای فاضالب
پسابهای شهری
آبهای سطحی
تصفیهخانههای فاضالب
رودها
پسابهای بیمارستان
تصفیهخانههای فاضالب

46-253
3/8-407
1/7-36
13-261
9-190
300
3×103
207

سولفانیالمید

پسابهای صنعتی

سولفاتیازول

پسابهای صنعتی

3

تتراسایکلین

پسابهای صنعتی

3

تریمتوپریم

پسابهای شهری
آبهای سطحی
رودها
پسابهای بیمارستان
تصفیهخانههای فاضالب

9/6×10

1/5×10

10-188
3/2-53
11-94
300
4/3×103

فلزی ،آنیونها ،رنگها ،فنلها ،پاککنندهها ،افتکشها،
هیدروکربنهای کلره و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر را حذف
کند .با وجود استفاده فراوان از کربن فعال ،کاربردهای آن با توجه
به هزینه باالی آن محدود شدهاست .بنابراین محققان بهدنبال
جذبکنندههای کمهزینه برای کنترل آلودگی آبها هستند که
فاکتور هزینه نقش برجستهای را ایفا کند .برای این منظور
تالشهایی نیز برای جایگزین کردن جاذبهای کمهزینه نیز
صورت گرفته است.
جاذبهای کمهزینه جایگزین ،میتوانند توسط طیف
گستردها ی از مواد خام ارزان و فراوان ،حاوی مواد آلی باال و مواد
معدنی کم تهیه شوند که به آسانی میتوانند فعال شوند
( .)Dąbrowski et al., 2005درجه باالی میکروحفرات ،مساحت
سطح خوب توسعه یافته و ظرفیت جذب باال ویژگیهای کلیدی

 -5جاذبهای مورد استفاده در حذف آالیندههای دارویی
 -1-5کربن فعال AC13

بیشک کربن فعال بهعنوان محبوبترین جاذب شناخته شده
و بهطور گسترده در تصفیهخانههای فاضالب سراسر جهان مورد
استفاده قرار میگیرد .پیش از استفاده از کربن فعال امروزی ،از
زغال چوب بعنوان جذبکننده در تصفیه پساب استفاده میشد.
کربن فعال با فرآیند دیهیدراسیون و کربنه شدن مواد اولیه و
سپس فعالسازی آن تولید میشود .محصول بهدست آمده بعنوان
کربن فعال شناخته میشود و بهطور کلی دارای ساختار بسیار
متخلخل با سطح ویژه بزرگ در محدوده  600تا g/m2 2000
است .کربن فعال بهعنوان یک جذبکننده چند منظوره تلقی
میشود که میتواند انواع مختلف آالیندهها را از قبیل یونهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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نسبت به  F400دارد .با این حال بهطور مؤثر هر دو جاذب قادر به
حذف هر سه ترکیب در غلظتهای آزمایش شده بودند.
( Putra et al. (2009جذب آموکسی سیلین 14با  ACو
بنتونیت را مورد مطالعه قرار دادند که به درصد حذف AC %95
و  %88بنتونیت که درصد حذف باالیی است ،رسیدند.
( Moussavi et al. (2013نشان داد حذف آموکسی سیلین
با  NH4CLشامل  ACدر  pHبرابر با  6و دمای  50درجه
سانتیگراد به  %99رسید .با استفاده از  ACتولید شده از چوب
مشخص شد که حذف انواع آنتیبیوتیک از جمله آموکسیسیلین،
سفالکسین ،15سفالوسپورین ،16پنیسیلین ،17تتراسایکلین 18بین
 %74تا  %88تغییر میکند که در جدول  2گزارش شده است
(.)Pouretedal and Sadegh, 2014
( Stackelberg et al. (2007حذف  %100سولفامتوکسازول19
و دیگر مواد دارویی را گزارش کردند .عالوهبر آن استفاده
از  NaOH-ACحاوی  ACتولید شده از پوسته فندق با ظرفیت
جذب باال و مساحت سطح باال  1542 m2/gبرای حذف
تتراسایکلین از محلول آبی را گزارش کردند ( Martins et al.,
 .)2015جدول  3حذف انواع آنتیبیوتیکها توسط جاذب کربن
فعال را گزارش میکند.

کربن فعال (گرانولی  /پودری) هستند که آنها را بهعنوان جاذب
مناسب در حذف آالیندههای آلی میکند ( ;Huang et al., 2011
 .)Roosta et al., 2014a; Roosta et al., 2014bبا اینحال کربن
فعال معایبی نیز دارد که شامل هزینه تولید و احیای باال بوده و
جذب آنتیبیوتیکها در سطحشان بهطور قابلتوجهی تحت تأثیر
ویژگیهایی از جمله ساختار و هندسه جاذب است ( Aksu and
.)Tunç, 2005; Foo and Hameed, 2012
( Yu et al. (2005حذف ناپروکسن،کاربامازپین ،نونیل فنول
 NPبا نمونههایی از کربن برپایه گرانول ( )GACکه شامل(Coal-
)(coconut-based PICACTIF TE ،based Calgon F400
))(PICAهستند را مطالعه کردند .در این مطالعه غلظت اولیه
مورد استفاده برای ایزوترمهای تجربی کمتر از )(10-800 ng/L
درنظر گرفته شد .دادههای تعادلی برای هر دو روش خطی و
غیرخطی در فرمهای فروندلیچ و النگمویر و النگمویر-فروندلیچ
( )L-Fبررسی شد که متد النگمویر-فروندلیچ ( )L-Fبهترین
تطابق با دادهها را داشت .بعد از آزمایشها بهاین نتیجه رسیدند
که ظرفیت جذب هر دو نمونه کربن  F400و  PICAبرای نونیل
فنول نسبت به ناپروکسن و کاربامازپین در غلظتهای پایین خیلی
کمتر است .ولی در کل  PICAنشان داد ظرفیت جذب بیشتری

جدول  -3خالصه حذف آنتیبیوتیکها توسط جاذب کربن فعال در تصفیه آب
میزان

غلظت آالینده
)(mg/L
300

pH 2–7, 0/1–3/5 g AC, 30 °C

95

)Putra et al. (2009

بتاالکتامها /آموکسی سیلین

50

4 g/L PAC, pH 6 , 50 °C

99

)Moussavi et al. (2013

بتاالکتامها /آموکسی سیلین

20

زمان  8ساعت pH 2, 45 °C, 0/4 g/L AC,

74-88

)Pouretedal and Sadegh (2014

سفالکسین

20

زمان  8ساعت pH 2, 45 °C, 0/4 g/L AC,

74-88

)Pouretedal and Sadegh (2014

ایمیدازولها /نیتروایمیدازولها

100-600

pH2-11 ،25 °C

)Rivera-Utrilla et al. (2009

0-0/1 M NaCl, 1 g/L AC

)Rivera-Utrilla et al. (2009

آنتیبیوتیک/ترکیبات
بتاالکتامها /آموکسی سیلین

دیمتریدازول
مترونیدازول

شرایط عملیاتی

حذف

منابع

رونیدازول
تینیدازول

150

pH 7, 1-0/2 g/L AC, 25 °C

90

)Méndez-Díaz et al. (2010

پنیسیلینها /پنیسیلین G

20

زمان  8ساعت pH 2, 45°C , 0/4 g/L AC,

74-88

)Pouretedal and Sadegh (2014

پنیسیلینها /پنیسیلین G

50

 48-72 hزمان pH 6, 25 °C,

کنوکسالین /کاربادوکس

50

 4h, 0/66 g PAC, pH 7زمان

<90

)Adams et al. (2002

سولفونامیدها /سولفامرازین

50

 4h, 0/66 g PAC, pH 7زمان

< 90

)Adams et al. (2002

سولفامتوکسازول

50

 1/5-3 minزمان

)Ania et al. (2011

)Stackelberg et al. (2007

سیپروفلوکساسین

20-40

: 22 °C, pH 5/5, 0/0125 g GACناپیوسته

100

)Genç and Dogan (2015

تتراسایکلین

50،100،300

 120 h, pH 3-11زمان ,ناپیوسته

87

)Torres-Pérez et al. (2012

تتراسایکلین

20

زمان  8ساعت pH 2,45 °C, 0/4 g/L AC,

74-88

)Pouretedal and Sadegh (2014

تتراسایکلین

600

pH 3-10

)Martins et al. (2015

تریمتوپریم

50

 4 h, 0/66 g PAC, pH 7زمان

<90

)Adams et al. (2002

تریمتوپریم

50

pH 4-10, 25 °C, 0-3 g/L AC

<90

)Kim et al. (2010

) Takdastan et al. (2016به مطالعه اثر پارامترهای مؤثر از
جمله  pHمحلول ،مقدار جاذب و کاتیونهای معدنی (لیتیم،
پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم ،نیکل و آهن) و آنیونهای (نیترات و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

سولفات) بهعنوان واسطهگر در جذب آنتیبیوتیک تتراسایکلین با
کربن فعال بهدست آمده از ماده ارزان قیمت زغال بلوط پرداختند.
نتایج نشان داد  pHمحلول در محدوده  9-3تأثیر قابلتوجهی در
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زئولیت باید تا حدود  350درجه سانتیگراد حرارت داده شود .با
توجه به این خواص ،سیلیکاژل در محیطهایی که دما پایین و
ظرفیت جذبکنندگی زیادی نیاز است ،استفاده میشود ( Sarker
.)et al., 2005; Britton, 2007; Thomas and Crittenden, 1998
) Bui and Choi (2009جذب سطحی پنج آالینده دارویی از
جمله کاربامازپین ،کلوفیبریک اسید ،دیکلوفناک ،ایبوپروفن و
کتوپروفن را بر روی جاذب مزومتخلخل سیلیکا  SBA-15بررسی
کردند .در محیط اسیدی ( )pH 5-3راندمان حذف کاربامازپین
 ،%85/2حذف دیکلوفناک  ،%88/3حذف ایبوپروفن  ،%93حذف
کتوپروفن  %94/3و کلوفیبریک اسید  %49بهدست آمد .در بررسی
سینتیک جذب و ایزوترم جذب ،فرآیند از مدل سینتیکی شبه
درجه دوم و ایزوترم فرندلیچ پیروی کرده است .در این فرآیند
جذب ،اندرکنش جاذب و جذبشونده از نوع اثر هیدروفیلیک بوده
و واجذب ضعیف آالیندههای دارویی از سطح جاذب سیلیکا در
محیط قلیایی نشان میدهد این ترکیبات با اندرکنشی قوی جذب
شدهاند .استحکام اندرکنشهای بین مواد دارویی و سطح سیلیکا
متغیر و وابسته به سطوح فعال (گروههای سیالنول) بوده و پیوند
قوی بین مواد دارویی جذب شده و جاذب بهعلت پیوندهای
هیدروژنی است .اندرکنش بین مواد آلی که دارای گروه عاملی
کربوکسیلیک هستند و گروه سیانول موجود در سطح سیلیکا
بهصورت واکنشهای ( )1و ( )2تفسیر میشود.

میزان حذف تتراسایکلین نداشته و فرآیند جذب سطحی
تتراسایکلین بر روی جاذب با سرعت باال انجام شده و بعد از 120
دقیقه سیستم به تعادل رسیده است .همچنین نتایج نشان داد که
حضور کاتیونها و آنیونها در فرآیند جذب مؤثر بوده و باعث
کاهش جذب تتراسایکلین برروی جاذب شده و این کاهش در
راندمان حذف ،در حضور آهن و نیکل بسیار قابلتوجه بوده است.
در بررسی اثر مقدار جاذب ،مقادیر در محدوده ) )3/5-2/5گرم
بر لیتر برای غلظتهای اولیه تتراسایکلین  75 ،50و 100
میلیگرم بر لیتر در نظر گرفته شده که نتایج نشان داد با افزایش
مقادیر جاذب ،راندمان حذف تتراسایکلین در هر سه غلظت اشاره
شده افزایش یافت .این افزایش راندمان بهدلیل افزایش سطوح در
دسترس و فعال برای جذب تتراسایکلین بوده است.
) Ania et al. (2007احیا کردن کربن فعال مورد استفاده در
جذب مواد دارویی با استفاده از روش مایکروویو را مطالعه کردند.
در این تحقیق ،بعد از جذب سالسیکیک اسید ،کربن فعال در
دماهای  850و  450درجه سانتیگراد بهمدت  4دقیقه در حضور
گازهای بیاثر نیتروژن و کربن دیاکسید احیا شد .آزمایشها
نشان داد ،بازده احیا بهشدت به شرایط عملیاتی وابسته بوده و
بازدههای باال در دماهای باال (بیش از  %95بعد از شش چرخه)
در حضور دیاکسیدکربن بهدست آمده است .حضور گاز–
دیاکسیدکربن در طی فرآیند احیا باعث افزایش میزان واجذب
سالسیلیک اسید شده و از طرفی سالسیلیک اسید در دماهای باال
در فاز گازی تجزیه میشود و روی شبکههای متخلخل رسوب
تشکیل نمیشود .این موضوع منجر به افزایش طول عمر
ماتریسهای کربنی میشود .مطالعات مورفولوژی در این تحقیق
نشان داد که روش مایکروویو برای احیا کردن کربن فعال باعث
افزایش میزان تخلخل در نتیجه باعث افزایش ظرفیت جذب آن
شده ولی تامین دماهای خیلی باال محدودیت این روش محسوب
میشود.

()1
()2

که  :Bقسمت باقیمانده گروه اسیدی است .در حالت کلی احتمال
وقوع واکنش (( )2همراه با پیوند هیدروژنی) بیشتر از واکنش ()1
(واکنش تبادل لیگند) است (.)Bui and Choi, 2009
( Bui and Choi (2010پارامتر اثر قدرت یونهای مختلف و
وجود برخی از آنیون های مختلف  Mg2+و  Ca2+و کاتیون های
ســـه گانه  Fe3+و  Al3+و ماده طبیعی آلی  20NOMرا در مورد
دارو های کار با مازپین ،دیکلوف ناک ،ایبوپروفن ،کتروپروفن و
جاذب ماده سیلسی متخلخل بررسی کردند .آزمایشها نشان داد
که در یک  pHمشـــخص ،جذب بیشـــتر تحت تأثیر قدرت یونی
کاتیونهای ســهگانه و خواص دارویی اســت .با توجه به شــکل 1
افزایش قدرت یونی منجر به افزایش جذب داروی کتروپروفن
ولی کاهش جذب کاربامازپین شـــد .جذب داروی کاربامازپین
تحتتأثیر کاتیونهای دوگانه و ســـهگانه نیســـت ،در حالی که
جذب دیکلوفناک تنها با حضــور  Al3+تأثیر میپذیرد .با توجه به
شــکل  2کاتیونهای دوگانه در غلظتهای پایین میتواند تا حد
ز یادی جذب داروهای ایبوپروفن و کتروپروفن را افزایش دهد در
حالیکه  NOMجذب داروی دیکلوفناک را کاهش میدهد.

 -2-5سیلیکاژل
این ماده برای اولین بار در جنگ جهانی اول برای جذب
سطحی بخار آب و گاز موجود درون ماسک گاز اشکآور استفاده
شده است .سیلیکاژل یک بسپار سهبعدی است که از واحدهای
چهاروجهی دیاکسید سیلسیم تشکیل شده است .این ماده یک
ماده متخلخل است .از کاربردهای سیلیکاژل ،میتوان به کاربرد
آن بهعنوان یک کاتالیزگر ،ماده خشککن و غیره اشاره کرد.
سیلیکاژل جاذب خوبی برای آب ،الکل ،فنولها ،آمینها و غیره
است .ظرفیت جذبکنندگی سیلیکاژل در دماهای پایین بیشتر از
آلومینا و زئولیت است .با این وجود اگر میزان رطوبت کم باشد،
نسبت به زئولیت خاصیت جذبکنندگی کمتری نشان میدهد.
در مقابل ،احیای سیلیکاژل راحتتر است و با حرارت دادن آن تا
دمای 15درجه سانتیگراد ممکن میشود .این در حالی است که
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

→ 𝐵 ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 + 𝐻𝑂𝑂𝐶 −
𝑂 ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂𝑂𝐶 − 𝐵 + 𝐻2
→ 𝐵 ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂𝐻 + 𝐻𝑂𝑂𝐶 −
𝐵 ≡ 𝑆𝑖 − 𝑂 ⋯ 𝐻 ⋯ 𝑂𝑂𝐶 −
+ 𝐻+
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شکل  -1اثر قدرت یونی بر جذب سطحی داروها:کاربامازپین ،دیکلوفناک ،ایبوپروفن و کتوپروفن برروی سیلیکاژل

شکل  -2جذب سطحی داروهای :کاربامازپین،دیکلوفناک ،ایبوپروفن و کتروپروفن بر روی سیلیکاژل در حضور  AlCl3و FeCl3

این نتایج نشان میدهد که قدرت یونی کاتیونهای دوگانه و
سهگانه و  NOMعوامل مهمی برای جذب هستند و تعیینکننده
سرنوشت نهایی داروها در محیط آبی محسوب میشوند
(.)Martucci et al., 2012

 -3-5رس
رسها بهطور سنتی در دسته سیلیکاتها دستهبندی شدهاند،
اما چون فرمول شیمیایی آنها دارای اکسیژن بیشتر از سیلیسیم،
آلومینیوم یا منیزیم است ،پس رسها بهعنوان (هیدرو)
اکسیدهای سیلیکون ،آلومینیوم یا منیزیم درنظر گرفته میشوند.
جدول  4طبقهبندی رسها را گزارش میکند.

جدول  -4طبقهبندی رسها
جزء اصلی کانی رس

منشا

نام رایج رس

کائولینیت

رسوبی

Ball clay

مونتموریلونیت

سنگهای آتشفشانی دگرگونی شده

Bentonite

مونتموریلونیت تجزیه شده

بنتونیت فعال شده توسط اسید

Bleaching earth

گوناگون ،اغلب ایلیت /اسمکتیت

رسوبی یا فرسایشی

Common clay

کائولینیت

هیدروترمال

China clay

کائولینیت

رسوبی

Fire clay

کائولینیت

رسوبی با دیاژنز بعدی

Flint clay

مونتموریلونیت ،گاهی پالیگورسکیت ،سپیولیت

رسوبی یا هیدروترمال

Fuller’s earth

کائولینیت

رسوبی یا با دگرگونی هیدروترمال

Primary kaolin

کائولینیت

رسوبی

Secondary kaolin

کائولینیت

رسوبی

Refractory clay

اسمکتیت

سنتزی

Laponite

عمدتا مونتموریلونیت

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Nanoclay
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سولفامتوکسازول ) (SMXبا مونتموریلونیت و رکتوریت و
کائولینت کمتر دیده شد .ثابت تعادل جذب ) )L/Kgجذب
تتراسایکلین با مونتموریلونیت بهترتیب  332/108در pH
مساوی با  3/7بهدست آمد .ثابت سرعت سینتیک ) (min-1برای
حذف  SMX،CAPبهترتیب زیر نتیجه شد ( Bui and Choi,
:)2010
کائولینت < مونتموریلونیت طبیعی < رکتوریت < مونت-
موریلونیت KSF
( Genç et al. (2013جذب سیپروفلوکساسین با جاذب
بنتونیت از محلول آبی با زمان تماس  30 minو  pHبرابر با ،4/5
بازده  %99را گزارش کردند .در مطالعهای دیگر ( Genç and
 Dogan (2015برای حذف سیپروفلوکساسین از جاذب های
بنتونیت ،AC ،زئولیت استفاده شد که بنتونیت ظرفیت جذب
باالیی را نشان داد Putra et al. (2009( .حذف آموکسی سیلین با
بنتونیت و  ACرا بررسی کردند که بازده بنتونیت  %88و AC
 %95گزارش شد (جدول .)5نتیجهای که بهدست آمد این است
هیچ جاذبی قادر به حذف  %100آموکسیسیلین نیست.

) Dordio et al. (2017مکانیسم جذب سطحی سه نوع آالینده
دارویی گمفیبروزیل ،مفنامیک اسید و ناپروکسن بر روی دو نوع
جاذب رسی الیهای شکل ورمیکولیت و  21LECAبررسی کردند.
نتایج آزمایشگاهی و شبیهسازی مولکولی نشان داده است که این
جاذبها تخلخل قابلتوجهی بهدلیل فضای خالی بین ذرهای و
ساختار الیهای بین صفحات دارند .این الیهها همچنین حاوی
کاتیونهای فلزات منیزیم ،آلومینیم و سیلسیم بوده و جذب
شیمیایی بین جاذبها و آالیندهها بهعلت اندرکنشهای بین
کاتیون مثبت جاذبها و آنیون گروههای عاملی کربوکسیلیک
اسید مواد دارویی است .در این جذب شیمیایی ،پیوند دوگانه گروه
کربوکسیلیک اسید شکسته و با کاتیون فلزی جاذب پیوند قوی
تشکیل داده و از طرفی ،هیدروژن موجود در قسمت  OHپیوند
هیدروژنی با اکسیژن موجود در ساختار جاذب تشکیل میدهد.
( Liu et al. (2011جذب تتراسایکلین ) (TCو کلرامفنیکل
) (CAPو سولفامتوکسازول ) (SMXبا رس معدنی بررسی کردند
که فقط تتراسایکلین جذب قابلتوجهی به مونتموریلونیت و
رکتوریت نشان داد ،در حالی که جذب کلرامفنیکل ) (CAPو

جدول  -5خالصه درصد حذف آنتیبیوتیکها با رس معدنی (بنتونیت) تحت شرایط اعمال شده بر روی آب آلوده
حذف

آنتیبیوتیکها  /اجزا

غلظت آالینده
)(mg/L

شرایط عملیاتی

بتاالکتامها /
آموکسی سیلین

300

 0/1-3/5g, 30°Cجاذب pH 2-7,

فلورو  /سیپروفلوکساسین

50-500

 2/5 g/lبنتونیت  = 30 min, pH 4/5,زمان تماس ,ناپیوسته

)(CIP

20-40

 0/0125 gجاذب ,22 °c, pH <5/5,ناپیوسته

88
99

)Putra et al. (2009
)Genç et al. (2013

87-91

)Genç and Dogan (2015

بهکار برده میشوند (.)Motsi et al., 2009
( Martucci et al. (2012کاربرد عملی برخی از جاذبهای
دارویی را مطالعه کردند .در این مطالعه جاذب مورد استفاده
زئولیت هیدروفوبیک ) (Y, mordenite (MOR), ZSM-5و
کاربامازپین،23
آریترومیسین،22
دارویی
آالیندههای
24
لووفلوکساسین هستند .ایزوترم نشان داد هر سه داروی فوق
بهمقدار قابلتوجهی در  Yجاذب جذب شدهاند .بهمنظور تست
توانایی زئولیت اورگانوفیبیک در حذف داروها ،جذب
آریترومیسین ،کاربامازپین ،لووفلوکساسین بر روی زئولیت  Yاز
نمونههای جمعآوری شده فاضالب حاصل از کارخانههای شمال
ایتالیا انجام شد .این داروها بهطور کامل با زئولیت  Yحذف شدند
(حذف  )%100که اثبات شد این ماده مناسب برای حذف داروهای
ذکرشده از پسابها است (Alidadi et al. .)Jung et al., 2013
) (2017نشان دادند که حداکثر راندمان حذف آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین درغلظت اولیه  5میلیگرم بر لیتر pH ،برابر با
 ،7مقدار جاذب  2گرم و زمان واکنش  37/5دقیقه 97/5 ،درصد
است.

 -4-5زئولیت
لفظ زئولیت از ترکیب دو واژه زئو (بهمعنی جوش) و لیتوس
(سنگ) تشکیل شده است .زئولیتها از جاذبهای میکروروزن
محسوب میشوند .ساختار زئولیت  SiO4و ( AlO4آلومینا
سیلیکات) است و نوعی پلیمر معدنی محسوب میشود .شکل
زئولیتها از واحدهای  TO4تتراهدرال تشکیل یافته است.
زئولیتها بهدلیل خاصیت تبادل یونی که دارند بهعنوان
تصفیهکننده آب استفاده میشوند ،برج انباشته از زئولیت برای
نرم کردن آب بهکارگرفته میشود (.)Worch, 2012
زئولیتها آلومینوسیلیکاتهایی با نسبت آلومینیوم به
سیلیکات ) (Si/Alیک تا بینهایت هستند 40 .نوع زئولیت طبیعی
و بیش از  100نوع زئولیت مصنوعی وجود دارد که بهعنوان
زئولیتهای انتخابی درنظر گرفته میشوند .مواد زئولیت پایه بسیار
متنوع دارند و استفاده عمده آنها شامل تولید شوینده ،رزینهای
تبادل یونی ،استفادههای کاتالیستی در صنعت نفت ،فرآیند
جداسازی (بهعنوان مثال غربال مولکولی) بوده و بهعنوان یک
جاذب برای آب ،دیاکسیدکربن و سولفید هیدروژن مورد استفاده
قرار میگیرند .زئولیتهای گوناگون برای حذف آالیندهها نیز
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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آروماتیک چندحلقهای اشاره دارد ،ایجاد شد (.)Geim, 2012
گرافن ورقهای دوبعدی ( )D2از اتمهای کربن در یک پیکربندی
ششضلعی (النهزنبوری) است که در آن اتمهای کربن با هیبرید
 sp2به هم متصل شدهاند (شکل .)3

 -5-5نانوصفحات گرافنی
اصطالح گرافن برای اولین بار در سال  1986معرفی شد که
از ترکیب کلمه گرافیت و یک پسوند (اِن) که به هیدروکربنهای

شکل  -3پیکربندی ششضلعی (النهزنبوری) اتمهای کربن با هیبرید sp2

گرافن جدیدترین عضو خانواده مواد کربنی گرافیتی
چندبعدی است .این خانواده شامل فولرین بهعنوان نانوماده صفر
بعدی ) ،(0Dنانولولههای کربنی بهعنوان نانوماده یکبعدی )(1D
و گرافیت بهعنوان یک ماده سهبعدی ) (3Dاست ( Geim and
 .)Novoselov, 2007صفحات گرافن با کنار هم قرارگرفتن
اتمهای کربن تشکیل میشوند .در یک صفحه گرافن ،هر اتم کربن
با سه اتم کربن دیگر پیوند داده است .این سه پیوند در یک صفحه
قرار دارند و زوایای بین آنها با یکدیگر مساوی و برابر با 120°
است .در این حالت ،اتمهای کربن در وضعیتی قرار میگیرند که
شبکهای از ششضلعیهای منتظم را در حالت ایدهآل ایجاد
میکنند .طول پیوند کربن کربن در گرافن در حدود 0/142
نانومتر است .در یک صفحه گرافن ،هر اتم کربن یک اوربیتال در
خارج از صفحه دارد .این اوربیتال مکان مناسبی برای پیوند با
برخی گروههای عاملی و همچنین اتمهای هیدروژن است.
در صفحه گرافن پیوند بین اتمهای کربن کوواالنسی بوده و
بسیار محکم است .استحکام بسیار زیاد گرافن نیز ناشی از همین
امر است .گرافن تکالیه یک ساختار زیربنایی برای ساخت
ساختارهای کربنی است که اگر بر روی هم قرار بگیرند توده
سهبعدی گرافیت را تشکیل میدهند .برهمکنش بین این صفحات
از نوع واندروالسی و با فاصله بین صفحهای  0/344نانومتر است.
اگر تکالیه گرافنی حول محوری لوله شود ،نانولوله کربنی شبه
یکبعدی و اگر بهصورت کروی پیچانده شود فلورین شبه صفر
بعدی را تشکیل میدهد .گرافیت نیز که یک ماده کربنی پرمصرف
و شناخته شده است که از روی هم قرار گرفتن الیههای گرافن
تشکیل میشود .گرافیت بسیار نرم است آنچه الیههای گرافن را
روی یکدیگر نگه میدارد ،پیوندهای واندروالسی بین آنها است.
این پیوند بسیار ضعیف بوده و الیههای گرافن بهراحتی میتوانند
رویهم بلغزند و بههمین دلیل گرافیت (نوک مداد سیاه) نرم
است .الیههای گرافنی از  3تا  10الیه را بهنام گرافن کم الیه و
بین  10تا  30الیه را به نام گرافن چندالیه ،گرافن ضخیم و یا نانو
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

( Geim and Novoselov,

بلورهای نازک گرافیتی مینامند
.)2007
جذب سطحی مواد آلی از جمله مواد دارویی بر روی
نانوصفحات گرافنی به سیستم  -الکترون مولکول مواد دارویی و
 -الکترون حلقه آروماتیک گرافن بستگی دارد .در حالت کلی
پنج اندرکنش بین مولکولهای جاذب و جذب شونده از جمله
اثرات هیدروفوبیک ،پیوند  ،-پیوندهای هیدروژنی ،نیروهای
کواالنسی و الکترواستاتیکی وجود دارد .بسیاری از مواد دارویی از
جمله تتراسایکلین ،ایبوپروفن ،دیکلوفناک ،آسپرین و غیره از یک
یا چند حلقه آروماتیک تشکیل میشوند که دارای سیستم -
الکترون هستند .تحقیقات نشان میدهد که جاذبه اصلی بین
مولکولی مواد آلی و جاذبهای گرافنی میتواند پیوند   -باشد.
عالوهبر این پیوند ،نیروهای الکترواستاتیکی و پیوندهای هیدروژنی
نقش مهمی در مکانیسم جذب سطحی دارند ( Kyzas et al.,
.)2015; Wang et al., 2012
( ) Al-Khateeb et al. (2014به بررسی حذف آسپرین
 ،)ASA(25استامینوفن  )APAP(26و کافئین ) 27)CAFبا جذب
بر روی نانوصفحات گرافنی ) )GNPپرداختند .مشخصات ))GNP
نشان میدهد یک ساختار شفاف و الیهدار و سطح صاف ولی
تخلخل زیاد و مساحت سطح ویژه  635/2 m2/gدارد .در این
مطالعه اثرات زمان تماس جاذب و جذب شونده و جرم و pH
محلول و قدرت یونی و دما مطالعه و بهینه شد .مطالعه سینتیک
جذب با معادله شبه درجه اول و شبه درج دوم مطالعه شد که
نتیجه نشان داد دادههای تجربی با معادله شبه درجه دوم
سازگاری دارند .همچنین ) )GNPدر حذف آسپرین (،)ASA
استامینوفن ( )APAPو کافئین ) )CAFاز نمونههای زیستی
واقعی بازده بسیار خوبی نشان داد (.)Kyzas et al., 2013
 -6-5جاذبهای پلیمری
جاذبهای پلیمری در مقایسه با کربن فعال و یا جاذبهای
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به جاذب استری  Amberlite XAD-7جذب میشود.
( Lee et al. (1997تقریبا جذب  990 mg/gسفالوسپرین C
بر روی رزین  Amberlite XAD-16گزارش کردند .آنها بهاین
نتیجه رسیدند که شدت انتقال جرم خارجی و کنترل نفوذ داخل
ذره ،مکانیزمهای جذب کلی در بستر ثابت رزین XAD-16
هستند .تطابق مشخصات پلیمری رزین و ویژگی ترکیبات دارویی
برای جذب موثر الزامی است و دو فاکتور مهم شامل )1 :ساختار
آلیفاتیکی و یا آروماتیکی داروها و  )2ذات خنثی یا یونی و یا
یون-دوقطبی داروها بوده و تشابه ذات جاذب و جذب شونده برای
جذب موثر بسیار مهم است .داروهای آبگریز تطابق بهتری با
پلیمرهای خنثی و داروهای یونیزه تطابق بهتری با پلیمرهای یونی
دارند .بهطور مشابه داروهای دارای حلقههای آروماتیک تطابق
بهتری با پلیمرهای آروماتیکی دارند (.)Robberson et al., 2006
( Ramos et al. (2004متوجه جذب  253 mg/gسفالوسپرین
 Cبا پلیمر غیریونی  XAD-16در غلظت تعادلی  1 g/Lو تقریبا
جذب  990 mg/gاز آن در غلظت تعادلی  3 g/Lشدند .همچنین
آنها بهاین نتیجه رسیدند که رزین  XAD-16با عبور از یک
راکتور بستر ثابت متانولی قابلیت بازسازی داردKyzas et al. ( .
 (2013استفاده از جاذب پلیمری را بررسی کردند .با سنتز دو
کیتوزان اصالح شده اتصال عرضی گلوتارالدئید با سولفونات
) )CsSLFو گروههای ) N-(2- Carboxybenzylکه مخفف به
) )CsNCBدر حذف داروهای دیهیدروکلراید ) (PRMاستفاده
کردند .شکل  4نشان میدهد زمانی که غلظت اولیه  PRMافزایش
مییابد ،میزان جذب دارو نیز افزایش مییابد .ظرفیت جذب به
این شرح  CsSLF > CsNCB > Csکه بهترتیب (337،307،181
 )mg/gدر دمای  25درجه سانتیگراد نتیجه شد.

مزومتخلخل ظرفیت جذب کمتری دارند ،اما مزایای خاصی نیز
داشته و مواد پلیمری کاربرد بالقوهای دارند .همچنین بهدلیل
مساحت سطح بزرگ و قدرت مکانیکی باال جایگزین مناسبی برای
کربن فعال در تصفیه آب است ( .)Pan et al., 2009جاذبهای
پلیمری دارای قدرت مکانیکی باال و توزیع سایز حفرات یکنواخت
بوده و توانایی احیای راحت و آسانی در شرایط متعارف دارند و
همچنین مقاوم در برابر فرسایش هستند (.)Xu et al., 2003
جاذبهای پلیمری میتوانند بهصورت یونی یا هیدروفوبیک
(آبگریز) اصالح شده و مناسب برای جذب آالیندههای دارویی
قطبی و غیرقطبی از محلولهای آبی شوند ( Robberson et al.,
.)2006; Scordino et al., 2003
طبقهبندی اولیه جاذبهای پلیمری برپایه خواص بار از جمله
خنثی ،یونی ،آبگریز است ،و از طرفی تطابق بار جاذب و
جذبشونده برای جذب موثر الزامی است ( Chaubal et al.,
 .)1995اندازه حفره ها و مساحت سطح جاذب اهمیت قابلتوجهی
در این نوع جاذبها دارد .طبقهبندی ثانویهی جاذبهای پلیمری
بر پایه ذات (ماهیت) پلیمریزاسیون از جمله آروماتیک 28و
آلیفاتیک 29است .قابلیت جذب یک جاذب پلیمری بستگی به
خواص سطح و ذات شیمیایی آن دارد .ساختار حلقه مانند
جاذبها بهعنوان مثال ،قسمت حلقههای آروماتیک در آنها میل
بیشتری به داروها داشته و نقاط یونیزه شده آنها میل کمتری به
داروها از خود نشان میدهند .عکس این قضیه ،در مورد
جاذبهای نوع آلیفاتیک صادق است .بهعنوان مثال برای
سفالوسپرین 17 30بار بیشتر جذب جاذب پلیمری  XAD-16با
ساختار حلقه ای آروماتیک در مقایسه با جاذب پلیمری گزارش
شده است ( .)Chaubal et al., 1995بهطور مشابه مقدار بیشتر
پنیسیلین  Vبه جاذب آروماتیک  Amberlite XAD-16نسبت

شکل  -4اثر غلظت اولیه  PRMبر روی جذب سطحی  CsSLF ،CsNCB ،Csدر دمای  25درجه سانتیگراد
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میدهد که  GOبا از دست دادن  %25در  10دوره ،چرخه احیای
امیدوارکنندهای از خود نشان داد و جاذب  CSAبا کاهش %13
بازسازی بهتری داشت در حالیکه کامپوزیت در طی یک رفتار
متعادل در  10دوره  %10از دست داد.

) Kyzas et al. (2013سنتز یک اکسید گرافیت ) /(GOپلی
آکریلیک اسید ) )CSAو نانوکامپوزیت ) )GO/CSAرا مورد
مطالعه قرار دادند .شکل  5پتانسیل استفاده مجدد از
جاذبهای  GO ,CSA, GO/CSAدر حذف دورزوالمید را نشان

شکل  -5چرخه بازیابی  CSA ،GOو GO/CSبرای جذب سطحی دورزوالمید

 -7-5نانوکامپوزیت پلیمر-رس

31CPN

) - styrene(90%)(Mt-PVP-co-S90%موریلونیت شدند-90 .
 99درصد از آترازین در غلظتهای  )0/5-28( ppmدر مدت زمان
 20-40 minحذف شد .در یک مطالعه بستر ثابت با استفاده از
همان جاذب  CPNحذف  %93-96از آترازین در غلظت ppm
 800گزارش شد .این درحالی است که فیلتر کربن فعال گرانولی
تنها قادر به حذف  %75-83بود .نانوکامپوزیت(Mt-PVP-co-
) S90%بیشترین مقدار آترازین را تا ( 3 µg/Lاستاندار
 33)USEPAاز محلولهای آبی کاهش میدهد حتی از
محلولهایی با غلظت اولیه خیلی پایین  .7 µg/Lدر مقایسه با آن
و تحت شرایط یکسان ،فیلترهای  GACبهعنوان جاذب موثر
جدید برای حذف آترازین از آب طبقهبندی شدهاند.
( Zhu et al. (2011جاذب نانوکامپوریت  CPNجدیدی از یک
پلیمر جدید پلیمر /سورفکتانت اصالح شده مونتموریلونیت برای
حذف فنول از آب استفاده کردند .این  CPNکارایی بهتری برای
حذف فنول در مقایسه با مونتموریلونیت اصالح شده با
سورفکتانت خالص دارد .نتایج نشان میدهد  CPNجاذب
کمهزینه برای حذف فنول از محلولهای آبی است.

کامپوزیت مادهای است که از دو فاز ماتریس و پراکنده کننده
تشکیل شده است و از فاز دوم حداکثر بهاندازه  5درصد استفاده
شده است .در صورتیکه فاز پراکنده در کامپوزیت ،نانوذره باشد،
ماده ترکیبی نانوکامپوزیت خواهد بود .انواع نانوکامپوزیتها
شامل ،نانوکامپوزیتهای پایه پلیمری ،نانوکامپوزیتهای پایه
سرامیکی و نانوکامپوزیتهای پایه فلزی هستند.
 -1-7-5نانوکامپوزیتهای نانو ذرهای
در این نوع از کامپوزیتها ،از نانوذراتی همچون (خاک رس،
فلزات و غیره) بهعنوان تقویتکننده استفاده میشود .در
نانوکامپوزیتهای پلیمری ،از مقادیر کمی (کمتر از  10درصد
وزنی) از ذرات نانومتری استفاده میشود .این ذرات عالوهبر
افزایش استحکام پلیمرها ،وزن آنها را نیز کاهش میدهد .در
ماده نانوکامپوزیت پلیمر-رس ،از خاک رس بهعنوان پرکننده برای
بهبود خواص پلیمرها استفاده میشود .خاک رسهای نوع
اسمکتیت ،ساختار الیهای دارند و هر الیه تقریبا یک نانومتر
ضخامت دارد .صدها یا هزاران عدد از این الیهها بهوسیله یک
نیروی واندروالسی ضعیف ،رویهم انباشته میشوند تا یک جزء
رسی تشکیل دهند .با یک پیکربندی مناسب ،این امکان وجود
دارد که رسها به اشکال و ساختارهای گوناگون ،درون یک پلیمر
به شکل سازمان یافته قرار گیرند.
( Zadaka et al. (2009موفق به حذف  %90داروی آترازین32
استفاده از جاذبی بهنام poly-4-vinylpyridine-co-
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -8-5ضایعات کشاورزی ()BC34ها
محصوالت کشاورزی بهویژه محصوالت که حاوی سلولز
هستند ،ظرفیت بالقوهای برای جذب آالیندههای مختلف از خود
نشان میدهند .اجزای اصلی پسماندهای کشاورزی شامل سلولز،
لیگنین ،لیپیدها ،پروتئینها ،قندهای ساده ،آب ،هیدروکربنها و
نشاسته هستند .از خصوصیات بارز پسماندهای کشاورزی
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اخیراً محققان بهدنبال جاذب جایگزین کربن فعال ))AC
هستند و هدفشان پیدا کردن جاذب جدید مؤثر و کمهزینه است
که از محصوالت جانبی یا از مواد زائد طی فرایندهای صنعتی و
کشاورزی بهدست میآیند .ضایعات کشاورزی جایگزین بالقوه
کربن فعال محسوب میشود که برای حذف آنتیبیوتیکها مورد
استفاده قرار میگیرد .ضایعات کشاورزی ساختار تخلخل شبیه
کربن فعال ) )ACدارند و مناسب برای حذف آالیندههای گوناگون
از آبها و پسابها است .همچنین ضایعات کشاورزی ظرفیت
جذب یکسان یا حتی بیشتری نسبت به  ACدارند .مواد اولیه
برای تولید  BCزیستتودههای کشاورزی و مواد زائد جامد هستند
که دارای قیمت پایین بوده و فراوان یافت میشوند .طبق
مطالعات ،جذب آنتیبیوتیکها به BCها ممکن است خواص و
ویژگیهای آنتیبیوتیک و همچنین خواص  BCرا تغییر دهد ( Xu
.)et al., 2013
BCها بهروشهای مختلف تهیه میشوند و خواص جالب
زیادی از جمله هزینه پایین ،ساختار تخلخل باال و ظرفیت جذب
باال برای حذف آالیندههای آلی و معدنی از محلولهای آبی دارند
( .)Ahmad et al., 2014همچنین بهعنوان جاذب غالب برای
حذف آنتیبیوتیکها میتوانند درجه حذف باالیی  %100را داشته
باشد ( .)Yao et al., 2012; Xie et al., 2014جدول  6میزان
حذف باالی  %100برای حذف آنتیبیوتیکهای فلورفنیکول،35
سفتیوفور 36با جاذب  BCرا نشان میدهد ( Mitchell et al.,
 Teixidó et al. (2011( .)2015مقدار  kdباال  106 kg/Lرا برای
حذف سولفامتازین با جاذب  BCگزارش دادند .در حالیکه ( Liu
 et al. (2012حداکثر ظرفیت جذب  58/8 mg/gبرای جذب
تتراسایکلین با جاذب زیستتوده را مشاهده کردند.

اقتصادی بودن ،سازگاری با محیطزیست با توجه به ترکیب
شیمیایی منحصر بهفرد ،در دسترس بودن به مقدار زیاد،
تجدیدپذیر بودن ،و هزینه کم است .این موارد باعث شده است
که این مواد بهعنوان جاذبی برای پاالیش آب و پساب مطرح شوند.
همچنین پسماند های کشاورزی یک منبع غنی برای تولید کربن
فعال بهدلیل میزان کم خاکستر و سختی مناسب هستند .درنتیجه
تبدیل پسماندهای کشاورزی به جاذبهای کمهزینه ،جایگزینی
مطمئن برای حل مشکالت زیستمحیطی و کاهش هزینهها است.
استفاده از جاذبهای کمهزینه برای حذف رنگ و فلزات سنگین
از آب و پساب یک راه معقول و منطقی بهنظر میرسد ،چراکه
آنها نسبتا ارزان یا بدون هزینه هستند ،بهراحتی در دسترس
بوده و تجدید پذیرند و همچنین میل زیادی برای جذب آالیندهها
دارند (.)Ahmedna et al., 2000
از میان پسماندهای کشاورزی ،پسماندی کارایی بهتری از
خود نشان میدهد که عالوهبر خصوصیات سطحی مناسب ،شرایط
جذب در حالت بهینه را نیز داشته باشد .این دلیلی بر تفاوت
راندمان جذب در پسماندهای کشاورزی مختلف است
( .)Demirbas, 2009روند افزایشی ضایعات مواد غذایی ،یکی از
چالشهای جدی اکثر کشورها بهویژه ،کشورهای درحال توسعه
است .بههمین سبب سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی
در جهان سوم درصدد برآمدهاند تا برای کاهش ضایعات محصوالت
کشاورزی در مراحل کاشت ،داشت و برداشت و مراحل توزیع و
مصرف چارهاندیشی کنند ( .)Malik, 2003از ضایعات و
فرآوردههای فرعی کشاورزی میتوان به صدف ،پوسته ،هسته
میوهها ،خشکبار و آجیل ،خاک اره ،پسماند چوب ذرت ،ساقه
آفتابگردان ،نی و کاه اشاره کرد (.)Worch, 2012

جدول  -6خالصهای حذف آنتیبیوتیکها توسط ضایعات کشاورزی درتصفیه آبهای آلوده
حذف

غلظت آالینده
)(mg/L
50

 24hزمان  : 0/4 g BC, 22 °C,ناپیوسته

100

)Mitchell et al. (2015

سفتیوفور

50

 24hزمان  : 0/4 g BC, 22°C,ناپیوسته

98-100

)Mitchell et al. (2015

سولفامتوکسازول

12/5

 72h, pH 5زمان  : 35 rpm,ناپیوسته

98-100

)Zheng et al. (2013

سولفامتوکسازول

10

0/1 g BC, 22 +0/5 °C

98-100

)Yao et al. (2012

سولفامتازین

0/001-0/1

 4h, 20 +0/2 °Cزمان pH 5/8,

98-100

)Teixidó et al. (2011

سولفامتوکسازول

50

 : 10-15 mg BC, pH 6ناپیوسته

98-100

)Xie et al. (2014

سولفاپریدین

50

 : 10-15 mg BC, pH 6ناپیوسته

98-100

)Xie et al. (2014

تتراسایکلین

50-1000

0/1 g BC, 30°C

98-100

)Liu et al. (2012

آنتیبیوتیک
آمفنیکول /فلورفنیکول

شرایط عملیاتی

یافتن روشی کمهزینه و پربازده برای حذف این آالیندهها از
محیطهای آبی هستند .با توجه به اینکه روشهای تجزیه زیستی،
فوتوکاتالیز ،اوزونزنی ،فرایند فنتون ،اکسیداسیون پیشرفته،
رسوب شیمیایی ،اسمز معکوس در زمینه تصفیه محیطهای آبی
مطرح هستند ،باید بهاین نکته توجه کرد که این روشها از نظر

 -6بحث و نتیجهگیری
آالیندههای دارویی بهعلت مصرف بیش از اندازه انواع
آنتیبیوتیکها ،بهسرعت در حال اضافه شدن به محیطزیست بوده
و سالمت جامعه را تهدید میکنند .محققان با تالش زیاد در پی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

()%

منابع
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12- β Lactams
13- Activated Carbon
14- Amoxicillin
15- Cephalexin
16- Cephalosporin
17- Penicillin
18- Tetracycline
19- Sulfamethoxazole
20- Natural-Organic-Matter
21- Lightweight Expanded Clay Aggregate
22- Erythromycin
23- Carbamazepine
24- Levofloxacin
25- Aspirin
26- Acetaminophen
27- Caffeine
28- Aromatic
29- Aliphatic
30- Cephalosporin
31- Clay-Polymer Nanocomposite
32- Atrazine
33- United States Environmental Protection Agency
34- Biochars
35- Florfenicol
36- Ceftiofur

 تکنیکهای فیزیکی بهترین.عملیاتی دشوار و پرهزینه هستند
گزینه برای حل این قضیه است که در میان آنها جذب سطحی
 نداشتن اثر سمیت، سادگی از نظر عملیاتی،بهعلت مؤثر بودن آن
 البته.و نهایتاً بهعلت ارزان بودن یکی از کارآمدترین آنها است
 در صورتیکه ماده جاذب گرانقیمت باشد،روش جذب سطحی
 مرور تحقیقات نشان میدهد عملکرد.روش پرهزینهای است
 تحت تأثیر مشخصات و ویژگیهای جاذب،فرآیند جذب سطحی
بوده و هزینه و بازده عملیات دو فاکتور مهم فرآیند جذب محسوب
 تحتتأثیر نوع جاذب و ترکیب،میشود و بازده فرآیند جذب
.جریان محیطهای آبی است
با بررسی جاذبها نتایج نشان داد کربن فعال در حذف
، دیمتریدازول،آنتیبیوتیکهایی از جمله آموکسی سیلین
 پنیسیلین و غیره در شرایط، سفالکسین،سولفامتوکسین
عملیاتی مشخص مورد استفاده قرار گرفته و متوسط راندمان
 همچنین جاذب رس در حذف.) گزارش شد%100-74( حذف
-87( آموکسی سیلین و سیپروفلوکساسین متوسط راندمان حذف
 تتراسایکلین و،) و ضایعات کشاورزی در حذف سولفامتازین%99
 همچنین. استنتاج شد%100 سفتیفور راندمان حذف تقریبا
تحقیقات مربوط به مکانیسم جذب سطحی نشان میدهد هرچقدر
اندرکنش بین گروههای عاملی جاذب و آنتیبیوتیک قویتر باشد
جذب بهتر صورت گرفته ولی احیا کردن جاذب مشکل خواهد
 درصورت وجود پیوندهای هیدروژنی جذب سطحی شیمیایی.بود
بر جذب سطحی فیزیکی غالب شده و طبیعتا احیا کردن جاذب
 در طراحی، در مالحظات اقتصادی.سختتر خواهد بود
سیستمهای جداسازی بهروش جذب سطحی باید توازنی بین
، بهعبارتی دیگر.راندمان حذف و هزینه احیای جاذب برقرار باشد
 راندمان حذف باال لزوما نقطه،درصورت گرانقیمت بودن جاذب
 زیرا احیا کردن آن نیز باید مقرون بهصرفه،قوت جاذب نبوده
 این نتایج نشان میدهد ضایعات کشاورزی بهعلت ارزان.باشد
 از طرفی در دسترس بودن و راندمان.بودن نیاز به احیا ندارند
حذف باالی آن محققین را متمایل به استفاده از این نوع جاذبها
.در مطالعات سالهای اخیر کرده است

 مراجع-8
Adams, C., Wang, Y., Loftin, K., and Meyer, M., (2002),
"Removal of antibiotics from surface and distilled
water in conventional water treatment processes",
Journal of Environmental Engineering, 128, 253-260.
Ahmad, M., Rajapaksha, A.U., Lim, J.E., Zhang, M.,
Bolan, N., Mohan, D., Vithanage, M., Lee, S.S., and
Ok, Y.S., (2014), "Biochar as a sorbent for
contaminant management in soil and water: a review",
Chemosphere, 99, 19-33.
Ahmedna, M., Marshall, W., and Rao, R., (2000),
"Production of granular activated carbons from select
agricultural by-products and evaluation of their
physical, chemical and adsorption properties",
Bioresource Technology, 71, 113-123.
Akhtar, J., Amin, N.S., and Aris, A., (2011), "Combined
adsorption and catalytic ozonation for removal of
sulfamethoxazole using Fe2O3/CeO2 loaded activated
carbon", Chemical Engineering Journal, 170, 136144.
Aksu, Z., and Tunç, Ö., (2005), "Application of
biosorption for penicillin G removal: Comparison
with activated carbon", Process Biochemistry, 40,
831-847.
Al-Khateeb, L.A., Almotiry, S., and Salam, M.A., (2014),
"Adsorption of pharmaceutical pollutants onto
graphene nanoplatelets", Chemical Engineering
Journal, 248, 191-199.
Ali, I., and Gupta, V., (2006), "Advances in water
treatment by adsorption technology", Nature
Protocols, 1, 26-61.
Alidadi, H., Dolatabadi, M., Mehrabpour, M., and
Dehghan, A., (2017), "The efficacy of ciprofloxacin
removal by Chitosan/Zeolite composite from aqueous
solution: Response surface methodology, kinetic and

1398  زمستان،4  شماره،سال چهارم

 پینوشتها-7
1- Biodegradation
2- Photocatalysis
3- Pressure Swing Adsorption
4- Temperature Swing Adsorption
5- Adsorption
6- Chloramphenicols
7- Macrlides
8- Sulfonamides
9- Tetracyclines
10- Flouroqinolones
11- Imidazoles

47

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

isotherm studies", Journal of Health in the Field, 5, 112.
Ania, C., Parra, J., Menendez, J., and Pis, J., (2007),
"Microwave-assisted regeneration of activated
carbons loaded with pharmaceuticals", Water
Research, 41, 3299-3306.
Ania, C.O., Pelayo, J.G., and Bandosz, T.J., (2011),
"Reactive adsorption of penicillin on activated
carbons", Adsorption, 17, 421-429.
Bajpai, S.K., Bajpai, M., and Rai, N., (2012), "Sorptive
removal of ciprofloxacin hydrochloride from
simulated wastewater using sawdust: Kinetic study
and effect of pH", Water SA, 38, 673-682.
Bathen, D., (2003), "Physical waves in adsorption
technology, An overview", Separation and
Purification Technology, 33, 163-177.
Britton, S.L., (2007), "Supported phosphate and carbonate
salts for heterogeneous catalysis of triglycerides to
fatty acid methyl esters", Ph.D. Thesis, The University
of Wisconsin, Madison.
Bui, T.X., and Choi, H., (2009), "Adsorptive removal of
selected pharmaceuticals by mesoporous silica SBA15", Journal of Hazardous Materials, 168, 602-608.
Bui, T.X., and Choi, H., (2010), "Influence of ionic
strength, anions, cations, and natural organic matter
on the adsorption of pharmaceuticals to silica",
Chemosphere, 80, 681-686.
Chaubal, M.V., Payne, G.F., Reynolds, C.H., and
Albright, R.L., (1995), "Equilibria for the adsorption
of antibiotics onto neutral polymeric sorbents:
Experimental and modeling studies", Biotechnology
and Bioengineering, 47, 215-226.
Dąbrowski, A., Podkościelny, P., Hubicki, Z., and
Barczak, M., (2005), "Adsorption of phenolic
compounds by activated carbon, A critical review",
Chemosphere, 58, 1049-1070.
Demirbas, A., (2009), "Agricultural based activated
carbons for the removal of dyes from aqueous
solutions: a review", Journal of Hazardous Materials,
167, 1-9.
Dordio, A., Miranda, S., Ramalho, J.P., and Carvalho,
A.P., (2017), "Mechanisms of removal of three
widespread pharmaceuticals by two clay materials",
Journal of Hazardous Materials, 323, 575-583.
El-Sheikh, A.H., Newman, A.P., Al-Daffaee, H., Phull,
S., Cresswell, N., and York, S., (2004), "Deposition of
anatase on the surface of activated carbon", Surface
and Coatings Technology, 187, 284-292.
Elmolla, E.S., and Chaudhuri, M., (2012), "The feasibility
of using combined Fenton-SBR for antibiotic
wastewater treatment", Desalination, 285, 14-21.
Esplugas, S., Bila, D.M., Krause, L.G.T., and Dezotti, M.,
(2007), "Ozonation and advanced oxidation
technologies to remove endocrine disrupting
chemicals (EDCs) and pharmaceuticals and personal
care products (PPCPs) in water effluents", Journal of
Hazardous Materials, 149, 631-642.
Fahelelbom, K.M., (2008), "Analysis of certain
tetracyclines and oxytetracyclines through charge
transfer complexation", American Journal of
Pharmacology and Toxicology, 3, 212-218.

Foo, K., and Hameed, B., (2012), "Coconut husk derived
activated carbon via microwave induced activation:
Effects of activation agents, preparation parameters
and adsorption performance", Chemical Engineering
Journal, 184, 57-65.
Geim, A., (2012), "Graphene prehistory", Physica
Scripta, 2012, 1-4.
Geim, A.K., and Novoselov, K.S., (2007), "The rise of
graphene", Nature Materials, 6, 183.
Genç, N., and Dogan, E.C., (2015), "Adsorption kinetics
of the antibiotic ciprofloxacin on bentonite, activated
carbon, zeolite, and pumice", Desalination and Water
Treatment, 53, 785-793.
Genç, N., Dogan, E.C., and Yurtsever, M., (2013),
"Bentonite for ciprofloxacin removal from aqueous
solution", Water Science and Technology, 68, 848855.
Grover, D., Zhou, J., Frickers, P., and Readman, J.,
(2011), "Improved removal of estrogenic and
pharmaceutical compounds in sewage effluent by full
scale granular activated carbon: Impact on receiving
river water", Journal of Hazardous Materials, 185,
1005-1011.
Halling-Sørensen, B., Nielsen, S.N., Lanzky, P.,
Ingerslev, F., Lützhøft, H.H., and Jørgensen, S.,
(1998), "Occurrence, fate and effects of
pharmaceutical substances in the environment, A
review", Chemosphere, 36, 357-393.
Han, R., Ding, D ,.Xu, Y., Zou, W., Wang, Y., Li, Y., and
Zou, L., (2008), Use of rice husk for the adsorption of
congo red from aqueous solution in column mode",
Bioresource Technology, 99, 2938-2946.
Hassani, G., Babaei, A., Takdastan, A., Shirmardi, M.,
Yousefian, F., and Mohammadi, M., (2016),
"Occurrence and fate of 17β-estradiol in water
resources and wastewater in Ahvaz, Iran", Global Nest
Journal, 18, 855-866.
Heydari, M., and Hajar, S., (2011), "Inhibition effect of
antibiotics ciprofloxacin and ofloxacin and hormone
stradiol 17 valerat on the methanogenic activity of
anaerobic biomass", Iranian Journal of Health and
Environment, 4, 189-200.
Ho, Y., and Mckay, G., (1999), "Batch lead (II) removal
from aqueous solution by peat: equilibrium and
kinetics", Transactions of the Institution of Chemical
Engineers, 77, 165-173.
Huang, L., Sun ,Y., Wang, W., Yue, Q., and Yang, T.,
(2011), "Comparative study on characterization of
activated carbons prepared by microwave and
conventional heating methods and application in
removal of oxytetracycline (OTC)", Chemical
Engineering Journal, 171, 1446-1453.
Jung, C., Park, J., Lim, K. H., Park, S., Heo, J., Her, N.,
Oh, J., Yun, S., and Yoon, Y., (2013), "Adsorption of
selected endocrine disrupting compounds and
pharmaceuticals on activated biochars", Journal of
Hazardous Materials, 263, 702-710.
Kakavandi, B., Takdastan, A., Jaafarzadeh, N., Azizi, M.,
Mirzaei, A., and Azari, A., (2016), "Application of
Fe3O4@ C catalyzing heterogeneous UV-Fenton
system for tetracycline removal with a focus on

1398  زمستان،4  شماره،سال چهارم

48

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

optimization by a response surface method", Journal
of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,
314, 178-188.
Kim, S., Shon, H., and Ngo, H., (2010), "Adsorption
characteristics of antibiotics trimethoprim on
powdered and granular activated carbon", Journal of
Industrial and Engineering Chemistry, 16, 344-349.
Kümmerer, K., (2009), "Antibiotics in the aquatic
environment, A review, part I", Chemosphere, 75,
417-434.
Kümmerer, K., and Henninger, A., (2003), "Promoting
resistance by the emission of antibiotics from hospitals
and households into effluent", Clinical Microbiology
and Infection, 9, 1203-1214.
Kyzas, G.Z., Koltsakidou, A., Nanaki, S.G., Bikiaris,
D.N., and Lambropoulou, D.A., (2015), "Removal of
beta-blockers from aqueous media by adsorption onto
graphene oxide", Science of the Total Environment,
537, 411-420.
Kyzas, G.Z., Kostoglou, M., Lazaridis, N.K.,
Lambropoulou, D.A., and Bikiaris, D.N., (2013),
"Environmental friendly technology for the removal
of pharmaceutical contaminants from wastewaters
using modified chitosan adsorbents", Chemical
Engineering Journal, 222, 248-258.
Lee, J.W., Park, H.C., and Moon, H., (1997), "Adsorption
and desorption of cephalosporin C on nonionic
polymeric sorbents", Separation and Purification
Technology, 12, 1-11.
Liu, P., Liu, W.-J., Jiang, H., Chen, J.-J., Li, W.-W., and
Yu, H.-Q., (2012), "Modification of bio-char derived
from fast pyrolysis of biomass and its application in
removal of tetracycline from aqueous solution",
Bioresource Technology, 121, 235-240.
Liu, Y., Lu, X., Wu, F., and Deng, N., (2011),
"Adsorption and photooxidation of pharmaceuticals
and personal care products on clay minerals, Reaction
Kinetics", Mechanisms and Catalysis, 104, 61-73.
Malik, P.K., (2003), "Use of activated carbons prepared
from sawdust and rice-husk for adsorption of acid
dyes: A case study of Acid Yellow 36", Dyes and
Pigments, 56, 239-249.
Martins, A .C., Pezoti, O., Cazetta, A.L., Bedin, K.C.,
Yamazaki, D.A., Bandoch, G.F., Asefa, T.,
Visentainer, J.V., and Almeida, V.C., (2015),
"Removal of tetracycline by NaOH-activated carbon
produced from macadamia nut shells: kinetic and
equilibrium studies", Chemical Engineering Journal,
260, 291-299.
Martucci, A., Pasti, L., Marchetti, N., Cavazzini, A.,
Dondi, F., and Alberti, A., (2012), "Adsorption of
pharmaceuticals from aqueous solutions on synthetic
zeolites", Microporous and Mesoporous Materials,
148, 174-183.
Mcardell, C. S., Molnar, E., Suter, M. J.-F., and Giger,
W., (2003), "Occurrence and fate of macrolide
antibiotics in wastewater treatment plants and in the
Glatt Valley Watershed, Switzerland", Environmental
Science and Technology, 37, 5479-5486.
Méndez-Díaz, J., Prados-Joya, G., Rivera-Utrilla, J.,
Leyva-Ramos, R., Sánchez-Polo, M., Ferro-García,

M., and Medellín-Castillo, N., (2010), "Kinetic study
of the adsorption of nitroimidazole antibiotics on
activated carbons in aqueous phase", Journal of
Colloid and Interface Science, 345, 481-490.
Mitchell, S.M., Subbiah, M., Ullman, J.L., Frear, C., and
Call, D.R., (2015), "Evaluation of 27 different
biochars for potential sequestration of antibiotic
residues in food animal production environments",
Journal of Environmental Chemical Engineering, 3,
162-169.
Motsi, T., Rowson, N., and Simmons, M., (2009),
"Adsorption of heavy metals from acid mine drainage
by natural zeolite", International Journal of Mineral
Processing, 92, 42-48.
Moussavi, G., Alahabadi, A., Yaghmaeian, K., and
Eskandari, M., (2013), "Preparation, characterization
and adsorption potential of the NH4Cl-induced
activated carbon for the removal of amoxicillin
antibiotic from water", Chemical Engineering
Journal, 217, 119-128.
Pan, B., Pan, B., Zhang, W., Lv, L., Zhang, Q., and Zheng,
S., (2009), "Development of polymeric and polymerbased hybrid adsorbents for pollutants removal from
waters", Chemical Engineering Journal, 151, 19-29.
Pocostales, P., Álvarez, P., and Beltrán, F., (2011),
"Catalytic ozonation promoted by alumina-based
catalysts for the removal of some pharmaceutical
compounds from water", Chemical Engineering
Journal, 168, 1289-1295.
Poulopoulos, S.G., and Inglezakis, V.J., (2006),
Adsorption, ion exchange and catalysis: Design of
operations and environmental applications, Elsevier,
1, 264.
Pouretedal, H., and Sadegh, N., (2014), "Effective
removal of Amoxicillin, Cephalexin, Tetracycline and
Penicillin G from aqueous solutions using activated
carbon nanoparticles prepared from vine wood",
Journal of Water Process Engineering, 1, 64-73.
Putra, E. K., Pranowo, R., Sunarso, J., Indraswati, N., and
Ismadji, S., (2009), "Performance of activated carbon
and bentonite for adsorption of amoxicillin from
wastewater: Mechanisms, isotherms and kinetics",
Water Research, 43, 2419-2430.
Qiang, Z., and Adams, C. (2004), "Potentiometric
determination of acid dissociation constants (pKa) for
human and veterinary antibiotics", Water Research,
38, 2874-2890.
Ramos, A.M.A., Otero, M., and Rodrigues, A.E., (2004),
"Recovery of Vitamin B12 and cephalosporin-C from
aqueous solutions by adsorption on non-ionic
polymeric adsorbents", Separation and Purification
Technology, 38, 85-98.
Rivas, F., Gimeno, O., and Borallho, T., (2012),
"Aqueous pharmaceutical compounds removal by
potassium monopersulfate. Uncatalyzed and catalyzed
semicontinuous experiments", Chemical Engineering
journal, 192, 326-333.
Rivera-Utrilla, J., Prados-Joya, G., Sánchez-Polo, M.,
Ferro-García, M., and Bautista-Toledo, I., (2009),
"Removal of nitroimidazole antibiotics from aqueous
solution by adsorption/bioadsorption on activated
carbon", Journal of Hazardous Materials, 170, 298-

1398  زمستان،4  شماره،سال چهارم

49

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Worch, E., (2012), Adsorption technology in water
treatment: Fundamentals, processes, and modeling,
Walter de Gruyter.
Xie, M., Chen, W., Xu, Z., Zheng, S., and Zhu, D., (2014),
"Adsorption of sulfonamides to demineralized pine
wood
biochars
prepared
under
different
thermochemical
conditions",
Environmental
Pollution, 186, 187-194.
Xu, X., Cao, X., and Zhao, L., (2013), "Comparison of
rice husk-and dairy manure-derived biochars for
simultaneously removing heavy metals from aqueous
solutions: Role of mineral components in biochars",
Chemosphere, 92, 955-961.
Xu, Z., Zhang, Q., and Fang, H.H. (2003), "Applications
of porous resin sorbents in industrial wastewater
treatment and resource recovery", Critical Reviews in
Environmental Science and Technology, 33, 363-389.
Yan, C., Yang, Y., Zhou, J., Liu, M., Nie, M., Shi, H., and
Gu, L., (2013), "Antibiotics in the surface water of the
Yangtze Estuary: occurrence, distribution and risk
assessment", Environmental Pollution, 175, 22-29.
Yang, J.-F., Ying, G.-G., Zhao, J.-L., Tao, R., Su, H.-C.,
and Liu, Y.-S., (2011), "Spatial and seasonal
distribution of selected antibiotics in surface waters of
the Pearl Rivers, China", Journal of Environmental
Science and Health, Part B, 46, 272-280.
Yao, Y., Gao, B., Chen, H., Jiang, L., Inyang, M.,
Zimmerman, A.R., Cao, X., Yang, L., Xue, Y., and Li,
H., (2012), "Adsorption of sulfamethoxazole on
biochar and its impact on reclaimed water irrigation",
Journal of Hazardous Materials, 209, 408-413.
Yu, Z., Peldszus, S., Anderson, W.B., and Huck, P.M.,
(2005), "Adsorption of selected pharmaceuticals and
endocrine disrupting substances by GAC at low
concentration levels", Proceedings of AWWA Water
Quality and Technology Conference, 1-16.
Zadaka, D., Nir, S., Radian, A., and Mishael, Y.G.,
(2009), "Atrazine removal from water by polycation–
clay composites: Effect of dissolved organic matter
and comparison to activated carbon", Water Research,
43,677-683.
Zheng, H., Wang, Z., Zhao, J., Herbert, S., and Xing, B.,
(2013), "Sorption of antibiotic sulfamethoxazole
varies with biochars produced at different
temperatures", Environmental Pollution, 181, 60-67.
Zhu, J., Wang, T., Zhu, R., Ge, F., Wei, J., Yuan, P., and
He, H., (2011), "Novel polymer/surfactant modified
montmorillonite hybrids and the implications for the
treatment of hydrophobic organic compounds in
wastewaters", Applied Clay Science, 51, 317-322.

1398  زمستان،4  شماره،سال چهارم

305.
Robberson, K., Waghe, A., Sabatini, D., and Butler, E.,
(2006), "Adsorption of the quinolone antibiotic
nalidixic acid onto anion-exchange and neutral
polymers", Chemosphere, 63, 934-941.
Roosta, M., Ghaedi, M., Daneshfar, A., Sahraei, R., and
Asghari, A., (2014a), "Optimization of the ultrasonic
assisted removal of methylene blue by gold
nanoparticles loaded on activated carbon using
experimental design methodology", Ultrasonics
Sonochemistry, 21, 242-252.
Roosta, M., Ghaedi ,M., Shokri, N., Daneshfar, A.,
Sahraei, R., and Asghari, A., (2014b), "Optimization
of the combined ultrasonic assisted/adsorption method
for the removal of malachite green by gold
nanoparticles loaded on activated
carbon:
experimental design", Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 118, 5565.
Sarker, S.D., Latif, Z., and Gray, A.I., (2005), Natural
products isolation, Springer Science & Business
Media.
Scordino, M., Di Mauro, A., Passerini, A. & Maccarone,
E. (2003), "Adsorption of flavonoids on resins:
Hesperidin", Journal of Agricultural and Food
Chemistry, 51, 6998-7004.
Stackelberg, P.E., Gibs, J., Furlong, E.T., Meyer, M.T.,
Zaugg, S.D., and Lippincott, R.L., (2007), "Efficiency
of conventional drinking-water-treatment processes in
removal of pharmaceuticals and other organic
compounds", Science of the Total Environment, 377,
255-272.
Stumm-Zollinger, E., and Fair, G.M., (1965),
"Biodegradation of steroid hormones", Journal of
Water Pollution Control Federation, 37, 1506-1510.
Takdastan, A., Mahvi, A.H., Lima, E.C., Shirmardi, M.,
Babaei, A.A., Goudarzi, G., Neisi, A., Heidari Farsani,
M., and Vosoughi, M., (2016), "Preparation,
characterization, and application of activated carbon
from low-cost material for the adsorption of
tetracycline antibiotic from aqueous solutions", Water
Science and Technology, 74, 2349-2363.
Teixidó, M., Pignatello, J.J., Beltrán, J.L., Granados, M.,
and Peccia, J., (2011), "Speciation of the ionizable
antibiotic sulfamethazine on black carbon (biochar)",
Environmental Science and Technology, 45, 1002010027.
Thiele‐Bruhn, S., (2003), "Pharmaceutical antibiotic
compounds in soils, A review", Journal of Plant
Nutrition and Soil Science, 166, 145-167.
Thomas, W.J., and Crittenden, B.D., (1998), Adsorption
technology and design, Butterworth-Heinemann.
Torres-Pérez, J., Gérente, C., and Andrès, Y., (2012),
"Sustainable activated carbons from agricultural
residues dedicated to antibiotic removal by
adsorption", Chinese Journal of Chemical
Engineering, 20, 524-529.
Wang, S., Ng, C.W., Wang, W., Li, Q , and Hao, Z.,
(2012), "Synergistic and competitive adsorption of
organic dyes on multiwalled carbon nanotubes",
Chemical Engineering Journal, 197, 34-40.

50

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Journal of Water and Wastewater
Science and Engineering (JWWSE)
Vol. 4, No. 4, PP. 51-59, Winter 2020
DOI: 10.22112/jwwse.2020.178145.1155

نشریه علمی
علوم و مهندسی آب و فاضالب
1398  زمستان،59-51  صفحات،4  شماره،سال چهارم

Research Paper

A System Dynamics Approach to Analyze
Reservoir Operation of Gerati Dam (Iran)
Abbas Akbarzadeh1 and Maryam Abareshi2*
1- Assistant Professor, WRI, Head of Tehran Higher
Education and Research Complex, Tehran, Iran.
2- PhD in Water Engineering, Tehran Higher
Education and Research Complex, Tehran, Iran.
Corresponding
author,
Email:
*
Abareshi.maryam@yahoo.com
Received: 10/04/2019
Revised: 18/12/2019
Accepted: 05/01/2020

One of the important approaches to allocate water
resources is system dynamics approach. In this
research, the water allocation from the Gerati Dam
reservoir was investigated using the system dynamics
approach. Model input data included meteorological
and hydrological data, downstream water demands (in
this study, environmental and agricultural demands)
and reservoir geometry. The model developed in the
VENSIM software is able to calculate the volume of
water being released from Gerati dam based on input
data and continuity equation (water balance of
reservoir) to supply downstream demands with respect
to the maximum allowable lack. The analysis of the
reservoir performance indicated that the Gerati dam
can prioritize the environmental demand and then
supply the water needed in the agricultural sector,
according to the cropping pattern, in the area of 1217
hectares for the first 25 years and in the area of 1050
hectares for the second 25 years of the operating
period. Also, as a result of the construction of the
Gerati dam, net revenue per cubic meter of agricultural
water will increase from 671 Rials to 2604 Rials. In
addition, after the implementation of the plan, in
addition to providing the total forage required in the
present situation, 18550 livestock units could be added
to the current livestock units of the region to make
entrepreneurship for the residents and improve the
economic situation of the villagers.
Keywords: Water Resources Allocation, System
Dynamics, Gerati Dam, VENSIM Model.
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پویاییهای سیستم
*2ابارشی

 و مریم1عباس اکبرزاده

 رئیس مجتمع عالی آموزشی و،ـ استادیار مؤسسه تحقیقات آب1
. ایران، تهران،پژوهشی تهران
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یکی از رویکردهای مهم مطرح در تخصیص منابع آب استفاده از رویکرد
 در این تحقیق با استفاده از مدل پویایی.پویایی های سیستم است
 مدل تخصیص آب سد مخزنی گراتیVENSIM سیستم در محیط
 شامل اطالعات پایه هواشناسی و، اطالعات ورودی مدل.بررسی شد
، نیاز آبی منطقه پایاب سد (در این تحقیق،هیدرولوژی منطقه طرح
.حقابه زیستمحیطی و کشاورزی) و مشخصات هندسی مخزن سد است
 قادر است با تحلیل اطالعاتVENSIM مدل تهیه شده در محیط
 حجم تنظیمی،)ورودی و براساس معادله پیوستگی (بیالن آب مخزن
مخزن برای تأمین نیازهای آبی پایاب سد را با توجه به حداکثر کمبود
 نتایج تحلیل عملکرد مخزن سد حاکی از آن.مجاز دوره محاسبه نماید
 آب،است که سد گراتی میتواند با اولویت تأمین حقابه زیستمحیطی
مورد نیاز در بخش کشاورزی را نیز با توجه به الگوی کشت منطقه در
 سال اول و در مساحتی بالغ بر25  هکتار در1217 مساحتی بالغ بر
 سال دوم دوره بهرهبرداری بهطور مطمئن تأمین25  هکتار در1050
 درآمد خالص هر مترمکعب، همچنین در نتیجه احداث سد گراتی.نماید
. ریال افزایش پیدا خواهد کرد2604  ریال به671 آب کشاورزی از
بهعالوه پس از اجرای طرح میتوان عالوهبر تأمین کل علوفه مورد نیاز
 واحد دامی بهمیزان واحد دامی فعلی18550 ،در شرایط فعلی منطقه
 وضعیت اقتصادی،منطقه اضافه نمود تا عالوه بر کارآفرینی برای اهالی
.روستائیان بهبود یافته و موجبات ثبات آنها در روستا فراهم آید
 سد مخزنی، پویاییهای سیستم، تخصیص منابع آب:کلمات کلیدی
.VENSIM  مدل،گراتی

میشود .بدین ترتیب میتوان پاسخگوی صددرصد نیازهای آبی از
طریق منابع آب زیرزمینی بود.
ایمانیزادهشریفپور و اسماعیلی ( )1394مدیریت عرضه و
تقاضای آب در سد مخزنی صفا را به کمک مدل  VENSIMمورد
بررسی قرار دادند .در تحقیق ایشان مشخص شد که با کاهش 30
درصدی مقدار نیاز شرب و صنعت در طول دوره بهرهبرداری ،طرح
جوابگوی اهداف خود خواهد بود .کدخداحسینی و همکاران
( )1396نیز سناریوهای مختلف تخصیص منابع آب سد چغاخور
از جمله تغییر در روش محاسبه نیاز زیستمحیطی ،افزایش بازده
آبیاری و تغییر در سطح زیر کشت را به کمک روش پویاییهای
سیستم در محیط  VENSIMمورد ارزیابی قرار دادند .نتایج مدل
نشان داد که سد چغاخور در بهینهترین حالت میتواند نیاز آبی
 1600هکتار از اراضی آبخور را تأمین کند .بهعالوه مشخص شد
با انجام آبیاری تحت فشار و افزایش  30درصدی بازده آبیاری،
میتوان سطح زیر کشت با آبیاری سطحی را از  300به 390
هکتار افزایش داد.
فتوکیان و همکاران ( )1396نیز به مدلسازی پویای سیستم
سد مخزنی یامچی در محیط نرمافزار  VENSIMبا اعمال الگوی
بهینه کشت برای تدوین سیاست بهرهبرداری پرداختند .نتایج
حاصل از تحقیق ایشان نشان داد که اعمال الگوی کشت بهینه
پیشنهادی باعث کاهش کمبود کلی آب در حدود  43درصد و
افزایش شاخصهای پایداری در مقایسه با ادامه روند بهرهبرداری
کنونی میشود .عالوهبر کلیه موارد فوق ،موضوع تخصیص بهینه
منابع آبی در حوضههای آبریز دیگری نیز از جمله زنجانرود ،دره-
رود ،نازلوچای و حوضه آبریز سد علویان مورد مطالعه قرار گرفته
است (محمدی و همکاران1388 ،؛ آقاباالیی و همکاران1391 ،؛
احمدی و همکاران1394 ،؛ فاضل مدرس و همکاران.)1391 ،
در این پژوهش ،طرح تخصیص منابع آب حوضه آبریز سد
گراتی با در نظر گفتن رویکرد پویاییهای سیستم در محیط
نرمافزار  VENSIMمدلسازی و تحلیل میشود .ابتدا اطالعات
اولیه مورد نیاز از جمله سری رواناب ماهانه ،تبخیر از سطح مخزن،
توزیع ماهانه نیازهای آبی پایاب سد و  ...تهیه میشوند .سپس
عملکرد مخزن سد گراتی در تأمین نیازهای پایاب ارزیابی میشود.
هم چنین تأثیر اجرای طرح سد گراتی بر درآمد خالص هر
مترمکعب آب مصرفی در حوزه کشاورزی و بر دامپروری منطقه
مورد مطالعه قرار میگیرد.

 -1مقدمه
ایران بهعنوان یکی از کشورهای خاورمیانه ،روی کمربند خشک
جهان واقع شده و بیش از نیمی از مساحت آن از بیابانها تشکیل
شده است .در چنین شرایطی اعمال مدیریت صحیح بر منابع آبی
میتواند بهمیزان زیادی محدودیتها و مشکالت ناشی از کمبود
منابع آب را تعدیل نماید .بهمنظور مدیریت کارآمد منابع آب
میتوان از علم پویاییهای سیستم بهعنوان ابزاری مدیریتی برای
شبیهسازی سیستمهای پیچیده منابع آب استفاده نمود که ارتباط
بین عناصر مختلف سیستم را بهصورت روابط علت و معلولی
تعریف نموده و امکان مدیریت پارامترها را فراهم میآورد
) .(Sterman, 2000یکی از ابزارهای قدرتمند در مطالعه
سیستمهای منابع آب ،نرمافزار  VENSIMاست .این نرمافزار ،ابزار
مدلسازی تصویری با قابلیت تجسم ،پردازش ،بهینهسازی و
تحلیل سیاستهای پیچیده سیستمهای منابع آب است .در واقع
این نرمافزار ،ارزیابی رفتار سیستمها در شرایط فعلی و آینده را
تسریع و تسهیل نموده و پیامدهای نامعلوم تصمیمگیریهای
مختلف را آشکار میسازد .همچنین با برخورداری از قابلیت
بهینهسازی ،امکان واسنجی سریع مدلها و حصول جواب بهینه
را نیز فراهم میآورد ).(Pereira, 2012
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه کاربرد پویاییهای سیستم
در مدیریت منابع آبی در ایران و سایر کشورها ( Leal Neto et
al., 2006; Langsdale et al., 2007; Yang et al., 2008; Yang

; )et al., 2015; Kotir et al., 2016انجام شده است که در ادامه
برای رعایت اختصار به معرفی برخی از پژوهشهای انجام شده در
این حوزه در ایران پرداخته میشود .میثاقی و همکاران ()1392
با استفاده از روش پویاییهای سیستم و با درنظر گرفتن کلیه
منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی و تمامی مصارف ،به
مدل سازی منابع آب در حوضه آبریز نیشابور پرداختند تا
راهکارهایی برای بهبود وضعیت منابع آبی منطقه و خروج از
وضعیت بحرانی کنونی اتخاذ نمایند .ارشدی و باقری ()1392
سیستم منابع آب حوضه کارون را از منظر پایداری به کمک
رویکرد پویاییهای سیستم و نرمافزار  VENSIMتحلیل نمودند.
نتایج مطالعه نشان داد که خطرات و سناریوی بیرونی در مقایسه
با سیاستهای حاکم در کشاورزی ،صنعت و خدمات تأثیر ناچیزی
بر کیفیت آب رودخانه دارد .بهعبارت دیگر ،تمرکز بر نگرش حاکم
و سیاستهای اعمالی برای تأمین غذا و انرژی در حوضه ،باعث
کاهش آسیبپذیری حوضه خواهد شد .اعلمی و همکاران ()1393
نیز اثرات سد مخزنی گلک در جمعآوری جریانهای سیالبی در
زمانهای بارندگی ،تأمین نیازهای منطقه و تغذیه آبخوان آبرفتی
دشت پاییندست سد را به کمک مدلسازی پویا بررسی نمودند.
مطالعات ایشان حاکی از آن است که احداث سد تغذیهای گلک
باعث تزریق ساالنه  2میلیونمترمکعب از طریق پخش سیالب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
 -1-2حوضه مورد مطالعه
محدوده مطالعاتی و حوضه آبریز رودخانه کال والیت (گراتی)،
در استان خراسان شمالی و در ناحیه شمال غرب این استان در
52

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1398

سد و شبکه آبیاری گراتی در استان را نشان میدهد.

فاصله  20کیلومتری جنوب شرق شهرستان اسفراین قرار دارد.
حوضه آبریز رودخانه در مختصات جغرافیایی  57 34تا58 8
طول شرقی و  36 49تا  37 4عرض شمالی واقع است.
بلندترین نقطه حوضه  3084متر از سطح دریا ارتفاع دارد.
با هدف استفاده بهینه از رواناب رودخانه فصلی گراتی و
دستیابی به آب مطمئن کشاورزی در منطقه ،مطالعاتی پیرامون
احداث سد مخزنی گراتی بر روی رودخانه گراتی در باالدست
روستای گراتی و در فاصله حدود  25کیلومتری جنوب شرق
شهرستان اسفراین انجام شده است .رودخانه گراتی که از ارتفاعات
شاه جهان در شمال حوضه آبریز منشأ میگیرد ،در پائیندست
روستای گراتی به رودخانه بیدواز اسفراین پیوسته و وارد کال شور
اسفراین میشود .محور سد در مختصات جغرافیایی طول
 57 3436/4و عرض  36 5420/07قرار دارد .ارتفاع محل
سد از سطح دریا  1220متر است و مساحت حوضه آبریز رودخانه
گراتی تا محل سد در حدود  723کیلومتر مربع میباشد
(مهندسین مشاور آبپوی .)1393 ،شکل  1موقعیت محل طرح

 -2-2اطالعات پایه
رودخانه گراتی بهدلیل ماهیت سیالبی و فقدان جریان دائم،
فاقد ایستگاه هیدرومتری است .از اینرو بهمنظور برآورد آبدهی
ساالنه رودخانه گراتی در یک دوره طوالنی مدت و توزیع ماهانه
آن در طول دوره ،از دادههای ایستگاه هیدرومتری بیدواز اسفراین
در مجاورت حوضه آبریز مورد مطالعه در بازه زمانی سال آبی
 1338-1337تا پایان سال آبی  1387-1386استفاده شده است.
براساس دادههای مشاهداتی در این بازه زمانی ،حجم رواناب
ماهانه (برمبنای تعداد روزهای هر ماه) و بهتبع آن ،حجم رواناب
ساالنه محاسبه شد .متوسط ساالنه حجم رواناب ورودی به مخزن
سد  15/70میلیون مترمکعب برآورد شده است .متوسط ماهانه
حجم رواناب بهعالوه مقادیر ارتفاع تبخیر ماهانه از سطح مخزن
در محل سد گراتی در جدول  1ارائه شده است.

شکل  -1موقعیت محل طرح سد و شبکه آبیاری گراتی در استان

همچنین با توجه به دبی ویژه رسوب حوضه معادل 621/2
تن در کیلومتر مربع در سال و با درنظر گرفتن مساحت حوضه
حدود  723کیلومتر مربع و رواناب ساالنه برابر 15/70میلیون
مترمکعب ،غلظت رسوب رودخانه برابر 28/6کیلوگرم بر مترمکعب
رواناب بهدست میآید (مهندسین مشاور آبپوی .)1393 ،نیاز
آبی ساالنه هر هکتار از اراضی کشاورزی پائیندست نیز 5757/7
مترمکعب برآورد شده و توزیع ماهانه آن در جدول  1ارائه شده
است .بهعالوه در مجوز تخصیص طرح گراتی ساالنه  0/82میلیون
مترمکعب نیاز زیستمحیطی بهعنوان حقابه زیستمحیطی
منظور شده که توزیع ماهانه آن براساس جدول  1است
(مهندسین مشاور آبپوی.)1393 ،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -3-2مدلسازی پویای بهرهبرداری از مخزن
در این پژوهش با استفاده از ابزار پویایی سیستم و نرمافزار
 ،VENSIMطرح تخصیص بهینه منابع آب حوضه آبریز رودخانه
گراتی مورد مطالعه و مدلسازی قرار گرفته است .شکل  2نمودار
علت و معلولی حاکم بر مدل مخزن سد گراتی را نشان میدهد.
در این شکل که براساس معادله پیوستگی یا بهعبارت دیگر ،بیالن
آبی مخزن سد گراتی ترسیم شده است inflow ،رواناب ورودی،
 evaporationتبخیر از سطح مخزن spill ،حجم سرریزی و
 outflowحجم آب رهاسازی شده از سد است که صرف تأمین
حقابه زیستمحیطی و آبیاری اراضی کشاورزی پایاب سد میشود.
با ورود رواناب به مخزن ،چنانچه تراز آب مخزن به تراز نرمال
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اعمال حداکثر کمبود قابل قبول در طول دوره شبیهسازی که در
این مطالعه بهترتیب برابر با  %4زیستمحیطی و  %7کشاورزی (با
توجه به تنش آبی قابل تحمل توسط الگوی کشت منطقه متشکل
از گندم ،جو و سورگوم) در نظر گرفته شد ،سطح زیر کشت اراضی
پایاب سد و حجم تنظیمی مخزن در جهت تأمین پایدار نیازهای
آبی پایین دست سد محاسبه میشود .دوره آماری انتخاب شده
برای شبیهسازی عملکرد مخزن سد ،یک دوره  50ساله از سال
آبی  1338-1337تا  1387-1386بالغ بر  600ماه است .الزمبه
ذکر است که در کمیسیون تخصیص مدیریت منابع آب ،تخصیص
 7میلیون مترمکعب آب برای اراضی کشاورزی و  0/82میلیون
مترمکعب برای زیستمحیطی تصویب شده است.

برسد ،حجم آب مازاد بر حجم نرمال از طریق سرریز به پایاب
تخلیه میشود .از طرف دیگر ،با توجه به مقادیر ارتفاع تبخیر
ماهانه (جدول  )1و سطح مخزن متناظر با تراز آب موجود (که
براساس منحنی ترازـ سطح ()volume-elevation look up
درونیابی میشود) ،حجم تبخیر ماهانه بهدست میآید .پس از
کسر احجام سرریز احتمالی و تبخیر ماهانه ،حجم آب موجود در
مخزن محاسبه میشود که البته حجم غیرفعال آن (ذیل تراز آبگیر
پایین در  25سال اول بهرهبرداری و ذیل تراز آبگیر باال در 25
سال دوم بهرهبرداری) قابل استفاده نیست .حجم فعال نیز
بهمنظور تأمین حقابه زیستمحیطی و مشروب نمودن اراضی
کشاورزی پایاب بهصورت ماهانه رهاسازی میشود .با استفاده از
این مدل و با اولویت تأمین حقابه مصوب زیستمحیطی و نیز با

جدول  -1متوسط ماهانه حجم رواناب ،ارتفاع تبخیر و حجم نیاز آبی در محل طرح سد گراتی
(مهندسین مشاور آبپوی)1393 ،
رواناب

تبخیر

تقاضای کشاورزی

تقاضای زیستمحیطی

(میلیون مترمکعب)

(میلیمتر)

(مترمکعب بر هکتار)

(میلیون مترمکعب)

مهر

0/36

133/5

345/0

0/02

آبان

1/05

59/6

238/2

0/03

آذر

1/71

32/3

82/1

0/02

دی

1/90

20/9

0/0

0/02

بهمن

2/01

28/7

57/5

0/02

اسفند

2/64

53/6

525/7

0/04

فروردین

2/92

124/0

1404/5

0/17

اردیبهشت

2/31

208/7

1872/7

0/22

خرداد

0/80

319/9

386/0

0/09

تیر

0/00

397/6

230/0

0/09

مرداد

0/00

354/3

353/2

0/05

شهریور

0/00

244/2

262/8

0/05

ساالنه

15/70

1977/3

5757/7

0/82

ماه

روند تحلیل عملکرد مخزن بدین صورت است که ابتدا با توجه
به حجم رسوبات ورودی به مخزن سد در  25سال ابتدای دوره
بهرهبرداری بالغ بر  9/7میلیون مترمکعب ،توزیع رسوب در مخزن
بهروش کاهش سطح به کمک نرمافزار کارون  88که برای
بهرهبرداری در صنعت سدسازی و بهطور عمده بهمنظور انجام
محاسبات توزیع رسوب در مخازن و نیز روندیابی سیل در مخازن
طراحی شده انجام میپذیرد .سپس از منحنی تراز  -سطح  -حجم
بهدست آمده پس از توزیع رسوب ،در برنامه شبیهسازی مخزن
سد استفاده میشود و حداکثر سطح زیر کشت در  25سال ابتدای
دوره بهرهبرداری محاسبه میشود .این فرآیند بار دیگر بهازای
حجم رسوبات  50ساله تکرار شده و اینبار مدل سطح زیر کشت
در  25سال دوم دوره بهرهبرداری را ارائه میدهد .شکل  3منحنی
تراز  -سطح  -حجم اولیه مخزن و پس از رسوبگذاری  25ساله
و  50ساله را نشان میدهد.

 -3تحلیل عملکرد مخزن سد گراتی
در مرحله مطالعات احداث سد ،تراز آبگیرها نیز بهعنوان یکی از
اجزای اصلی طرح باید تعیین شود .با توجه به عمر مفید سدهای
مخزنی با حجم متوسط و با درجه اهمیت متوسط در مقیاس سد
گراتی که در ایران برابر با  50سال درنظر گرفته میشود و با
پیشبینی دو آبگیر در طرح اولیه برای تأمین حقابه پایاب ،منطقی
است که تراز آبگیر پایین ،باالتر از تراز رسوبات توزیع شده در
مخزن در  25سال اول دوره بهرهبرداری قرار گیرد .از طرف دیگر،
با فرض آنکه این آبگیر در  25سال دوم از عملکرد خارج شده و
آبگیر باال مورد استفاده قرار گیرد ،الزم است که تراز این آبگیر
باالتر از تراز رسوبات توزیع شده در مخزن در  25سال دوم دوره
بهره برداری واقع شود.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -2نمودار علت و معلولی سد مخزنی گراتی
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شکل  -3منحنی تراز  -سطح  -حجم مخزن سد گراتی قبل و بعد از رسوبگذاری

الزم به توضیح است که با توجه به کاهش حجم مفید مخزن
در  25سال دوم دوره بهرهبرداری در نتیجه حجم رسوبات ورودی
به مخزن ،نیاز به تغییر الگوی کشت و یا کاهش سطح زیر کشت
است .با توجه به الگوی کشت منطقه که حدود  %90آن از گندم
و جو و حدود  %10آن از سورگوم تشکیل شده است و اینکه
گندم و جو از کممصرفترین گیاهان هستند ،بنابراین امکان تغییر
الگوی کشت در  25سال دوم دوره بهرهبرداری وجود ندارد .از
طرف دیگر با توجه به اینکه عمر مفید شبکههای آبیاری اراضی
حدود  30سال است ،لذا میتوان در  25سال دوم دوره
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

بهرهبرداری و در زمان بازسازی شبکه اراضی ،زمین زیر کشت
کمتری را مدنظر قرار داد.
نتایج تحلیل عملکرد مخزن سد گراتی در  25سال اول و 25
سال دوم دوره بهرهبرداری در جدول  2ارائه شده است .در این
جدول مقادیر حجم کل مخزن ،حجم مرده ،حجم مفید ،متوسط
ساالنه حجم رواناب و حجم تلفات سرریز و تبخیر و نیز مقادیر
نیاز آبی ،حجم تنظیمی و درصد کمبود دوره به تفکیک برای
مصارف زیستمحیطی و کشاورزی ارائه شدهاند.
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جدول  -2نتایج تحلیل عملکرد مخزن سد گراتی در دوره بهرهبرداری
 25-0سال

 50-26سال

تراز نرمال (متر)

1251

1251

مشخصات مخزن
حجم کل مخزن (میلیون مترمکعب)

29/04

29/04

حجم مرده مخزن (میلیون مترمکعب)

9/70

19/40

حجم مفید مخزن (میلیون مترمکعب)

19/34

9/64

حجم رواناب ساالنه (میلیون مترمکعب)

15/70

15/70

حجم سرریز ساالنه (میلیون مترمکعب)

5/29

7/05

حجم تبخیر ساالنه (میلیون مترمکعب)

2/72

2/24

حجم نیاز ساالنه (میلیون مترمکعب)

0/82

0/82

حجم تأمین ساالنه (میلیون مترمکعب)

0/80

0/79

درصد کمبود ()%

2/39

3/95

سطح زیر کشت (هکتار)

1217

1050

حجم نیاز ساالنه (مترمکعب بر هکتار)

5757/7

5757/7

حجم نیاز ساالنه (میلیون مترمکعب)

7/01

6/05

حجم تأمین ساالنه (میلیون مترمکعب)

6/76

5/62

درصد کمبود ()%

3/51

6/99

حجم نیاز ساالنه کل (میلیون مترمکعب)

7/83

6/87

حجم تأمین ساالنه کل (میلیون مترمکعب)

7/56

6/41

درصد تأمین دوره ()%

96/61

93/38

تقاضای زیستمحیطی

تقاضای کشاورزی

تقاضای کل

در  25سال دوم دوره بهرهبرداری نیز رهاسازی ساالنه بهطور
متوسط  5/62میلیون مترمکعب از مخزن سد ،نیاز  1050هکتار
اراضی کشاورزی پایاب سد را تأمین خواهد نمود.
شکلهای  4تا  7بیانگر نتایج شبیهسازی عملکرد مخزن سد
گراتی از جمله تغییرات ماهانه و ساالنه حجم رواناب ورودی ،حجم
سرریز و تبخیر و حجم آب رهاسازی شده از سد برای تأمین
نیازهای زیستمحیطی و کشاورزی هستند.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مخزن سد گراتی،
با رهاسازی ساالنه بهطور متوسط  0/80میلیون مترمکعب از
مخزن سد ،میتوان  %98نیاز زیستمحیطی منطقه پاییندست
سد را تأمین نمود .همچنین در  25سال ابتدای دوره بهرهبرداری
با رهاسازی ساالنه بهطور متوسط  6/76میلیون مترمکعب از
مخزن سد ،با توجه به نیاز آبی الگوی کشت اراضی کشاورزی
منطقه بالغ بر  5757/7مترمکعب بر هکتار در سال ،این حجم آب
ساالنه پاسخگوی نیاز  1217هکتار اراضی کشاورزی خواهد بود.
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شکل  -6تغییرات ساالنه توزیع نیاز زیستمحیطی و حجم تأمین آب زیستمحیطی در دوره بهرهبرداری
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شکل  -7تغییرات ساالنه توزیع نیاز کشاورزی و حجم تأمین آب کشاورزی در دوره بهرهبرداری

توجه به نیاز آبی پاییندست و افزایش سطح زیرکشت و در نهایت
افزایش درآمد خالص کل منطقه ،الگوی کشت ارائه شده در جدول
 4بهعنوان الگوی کشت توصیه شده معرفی شده است (مهندسین
مشاور آبپوی .)1393 ،از دیگر مزیتهای این الگو میتوان به
مصرف بههنگام آب در موقع پر آبی رودخانه و کاهش حجم ذخیره
آب در سد و در نهایت کاهش تبخیر آب و هزینه ساخت سد از
لحاظ ارتفاع و … دانست.

 -4مقایسه سناریوی توسعه منطقه با سناریوی آینده بدون
طرح
 -1-4کاربری اراضی در محدوده پیشنهادی شبکه
در شرایط فعلی با توجه به کمبود آب کشاورزی 179 ،هکتار
اراضی به کشت آبی 782 ،هکتار به کشت آیش آبی 540 ،هکتار
به کشت دیم و  950هکتار به کشت آیش دیم اختصاص دارد.
الزمبه توضیح است زمین آیششده زمینی است که بهمنظور
استراحت و احیای خاک برای یک دوره معین بدون کشت رها
شود .پیشبینی میشود که در شرایط آینده بدون طرح (وضعیت
آینده منطقه مطالعاتی در شرایطی که سد احداث نشده باشد)،
سطح اراضی زیر کشت آبی به  140هکتار کاهش و سطح اراضی
زیر کشت آیش آبی به  821هکتار افزایش پیدا کند .در صورتیکه
با اجرای طرح سد گراتی ،آب مورد نیاز  1217هکتار از اراضی
پایاب سد بهطور مطمئن تأمین خواهد شد.
ستون دوم و سوم جداول  3و  4ترکیب و تراکم کشت
محصوالت مختلف کشاورزی در شرایط موجود و طرح توسعه
منطقه (آینده با طرح) را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود در وضع موجود ،در حدود  %53از الگوی کشت به غالت
اختصاص دارد که علت این امر را میتوان به انطباق نیاز آبی این
محصوالت با رژیم آبدهی رودخانه گراتی دانست .الزمبه ذکر است
الگوهای کشت متفاوتی در منطقه مورد بررسی قرار گرفته و با
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2-4اقتصاد کشاورزی
هزینههای تولید شامل کلیه هزینههایی است که در مراحل
کاشت ،داشت و برداشت محصوالت به مصرف میرسد .این
هزینهها به سه بخش هزینههای نهادههای کشاورزی ،ماشینآالت
و نیروی انسانی تقسیم میشوند .هزینههای تولید محصوالت
کشاورزی در وضع موجود در جدول  3و در شرایط آینده با طرح
در جدول  4ارائه شده است .بهعالوه در این جداول ،درآمد تولید
هریک از محصوالت کشاورزی نیز با لحاظ نمودن درآمد حاصل از
محصوالت اصلی و فرعی ارائه شدهاند .بدیهی است که با کسر
هزینههای کشاورز از درآمد ناخالص ،درآمد خالص کشاورز تعیین
میشود .بهعالوه با توجه به حجم آب مصرفی در هر هکتار کشت،
درآمد خالص هر مترمکعب آب مصرفی محاسبه شده است (ستون
آخر جداول  3و .)4
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جدول  -3پارامترهای اقتصادی و درآمد هر هکتار کشت در شرایط وضع موجود

ردیف

محصول

نسبت کاشت

(ریال)

درآمد ناخالص

1

9010250

581511

676778

2129768

3388056

5622194

8378

671

الگوی کشت

کشاورزی

5

هندوانه
بذری

0/35

3500000

178238

152513

1284413

1615163

1884838

3054

617

نهادههای

ماشینآالت

نیروی انسانی

4

پنبه

0/07

787500

60270

36383

202493

299145

488355

815

600

(ریال)

3

چغندرقند

0/05

762750

34125

81638

218663

334425

428325

945

453

درآمد خالص

2

جـو

0/20

1320000

104790

153300

147000

405090

914910

1164

786

(مترمکعب)

1

گندم

0/33

2640000

204089

252945

277200

734234

1905767

2400

794

آب مصرفی

جمع

مترمکعب آب (ریال)

درآمد خالص یك

هزینههای کشاورز (ریال)

جدول  -4پارامترهای اقتصادی و درآمد تولیدی هر هکتار کشت در شرایط آینده با طرح

ردیف

محصول

نسبت کاشت

(ریال)

درآمد ناخالص

کشاورزی

الگوی کشت

نهادههای

ماشینآالت

نیروی انسانی

1/00

19969800

1691130

1856400

1431150

4978680

1499112
0

5758

2604

از اجرای طرح سد گراتی میتوان عالوه بر تأمین کل علوفه مورد
نیاز در شرایط فعلی منطقه 18550 ،واحد دامی بهمیزان واحد
دامی فعلی منطقه اضافه نمود تا عالوه بر کارآفرینی برای اهالی،
وضعیت اقتصادی روستائیان بهبود یافته و موجبات ثبات آنها در
روستا فراهم آید.

 -3-4دامپروری
مطالعات انجام شده پیرامون جمعیت دامهای موجود (8630
واحد دامی) ،میزان علوفه مورد نیاز دامهای منطقه (2589000
واحد علوفهای) و میزان تولید علوفه از منابع مختلف منطقه
مطالعاتی در وضع موجود ( 305810واحد علوفهای) حاکی از آن
است که در شرایط فعلی در حدود  2283190واحد علوفهای
کمبود وجود دارد که از طریق فشار بر مراتع و یا خرید علوفه از
مناطق همجوار به قیمتهای گزاف تهیه میشود .بدیهی است که
این وضعیت در شرایط آینده بدون طرح شرایط بدتری نسبت به
وضع موجود خواهد داشت.
از طرف دیگر الگوی کشت توصیه شده در منطقه موجبات
افزایش علوفه تولیدی در منطقه را فراهم خواهد ساخت .در هر
هکتار از الگوی کشت توصیه شده در حدود  12324کیلوگرم
علوفه تولید میشود که معادل  6700واحد علوفهای است .با توجه
به اینکه نیاز علوفهای هر واحد دامی در سال معادل  300واحد
علوفهای است ،میتوان نتیجه گرفت که در هر هکتار از الگوی
کشت در حدود  22/3واحد دامی مورد تعلیف قرار خواهد گرفت.
همچنان که در بخش  3ذکر شد ،پس از اجرای طرح ،سطحی
معادل  1217هکتار زیرکشت خواهد رفت ،لذا پس از اجرای طرح،
معادل  8153900واحد علوفهای تولید خواهد شد که موجبات
تعلیف  27180واحد دامی را فراهم میآورد .بهعبارت دیگر ،پس
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

(ریال)

3

سورگوم

0/10

2925000

249900

438900

254100

942900

1982100

943

2103

درآمد خالص

2

جو

0/40

6604800

564480

630000

499800

1694280

4910520

2025

2425

(مترمکعب)

1

گندم

0/50

10440000

876750

787500

677250

2341500

8098500

2790

2902

آب مصرفی

جمع

مترمکعب آب (ریال)

درآمد خالص یك

هزینههای کشاورز (ریال)

 -5نتیجهگیری
در این تحقیق اثرات احداث سد مخزنی گراتی با درنظر گرفتن
رویکرد پویاییهای سیستم و با استفاده از نرمافزار VENSIM
مورد بررسی قرار گرفت .براساس نتایج حاصل از شبیهسازی
مخزن سد گراتی مشخص شد که این سد قادر است پس از تأمین
حقابه زیستمحیطی ساالنه بالغ بر  0/82میلیونمترمکعب ،در
 25سال اول دوره بهرهبرداری حجم آبی معادل  6/76میلیون
مترمکعب به طور ساالنه در اختیار کشاورزان قرار دهد که با توجه
به الگوی کشت منطقه پاسخگوی نیاز آبی  1217هکتار از اراضی
پایاب سد خواهد بود .در  25سال دوم دوره بهرهبرداری با توجه
به کاهش حجم مفید مخزن در نتیجه رسوبات ورودی ،حجم آب
ساالنه رهاسازی شده از مخزن سد به  6/41میلیونمترمکعب
کاهش خواهد یافت که از این مقدار 0/79 ،میلیونمترمکعب
بهمنظور تأمین حقابه زیستمحیطی و مابقی آن برای تأمین نیاز
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هیدرولوژی پروژه طرح سد و شبکه آبیاری گراتی اسفراین".
فاضل مدرس ،ن ،.نیازی ،ف ،.مفید ،ح ،.و فاخریفرد ،ا،)1391( ،.
"برنامهریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل
( VENSIMمطالعه موردی :سد علویان)" ،نهمین کنگره
بینالمللی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان.
فتوکیان ،م.ر ،.صفاری ،ن ،.و ضرغامی ،م" ،)1396( ،.مدلسازی
پویای سیستم سد مخزنی یامچی با اعمال الگوی بهینه کشت
جهت تدوین سیاست بهرهبرداری" ،مجله تحقیقات منابع آب
ایران.16-1 ،)3(13 ،
کدخداحسینی ،م ،.شامحمدی ،ش ،.میرعباسی نجفآبادی ،ر ،.و
نوذری ،ح" ،)1396( ،.ارزیابی سناریوهای مختلف تخصیص
منابع آب سد چغاخور با استفاده از روش پویایی سیستم"،
نشریه علوم و مهندسی آبخیرداری ایران.33-23 ،)36(11 ،
محمدی ،س ،.امیراصالنی ،ش ،.و مهدینژاد ،ح،)1388( ،.
"برنامهریزی تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از مدل
( VENSIMمطالعه موردی :حوضه آبریز زنجانرود)" ،اولین
کنفرانس بینالمللی مدیریت منابع آب ،دانشگاه صنعتی
شاهرود ،شاهرود.
میثاقی ،ع ،.داوری ،ک ،.قهرمان ،ب ،.و هاشمینیا ،س.م،.
(" ،)1392مدلسازی منابع آب در حوضه آبریز با استفاده از
روش پویایی سیستم (مطالعه موردی :حوضه آبریز نیشابور)"،
مجله علوم و مهندسی آبیاری.94-83 ،)3(37 ،

آبی  1050هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد مورد استفاده قرار
میگیرد .بهعالوه در این مطالعه ،هزینههای تولید در بخش
کشاورزی و نیز درآمدهای حاصل از محصوالت اصلی و فرعی
کشاورزی محاسبه و مشخص شد که با احداث سد گراتی ،درآمد
خالص هر مترمکعب آب مصرفی در حوزه کشاورزی از  617ریال
به  2604ریال افزایش خواهد یافت .همچنین نتایج بررسی در
بخش دامپروری نشان داد که با اجرای طرح سد گراتی ،عالوهبر
اینکه کل علوفه مورد نیاز منطقه در شرایط فعلی تأمین میشود،
امکان افزودن  18550واحد دامی به واحدهای دامی منطقه نیز
وجود دارد که موجب بهبود وضعیت اقتصادی روستائیان خواهد
شد.
 -6تقدیر و تشکر
بدینوسیله از همکاری ارزشمند مهندسین مشاور آبپوی تشکر
و قدردانی میشود.
 -7مراجع
آقاباالیی ،ب ،.فرزین ،س ،.و اعلمی ،م.ت" ،)1391( ،.مدلسازی
تخصیص منابع آب حوضه آبریز درهرود با استفاده از
نرمافزار  ،"VENSIMسومین همایش ملی مدیریت جامع
منابع آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
ساری.
احمدی ،ل ،.موسوی ،س.ف ،.و کرمی ،ح" ،)1394( ،.مدیریت
منابع آب حوضه نازلوچای با استفاده از نرمافزار ،"VENSIM
اولین همایش مدیریت تقاضا و بهرهوری مصرف آب ،همدان.
ارشدی ،م ،.و باقری ،ع" ،)1392( ،.تحلیل سیستم منابع آب
حوضه کارون از منظر پایداری با رویکرد پایداری سیستمها"،
مجله تحقیقات منابع آب ایران.13-1 ،)3(9 ،
اعلمی ،م.ت ،.فرزین ،س ،.احمدی ،م.ح ،.و آقاباالیی ،ب،)1393( ،.
"مدلسازی پویای سیستم سد و آبهای زیرزمینی بهمنظور
مدیریت بهینه آب (مطالعه موردی :سد گلک)" ،نشریه
مهندسی عمران و محیط زیست.13-1 ،)1(44 ،
ایمانیزاده شریفپور ،م ،.و اسماعیلی ،ک" ،)1394( ،.مدیریت
بهرهبرداری مخزن با استفاده از مدل ( VENSIMمطالعه
موردی :سد مخزنی صفا)" ،هفتمین همایش ملی آبخیزداری
و مدیریت منابع آب و خاک ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
کرمان.
شرکت مهندسین مشاور آبپوی" ،)1393( ،گزارش کشاورزی
پروژه طرح سد و شبکه آبیاری گراتی اسفراین".
شرکت مهندسین مشاور آبپوی" ،)1393( ،گزارش هواشناسی و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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Building rubber dams in the northern provinces of
Iran are emerging, though the function of such dams
in the critical situations especially in great floods is
still not given much investigations. In this paper, the
function of the rubber dam constructed in Sari (the
center of Mazandaran Province) is studied in the
flood event of March 2019 with the peak of 880 m3/s
which was exceptional in the past 100 years. As a
recent structure, investigating the function of the
rubber dam in this floods is very important.
Investigating different parts of the dam showed some
deficiencies such as failing of the automatic
discharge system, lack of operating plans for flood
events, lack of suitable sealing for installations
which resulted in the intrusion of water into the
control room. In this paper suggestions are presented
for design and using the rubber dams.
Keywords: Rubber Dam, Tajan River, Exploitation,
2019 Flood
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 از.احداث سدهای الستیکی در شمال کشور رو به گسترش است
آنجاییکه عمر زیادی از این سازهها نگذشته عملکرد آنها در
 با توجه.شرایط بحرانی و بهویژه سیالبهای بزرگ نامشخص است
بهاین موضوع در این مقاله عملکرد سد الستیکی احداث شده روی
1397  اسفند27 رودخانه تجن در محدوده شهر ساری در سیالب
880  با دبی اوج1397  سیالب اسفند.مورد بررسی قرار میگیرد
 سال اخیر بیسابقه بوده و عملکرد سد100 مترمکعب بر ثانیه در
الستیکی بهعنوان سازههای نوین در اینگونه سیالبها حائز
 بر این اساس بررسیهای میدانی بهعمل آمده در.اهمیت است
بخشهای مختلف سد از طراحی تا بهرهبرداری دارای نقطه
 عمل نکردن سیستم تخلیه خودکار:ضعفهایی بوده است ازجمله
 عدم وجود برنامه بهرهبرداری سد در مواقع سیالبی،سد الستیکی
 عدم آببندی مناسب تاسیسات که منجر به نفوذ آب،نزد اپراتور
 در این مقاله ضمن.به داخل اتاق کنترل شده میتوان اشاره کرد
 پیشنهادهای الزم در خصوص طراحی و،تشریح موارد ذکر شده
.بهرهبرداری سدهای الستیکی ارائه شده است
، بهرهبرداری، رودخانه تجن، سد الستیکی:کلمات کلیدی
.1397 سیالب

:)1394
 افزایش ارتفاع آب برای انحراف :بهمنظور انحراف آب به کانالآبگیر نیاز به تثبیت رودخانه و افزایش ارتفاع آب است.
 جداسازی آب شور و شیرین در سواحل دریاها :در فصولتابستان که دبی جریان رودخانه کاسته شده و از طرفی بنا به نیاز
کشاورزی برداشت از رودخانه زیاد میشود در نواحی ساحلی مانند
مازندران آب دریا در مسیر رودخانه بهسمت باالدست حرکت
نموده و باعث اختالط آب شور و شیرین و شور شدن سفره آب
زیر زمینی میشود.
 طرحهای تغذیه مصنوعی :با توجه به قابلیت انعطافپذیریسدهای الستیکی در ذخیرهسازی و رهاسازی جریان آب ،بندهای
انحراف پائیندست سدهای بزرگ برای تنظیم جریان آب رها شده
ا ز تاسیسات هیدروالکتریك سدهای برقابی بزرگ و استفاده آن
در قطبهای اراضی کشاورزی با توجه به ناکارآمد بودن بندهای
صلب بهدلیل حجم زیاد رسوبات است.

 -1مقدمه
از گذشته دور در ساخت سازههای آبی نظیر سدها ،بندهای
انحرافی یا تنظیمی و کانالهای آبرسانی از مصالح گوناگونی نظیر
بتن ،سنگ و خاك استفاده شده است .با گذشت زمان و با
پیشرفت در علم مکانیك خاك و سنگ ،حل مسائل هیدرولیك و
هیدرولوژی و از طرف دیگر احتیاج روز افزون به ذخیره و تامین
آب ،مصالح جدیدی بهدست آمده که کاربرد مناسبی در طرحهای
آبی پیدا کردهاند .از جمله این مصالح جدید میتوان به موادی
نظیر ژئوتکستایل ،1ژئوممبران ،2پی وی سی 3و الستیك 4را نام
برد .ایده استفاده از سدهای الستیکی اولینبار در سال 1950
توسط ایمبرسون مطرح شد .در سال  1965اولین سد الستیکی
بادی در ژاپن برای ذخیرهسازی آب به بهرهبرداری رسید .نحوه
کار و سهولت اجرا و بهرهبرداری از سدهای الستیکی ،آنها را
مناسب برای جایگزینی برخی سدهای کوتاه میسازد .این سدها
با توجه به طراحی سریع ،سهولت نصب و بهرهبرداری ،هزینه اندك
اجرای طرح ،مدتزمان کوتاه اجرا ،انعطافپذیری قابلتوجه آن در
مقابل عوامل خارجی ،امکان تغییر شکل و سبکی میتوانند در
بسیاری از طرحهای آبی کشور بهویژه در نواحی ساحلی شمالی و
جنوبی که با مشکالت متعدد آبی از جمله کمبود آب کشاورزی و
سیالبهای فصلی روبرو هستند ،مناسب واقع شوند .کاربرد این
سدها متنوع بوده و میتوان از اثرات آنها در افزایش حجم
ذخیرهسازی سدهای بزرگ ،استفاده از آنها بهجای دریچههای
فوالدی ،کاهش فرسایش رودخانهها ،کنترل سیالب بهعنوان
بندهای انحرافی ،ساخت حوضچههای پرورش آبزیان و غیره نام
برد .از آنجاییکه تامین آب همواره نیاز اساسی بشر است ،لذا
مهار سیالبها و آبهای جاری از طریق احداث سد از کارهای
اساسی و زیربنایی برای خودکفایی کشور بوده است( .دانشنامه
ویکی پدیا)
گاهی اوقات سدهای الستیکی را در چم رودخانه و ساحل در
راستای مسیر مستقیم رودخانه ساخته شده و سپس با خاکبرداری
مسیر رودخانه تغییر میکند .لذا در هزینه انحراف صرفهجویی
شده و هزینه تغییر مسیر فقط شامل مقداری خاکبرداری است
که جزء اقالم کمهزینه عمرانی محسوب میشود Hasan and
) .)Kabir, 2014گرچه عمر استفاده از الستیك در سازههای
هیدرولیکی به  60سال نمیرسد ،اما در همین دوره کوتاه در
بسیاری از کشورهای جهان حدود  5000سدالستیکی ساخته
شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است (دانشنامه ویکی پدیا).
این فناوری جدید دریچهای بهسوی طرحهای زود بازده در زمینه
منابع آب باز نموده که هر روز درگوشه و کنار دنیا گسترش
قابلمالحظهای پیدا کرده است .بهطور خالصه میتوان کاربردهای
سدهای الستیکی را بهشرح زیر برشمرد (عاطفیفرد و همکاران،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 کنترل سیالبها و تنظیم جریان رودخانه :اینکار توسطدستگاههای الکترونیکی در اتاق کنترل و بهطور خودکار انجام
میگیرد .پایین آمدن رقوم سطح آب از یك سطح مشخص به
معنای پایان سیالب است ،که در اینصورت دستگاه کنترل
الکترونیکی ،دستور افراشتن سد را اعالم میدارد که با این اعالم،
کمپرسور هوا بهکار افتاده و سد را باد میکند .بنابر گفته مسئول
فنی ،سد الستیکی تجن در روز سیالب از حالت اتوماتیك خارج
شده بود و بهصورت دستی فرمان پایینآمدن سد را انجام داده
بودند.
 کنترل رسوب رودخانه :از آنجا که سکوی بتنی محل استقرارسد الستیکی ،در کف رودخانه و همتراز با بستر آن کار گذاشته
میشود ،در هنگام خواباندن سد ،شرایط رودخانه مانند شرایط
قبل از احداث سد الستیکی است .بهعبارت دیگر پشت سد
رسوبگذاری نمیشود ،زیرا در هنگام وقوع سیل که بیشترین بار
رسوب توسط جریان حمل میشود ،سد بهصورت اتوماتیك تخلیه
شده و رودخانه شرایط طبیعی پیدا میکند.
بوستانی و همکاران ( )1389موارد استفاده از سدهای
الستیکی ،بهعنوان سازههای قابل انعطاف در انحراف جریان و
همچنین تنظیم آن در مواقع سیالبی را برشمردند :بهعنوان دریچه
در کانالهای بزرگ و همچنین در رودخانهها ،افزایش ارتفاع
سرریز سدها و استفاده از مخزن سیالب در سدها .اگر از این سازه
بهعنوان یك سد انحرافی موقتی استفاده شود ،در ابتدا باید هزینه
آن را با یك سد انحرافی ساده در منطقه مورد مطالعه مقایسه و
سپس گزینه مناسب را انتخاب کرد .علیزاده و همکاران ()1389
در مطالعات خود بیان داشتند که سدهای الستیکی عالوهبر
تنظیم آب رودخانههای ساحلی ،میتوانند با ساماندهی رودخانهها
در محدودههای شهری جاذبههای توریستی و تفریحی را بهدنبال
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در سیالب  27اسفند  1397پرداخته میشود .سیالب از تاریخ 26
اسفند شروع شده و تا  1فروردین  1398ادامه داشته است.

داشته باشند.
سدهای الستیکی شامل سه بخش بدنه ،پی و تاسیسات
کنترل و بهرهبرداری به شرح زیر هستند (حسینی و همکاران،
:)1393

 -2معرفی منطقه مورد مطالعه

الف) بدنه سد:
بدنه سد پیشرفتهترین جزء تشکیلدهنده سد الستیکی است
که ترکیبی از الستیك و الیاف تقویتکننده بوده و بهصورت ورق
بهعرض یك تا دو متر درکارخانه تولید میشود .سپس ورقها در
طولهای مورد نیاز بریده و به یکدیگر بهصورت عرضی متصل
(دوخته) میشوند تا ورق بدنه سد بهشکل یکپارچه ایجاد شود.
برای حفاظت بدنه در برابر عوامل جوی و همچنین اجسام معلق
در آب از مواد مختلفی برای مقاومکردن بدنه استفاده میشود ،از
جمله کلروپرن 5و اتلین پروپیلن دی ان مونومر 6که هر دو ماده
مقاومت باالیی در برابر عوامل جوی و تغییرات گسترده درجه
حرارت محیط دارند .این نوع مواد از فیبرهای سخت که تحت
فشار و حرارت زیاد قرار میگیرند تشکیل میشود.

 -1-2مشخصات حوضه آبریز تجن
تجن از رودخانههای مهم حوضهآبریز دریای مازندران است
که از ارتفاع  3251متری کوههای هزار جریب در دامنه شمالی
سلسله جبال البرز در جنوب شهرستان ساری از چشمههای
متعددی در دهستان پشتکوه سرچشمه میگیرد .حوضه آبریز این
رودخانه از شمال به دریای خزر ،از شرق به حوضه رودخانه
دارابکال و نکارود ،از جنوب به استان سمنان و از غرب به حوضه
سیاهرود و رودخانه تاالر محدود میشود .طول شاخه اصلی
رودخانه  172کیلومتر و سه شاخه اصلی آن دودانگه و چهاردانگه
و ظالمرود نام دارند که بر روی شاخه دودانگه سد مخزنی شهید
رجایی و سد خاکی فریم اجرا شده و در مسیر شمالی تا رسیدن
به دریای خزر از شهرستان ساری میگذرد .مساحت حوضه آبریز
تا ایستگاه کردخیل واقع در پایاب رودخانه حدود  4000کیلومتر
مربع است (شکل  .)1حدود پنجاه درصد آن مناطق کوهستانی
پوشیده از جنگل است و رژیم جریان رودخانه برفی -بارانی بوده
که دارای جریان پایهای دائم است.
رودخانه تجن در محدوده کوهستانی بهصورت دره-رودخانه
است .رودخانه تجن از میانه شهر ساری عبور کرده و در محل
شهرستان ساری وارد پهنه ساحلی خزر شده و نهایتاً در ناحیه
فرحآباد به دریای خزر میریزد .براساس خصوصیات دما و بارش و
توپوگرافی ،میتوان حوضه تجن را به دو نوع آب و هوای معتدل
خزری و آب و هوای کوهستانی تقسیم کرد .آب و هوای کوهستانی
خود بر دو نوع معتدل کوهستانی و سرد کوهستانی است.
تجن دارای آب و هوای معتدل خزری است که این اقلیم
جلگههای غربی و مرکزی استان تا کوهپایههای شمالی البرز را
شامل میشود .در این نواحی بهدلیل کمی فاصله کوهستان و دریا
رطوبت تجمع مییابد که بهعنوان پیامد آن میتوان بارشهای
قابلمالحظه و دمای معتدل را ذکر کرد .میانگین بارندگی ساالنه
در نواحی ساحلی استان برابر با  977میلیمتر است .توزیع مکانی
آن از غرب به شرق با کاهش همراه است ،در حالیکه توزیع زمانی
آن وضعیتی کمابیش منظم دارد (حداکثر بارندگی در پائیز و
حداقل آن در بهار اتفاق میافتد).
میزان متوسط آبدهی رودخانه تجن از سال آبی 1355-1354
تا سال آبی 1393-1392در ایستگاه کردخیل برابر با 13/79
مترمکعب در ثانیه و حجم معادل  433میلیون مترمکعب در سال
تخمین زده شده است (شرکت آب منطقهای استان مازندران،
.)1393

ب) پی سد و تجهیزات مهار:
پی سد عمومأ در کف به صورت سطح و در دو طرف به صورت
شیبدار ساخته میشود .لولههایی که در پر و خالی کردن آب یا
هوا بهکار میروند عمدتأ در بستر کار گذاشته میشوند .بدنه
الستیکی سد بهوسیله لوله و میله در محل نگهداشته و توسط پیچ
مهار ،نصب میشود .با تزریق رزین پلیاستر 7در محل ،این قسمت
سخت و محکم میشود .بخش بیرونی پیچهای مهار پس از عبور
از سوراخهای تعبیه شده در بدنه سد الستیکی توسط مهره و واشر
به پی محکم میشود .ارتفاع این پیچ و مهرهها پس از بستن سد
الستیکی باید پایینتر از سطح کف بستر رودخانه باشد تا از تجمع
گل و الی هنگامی که سد خالی است جلوگیری بهعمل آید .نصب
بدنه سد به پی به دو روش سیستم مهار یك ردیفی و سیستم
مهار دو ردیفی صورت میگیرد .مزیت سیستم مهار دو ردیفی این
است که هر چه فاصله دو ردیف بیشتر باشد تاثیر تغییرات ارتفاع
سد با نوسانات سطح آب به حداقل میرسد.
ج) سیستم کنترل و بهرهبرداری:
مساحت یك اتاق کنترل استاندارد در حدود  10مترمربع و
شامل تجهیزاتی مانند تابلوکنترل ،شیرآالت و کمپرسور هوا است.
در محدوده پارك ملل ساری سازههای هیدرولیکی مختلفی
ساخته شده است که میتوان به کفبندها ،دیوارهسازیهای سد
الستیکی ،پل عابر و غیره اشاره نمود .سد الستیکی روی رودخانه
بهمنظور ایجاد مخزن تفریحی ساخته شده است و در زمان سیالب
باید تخلیه شده و رودخانه به حالت اولیه برگردد .در این مقاله با
توجه به اطالعات شرکت آب منطقهای استان مازندران ()1397
و دادههای ایستگاه هیدرومتری ریگ چشمه و ظالمرود (گرمرود)
که در باالدست این محدوده قرار دارند به بررسی عملکرد این سد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -1زیرحوضههای رودخانه تجن و ایستگاههای هیدرومتری (حسینی و رحمانی)1393 ،

تجن و در فاصله  200متری باالدست پل تجن احداث شده است.
شکل  2موقعیت سد الستیکی تجن در منطقه را نشان میدهد.

 -2-2موقعیت سد الستیکی تجن
سدالستیکی تجن در محدوده حد فاصل پل راه آهن تا پل

سد الستیکی تجن

شکل  -2موقعیت سد الستیکی در نقشه گوگل ارث

طرفین سد نیز اتاق کنترل برای کمپرسورهای باد سد تعیبه
میشود .الزمبه ذکر است که عمر اقتصادی این سازه  40سال
است (مهندسین سازهپردازی ایران .)1388 ،در شکل  3سد
الستیکی تجن ساری قبل از وقوع سیل نشان داده شده است.

 -3-2مشخصات فنی سد الستیکی تجن ساری
این سد متشکل از دو دهنه که طول هر دهنه آن  55متر با
هسته مرکزی بتنی است .کنارههای سد دارای ایمنسازی طرفین
با پاشنه سنگی بوده و شیب آن یك به دو است (جدول  .)1در
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شکل  -3سد الستیکی تجن ساری قبل از وقوع سیل
جدول  -1مشخصات فنی سد الستیکی تجن ساری
طول سد

عرض فوندانسیون

فاصله سد تا

حداکثر ارتفاع آب

طول شیب

()m

سد ()m

شیب شکن ()m

از سد ()m

شکن ()m

( )m

120

11

590

2/5

120

70800

 -4-2اهداف اصلی و جانبی سد الستیکی تجن

سطح دریاچه
2

دبی

(ظرفیت) حجم آب
3

3

()m /s

دریاچه ( )m

18

177000

 -3مشخصات سیالب اسفند 1397

هدف اصلی و اساسی از اجرای این طرح ،ایجاد دریاچه
مصنوعی با کاربری تفریحی و در واقع احداث یك محور سبز8
حفاظتی -شهری در حاشیه رودخانه تجن برای ارتقای کیفیت
زیرساختهای شهری در محدوده شهر ساری بوده است .لیکن
دلیل اساسی برای مطرح نمودن سد الستیکی بهعنوان یکی از
گزینههای مطرح برای احداث دریاچه مصنوعی ،خالی شدن سد
الستیکی و قرار گرفتن آن بر روی بستر رودخانه در مواقع سیالبی
و در نتیجه عدم ممانعت آن در مقابل جریان سیل و رسوب بوده
است.

سیالب اسفند  1397با بارندگیهایی که در حوضه باالدست
رودخانه تجن اتفاق افتاد شکل گرفت .بارندگی از ساعت 4
بعدازظهر روز  26اسفند شروع شد و براساس آمار و اطالعات
بهدست آمده ،هیدروگراف سیل دارای نقطه اوج  880مترمکعب
بر ثانیه در ساعت  2بعدازظهر روز  27اسفند و بیشترین حجم
آب برابر 3112560مترمکعب در ایستگاه هیدرومتری کردخیل
(که در پایاب رودخانه تجن قرار دارد) بوده است .شکل 4
هیدروگراف سیالب از روز  26اسفند تا  1فروردین را نشان
میدهد.

شکل  -4هیدروگراف سیالب از روز  26اسفند تا  1فروردین
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محدوده پارك سریز نموده و کل محوطه را فراگرفته بود .دایكها
حدود یك متر باالتر از تاج سد الستیکی بوده که بیانگر شدت
سیالب است.

در زمان وقوع سیل و بعد از آن ،با حضور در محل سد
الستیکی نسبت به جمعآوری اطالعات میدانی از سایت اقدام شد.
شکل  5سیالب عبوری از محل سایت را نشان میدهد .گستره
سیالب بهحدی بوده که آب از دایكهای اطراف رودخانه در

شکل  -5تصاویر مربوط بههنگام وقوع سیل در پارک ملل روز  27اسفند 1397

وقوع سیالب ،تخلیه سد براساس رقوم سطح آب روی سد انجام
گرفته است .چون زمان تخلیه مورد نیاز تا رسیدن پیك سیالب
مناسب نبود ،لذا باعث ایجاد خساراتی شد .در شکل 6
تصویرمربوط به سد الستیکی در زمان سیالب نشان داده شده
است.

قاعدتاً در سیالبهایی شدید و حوضههایی به بزرگی تجن،
زمان تمرکز حوضه نسبتاً باال است و بهاندازه کافی زمان وجود
دارد تا اقدامات اولیه برای تخلیه سد الستیکی انجام گیرد .معموالً
باید هشدار الزم داده شود تا قبل از رسیدن سیالب به محل سد
نسبت به تخلیه آن اقدام شود .ولی در سیالب مذکور متاسفانه
این هشدار انجام نگرفته و براساس مصاحبه با اپراتور سد در زمان

شکل  -6تصویرمربوط به سد الستیکی در زمان سیالب

سد الستیکی ساعت  3:45بامداد  27اسفند اقدام به تخلیه باد
سد و ساعت  4بامداد محل کنترل سد را ترك کرده است .براساس
گفتههای اپراتور ،قبل از ورود پیك سیل در ساعت حدود  6صبح
روز  27اسفند سد کامالً تخلیه و پارك ملل دچار آبگرفتگی شده
که در شکل  7با خط قرمز نشان داده شده است.

از طرفی بعضی از سنسورهای سد نیز عمل نکردند و باعث
تشدید بحران شدند .براساس اطالعات کسب شده از اپراتور ایشان
هیچگونه اطالعی از وقوع سیالب نداشته و همچنین هیچگونه
دستورالعمل و آموزشی نیز در این ارتباط ندیده بود .نهایتاً پس از
وقوع سیل و مشاهده شدت آن ،تنها کاری که کرده ترك محل
سد بوده است .اپراتور سد بیان کرد که با توجه به ارتفاع آب روی
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اتاق کنترل
سطح سیالب
سیل

شکل  -7تصویر مربوط به سطح سیالب ،اتاق کنترل و کمپرسورهای سد الستیکی

قرار دارند شود .براساس نمودار و دستورالعمل بهرهبرداری از
سدهای الستیکی ،اگر روز قبل از سیالب ،اقدام به تخلیه سد
الستیکی توسط بهرهبردار میشد خسارت وارده به سد و محیط
پارك ملل کمتر بود.

حدوداً به اندازه  20سانتیمتر بدنه سد الستیکی سمت پارك
ملل بهدلیل برخورد سکوهای فلزی (شکل  )8که برای قرارگیری
محل پدالوها تعبیه شده بود دچار پارگی شده (شکل  )9و همین
پارگی باعث شد که آب از این طریق وارد اتاق کنترل و خراب
شدن موتورهای کمپرسورهای مورد استفاده برای باد کردن سد

شکل  -8سکوهای فلزی محل قرارگیری پدالو
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شکل  -9تصاویر مربوط به سد الستیکی تجن بعد از وقوع سیل

سد دستخوش تغییر شده و در نتیجه سبب آبشستگی در باال
و پائین دست سد الستیکی شود (شکلهای  10و  .)11بهویژه که
با باال آمدن سطح تراز نرمال آب و تماس جریان با مقطع بزرگتر
شده ،موجب ریزش دیوارهها و گاهی سبب پر شدن مجرای باال
دست رودخانه میشود .از اینرو شستشوی رسوبات باال دست با
استفاده از طغیانهای رودخانه میتواند بهاین امر کمك بهسزایی
نماید .در بعضی از سدهای الستیکی برای ایجاد شرایط
هیدرولیکی مناسب بهمنظور احداث سد الستیکی ،معموأل از یك
مئاندر مناسب رودخانه برای احداث سد الستیکی استفاده
میکنند .یکی از مسائل زیستمحیطی را در سدهای الستیکی
باید لحاظ شود ،احداث پلکان ماهیرو است.

 -4اثر سد الستیکی بر محیطزیست
بهطور طبیعی سد الستیکی نیز خود میتواند بر محیط اطراف اثر
بگذارد و این اثرات را میتوان از جنبههای مختلف مورد توجه قرار
داد .یکی از این موارد بحث ناسازگاری سد الستیکی با طبیعت
آبرفت رودخانه است .احداث یك سازه بتنی بهعنوان بالشتك سد
الستیکی و دیوارههای تقارب بتنی در ساختگاه سد با توجه به
رسوبات آبرفتی در رودخانه در یك مقطع صلب و غیرقابل
فرسایش تبدیل شود .بهعالوه کاهش احتمالی سطح مقطع سد
نیز موجب میشود که هیدرولیك جریان رودخانه در ساختگاه

شکل  -10رسوبات جمعشده در باالدست سد الستیکی بعد از وقوع سیل
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شکل  -11تصاویر مربوط به آبشستگیهای دیواره بتنی و تخریب جدولهای بتنی در باالدست سد الستیکی بعد از وقوع سیل
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ایران ،اصفهان ،شرکت توسعه سازان گردشگری اصفهان،
اصفهان ،ایران.
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 -5نتیجهگیری
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 آموزش پرسنل بهرهبرداری برای انجام دستورالعملهای اقداماضطراری.
نکته قابل تاکید اینکه سدهای الستیکی بهدلیل ماهیت
عملکردی و جنس مصالح بهکار رفته با دیگر سدها متفاوت بوده
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و بهرهبرداری آنها تهیه شود.
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 -6پینوشتها
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8- Green Corridor

 -7مراجع
بوستانی ،آ ،.عمادی ،ع ،.و اکبرزاده ،م" ،)1389( ،.بررسی و
مقایسه سدهای الستیکی با سازههای معمول تنظیم جریان
در شبکهها و انهار مناطق ساحلی کشور" ،اولین همایش ملی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

68

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1398

Journal of Water and Wastewater
Science and Engineering (JWWSE)
Vol. 4, No. 4, PP. 69-80, Winter 2020
DOI: 10.22112/jwwse.2019.189220.1161

نشریه علمی
علوم و مهندسی آب و فاضالب
1398  زمستان،80-69  صفحات،4  شماره،سال چهارم

Research Paper

The Effect of Greywater and Zeolite Usage in
the Construction and Curing of Plain Concrete
in Different Cement Contents and Ages
Kami Kaboosi1*, Farzad Kaboosi2 and Mehran
Fadavi2
1- Department of Water Engineering, Gorgan
Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
2- Department of Civil Engineering, Gorgan Branch,
Islamic Azad University, Gorgan, Iran.
*
Corresponding
author,
Email:
kkaboosi@yahoo.com
Received: 09/06/2019
Revised: 05/10/2019
Accepted: 06/10/2019

Regarding the significant contribution of the concrete industry
in water consumption and greenhouse gas emissions, it is
necessary to study the possibility of using unconventional waters
and environmental friendly materials in this industry.
Accordingly, the present study was conducted to investigate 120
treatments including three levels of water quality (tap water,
greywater and mixture of equal ratio of tap water and
greywater), four levels of zeolite (0, 10, 20 and 30 percent of
zeolite application instead of cement in the concrete mix), two
levels of cement content (250 and 350 kg.m-3) and five curing
ages (3, 7, 21, 56 and 90 days) in three replications by
construction of 360 concrete specimens. Considering the
considerable types of the experimental treatments in this study
and in respect to the lack of statistical analysis in previous
studies, the results of this study were analyzed based on a
completely randomized design with factorial experiment using
analysis of variance (ANOVA) and means comparison (LSD)
tests. The results showed that the use of greywater, in whole or
combined, increased the compressive strength of concrete. Also,
although the application of zeolite in both cement contents
generally reduced the compressive strength of concrete, the rate
of change was significantly lesser in cement content 350 kg.m-3
than 250 kg.m-3, so that replacement of 10%, 20% and 30% of
cement by zeolite led to decrease of the compressive strength by
15.0%, 26.1% and 34.0%, respectively; whereas in the cement
content 350 kg.m-3, the changes of compressive strength of
specimens were -2.4%, +5.4% and -13.7%, respectively.
However, considering the significant interaction of these two
factors with water type, which means the different effects of
water quality and the percentage of zeolite on different contents
of cement, the best level of application of zeolite and water type
regarding the cement content should be selected based on in-situ
mix design test.
Keywords: Analysis of variance, Curing age, Interaction, Mix
design, Unconventional water.

مقاله پژوهشی

تاثیر استفاده از آب خاکستری بههمراه زئولیت در ساخت
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،نظر به سهم قابلتوجه صنعت بتن در مصرف آب و انتشار گازهای گلخانهای
بررسی امکان استفاده از آبهای نامتعارف و مصالح دوستدار محیطزيست در
 پژوهش حاضر با هدف بررسی، بر اين اساس.اين صنعت ضروری است
 آب خاکستری و ترکیب آب شهری،برهمکنش سه نوع آب (شامل آب شهری
20 ،10 ،0(  جايگزينی سیمان با زئولیت%4 ،)و آب خاکستری با نسبت برابر
 کیلوگرم بر350  و250  دو سطح مصالح سیمانی (شامل،) درصد30 و
 روز) بر مقاومت فشاری90  و56 ،21 ،7 ،3( مترمکعب) و پنج سن عملآوری
 نظر به تنوع. آزمونه بتنی صورتگرفت360 بتن در سه تکرار با ساخت
قابل مالحظه تیمارهای آزمايش در اين پژوهش و با توجه به عدم تجزيه و
 نتايج پژوهش حاضر در قالب طرح،تحلیلهای آماری در پژوهشهای قبلی
کامالً تصادفی بهصورت آزمايش فاکتوريل تحت آزمونهای تجزيه واريانس
 نتايج نشان داد که استفاده.) قرارگرفتLSD( ) و مقايسه میانگینهاANOVA(
، همچنین.از آب خاکستری و ترکیبی موجب افزايش مقاومت فشاری بتن شد
اگرچه کاربرد زئولیت در هر دو عیار سیمان عموماً منجر به کاهش مقاومت
 کیلوگرم بر مترمکعب350  نرخ تغییرات در عیار سیمان،فشاری بتن شد
 بهطوریکه، کیلوگرم بر مترمکعب بود250 بهمراتب کمتر از عیار سیمان
 درصد زئولیت در مقايسه با تیمار عدمکاربرد زئولیت30  و20 ،10 جايگزينی
 کیلوگرم بر مترمکعب موجب کاهش مقاومت فشاری250 در عیار سیمان
350  ولی در عیار سیمان. درصد شد34/0  و26/1 ،15/0 بهمیزان بهترتیب
 و+5/4 ،-2/4  مقاومت فشاری آزمونهها را بهترتیب،کیلوگرم بر مترمکعب
 با توجه به برهمکنش معنیدار اين دو عامل، با اينحال. درصد تغییر داد-13/7
 که بهمعنای اثرات متفاوت نوع آب و درصد زئولیت در عیارهای،با نوع آب
 انتخاب بهترين سطح کاربرد زئولیت و نوع آب با توجه.مختلف سیمان است
به عیار سیمان موردنظر بايد براساس آزمون طرح اختالط در کارگاه بهدست
.آيد
 طرح، سن بتن، تجزيه واريانس، برهمکنش، آب نامتعارف:کلمات کلیدی
.اختالط

دهد يا هوای بیشتری را در بتن حبس کند

 -1مقدمه

 .)al., 2016; Al-Ghusain and Terro, 2003وجود فضای خالی
بیشتر بین سنگدانهها و تراکم کمتر ذرات در بتن ساخته شده با
پساب شهری در مقايسه با آب آشامیدنی گزارش شده است
( .)Asadollahfardi et al., 2016ترکیبات آمونیومی موجب
سیالن مالت (جريان آب به سمت باال از بتن به دلیل فشار
اسمزی) میشود ( .)Al-Ghusain and Terro, 2003غلظت باالی
سولفات آب موجب حمله سولفاتها و ايجاد ترک در بتن میشود
( .)Al-Jabri et al., 2011انتظار میرود که وجود ترکیبات صابونی
که موجب ايجاد حبابهای هوا در بتن میشود ،اثر منفی بر
مقاومت فشاری بتن ايجاد کند .با اينحال با توجه به حجم آب
مورد استفاده ،اين اثر معنیدار نیست (.)Alqam et al., 2014
) Alqam et al. (2014گزارش کردند که استفاده از آب خاکستری
تاثیر محسوسی بر زمان گیرش اولیه و نهايی سیمان ندارد ،در
حالیکه پژوهش ) Ghrair et al. (2018نشان داد زمان گیرش
اولیه توسط آب خاکستری  20-25دقیقه ديرتر از آب مقطر است.
با اينحال ،اين مدت در محدوده استاندارد  ASTM C94است که
بیان میکند اختالف زمان گیرش اولیه خمیر سیمان ساخته شده
با آب مورد ترديد نسبت به آب مقطر نبايد زودتر از  60دقیقه يا
ديرتر از  90دقیقه باشد .همچنین استفاده از آب خاکستری
بهدلیل وجود شويندهها (و کاهش کشش سطحی آب) و مواد
محلول موجب کاهش جزئی اسالمپ بتن شد که اين موضوع
میتواند پتانسیل کاهش هزينههای ساخت بتن بهدلیل کاهش
مصرف فوق روانکنندهها را ايجاد نمايد ( ;Ghrair et al., 2018
.)Alqam et al., 2014
گزارش شده است که استفاده از آب خاکستری تصفیهشده و
تصفیهنشده موجب کاهش مقاومت فشاری بتن در سنین مختلف
(تا  200روز) شد؛ با اينحال درصد کاهش در سنین باال و
همچنین در آب خاکستری تصفیهشده کمتر و عموماً در محدوده
کاهش مجاز  10درصد بود ( .)Ghrair et al., 2018همچنین
استفاده از آب خاکستری برای ساخت و عملآوری بتن نه تنها
منجر به کاهش مقاومت فشاری بتن در سنین تا  60روز نشد بلکه
در برخی موارد آن را بهمیزان جزئی افزايش داد .استفاده از آب
خاکستری برای عملآوری بتن ساخته شده با آب آشامیدنی نیز
موجب اثر مثبت بر مقاومت فشاری بتن شد ( Alqam et al.,
 .)2014نتايج مهردادی و همکاران ( )1388و Asadollahfardi
) et al. (2016نشان داد که اگر چه استفاده از پساب شهری
بهدلیل باال بودن اکسیژن مورد نیاز بیولوژيکی ( )BODو اکسیژن
مورد نیاز شیمیايی ( )CODدر آنها موجب کاهش مقاومت
فشاری بتن شد ،درصد اين کاهش نسبت به آب شهری کمتر از
 10درصد بود.
زئولیتهای طبیعی با فرمول کلی  AlO2SiO2, H2Oشامل

برآورد شده است که آبپوشی ( )hydrationهر گرم سیمان به
حدود  0/25گرم ( )Alradhawi and Angalekar, 2016و ساخت
هر مترمکعب بتن به  150لیتر آب نیاز دارد ( Asadollahfardi
 .)et al., 2015بههمین دلیل ،صنعت ساختمان با مصرف يک
ششم آب شیرين دنیا ،يکی از بزرگترين مصرفکنندگان آب در
بین صنايع مختلف شناخته شده است ( Asadollahfardi et al.,
 .)2015; Al-Joulani, 2015در اين شرايط آب خاکستری بهعنوان
يکی از مهمترين گزينههای جايگزينی با آب شرب در صنعت بتن
معرفی شده است ( .)Ghrair et al., 2018آب خاکستری
( )greywaterکه بهآن فاضالب خاکستری ()grey wastewater
نیز گفته میشود ،فاضالب خروجی از وان حمام ،دوش ،ماشین
لباسشويی و ظرفشويی و سینک ظرفشويی آشپزخانه را شامل
میشود ،اما فاضالب سرويس بهداشتی (توالت) را دربر نمیگیرد
( .)Alqam et al., 2014البته برخی از پژوهشگران فاضالب
آشپزخانه را نیز مستثنی کردهاند (.)Ghrair et al., 2018
براساس اغلب استانداردهای کیفیت آب بتن ،در صورتیکه
کاهش مقاومت بتن تهیه شده از پساب يا ساير آبهای نامتعارف
کمتر از  10درصد مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی باشد،
استفاده از اين آبها در طرح اختالط بتن قابلقبول است ( Babu
and Ramana, 2018; ASTM C1602, 2012; Al-Jabri et al.,
2011؛ آبا1383 ،؛ استاندارد ملی شماره 1391 ،14748؛

مهردادی و همکاران .)1388 ،با اين حال بر اساس استاندارد
) 3148 (1980انگلستان (نسخه جايگزين آن BS EN1008, 2002
میباشد ) کاهش مقاومت فشاری بتن در صورت استفاده از آب
غیرآشامیدنی تا  20درصد نیز مجاز دانسته شده است ،مشروط بر
آنکه اين کاهش مقاومت از طريق اصالح طرح اختالط جبران
شود (.)Babu and Ramana, 2018
استفاده از آبهای نامتعارف مانند آب شور ( Al-Joulani,
 ،)2015فاضالب و پسابهای شهری ( Asadollahfardi et al.,
BS

2016; Al-Joulani, 2015; Al-Ghusain and Terro, 2003; El-

Nawawy and Ahmad, 1991؛ مهردادی و همکاران ،)1388 ،آب
خاکستری ( Ghrair et al., 2018; Alradhawi and Angalekar,
 ،)2016; Alqam et al., 2014آب روغنی (،)Al-Joulani, 2015
کارواش ( ،)Al-Jabri et al., 2011شستشوی تراکمیکسر ،کارگاه
تولید بتن صنعتی ( )batching plantsو کارگاه شن و ماسه
( Asadollahfardi et al., 2015; Chatveera and
 ،)Lertwattanaruk, 2009کارخانه سیمان (اسراری و شجاعپور،
 )1395و تصفیهخانههای اسمز معکوس آب شرب ( Babu and
 )Ramana, 2018برای ساخت بتن مورد بررسی قرار گرفته است.
ترکیبات آلی موجود در پساب میتواند آبپوشی ()hydration
سیمان را به تاخیر اندازد ،زمان گیرش اولیه و نهايی را افزايش
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سهولت پمپاژ (اسماعیلنیا عمران و فريدی ،)1393 ،افزايش
مقاومت و پايايی بتن بهويژه در برابر واکنش قلیايی سنگدانهها
(Sabet et al., 2013؛ احمدی و همکاران1396 ،؛ اسماعیلنیا
عمران و فريدی ،)1393 ،کاهش درصد جذب آب و نفوذپذيری
اولیه و نهايی بتن (Nagrockiene and Girskas, 2016؛ احمدی
و همکاران1396 ،؛ قويدل شهرکی و همکاران1395 ،؛ احمدی و
همکاران1394 ،؛ اسماعیلنیا عمران و فريدی1393 ،؛ رنجبر و
همکاران ،)1392 ،کاهش عمق نفوذ آب (Markiv et al., 2016؛
قويدلشهرکی و همکاران ،)1395 ،کاهش ضريب جذب آب
موئینه (Khoshroo et al., 2018b؛ احمدی و همکاران،)1394 ،
کاهش ضريب مهاجرت و نفوذ يون کلر ( Khoshroo et al.,
2018b؛ قويدل شهرکی و همکاران1395 ،؛ احمدی و همکاران،
 ،)1394افزايش مقاومت ويژه الکتريکی و کاهش احتمال
خوردگی آرماتور (Khoshroo et al., 2018b؛ سلطانی و همکاران،
1396؛ قويدلشهرکی و همکاران )1395 ،شده است.
گزارش شده است که مقاومت فشاری بتن حاوی  10درصد
زئولیت در طوالنی مدت تقريباً مشابه با بتن شاهد (بدون استفاده
از زئولیت) بود ( .)Khoshroo et al., 2018aهمچنین در حالیکه
استفاده از  10و  20درصد (سلطانی و همکاران )1396 ،و  10و
 15درصد (رنجبر و همکاران ( )1392زئولیت در بتن بهجای
سیمان موجب کاهش مقاومت فشاری بهترتیب  7و  3روزه بتن
نسبت بهعدم کاربرد زئولیت شد ،مقاومت فشاری بهترتیب  28و
 90روزه بتن نسبت به تیمار شاهد افزايش يافت که اين موضوع
با نتايج ) Valipour et al. (2013نیز همخوانی دارد .سلطانی و
همکاران ( )1396افزايش مقاومت فشاری بتن در اثر کاربرد
زئولیت در سطح  10درصد را بیشتر از  20درصد گزارش کردند
در حالیکه نتايج ) Khoshroo et al. (2018aنشان داد که اين
افزايش در سطح  15درصد بیشتر از  10درصد است .در پژوهشی
جايگزينی تمام سطوح از  10تا  30درصد زئولیت بهجای سیمان
موجب افزايش مقاومت فشاری بتن خودتراکم در تمام سنین
نسبت به عدم کاربرد زئولیت شد (اسماعیلنیا عمران و فريدی،
 .)1393از سوی ديگر در برخی پژوهشها کاهش مقاومت فشاری
بتن در اثر کاربرد زئولیت مشاهده شده است .گزارش شده است
که جايگزينی  20درصد سیمان با زئولیت طبیعی موجب 5-17
درصد کاهش مقاومت فشاری بتن شد ( Madandoust et al.,
 .)2013براساس نتايج يک پژوهش ،اگرچه جايگزينی  10درصد
سیمان با زئولیت موجب افزايش مقاومت فشاری بتن شد ولی اين
اثر در سطح کاربرد  20درصد جزئی و در سطح کاربرد  30درصد
کاهشی بود ( .)Valipour et al., 2014همچنین نتايج Khoshroo
) et al. (2018bو ) Sabet et al. (2013نشان داد که کاربرد  10و
 20درصد زئولیت مقاومت فشاری بتن را بهطور معنیداری تغییر
نداد .پژوهش ) Raggiotti et al. (2018نشان داد که استفاده از

گروه وسیعی از آلومینوسیلیکاتهای هیدراته هیپتوکريستالی
( )Cryptocrystalline alumino-silicateبا ساختار النه زنبوری
سهوجهی دارای يک شبکه تتراهیدرال اتمهای اکسیژن در اطراف
سیلیسیوم ( )Si-Oو آلومینیوم ( )Al-Oاست ( Sabet et al.,
2013; Valipour et al., 2013; Ahmadi and Shekarchi,

 .)2010باال بودن سطح ويژه ( 35-45مترمربع بر گرم) بههمراه
عدم توازن الکتريکی (بار منفی) زئولیتها موجب قابلیت تبادل
کاتیونی باالی (حدود  200-300میلیاکیواالن در صد گرم)
آنها شده است ( Sabet et al., 2013; Ahmadi and Shekarchi,
 )2010علیرغم ساختار بلوری ،ويژگیهای پوزوالنی زئولیتهای
طبیعی اثبات شده است .اين ويژگی بهوجود مقدار قابلتوجه
اکسید سیلیسیوم ( )SiO2و اکسید آلومینیوم ()Al2O3
واکنشپذير در زئولیت که با هیدروکسید کلسیم ()Ca(OH)2
سیمان برای تولید بیشتر سیلیکات کلسیم و آلومینوسیلیکات
کلسیم واکنش میدهد ،نسبت داده شده است ( Khoshroo et
 .)al., 2018a; Sabet et al., 2013اين واکنش از طريق تولید
بیشتر ژل سیلیکات کلسیم هیدراته ( )C-S-Hموجب کاهش
فضای خالی و پر شدن حفرات بیشتر بتن شده و در نهايت با
بهبود ريزساختار بتن نفوذ آب به آنرا کاهش و مقاومت فشاری
آنرا افزايش میدهد .علت ديگر اين امر ،درصد باالی مواد
سیلیسی زئولیت و ضريب نرمی باالی آن ذکر شده است
( Valipour et al., 2014; Ahmadi and Shekarchi, 2010; Jana,
2007؛ احمدی و همکاران1396 ،؛ قويدل شهرکی و همکاران،
1395؛ احمدی و همکاران1394 ،؛ اسماعیلنیا عمران و فريدی،
 .)1393همچنین حل شدن هیدروکسید کلسیم و مواد قابلحل
و مهاجرت آنها به سطح بتن نقش زيادی در تشکیل فضاهای
خالی در بتن دارد که با تشکیل ژل سیلیکات کلسیم هیدراته از
فرار ترکیبات قابلحل به سطح بتن جلوگیری کرده و موجب
افزايش وزن مخصوص و کاهش فضای خالی بتن میشود
(اسماعیلنیا عمران و فريدی.)1393 ،
گزارش شده است که کاربرد زئولیت در بتن بهدلیل توان
تبادل يونی ،چگالی پايین و روزنههای فراوان (اسماعیلنیا عمران
و فريدی )1393 ،موجب ريزتر شدن منافذ ،کاهش خلل و فرج،
افزايش منافذ بسته و انفصال ارتباط موئینه حفرات جذب آب
(Nagrockiene and Girskas, 2016؛ قويدلشهرکی و همکاران،
1395؛ احمدی و همکاران ،)1394 ،کاهش سیالیت و اسالمپ
(Khoshroo et al., 2018a؛ Raggiotti et al., 2018؛ Markiv et
al., 2016؛ Sabet et al., 2013؛ رنجبر و همکاران1392 ،؛
جاويدان و زمانیابیانه ،)1391 ،کاهش نرخ افزايش مقاومت
فشاری بتن در سنین اولیه ( ،)Khoshroo et al., 2018aجلوگیری
از آب انداختگی و جداشدگی بتن تازه (Sabet et al., 2013؛
احمدی و همکاران1396 ،؛ اسماعیلنیا عمران و فريدی،)1393 ،
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سطوح مختلف زئولیت تا  20درصد در بتن بهجای سیمان (دو
تیپ سیمان متفاوت) موجب کاهش مقاومت فشاری بتن در
سنین  90 ،28 ،7و  180روز شد ،اگرچه اين کاهش در سنین
ابتدايی بیشتر و در سنین باالتر جزئی بود .نتايج مشابهی برای
زئولیت  10درصد توسط ) Markiv et al. (2016نیز گزارش شد.
اگرچه نتايج پژوهشهای متعددی نشان میدهد که کاربرد
زئولیت طبیعی میتواند موجب افزايش دوام بتن شود ،نتايج
مطالعات بهدلیل تنوع و تفاوت ساختار ،ترکیبات شیمیايی،
واکنشپذيری و درجه خلوص زئولیتهای طبیعی مشابه نبوده و
حتی بعض ًا متناقض است ( .)Najimi et al., 2012; Jana, 2007از
سوی ديگر ،در کشورهای دارای کمبود منابع آب شیرين ،انجام
پژوهش مستمر برای يافتن منابع آب جايگزين ( Alqam et al.,
 )2014و ارزيابی و توسعه استانداردهای آب اختالط بتن ضروری
است ( .)Al-Jabri et al., 2011لذا ،با توجه به دادههای منتشر
شده اندک در زمینه استفاده از آب خاکستری بهعنوان آب اختالط
بتن و نیز عدم بررسی برهمکنش کیفیت آب ،زئولیت ،عیار سیمان
و سن عملآوری بر مقاومت فشاری بتن ،پژوهش حاضر به مطالعه
اثر خواهد پرداخت .همچنین در پژوهشهای پیشین ،تغییر
مقاومت فشاری بتن تحت تاثیر کاربرد زئولیت يا کیفیت آب فقط
برحسب میزان يا نرخ تغییر گزارش شده بود .از آنجا که اين نوع
گزارشها نمیتوانند معنیداری اختالف بین تیمارها (طرحهای
اختالط بتن) را از نظر آماری منعکس نمايند ،در پژوهش حاضر
از تحلیلهای آماری شامل آزمون تجزيه واريانس و آزمون مقايسه
میانگینها استفاده شد.

 -2-2آب اختالط
آب خاکستری مورد استفاده از محل تخلیه کانال اصلی
جمعآوری فاضالب خانگی و رواناب بارندگی يک شهرک مسکونی
در شهر گرگان (مرکز استان گلستان) به رودخانه تهیه شد .با
توجه به اينکه در ده روزه منتهی به زمان تهیه آب از اين کانال
هیچ بارندگی در محدوده تحت زهکشی آن صورت نگرفت،
بنابراين آب مورد استفاده صرفاً فاضالب خانگی است .فاضالب
خانگی اين کانال صرفاً دربرگیرنده فاضالب تصفیه نشده
آشپزخانه ،حمام و کفشور حیاط است .پارامترهای کیفی هر سه
نوع آب (آب خاکستری ،آب شهری و آب ترکیبی) مطابق روش
استاندارد ( )APHA, 2012اندازهگیری شد (جدول  .)1برای
مقايسه کیفیت آبهای مورد بررسی با استانداردهای ملی و
بینالمللی ،محدوده مجاز ناخالصیهای آب برای ساخت بتن
غیرمسلح در جدول  2ارائه شده است .با مقايسه حدود ذکر شده
استانداردهای مختلف برای ناخالصیهای مجاز آب اختالط بتن
در جدول  2میتوان ديد که محدوده مجاز استانداردهای مختلف
عموماً به يکديگر نزديک و بعضاً مشابه يکديگر هستند .با اينحال،
بین حد مجاز کل جامدات معلق استاندارد ) EPA (2012با ساير
استانداردها ،کل جامدات محلول کشور انگلستان (2000
میلیگرم بر لیتر) با آبا ( 35000میلیگرم بر لیتر) و بین حد مجاز
کلريد آبا ( 10000میلیگرم بر لیتر) و استاندارد  14748ايران
( 4500میلیگرم بر لیتر) با يکديگر و با ديگر استانداردها اختالف
قابلمالحظهای وجود دارد .همچنین مقايسه ويژگیهای کیفی
آبها (جدول  )1با ديگر استانداردها (جدول  )2نشان میدهد که
کیفیت آب شهری ،آب خاکستری و آب ترکیبی در تمام ويژگیها،
بهجز پارامترهای  BOD5و  TSSدر آب خاکستری و ترکیبی ،در
محدوده مجاز است؛ بهطوریکه  BOD5اين آبها بهترتیب 167
و  33درصد بیشتر از حد مجاز استاندارد است .گزارش شده است
که افزايش  BOD5منجر به کاهش مقاومت بتن شد (مهردادی و
همکاران .)1388 ،بنابراين میتوان انتظار داشت که مقاومت
فشاری آزمونههای بتنی ساخته شده با آب خاکستری کمتر از آب
ترکیبی و آب شهری باشد.

 -2مواد و روشها
 -1-2تیمارها و طرح آماری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر استفاده منابع آب نامتعارف
بههمراه زئولیت برای تهیه و عملآوری بتن غیرمسلح در عیارهای
مختلف سیمان صورت گرفت .آزمايش با چهار عامل بهصورت
فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفی با ساخت  360بلوک بتنی
در قالب  120تیمار در سه تکرار صورت گرفت .تیمارها شامل
ترکیب حالتهای مختلف متشکل از سه نوع آب (شامل  :W1آب
شهری :W2 ،ترکیب آبهای شهری و خاکستری با نسبت برابر و
 :W3آب خاکستری) ،چهار درصد جايگزينی سیمان با زئولیت
(شامل کاربرد  %20 :Z3 ،%10 :Z2 ،%0 :Z1و  ،)%30 :Z4دو سطح
مصالح سیمانی بتن (شامل  250 :C1و  350 :C2کیلوگرم بر
مترمکعب) و پنج سن عملآوری (شامل ،21 :d3 ،7 :d2 ،3 :d1
 56 :d4و  90 :d5روز) بود .مقاومت فشاری بتن بهعنوان متغیر
وابسته مورد سنجش قرار گرفت.
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 -3-2زئولیت
زئولیت پودری مورد استفاده از نوع کلینوپتیلولیت
شیمیايی
فرمول
با
)(Clinoptilolite
 KNa2Ca2(Si29Al7)O72.24H2Oو جرم مخصوص  1/62گرم بر
سانتیمتر مکعب بود که از شرکت نگین پودر سمنان تهیه شد.
ويژگیهای شیمیايی اين زئولیت طبیعی در جدول  3ارائه شده
است .حداقل فعالیت پوزوالنی ،که برابر مجموع درصد وزنی اکسید
سیلیسیوم ( ،)SiO2اکسید آلومینیوم ( )Al2O3و اکسید آهن
( )Fe2O3است ،براساس  ASTM C618برای پوزوالنهای طبیعی
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سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1398

درصد باشد (سلطانی و همکاران1396 ،؛ )Najimi et al., 2012
که اولی مطابق استاندارد و دومی کمی بیشتر است .دلیل اينامر
دمای باالی فرآوری زئولیت (تا  1200درجه سلسیوس) بهجای
دمای استاندارد ( ASTM C618تا  750درجه سلسیوس) است.

گروه  Nبايد  70درصد باشد (سلطانی و همکاران1396 ،؛
 )et al., 2012که برای زئولیت مورد استفاده در اين پژوهش برابر
با  80/20درصد است .همچنین براساس اين استاندارد بیشینه
مقدار تریاکسید گوگرد و درصد کسر وزنی بايد بهترتیب  4و 10
Najimi

جدول  -1مشخصات شیمیایی آبهای مورد استفاده (بر حسب  mg.l-1بهجز برای  pHو هدایت الکتریکی)
کل

نوع آب

کربنات

بیکربنات

کلرید

سولفات

آب شهری

0/0

396/6

134/7

115/3

646/6

آب ترکیبی

0/0

509/4

202/1

134/5

846/0

105/2

آب خاکستری

0/0

622/3

269/5

153/7

1045/5

152/3

55/9

سختی

فسفر

نیتروژن

نوع آب

کل جامدات

هدایت الکتریکی

محلول

()dS.m-1

pH

806

1/26

آنیونها

کلسیم

منیزیم

سدیم

پتاسیم

58/1

58/4

59/8

4/0

180/3

57/2

104/7

5/0

272/0

149/5

6/0

363/7

BOD

COD

TSS

0

0
40
80

کل

کل

کل

7/6

385

0/5

1/2

0

آب ترکیبی

995

1/56

7/8

497/5

4/4

17/9

98

155

آب خاکستری

1184

1/85

7/9

610

8/2

34/6

196

310

آب شهری

جدول  -2محدوده مجاز ناخالصی آب اختالط برای بتن غیرمسلح (برحسب  mg.l-1بهجز در موارد عالمتدار)
ویژگی

محدوده
مجاز

منبع

ویژگی

محدوده

منبع

ویژگی

1000

Babu and
Ramana
)(2018

نیترات

مجاز

pH

کل جامدات
معلق ()TSS

کل جامدات

5-8/5

آبا

400

Babu and
Ramana
)(2018

Babu and
Ramana
)(2018
EPA
)(2012

400-1000

تفسیر آبا

3000

ASTM
C1602

2000

آبا

قلیائیت کل

*

1500

BS
EN1008

600

آبا

3000

آبا

مواد غیرآلی

3000

2000

BS 3148

2000

Ghrair et
)al. (2018

مواد آلی

200

35000

آبا

2000

استاندارد
14748

50000

ASTM
C1602

منیزيم

2000

BS 3148

10000

آبا

سديم

2000

BS 3148

1000
کلريد
500
4500
باقیمانده کلر

500

BS 3148

6-9

سولفات
کل جامدات
محلول ()TDS

تفسیر آبا

500

EPA
)(2012

30

1

ASTM
C1602
Ghrair et
)al. (2018
استاندارد
14748
EPA
)(2012

منبع

BS
EN1008

1000

2000

مجاز

+

500

7-9

بیکربنات

محدوده

کاتیونها

استاندارد
14748

BS 3148
کربنات

کل

شويندهها

**

2
100

شکر
100

Babu and
Ramana
)(2018
Babu and
Ramana
)(2018
BS
EN1008
Babu et al.
)(2018
استاندارد
14748
EPA
)(2012
Ghrair et
)al. (2018

کلسیم

2000

BS 3148

BOD5

30

پتاسیم

2000

BS 3148

COD

500

100

استاندارد
14748

چربی و روغن

50

Babu et al.
)(2018

100

BS
EN1008

کلیفرم
***
مدفوعی

200

EPA
)(2012

فسفات

 +در اين جدول مقادير استاندارد ) EPA (2012برای استفاده مجدد از فاضالب شهری پس از تصفیه ثانويه و گندزدايی است.
* بر حسب میلیگرم بر لیتر معادل کربنات کلسیم ** ،کف بايد طی مدت دو دقیقه محو شود *** ،تعداد در هر  100میلیلیتر نمونه
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جدول  -3مشخصات شیمیایی سیمان و زئولیت مصرفی (برحسب درصد)
ترکیب

سیمان

زئولیت

ترکیب

سیمان

زئولیت

ترکیب

سیمان

زئولیت

اکسید سیلیسیوم ()SiO2

21/11

69/28

اکسید کلسیم ()CaO

63/36

3/56

اکسید منیزيم ()MgO

1/51

0/50

اکسید آلومینیوم ()Al2O3

4/42

10/43

اکسید سديم ()Na2O

0/38

0/73

تری اکسید گوگرد ()SO3

2/61

0/005

اکسید آهن ()Fe2O3

3/96

0/49

اکسید پتاسیم ()K2O

0/51

1/27

درصد کسر وزنی ()LOI

2/98

12/97

ارائه شده است .با توجه به اينکه کاربرد زئولیت موجب کاهش
روانی و اسالمپ بتن میشود ،از يک فوقروانکننده تجاری برپايه
کربوکسیالتی استفاده شد .مقدار مصرف آن براساس آزمون و خطا
در طرحهای اختالط مقدماتی براساس اسالمپ  8-10سانتیمتر
بهدست آمد .همچنین برای اطمینان از کارايی بتن و کنترل آن،
آزمايش اسالمپ بتن برای هر طرح اختالط (تیمار) حداقل يکبار
تکرار شد.
در اين پژوهش مجموعاً  414بلوک بتنی ساخته شد که از
اين تعداد  54عدد برای انتخاب طرح اختالط مناسب و  360عدد
برای آزمايش نهايی مورد استفاده قرار گرفت .نمونههای
آزمايشگاهی پس از ساخته شدن بهمدت  24ساعت درون قالب
در محیط آزمايشگاه (دمای  20±4درجه سلسیوس) نگهداری
شدند .سپس قالبها باز شده و عملیات عملآوری آغاز شد
(احمدی و همکاران1394 ،؛  .)Al-Jabri et al., 2011بهمنظور
شبیه سازی کامل تاثیر تیمارهای کیفیت آب بر مقاومت فشاری،
عملآوری بلوکهای ساخته شده با آب اختالط صورت گرفت.
برای اينمنظور سه حوضچه بتنی جداگانه با ابعاد  1×1×1متر
ساخته شد و هر يک از حوضچه با يکی از انواع آب اختالط بتن
پر شد .در طول مدت آزمايش ضمن پوشش سطح حوضچهها با
ورقه فايبرگالس ،افت سطح آب در هر حوضچه بهدلیل نشت از
ديواره با اضافه کردن همان نوع آب جبران شد بهگونهای که سطح
آب درون حوضچه همواره  10سانتیمتر باالتر از سطح بااليی
بلوکها باشد .بهمنظور اطمینان از يکنواختی شرايط آزمايش تمام
آب مورد نیاز برای ساخت و عملآوری بتن در يک زمان تهیه شد
و آب مازاد نیز در دمای چهار درجه سلسیوس نگهداری شد (Al-
 .)Ghusain and Terro, 2003مقاومت فشاری آزمونههای بتنی
توسط دستگاه جک هیدرولیکی ديجیتال مدل ADR-Auto
 3000ساخت کارخانه  ELE Internationalبا سرعت بارگذاری
 6/8کیلونیوتون بر ثانیه اندازهگیری شد .برای اينمنظور الزامات
و شرايط استاندارد ملی شماره  )1371( 3206رعايت شد .شکل
 1نمايی از مصالح و مراحل اجرايی پژوهش را نشان میدهد.

 -4-2مصالح مورد استفاده ،طرح اختالط ،روش ساخت و
عملآوری بلوکهای بتنی
برای ساخت بتن از دو نوع سنگدانه شن و ماسه از نوع شکسته
بهصورت دوبار شسته استفاده شد .وزن مخصوص مصالح ريزدانه
و درشتدانه بهترتیب  2550و  2620کیلوگرم بر مترمکعب بود.
آزمون دانهبندی سنگدانهها براساس استاندارد ملی شماره 4977
( )1393صورت گرفت .منحنی دانهبندی مصالح ريزدانه و
درشتدانه و اطالعات حاصل از آن نشان داد که الزامات استاندارد
ملی شماره  )1394( 302رعايت شده است ،بهطوری که بیشینه
اندازه مصالح ريزدانه و درشتدانه بهترتیب  9/5و  19میلیمتر و
ضريب نرمی مصالح ريزدانه  2/9بود .سیمان مورد استفاده از نوع
پرتلند تیپ  2با خاصیت ضدسولفات بود که از کارخانه سیمان
شاهرود تهیه شد .ويژگیهای شیمیايی سیمان در جدول  3ارائه
شده است.
ساخت بلوکهای بتنی به ابعاد  150×150×150میلیمتر بر
اساس استاندارد ملی شماره  )1393( 581در میکسر  100لیتری
و تراکم بتن در قالب بهروش دستی صورتگرفت .نمونهبرداری از
بتن تازه مطابق استاندارد ملی شماره  )1388( 1-3201صورت
گرفت .علیرغم آنکه در اين پژوهش مقاومت خاصی از بتن
مدنظر نیست و نتايج صرفاً برای مقايسه نسبی با يکديگر مورد
استفاده قرار میگیرند ،بهمنظور افزايش دقت آزمايش ،ابتدا 54
بلوک بتنی مشتمل بر  18طرح اختالط مختلف متشکل از سه
نسبت سنگدانه شن و ماسه ،دو نسبت آب به سیمان و سه میزان
وزن مخصوص بتن در سه تکرار ساخته شد و درنهايت برمبنای
بیشترين مقاومت سهروزه ،طرح اختالط مناسب براساس وزن
مخصوص بتن  2400کیلوگرم بر مکعب (میانگین وزن مخصوص
طرحها ی اختالط نهايی ذکر شده در جدول  ،4نسبت وزنی برابر
مصالح شن و ماسه و نسبت آب به مواد سیمانی  45درصد (با
لحاظکردن میزان رطوبت مصالح براساس درصد رطوبت وزنی)
انتخاب شد .جزئیات طرح اختالط تیمارهای مختلف در جدول 4

جدول  -4جزئیات طرح اختالط (برحسب کیلوگرم در هر مترمکعب بتن)
تیمار

آب

سیمان

زئولیت

شن

ماسه

تیمار

آب

سیمان

زئولیت

شن

ماسه

C1Z1

112

250

0

969

969

C2Z1

158

350

0

896

896

C1Z2

112

225

25

969

969

C2Z2

158

315

35

896

896

C1Z3

112

200

50

969

969

C2Z3

158

275

75

896

896

C1Z4

112

175

75

969

969

C2Z4

158

245

105

896

896
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بررسی معنیداری يا عدم معنیداری اين تغییرات صورت نگرفته
است .از سوی ديگر در پژوهش حاضر چهار عامل نوع آب ،درصد
زئولیت ،عیار سیمان و سن آزمونهها و برهمکنش بین آنها (10
حالت برهمکنش آماری) میتواند عامل تغییر میزان مقاومت
فشاری آزمونههای بتنی باشد .بر اين اساس ،در پژوهش حاضر
آزمونهای تجزيه واريانس ( )ANOVAو مقايسه میانگین
(برمبنای آزمون  LSDدر سطح احتمال  )%5با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  )IBM, 2010( 21بر روی دادههای مقاومت فشاری
انجام گرفت.

 -5-2تجزیه و تحلیل آماری
در پژوهش حاضر بهمنظور بررسی اثر متغیرهای مستقل (نوع
آب ،درصد جايگزينی سیمان با زئولیت ،عیار سیمان و سن
عمل آوری بتن) بر متغیر وابسته (مقاومت فشاری بتن) از تحلیل
آماری استفاده شد .الزمبه توضیح است که در پژوهشهای قبلی
در اين زمینه عموماً اثر متغیرهای مستقل (عناصر طرح اختالط)
بر متغیر وابسته (ويژگیهای مقاومتی و دوام بتن) صرفاً بهصورت
درصد تغییر بیان شده است و تجزيه و تحلیلهای آماری برای

شکل  -1محل تهیه آب خاکستری ،مخزن عملآوری و مصالح و تجهیزات مورد استفاده

سنین مختلف آزمونهها بهترتیب در عیارهای مختلف سیمان و
سطوح مختلف زئولیت است .بهطريق مشابه غیرمعنیداری
برهمکنش چهارگانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت در سن
آزمونه نشان میدهد که عیارهای مختلف سیمان در انوع مختلف
آب و در شرايط مورد بررسی کاربرد زئولیت تاثیرگذاری مشابهی
بر مقاومت فشاری آزمونههای بتنی در سنین مختلف دارند.
بنابراين در بخش بعد صرفاً نتايج مقايسه میانگین منابع تغییری
که موجب اثر معنیداری بر مقاومت فشاری آزمونههای بتنی
شدند ،ارائه میشود.

 -3نتایج و بحث
نتايج آزمون تجزيه واريانس ( )ANOVAنشان داد که اثر ساده
عیار سیمان ،نوع آب ،زئولیت و سن آزمونه ،برهمکنشهای دوگانه
عیار سیمان در نوع آب ،عیار سیمان در زئولیت و عیار سیمان در
سن آزمونه و برهمکنش سهگانه عیار سیمان در نوع آب در زئولیت
بر مقاومت فشاری بتن در سطح احتمال يک درصد معنیدار است
(جدول  .)5همچنین برهمکنشهای دوگانه نوع آب در زئولیت،
نوع آب در سن آزمونه و زئولیت در سن آزمونه و برهمکنشهای
سهگانه عیار سیمان در نوع آب در سن آزمونه و نوع آب در زئولیت
در سن آزمونه و برهمکنش چهارگانه عیار سیمان در نوع آب در
زئولیت در سن آزمونه بر میزان مقامت فشاری آزمونههای بتنی
معنیدار نبود .عدم معنیداری برهمکنش دوگانه نوع آب در
زئولیت نشاندهنده روند مشابه تاثیرگذاری نوع آب بر مقاومت
فشاری آزمونهها در سطوح مختلف زئولیت و عدم معنیداری
برهمکنشهای دوگانه نوع آب در سن آزمونه و زئولیت در سن
آزمونه نشاندهنده روند مشابه تاثیرگذاری به ترتیب نوع آب و
زئولیت بر مقاومت فشاری آزمونهها در سنین مختلف است.
همچنین عدم معنیداری برهمکنشهای سهگانه عیار سیمان در
نوع آب در سن آزمونه و نوع آب در زئولیت در سن آزمونه بیانگر
تاثیرپذيری مشابه مقاومت فشاری آزمونههای بتنی از نوع آب در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -1-3مقایسه میانگین اثرات ساده عوامل مورد بررسی
نتايج مقايسه میانگین اثرات ساده چهار عامل مورد بررسی بر
مقاومت فشاری آزمونههای بتنی در شکل  2نشان داده شده است.
الزمبه توضیح است که در هر عامل مورد بررسی ،تیمارهايی که
حداقل يک حرف مشترک با يکديگر داشته باشند ،در سطح
احتمال  5درصد اختالف آماری معنیداری با يکديگر ندارند.
مطابق انتظار ،افزايش مقاومت فشاری آزمونهها با افزايش سن در
تمام سطوح معنیدار بود و افزايش عیار سیمان از  250به 350
کیلوگرم بر مترمکعب نیز موجب افزايش معنیداری ( 122درصد)
مقاومت فشاری بتن گرديد (شکل .)2

75

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1398

جدول  -5نتایج آزمون تجزیه واریانس ( )ANOVAبر روی مقاومت فشاری آزمونههای بتنی

منابع تغییر

درجه آزادی

میانگین مربعات

سطح معنیداری

عیار سیمان ()C

1

23315/2

0/000

نوع آب ()W

2

232/7

0/000

کاربرد زئولیت ()Z

3

378/3

0/000

سن آزمونه ()d

4

1566/5

0/000

برهمکنش دوگانه C × W

2

549/0

0/000

برهمکنش دوگانه C × Z

3

298/0

0/000

برهمکنش دوگانه C × d

4

271/2

0/000

برهمکنش دوگانه W × Z

6

7/8

0/348

W×d

8

4/7

0/771

برهمکنش دوگانه Z × d

12

12/5

0/089

برهمکنش سهگانه C × W × Z

6

79/6

0/000

برهمکنش سهگانه C × W × d

8

8/9

0/330

برهمکنش سهگانه W × Z × d

24

10/7

0/118

برهمکنش چهارگانه C × W × Z × d

36

3/4

0/998

خطای کل

240

7/7

-

برهمکنش دوگانه

32

a
28

a

b
a

a
b

b
20

c

d

16

e
b

12

)Compressive Strength (MPa

c

b

b

24

8

4

0
90

28
56
سن آزمونه

7

3

10
20
30
درصد کاربرد زئولیت

0

2
3
نوع آب اختالط

1

250 350
عیار سیمان

در هر عامل ،سطوح دارای يک حرف مشترک ،در سطح احتمال  %5اختالف آماری معنیداری با يکديگر ندارند.
شکل  -2اثر ساده عیار سیمان ،نوع آب ،درصد کاربرد زئولیت و سن آزمونه بر مقاومت فشاری آزمونههای بتنی

استفاده از آب خاکستری اگرچه موجب  2/3درصد افزايش
مقاومت فشاری آزمونه بتنی نسبت به آب شهری شد ،لیکن اين
افزايش از نظر آماری معنیدار نبود (شکل  .)2در مقابل ،استفاده
از آب ترکیبی در ساخت بتن (نسبت برابر از آب شهری و آب
خاکستری) موجب افزايش معنیدار ( 12/9درصد) مقاومت
فشاری آزمونهها نسبت به آب شهری شد .اين افزايش نسبت به
آب خاکستری نیز از نظر آماری معنیدار بود (شکل  .)2کاهش
مقاومت فشاری آزمونههای ساخته شده با آب خاکستری نسبت
به آب ترکیبی را میتوان بهمیزان قابلتوجه مواد آلی ()BOD5
آن نسبت داد که با نتايج مهردادی و همکاران ( )1388همخوانی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دارد .گزارش شده است که ناخالصیهای موجود در آب اختالط
آثار متفاوتی بر بتن دارند و ممکن است همه ناخالصیها اثر منفی
بر روی بتن ايجاد نکنند ،بهگونهای که برخی میتوانند بیزيان
باشند و حتی باعث بهتر شدن خصوصیات بتن شوند .در بیشتر
مواقع محدوديتهای مجازی برای مقدار ناخالصیهای موجود در
آب اختالط بتن وجود دارد ،در حالیکه در آن محدوده ناخالصیها
میتوانند بیزيان باشند ( ،Babu et al., 2018مهردادی و
همکاران .)1388 ،اين موضوع میتواند توضیحی بر علت افزايش
مقاومت فشاری آزمونههای ساخته شده با هر دو آب نامتعارف
نسبت به آب شهری باشد.
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معنیدار مقاومت فشاری آزمونههای بتنی شد ،در عیار سیمان
 350کیلوگرم بر مترمکعب ،بین تیمار  0و  10درصد کاربرد
زئولیت اختالف معنیداری مشاهده نشد و کاربرد  20درصد
زئولیت با افزايش مقاومت فشاری آزمونههای بتنی بهمیزان 5/4
درصد ،موجب ايجاد اختالف آماری معنیداری با تیمار عدم
استفاده از زئولیت شد.

استفاده از زئولیت منجر به کاهش معنیدار مقامت فشاری
آزمونههای بتنی در تمام سطوح شد ،اما اختالف بین سطح کاربرد
 10و  20درصد با يکديگر معنیدار نبود .میزان کاهش مقاومت
فشاری آزمونههای بتنی برای  20 ،10و  30درصد جايگزينی
سیمان با زئولیت نسبت به شرايط بدون کاربرد آن بهترتیب ،6/8
 5/6و  20/8درصد بود (شکل  .)2اين نتايج با يافتههای
) Madandoust et al. (2013که گزارش کردند جايگزينی 20
درصد سیمان با زئولیت طبیعی موجب  5-17درصد کاهش
مقاومت فشاری بتن  3تا  90روزه شد و يافتههای Najimi et al.
) (2012که نشان داد جايگزينی  15و  30درصد سیمان با زئولیت
موجب کاهش مقاومت فشاری بتن در تمام سنین (،28 ،14 ،7
 90و  356روز) بهترتیب میزان بین  3-15و  7-38درصد شد،
همخوانی دارد .همچنین گزارش شده است که کاربرد  20 ،10و
 40درصد زئولیت بهجای سیمان بهترتیب منجر به کاهش
مقاومت سنین مختلف  28 ،7و  360روزه بتن با عملکرد باال
بهمیزان  25-35 ،4-18و  45-63درصد شد ( Vejmelková et
 )al., 2012که با نتايج اين پژوهش مطابقت دارد.

جدول  -6مقایسه میانگین اثر برهمکنشهای دوگانه بر مقاومت
فشاری آزمونهها (مگاپاسکال)
الف -برهمکنش عیار سیمان در نوع آب
نوع آب

عیار سیمان
 250کیلوگرم بر مترمکعب

 350کیلوگرم بر مترمکعب

شهری

e

ترکیبی

17/1c

10/3

آب خاکستری

d

شهری

a

ترکیبی

b

آب خاکستری

ab

12/2

30/1
28/5
29/2

ب -برهمکنش عیار سیمان در زئولیت
درصد زئولیت

عیار سیمان

 -2-3مقایسه میانگین برهمکنشهای دوگانه
 250کیلوگرم بر مترمکعب

مقايسه میانگینهای برهمکنشهای دوگانه عیار سیمان در
نوع آب ،عیار سیمان در زئولیت و عیار سیمان در سن آزمونه در
جدول  6ارائه شده است .نتايج جدول -6الف نشان میدهد که در
عیار سیمان  250کیلوگرم بر مترمکعب ،مقاومت فشاری آزمونه
ساخته شده با آب ترکیبی با  66/4و  40/6درصد افزايش نسبت
بهترتیب آب شهری و آب خاکستری اختالف آماری معنیداری با
آنها داشت .همچنین  18/3درصد افزايش مقاومت فشاری
آزمونههای بتنی ساخته شده با آب خاکستری نسبت به آب
شهری موجب اختالف معنیدار آنها با يکديگر شد .در مقابل ،در
عیار سیمان  350کیلوگرم بر مترمکعب ،مقاومت فشاری تیمار
آب ترکیبی با  5/3درصد کاهش اختالف معنیداری نسبت به آب
شهری داشت ،ولی بین ساير تیمارها اختالف معنیداری مشاهده
نشد .بهعبارت ديگر ،استفاده از آب خاکستری در ساخت بتن
تغییر معنیداری در مقاومت فشاری آزمونهها نسبت به آب شهری
و آب ترکیبی ايجاد نکرد .بهاين ترتیب میزان کاهش مقاومت
فشاری در اين شرايط در محدوده مجاز  %10استاندارد ملی شماره
 )1391( 14748و آبا ( )1383و استانداردهای بینالمللی است.
بنابراين بهنظر میرسد کاربرد آب خاکستری و آب ترکیبی
بهعنوان آب اختالط بتن در اين عیار سیمان نیز بدون ايجاد
محدوديت قابلتوصیه است.
مقايسه میانگین برهمکنش دوگانه عیار سیمان در زئولیت
(جدول -6ب) نشان میدهد در حالیکه در عیار سیمان 250
کیلوگرم بر مترمکعب ،تمام سطوح کاربرد زئولیت موجب کاهش

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مقاومت

 350کیلوگرم بر مترمکعب

مقاومت

0

d

10

e

16/2

13/8

20

12/0f

30

10/7g

0

b

30/1

10

b

29/4

20

a

30

25/9c

31/7

ج -برهمکنش عیار سیمان در سن آزمونه
سن آزمونه

عیار سیمان

مقاومت
i

3
7
 250کیلوگرم بر مترمکعب

 350کیلوگرم بر مترمکعب

9/6

11/6h

28

g

13/7

56

g

14/5

90

f

3

e

20

d

28

30/8c

56

b

90

a

16/6
20/1
24/9
34/2

36/3

در هر برهمکنش ،گروههای با حداقل يک حرف مشترک ،در سطح احتمال
 %5اختالف آماری معنیداری با يکديگر ندارند.

همچنین نرخ کاهش مقاومت فشاری آزمونهها در اثر کاربرد
زئولیت در عیار سیمان  350کیلوگرم بر مترمکعب بهمراتب کمتر
از عیار سیمان  250کیلوگرم بر مترمکعب بود ،بهطوری که
جايگزينی  20 ،10و  30درصد زئولیت در مقايسه با تیمار عدم
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برتری آماری معنیداری (به ترتیب  37/6و  44/6درصد افزايش)
برخوردار بود و در تیمارهای بدون زئولیت با آب خاکستری
( 20 ،)C1Z1W3درصد زئولیت با آب ترکیبی (20 ،)C1Z3W2
درصد زئولیت با آب خاکستری ( )C1Z3W3و  30درصد زئولیت
با آب ترکیبی ( )C1Z4W2اختالف معنیداری با تیمار شاهد
نداشت .اين در حالی است که در عیار سیمان  350کیلوگرم بر
مترمکعب ،اختالف معنیدار مثبت مقاومت فشاری آزمونههای
بتنی نسبت به تیمار شاهد ( :C2Z1W1بدون زئولیت با آب
شهری) در تیمارهای  20درصد زئولیت با آب شهری ()C2Z3W1
بهمیزان  7/0درصد و  20درصد زئولیت با آب ترکیبی
( )C2Z3W2بهمیزان  10/2درصد بهدست آمد .همچنین در اين
عیار سیمان ،میزان کاهش مقاومت فشاری آزمونههای بتنی در
هیچ تیماری بهجز تیمارهای  10درصد زئولیت با آب ترکیبی
( )C2Z2W2و  30درصد زئولیت با هر سه نوع آب (،C2Z4W1
 C2Z4W2و  )C2Z4W3با تیمار شاهد از نظر آماری معنیدار
نبود .اين نتايج نشان میدهد که امکان استفاده از آب خاکستری
و زئولیت در طرح اختالط بتن بهويژه در سطح عیار سیمان باال
بدون آنکه موجب کاهش معنیدار مقاومت فشاری بتن شود ،و
حتی اين ويژگی را در برخی شرايط بهطور معنیداری افزايش
دهد ،وجود دارد .با اينحال ،با توجه به وجود برهمکنش سهگانه
اين عوامل که بهدلیل اثرات متفاوت نوع آب و درصد زئولیت در
عیارهای مختلف سیمان است ،انتخاب بهترين سطح کاربرد
زئولیت و نوع آب با توجه به عیار سیمان مورد نظر بايد در کارگاه
براساس آزمون طرح اختالط بهدست آيد.

کاربرد زئولیت در عیار سیمان  250کیلوگرم بر مترمکعب موجب
کاهش مقاومت فشاری بهترتیب بهمیزان  26/1 ،15/0و 34/0
درصد شد ولی در عیار سیمان  350کیلوگرم بر مترمکعب،
مقاومت فشاری آزمونهها را بهترتیب  +5/4 ،-2/4و  -13/7درصد
تغییر داد .بنابراين بهنظر میرسد که استفاده از زئولیت در بتن-
های با عیار سیمان باال با موفقیت بیشتری در حفظ يا افزايش
مقاومت فشاری بتن همراه است.
مقايسه میانگین برهمکنش دوگانه عیار سیمان در سن آزمونه
(جدول -6ج) نشان میدهد که نرخ افزايش مقاومت فشاری با
گذشت زمان در دو عیار سیمان با يکديگر متفاوت است ،بهگونهای
که در تیمار عیار سیمان  250کیلوگرم بر مترمکعب ،مقاومت
فشاری  56 ،28 ،7و  90روزه بهترتیب  51 ،42 ،21و  73درصد
نسبت به مقاومت فشاری  3روزه افزايش يافت ،در حالیکه در
تیمار عیار سیمان  350کیلوگرم بر مترمکعب اين رشد بهترتیب
 70 ،53 ،24و  80درصد بود .بنابراين اين نرخ در عیار سیمان
 350بیشتر از  250کیلوگرم بر مترمکعب است.
 -3-3مقایسه میانگین برهمکنش سهگانه
مقايسه میانگین برهمکنش سهگانه عیار سیمان در نوع آب
در درصد زئولیت در شکل  3ارائه شده است .نتايج نشان میدهد
که در عیار سیمان  250کیلوگرم بر مترمکعب ،مقاومت فشاری
آزمونههای بتنی در تیمارهای بدون زئولیت با آب ترکیبی
( )C1Z1W2و  10درصد زئولیت با آب ترکیبی ()C1Z2W2
نسبت به تیمار شاهد ( :C1Z1W1بدون زئولیت با آب شهری) از
a

35

ab

bc

)C: cement content (1: 250 and 2: 350 Kg.m-3

abc abc

cd

cde

def

c

)Z: zeolite level (1: 0; 2: 10; 3: 20 and 4: 30%

e

30

fg
g

25

h

h

i

i
jk

ij

ij
kl

l

kl

20

l

15

10

)Compressive Strength (MPa

W: water type (1: tap water; 2: combined
)water and 3: greywater

m
5

C2Z4W3
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C2Z2W3

C2Z2W2

C2Z2W1

C2Z1W3
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C2Z1W1

C1Z4W3
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تیمارهای با حداقل يک حرف مشترک ،در سطح احتمال  %5اختالف آماری معنیداری با يکديگر ندارند.
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نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

78

سال چهارم ،شماره  ،4زمستان 1398

.3206
اسراری ،ا ،.و شجاعپور ،ف" ،)1395( ،.بررسی کیفیت بتن سیمان
سفید تهیه شده با پساب بهداشتی تصفیهخانه فاضالب
(مطالعه موردی :شرکت سیمان سفید نیريز)" ،تحقیقات
بتن.130-123 ،)2(9 ،
اسماعیلنیا عمران ،م ،.و فريدی ،م" ،)1393( ،.رابطه مقاومت
فشاری با مقاومت کششی و ضريب کشسانی در بتن خودتراکم
حاوی سنگدانه بازيافتی و زئولیت طبیعی" ،تحقیقات بتن،
.22-7 ،)1(7
رنجبر ،م.م ،.مدندوست ،ر ،.و موسوی ،س.ی" ،)1392( ،.بررسی
تاثیر استفاده ترکیبی از دوده زئولیت بر خواص بتن تازه و
سخت شده خودتراکم" ،تحقیقات بتن.71-53 ،)1(6 ،
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران ،)1371( ،تعیین
مقاومت فشاری آزمونههای بتن ،استاندارد ملی ايران شماره
.3206
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران ،)1388( ،بتن تازه-
قسمت  :1نمونهبرداری ،استاندارد ملی ايران شماره .1-3201
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران ،)1391( ،استاندارد
آب اختالط بتن ،استاندارد ملی ايران شماره .14748
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران ،)1393( ،سنگدانهها-
دانهبندی سنگدانههای ريز و درشت -روش آزمون ،استاندارد
ملی ايران شماره .4977
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران ،)1393( ،ساخت و
عملآوری آزمونههای بتن در آزمايشگاه -آيین کار ،استاندارد
ملی ايران شماره .581
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران،)1394( ،
سنگدانههای بتن -ويژگیها ،استاندارد ملی ايران شماره .302
سازمان مديريت و برنامهريزی کشور ،)1383( ،آيیننامه بتن ايران
(آبا) ،نشريه شماره 434 ،120ص.
سلطانی ،ا ،.طريقت ،ا ،.و رستمی ،ر.ا" ،)1396( ،.تاثیر رسهای
کلسینه شده و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری بتن"،
مهندسی سازه و ساخت.50-33 ،)1(4 ،
قويدلشهرکی ،م ،.میری ،م ،.و رخشانیمهر ،م.ا،)1395( ،.
"بررسی آزمايشگاهی اثر استفاده از ترکیب زئولیت و
متاکائولین بر دوام و خوردگی میلگرد در بتن خودتراکم"،
نشريه مهندسی عمران و محیط زيست.58-49 ،)1(46 ،
مهردادی ،ن ،.اکبريان ،ا ،.و حقاللهی ،ع" ،)1388( ،.استفاده از
پساب تصفیهشده فاضالب شهری در تهیه و نگهداری بتن"،
محیطشناسی.136-29 :)50(35 ،
وزارت نیرو ،)1389( ،ضوابط زيست محیطی استفاده مجدد از
آبهای برگشتی و پسابها .نشريه شماره  135 ،535ص.

 -4نتیجهگیری
 نتايج نشان داد که بهجز میزان مواد آلی ( )BOD5در آبهاینامتعارف ،تمام ويژگیهای کیفی هر سه نوع آب (آب شهری ،آب
خاکستری و آب ترکیبی) در محدوده مجاز آب اختالط بتن
براساس استانداردهای ملی و بینالمللی قرار داشت.
 استفاده از آب خاکستری موجب افزايش غیرمعنیدار مقاومتفشاری آزمونه بتنی نسبت به آب شهری شد ،در حالیکه آب
ترکیبی اين ويژگی را بهطور معنیداری ( 12/9درصد) افزايش
داد.
 جايگزينی  20 ،10و  30درصد سیمان توسط زئولیت نسبتبهشرايط بدون کاربرد زئولیت موجب کاهش مقامت فشاری
آزمونههای بتنی بهمیزان به ترتیب  5/6 ،6/8و  20/8درصد شد.
 مقايسه میانگین برهمکنش سهگانه عیار سیمان در نوع آب درزئولیت نشان داد که در عیار سیمان  250کیلوگرم بر مترمکعب،
مقاومت فشاری آزمونههای بتنی در تیمارهای بدون زئولیت با آب
ترکیبی و  10درصد زئولیت با آب ترکیبی نسبت به تیمار شاهد
(بدون زئولیت با آب شهری در عیار سیمان  250کیلوگرم بر
مترمکعب) افزايش معنیداری (بهترتیب  37/6و  44/6درصد
افزايش) داشت ولی در ساير تیمارها عموم ًا کاهش معنیداری
مشاهده شد .اين در حالی بود که در عیار سیمان  350کیلوگرم
بر مترمکعب ،مقاومت فشاری آزمونههای بتنی در اغلب تیمارها،
بهجز تیمارهای دارای  30درصد زئولیت ،با افزايش همراه بود.
 نتايج نشان داد که پتانسیل استفاده از آب نامتعارف (آبخاکستری و آب ترکیبی) و زئولیت در طرح اختالط بتن بدون
ايجاد اثر منفی معنیدار بر مقاومت فشاری بتن ،بهويژه در
عیارهای سیمان باال ،وجود دارد .با اينحال ،نظر به برهمکنش
سهگانه معنیدار عوامل مورد بررسی ،انتخاب بهترين سطح کاربرد
زئولیت و نوع آب با توجه به عیار سیمان موردنظر بايد بر اساس
آزمون طرح اختالط در کارگاه بهدست آيد.
 -5مراجع
احمدی ،ج ،.بیگدلو ،ا ،.و سلیمانیراد ،م" ،)1396( ،.تاثیر استفاده
از زئولیت ،میکروسیلیس و متاکائولین بر کارايی و مقاومت
بتن خودتراکم" ،نشريه مهندسی عمران و محیط زيست،
.7-1 ،)3(47
احمدی ،ج ،.عزيزی ،ح ،.و کوهی ،م" ،)1394( ،.بررسی تاثیر
زئولیت در عیارهای مختلف سیمان بر روی مقاومت و
نفوذپذيری بتن" ،تحقیقات بتن.18-5 ،)2(8 ،
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران ،)1371( ،تعیین
مقاومت فشاری آزمونههای بتن ،استاندارد ملی ايران شماره
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مصاحبه
بودهام و نظارت دوازده مورد از پروژههای مختلف پژوهشی در
سطح ملی و استانی را برعهده داشتهام .دبیر علمی پنجمین
کنفرانس جامع ملی مدیریت سیالب ،چاپ و داوری مقاالت متعدد
مجالت علمی -پژوهشی ،همایشها و کنفرانسهای معتبر ملی
مختلف کشور ،راهنمایی و مشاوره پایاننامههای کارشناسی ارشد
را انجام دادهام و بهخصوص همواره در تعریف موضوع رسالههای
مختلف دکتری به دانشجویان و اساتید کمک کردهام .از نظر
سوابق یک و نیم سال کارشناس بخش منابع آب شرکت
مهندسین مشاور مشانیر ،شش سال کارشناس دفتر پژوهشهای
کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ،دو سال کارشناس ارشد دفتر
استانداردها و طرحهای آب و آبفای وزارت نیرو ،پنج سال رئیس
پژوهشکده منابع آب ،موسسه تحقیقات آب و در حالحاضر
مسئولیت موسسه تحقیقات آب را برعهده دارم .همچنین تاکنون
دو نوبت از وزرای نیرو لوح تقدیر دریافت نمودهام.

دکتر مرتضی افتخاری
رئیس محترم موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

* لطفاً دستاوردهای مهم موسسه تحقیقات آب در طول
* لطفاً موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و اهداف و تشکیالت

دوران فعالیت آن را ذکر کنید.

آن را معرفی فرمایید.

 اهم دستاوردهای موسسه تحقیقات آب که با کمک مدیرانموسسه و تالش ستودنی کارشناسان و اعضای هیات علمی
موسسه حاصل شده در ده محور بهشرح ذیل است:

 موسسه تحقیقات آب یک مجموعه تحقیقاتی است که جزومجموعههای پژوهشی زیرنظر وزارت نیرو است ،لیکن همانند
دانشگاهها از قوانین و مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
تبعیت میکند .وظیفه اصلی موسسه مدیریت و انجام پژوهشهای
کاربردی در حل مسائل اولویتدار و بینبخشی مورد نیاز آب و
آبفای کشور است .موسسه هماکنون دارای دو پژوهشکده
"مطالعات و تحقیقات منابع آب" و "مهندسی هیدرولیک و
محیطهای آبی" و دو مرکز "مطالعات و تحقیقات آب و فاضالب"
و "مطالعات و تحقیقات دریای خزر" است .از جمله اهداف موسسه
میتوان به مواردی چون "کمک به تبیین و اجرای بهتر برنامههای
بخش آب و آبفای وزارت نیرو از طریق پژوهش"" ،تسهیلگری و
کمک به ایجاد بستر ارتباط صنعت و دانشگاه" و "توسعه و ترویج
دستاوردهای پژوهشی و فناوریهای نوین کاربردی" و "تالش
درجهت تسری دانش حاصل از پژوهش در بدنه مدیریتی و
کارشناسی بخش آب و آبفای وزارت نیرو" اشاره نمود.

 سطح و آب معادل برف؛

* لطفاً یك معرفی اجمالی از سوابق خود ارائه فرمایید.

 رطوبت خاک؛

 رشته تحصیلی اینجانب در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکترا مهندسی عمران -آب و (بهترتیب) در دانشگاههای
خواجهنصیرالدین طوسی ،امیرکبیر و تربیتمدرس بوده است .از
نظر سوابق پژوهشی بهصورت کلی محقق اصلی و همکار حدود
ده مورد از پروژههای مختلف پژوهشی در سطح ملی و استانی

 فرونشست.
 )3استخراج نقشه دقیق بسیمتری دریاچه ارومیه با استفاده از
تصاویر ماهوارهای در سال  1392برای اولین بار؛
 )4استخراج حجم رسوبات نمکی تهنشین شده دریاچه ارومیه و
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محور ( :)1آمار و اطالعاتپایه
 )1تولید اطالعات ارزشمند ذیل با استفاده از سنجش از دور در
پایش حوضههای آبریز مشترک با افغانستان:
 پایش روند تغییرات کاربریهای اراضی و الگوی کشت آنها؛
 پایش برف و آب معادل برف؛
 برآورد بارش؛

 استخراج بسیمتری سد کجکی و منحنی سطح و حجم
(تغییرات ماهانه پهنه آبی این سد).
 )2توسعه روششناسی کاربرد سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای
در مدیریت منابع آب:
 تبخیر -تعرق واقعی؛

 پایش خشکسالی کشاورزی؛
 تراز آب؛
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 )3تهیه روششناسی پهنهبندی کیفی منابع آب سطحی و
زیرزمینی براساس آالیندههای مختلف؛

برآورد نرخ رسوبگذاری آن طی سالهای خشک اخیر با استفاده
از فناوری سنجش از دور؛
 )5کاربرد پهپاد در تدقیق و راستی آزمایی تصاویر ماهوارهای؛
 )6تهیه نقشه کاربری اراضی حوضههای آبریز کشور؛
 )7روششناسی تهیه نقشه بسیمتری دریاچهها و تاالبها با
استفاده از فناوری سنجش از دور و عملیات میدانی؛
 )8تهیه نقشه راه مطالعات پایه منابع آب؛
 )9بررسی نحوه استخراج بیالن آب در حوضههای آبریز با
مؤسسات پژوهشی بخش کشاورزی؛
 )10طراحی و ساخت سامانه اندازهگیری سطح آب در چاهها؛
 )11نصب و راهاندازی سامانه پایش یخچال علمکوه؛
 )12خرید و ورود دستگاه اندازهگیری تبخیر و تعرق واقعی
( )Scintillometerبهعنوان دقیقترین دستگاه برای اولینبار در
کشور؛
 )13تهیه اطلس یخچالهای طبیعی کشور بهعنوان مهمترین
سنسور پایش تغییر اقلیم در کشور برای اولین بار؛
 )14اندازهگیری روند تغییرات کاربری اراضی حوضه آبریز
کرخه با استفاده از تصاویر ماهوارهای در  15سال گذشته؛
 )15تهیه فرموالسیون عامل کاهنده تبخیر آب مخازن و
بررسی آثار کیفی و کمی آن در محدوده آزمایشگاهی و
نیمهصنعتی؛
 )16طراحی و بومیسازی شهپاد (شناور هدایتپذیر از راهدور)
بهمنظور جمعآوری اطالعات بستر مخازن سدها؛
 )17استفاده از پهپاد برای حفاظت و مدیریت آب تعیین آب
خروجی از مخازن سدها با توجه به نیاز واقعی اراضی پاییندست.

 )4دستیابی به خودکفایی برمبنای اقتصاد مقاومتی در
بارورسازی ابرها از طریق طراحی و ساخت پهپاد ،بومیسازی
پیروپاترون ،طراحی و ساخت رادار.
محور ( :)4اقدامات غیرسازهای در بخش آب کشور
 )1تهیه نقشه راه مطالعات اجتماعی؛
 )2تهیه نقشه راه مطالعات حقوقی.
محور ( :)5بستر و حریم رودخانهها و سواحل
 )1نظارت دقیق بر پروژههای ساماندهی رودخانه در پنج استان
کشور؛
 )2تهیه نقشه توپوگرافی حریم و بستر رودخانهها با استفاده از
پهپاد.
محور ( :)6سامانههای جمعآوری و تصفیه فاضالب،
بازچرخانی و استفاده از پساب
 )1تهیه نقشه راه نمکزدایی و تصفیه فاضالب.
محور ( :)7پیش هشدار بحران
 )1ایجاد سامانه کشوری برخط پیشبینی و هشدار سیل؛
 )2کاربرد پهپاد و مدلهای هیدرولیکی در تعیین محدوده پخش
سیالب؛
 )3پیشبینی فصلی و ماهانه بارش کشور با استفاده از نتایج
پیشبینی بارش شش مدل جهانی آب و هوا؛
 )4تهیه مدل بومی پیشبینی فصلی و ماهانه بارش کشور؛
 )5تهیه مدل بومی پیشبینی کوتاهمدت بارش کشور؛

محور ( :)2منابع آب جدید قابل استحصال

 )6پیشبینی میزان فرونشست دشتهای کشور ناشی از برداشت
منابع آب زیرزمینی با استفاده از دادههای راداری؛

 )1مطالعات پهنهبندی مناطق مستعد آب ژرف کشور (اتمام فاز
اول)؛

 )7مطالعه ریزگردها و طوفانهای گرد و غبار ایران و خاورمیانه
برای بخش برق و ارسال پیامک پیشبینی گرد و غبار برای
بخش برق؛

 )2طراحی و ساخت پهپاد مختص باروری ابرها؛
 )3طراحی و بومیسازی ساخت رادار کوچک هواشناسی و قابل
جابجایی مرتبط با باروری ابرها؛

 )8بررسی امکانپذیری کاهش بارشهای کشور بهطور هدفمند
و غیرطبیعی؛

 )4ساخت و تولید  5000فشنگ باروری ابرها برای اولین بار در
کشور؛

 )9استخراج روند وضعیت بارش و دما در ایران و جهان با تأکید
بر کشورهای همسایه؛

 )5تهیه نقشه راه مدیریت منابع آب جوی؛
 )6بررسی روشهای نوظهور تعدیل وضع هوا در دنیا نظیر
یونیزاسیون جو پایین و تکنولوژی هارپ.

 )10بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی دشتهای همجوار با
دریاچه ارومیه و تبادالت آبی آنها.

محور ( :)3مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و

محور ( :)8کیفیت طراحی طرحهای توسعه منابع آب

زیرزمینی
 )1توسعه مدل و روششناسی حسابداری منابع و مصارف آب
در حوضههای آبریز کشور؛

 )1انجام مطالعات مدلهای هیدرولیکی سدهای خداآفرین،
قیزقلعهسی ،رودبار لرستان ،دشت پلنگ ،مارون ،گتوند و
هراز؛

 )2تدوین راهبردها و برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در
بخش آب؛

 )2تهیه برنامه تخلیه شوری سد گتوند از طریق مطالعات میدانی
آزمایشگاهی و عددی.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 )1باور ضعیف مدیران به ظرفیت پژوهش در حل مشکالت
کشور؛
 )2عدم کاربردی شدن تحقیقات در بخش آب و آبفا کشور و
ضعف بهکارگیری پژوهش در صنعت؛
 )3وجود موازیکاری در حوزه پژوهشهای کاربردی.

محور ( :)9همکاریهای بینالمللی
 )1حضور مستمر و منظم در اجالس منطقهای
(کمیته هماهنگی آبشناسی و هواشناسی و مراقبت محیطی
دریای خزر)؛
CASPCOM

 )2میزبان چهارمین نشست کارگروه مدیریت منابع آب
کمیسیون دائم همکاریهای تجاری و اقتصادی ایران و
روسیه و امضای تفاهمنامه؛

* بین موسسه تحقیقات آب و بخشهای تحقیقاتی
شرکتهای آب و فاضالب و سازمانهای آب منطقهای چه

 )3امضای تفاهمنامه همکاری با موسسه تحقیقاتی علوم زمین
 GFZآلمان؛

ارتباطی وجود دارد؟

 در این خصوص فرآیند و پروتکل ارتباطی تعریف شده ومشخصی وجود ندارد و در اغلب اوقات ،موسسه مانند سایر
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کشور ،بهعنوان مجری پروژههای
شرکتهای آب و فاضالب و آبهای منطقهای با آنها مرتبط است
و متأسفانه از ظرفیتهای باالی موسسه در تحقیقات کاربردی این
شرکتها استفاده مناسب و کاربردیتری نمیشود.

 )4تدوین روششناسی پتانسیلیابی منابع آب کارستی با
همکاری سازمان زمینشناسی فرانسه (.)BRGM
محور ( :)10سایر موارد
 )1تدوین کتاب سیمای آب کشور (جلد اول :وضعیت موجود
جلد دوم :چالشها و راهکارها)؛
 )2تهیه  40جلد گزارش مدیریتی مناسب برای مدیران ارشد
بخش آب کشور مانند اثر اجرای پروژههای آبخیزداری بر
آبهای سطحی و زیرزمینی و اثر آبیاری مدرن بر حوضههای
آبریز؛

* وضعیت پژوهش در موسسه تحقیقات آب و بخشهای
تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو و ارتباط آنها با دانشگاهها و
مراکز پژوهشی چگونه است؟ برای رفع ضعفها و خألهای

 )3برگزاری کارگاهها و دورههای تخصصی ارائه و آموزش
دستاوردهای نتایج تحقیقات انجام شده؛

موجود در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟

 به نظر اینجانب در شرایط فعلی از ظرفیت باالی دانشگاهها ومراکز پژوهشی کشور استفاده مناسبی برای حل مسائل و
مشکالت بخشهای اجرایی وزارت نیرو نمیشود .یک بخش این
مشکل بهعدم کاربردی بودن نتایج پژوهشهای دانشگاهها در
صنعت آب کشور (در اغلب موارد) بر میگردد و بخش دیگر آن
مربوط به مدیریت ضعیف تحقیقات در دستگاههای اجرایی می
باشد که در سؤال  4به برخی از دالیل آن اشاره شد.
برای رفع این خأل نیز عالوهبر لزوم ارتباط بیشتر دانشگاهها و
صنعت آب و انجام پژوهشهای کاربردی توسط دانشگاهها،
ضروری است دستگاههای اجرایی از جمله وزارت نیرو نیز برنامه
درازمدت خود برای حل مسائل و مشکالت فعلی و آتی خود از
طریق پژوهش و تحقیق را تهیه و در خصوص نحوه مدیریت و
اجرای آن ،تصمیمگیری صریح و شفافی انجام دهند .قطعاً بدون
وجود برنامهای مشخص و همچنین عدم تمرکز مدیریت مالی و
اجرایی این برنامه (وجود موازیکاری در حوزه انجام پژوهشهای
کاربردی) مسائل و مشکالت موجود رفع نخواهد شد.

 )4مصاحبه در صدا و سیما ،جراید و نشریات؛
 )5همکاری علمی با دانشگاهها در قالب انعقاد تفاهمنامه با
دانشگاهها ،هدایت پایاننامهها و رسالههای دانشجویی،
برگزاری بازدیدهای دانشجویی و جذب و راهنمایی کارآموز؛
 )6بررسی وضعیت موسسه به روش تحلیل راهبردی (ماتریس
 )SWOTو تدوین مدل تعالی سازمانی موسسه تحقیقات آب.
* مهمترین نقاط ضعف و مشکالتی که مانع از رسیدن موسسه
به برخی از اهداف آن شده است چیست؟

 موانع دستیابی موسسه به اهداف خود را میتوان در دو دستهکلی داخلی (داخل موسسه) و خارجی (خارج موسسه) دسته
بندی نمود.
مهمترین موانع داخلی برای دستیابی موسسه به اهداف خود را
میتوان بهشرح زیر اعالم نمود:
 )1محدودیت جذب نیروهای پژوهشی جدید در قالب هیئت
علمی و غیرهیئت علمی و در نتیجه عدم امکان ورود موسسه
به موضوعات جدید پژوهشی مورد نیاز بخش آب وزارت نیرو؛
 )2عدم تناسب اعتبارات پژوهشی موسسه در مقایسه با تعداد و
بزرگی مشکالت بخش آب و آبفا در شرایط فعلی.
در خارج از مو س سه نیز موانع زیادی در م سیر د ستیابی موسسه
به اهداف خود وجود دارد که مهمترین آنها بهشرح زیر هستند:

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

* این موسسه بهعنوان یك مرکز تحقیقاتی چه ارتباط
ارگانیکی با دانشگاه داشته است؟ چقدر توانسته از
پژوهشهای دانشگاهی برای رفع نیازهای خود استفاده کند؟
 مشکل ارتباط ضعیف دانشگاهها و صنعت ،متأسفانه مشمول مراکزتحقیقاتی زیرمجموعه دستگاههای اجرایی نیز میشود .اگرچه
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همانطور که قبالً نیز اشاره شد ،بخشی از آن بهدلیل عدم انجام
پژوهش و تحقیقات منجر به راهکار در دانشگاهها است .با توجه به
لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت اساتید دانشگاههای کشور ،اگرچه
در سال  1398از تعداد زیادی از آنها در قالب کمیتههای نظارت و
راهبری پروژههای موسسه استفاده شد ،اما در سال 1399
برنامهریزی مناسبی در موسسه برای استفاده از ظرفیت اساتید و
دانشجویان نخبه دانشگاههای کشور برای انجام پژوهشهای مورد
نیاز بخش آب و آبفا کشور شده است.

آب و فاضالب در کشور را چه میدانید؟
 از نظر اینجانب مهمترین چالشهای پیش روی بخش آب وفاضالب کشور به شرح زیر هستند:
 )1نشت و هدررفت باالی شبکههای انتقال و توزیع آب شهری؛
 )2وضعیت پیچیده و نامناسب شبکه توزیع و انتقال آب شهرها
بهخصوص در شهرهای بزرگ؛
 )3مسائل و مشکالت کیفی منابع تأمین آب شرب (بهخصوص
منابع آب زیرزمینی) در فصول مختلف؛
 )4توسعه سریع واحدهای نمک زدایی در کشور و چالشهای
پسابهای آنها؛
 )5ورود پسابهای بخشهای مختلف مصرف به منابع آب سطحی
و زیرزمینی کشور و لزوم ارائه راهکارهایی برای به حداقل
رساندن مشکالت کیفی منابع آب کشور در سالهای آتی؛
 )6مدیریت و کنترل پسماندهای تصفیهخانه آب و فاضالب؛
 )7لزوم استفاده از روشها و فناوریهای نوین تصفیه آب بهمنظور
کاهش هزینه تصفیه آب؛
 )8مدیریت تأمین آب شرب سالم در شرایط بحرانی مانند سیالب،
زلزله و شیوع بیماریهای واگیردار.

* چگونه میتوان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهها
کمك کرد و موسسه چه نقشی در این رابطه میتواند ایفا
کند؟
 قدم اول در این خصوص ،ایجاد باور در مدیران دستگاههای اجراییکشور به اینکه موضوع تحقیقات و پژوهش ،یک امری تجمالتی
نبوده و دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور ظرفیت حل چالشهای
فعلی و آتی کشو را دارند .ایجاد این باور موجب حمایت بیشتر از
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و اتکا به آنها برای حل مشکالت خواهد
شد .در قدم بعدی ،به نظر اینجانب ضرورت دارد تا پروژههای مشترک
تحقیقاتی بین دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی زیر نظر دستگاههای
اجرایی کشور تعریف شده تا هم زمان ضمن استفاده از تئوریها،
ابزارها و راهحلهای علمی در حل مسائل توسط دانشگاهها ،مسائل
به یک موضوع فانتزی و غیرواقعی (بهدلیل استفاده از روشهای
غیرکاربردی یا دادههای غیرواقعی و غیره) تبدیل نشود .ضمن اینکه
بهنظر میرسد تمرکزگرایی مدیریت مالی و اجرایی برنامههای
پژوهشی و تحقیقاتی دستگاههای اجرایی در مراکز تحقیقاتی زیر نظر
آنها نیز کمک زیادی به این موضوع بنماید.

* با توجه به امضای تفاهمنامه همکاری با انجمن آب و فاضالب
ایران چه انتظاری از همکاری با این انجمن دارید؟
 در تفاهم نامه امضا شده ،تعهدات دو طرف بهروشنی مشخص شدهاست .مهمترین انتظار موسسه از انجمن اجرای دقیق و پیگیری
مستمر مفاد تفاهم نامه فی مابین است.
* نقش و جایگاه انجمن را در توسعه و رشد علوم و صنعت آب
و فاضالب کشور در چه حد میدانید؟

* لطفاً وضعیت آب و فاضالب کشور در حال حاضر را تشریح

 ظرفیتهای قابل استفاده انجمن علمی آب و فاضالب میتواند درقالب موارد ذیل متجلی شود:
1ـ برگزاری کنفرانسها و همایشهای مستمر ساالنه بههمراه
مستندسازی آن؛
2ـ اولویتبندی نیازهای پژوهشی بخش آب و آبفا در سه سطح ملی،
منطقهای و استانی با کمک موسسه تحقیقات آب؛
3ـ برگزاری دورههای آموزشی خاص ناظر بر آخرین دستاوردهای
دنیا در زمینه آب و آبفا؛
4ـ بازنگری محتوای دورههای آموزشی؛
5ـ تدوین پیشنهاد پروژههای تحقیقاتی و انجام پروژههای مشترک
با کمک موسسه تحقیقات آب.

کرده و چشمانداز آتی آن را بیان کنید.
 در سالهای اخیر ،تالشهای زیادی در زمینه تأمین آب سالم وجمعآوری و تصفیه فاضالب در وزارت نیرو انجام شده است و نسبت
به بسیاری از کشورهای جهان ،کشور از شرایط مطلوبی برخوردار
است؛ اما بهنظر اینجانب ،چالش آینده بخش آب کشور ،موضوع آب
و فاضالب است .افزایش جمعیت و نیاز به آب شرب سالم و کاهش
دسترسی مطمئن به آب قابل استحصال در اثر تغییر اقلیم از
یکطرف و تولید فاضالب بیشتر در بخشهای مختلف مصرف از
طرف دیگر ،موضوع آب و فاضالب را به یکی از مهمترین چالشهای
کشور در آیندهای نزدیک تبدیل خواهد کرد .لذا ضروری است ضمن
توجه جدی به موضوع تحقیق و پژوهش در زمینه مشکالت فعلی
این صنعت ،مطالعات آینده پژوهشی جدی در زمینه آب و فاضالب
انجام گیرد تا مسائل و مشکالت آتی کشور در این زمینه احصاء شده
و مطالعات مورد نیاز از هماکنون آغاز شود.

* برای تقویت حوزه آب و فاضالب از طریق همکاری
شرکتهای آب و فاضالب و دیگر دستگاههای تابعه وزارت
نیرو و انجمن آب و فاضالب ایران چه پیشنهادی دارید؟
 -این سؤال در پاسخ سؤاالت باال ،جواب داده شده است.

* مهمترین چالشهای پیشرو در حوزه تحقیقات در زمینه
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میزگرد
"سیاستها و برنامههای تامین آب شرب ایران"
برگزار شده در اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران (بهمن  – 1395دانشگاه تهران)

اعضای میزگرد:
دکتر مسعود تابش (استاد دانشگاه تهران و مدیر جلسه)
مهندس علی اصغر قانع (معاون برنامهریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)
دکتر محمد کارآموز (استاد دانشگاه تهران)
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
خانم دکتر سیمین ناصری (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
وارد بحثی بشویم و با واکاوی نظرات و بحث روی موضوعات مطرح
شده ،نقاط مشترک و نقاط افتراق نظرات روا جدا کنیم و بتوانیم
یک جمعبندی مناسب انجام بدهیم .چیزی که مدنظر ما هست
رسیدن به یکسری راهکار است .در جلسه قبل هم جناب مهندس
دائمی مواردی را مطرح فرمودند که جزو دغدغهها و تشریح وضع
موجود بود .ما با دوستان مختلفی هم که تماس گرفتیم و دعوت
کردیم برای طرح مباحث ،نکته مهم این بود که نمیخواهیم خیلی
آمار بدهیم یا شعار بدهیم .میخواهیم دردها را مطرح کنیم ولی
بهدنبال درمانها بگردیم .در مرحله درمانها هم هر کسی در حوزه
وظیفه مسئولیت سازمانی که دارد باید مشخص کند که چه
گامهای عملی برای رسیدن به بخشی از آن راهکارها برداشته
است .بهعنوان مثال دوستانی که در وزارت نیرو یا شرکت
مهندسی آب و فاضالب هستند نمیشود که بیایند مثل من استاد

دکتر تابش:
عنوان میزگرد سیاست های تامین آب شرب در ایران .از اعضای
پنل که حاضر هستند خواهش میکنم که تشریف بیاورند .از هر
کدام از دوستان درخواست میشود در عرض  6-5دقیقه پیرامون
محور اصلی ،دیدگاه های کلی خود را بیان بفرمایند و بعد از آن
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مهندسی ،فرهنگی به مقوله آب باشد .بهنوعی دولت ده تا چالش
را بهعنوان چالشهای اصلی مطرح میکند یکی از چالشهای
اصلی ،آب است .در برنامه ششم توسعه از  12تا موضوع اصلی که
بهآن پرداخته شد در دولت و مجلس ،شامل مباحث آب،
محیطزیست و صندوقهای بازنشستگی بود که نشان از اهمیت
این موضوع است .اگر خیلی خالصه بخواهم مباحثی را مطرح کنم
این است که امروز رشد جمعیت را در کشور شاهد هستیم.
طی سالهای گذشته اتفاقاتی افتاده و رشد زیادی مخصوصا
در جوامع شهری شاهد بودیم و همچنین افزایش نسبت
شهرنشینی به روستانشینی ،عدم تناسب توسعه در شهرها از لحاظ
پتانسیلهای منابع آبی خیلی تاثیر گذاشته ،محدویت منابع آب،
بحرانهایی که در بحثهایی مخصوصا آب زیرزمینی که بسیار پر
اهمیت است و در موردش بحث میشود ،همه اینها باعث شده
که عدم توازنی را در مدیریت تقاضا و مصرف داشته باشیم .از
طرفی امروز شاهد بروز آالیندههای جدید هستیم .نوع آالیندههای
ما از نوع مواد معدنی دارد تبدیل میشود به مواد آلی که
پیچیدگیهای زیادی در این حوزه وجود دارد که در واقع ماهیت
آالیندهها دارد تغییر میکند .ازدیاد شهرها و فاصلهای که داریم
تامین آب را انجام میدهیم .یکروزی در کشور شاید حداکثر
طول خطوط انتقالی که طراحی میکردیم  15-10کیلومتر بود.
امروز حدفاصل خط انتقال آب از سد کوثر تا حدود بندر لنگه
 761کیلومتر است و پروژهای با  1260کیلومتر دارد انجام
میشود .اینها مواردی است که نشان از مشکالت این حوزه است
و مهمتر از همه آنها عدم کفایت منابع مالی است .کار ما همهاش
با منابع دولتی بوده و امروز میبینیم که پروژهای باید  5-4ساله
تمام بشود ما شاهد طول زمانهای  20-15سال یا بیشتر برای
اجرای یک طرح آبرسانی در کشور هستیم .همچنین بحثهای
مدیریتی و اقتصادی که دوستان اشاره جامعی به آن داشتند یکی
از چالشهای اصلی هست که عدمتوجه به اقتصاد خیلی تاثیرگذار
است.
اما راهکارهایی که متصور هست برای این موضوع در سیاست
وزارت نیرو و آب و فاضالب کشور ،بحث بازچرخانی و استفاده
مجدد از پسابها رو داریم ،ارتقا و کارامدی بحث آب را در حوزه
مصرف داریم ،افزایش ظرفیت ذخیره آب و همچنین بهکارگیری
روشهای دیگر برای تامین آب از جمله بحث جمعآوری باران و
بحث نمکزدایی و استفاده از آبهای غیرمتعارف که بهشدت در
چند سال گذشته توسعه پیدا کرده است .این نشان از آن دارد که
ما امروز بالغ بر  143میلیون مترمکعب قراردادی است که بخش
خصوصی دارد در حوزه بیع متقابل برای بازچرخانی انجام میدهد
و از پساب دارد استفاده مجدد در صنعت انجام میدهد .در حوزه
نمکزدایی و استفاده از آبهای غیرمتعارف حدودا 400000
مترمکعب در شبانه روز ،قراردادهایی است که در حال بهرهبرداری

دانشگاه ،که دستم از همهجا کوتاه است و باالخره به یکسری
مطالعات و دیدگاههایی رسیدهام ،آن دوستان هم بیایند دیدگاهها
را مطرح کنند .دوستانی که در حیطه اجرا هستند انتظار داریم
که مراحل اجرایی شدن گام به گام آن قضایا مطرح و نقاط ضعف
و قوتی که در اجرا وجود داشته مطرح شود .حاال اگر کمکهایی
را احتیاج دارند که از بعد فنی یا تحقیقاتی یا علمی در حوزه
دانشگاهی یا همکاریهای بین سازمانی در بعد اجرایی صورت
بگیرد ،اینهم در جمعبندی لحاظ میشود تا بهیک همگرایی
نسبی بیشتری دست پیدا کنیم.

مهندس قانع:
به نام خدا .عرض سالم و ادب خدمت دوستان و اساتید محترم و
حاضرین .ما بعد از  25سال تاسیس شرکت آب و فاضالب و
تعامالتی که بین دانشگاهها و شرکتهای آب و فاضالب داشتیم
هرچند کارهای خوبی انجام شده ولی خود این مطلب هم باید
یک مقدار آسیبشناسی شود که ما بتوانیم از ظرفیتهای دو
طرف بهتر استفاده کنیم .مفهوم بحران آب مفهوم خیلی جدی و
قابلتوجهی در دنیای امروزی است .امروزه یک موضوع امنیتی
است و مسائلی که در این حوزه مطرح شده تعریف را کمی عوض
کرده است .باید در این بخش به مسائل مختلفی بپردازیم.
آگاهسازی و ظرفیتسازی که باید در بخشهای مختلف انجام
شود .توجیه مردم میتواند بسیار راهگشا باشد و کمبود مسائلی
که در رابطه با کیفیت آب بهوجود آمده و راهکارهای مهندسی که
باید بهاین موضوع پرداخته شود نقش آب را از یک کاالی معمولی
و صرفا مهندسی خارج کرده و مباحث اجتماعیاش بیشتر رونق
پیدا کرده و جایگاه بسیار بزرگی را در مسائل دارد.
موضوعاتی که بین کشورها و خود شهرها و استانهای کشور
پیش آمده و تعارضات زیادی در این حوزه داریم که یکی از
چالشهای اصلی است و مشارکتهای اجتماعی اینجاست که
میتواند بهکار بیفتد و شاید بتواند به حاکمیت آب خیلی کمک
بدهد و از همه مهمتر اینکه نگاه ما باید یک نگاه اقتصادی،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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میخواهم اشاره کوتاهی بکنم بهدلیل اینکه خیلی اعتقاد دارم
بهآن چیزی که در اهداف توسعه پایدار (sustainable
) development goalsیا  SDGنوشته شده ،اخیرا در سال 2016
و ایران هم متعهد شده است مثل خیلی کشورها که در چهارچوب
 SDGبرنامهها و سیاستگذاریهایش را تنظیم بکند.
در  17تا هدف اصلی که در اهداف توسعه پایدار  SDGتنظیم
شده ،هدف شماره  6که من دقت کردم مشخصا راجع به آب سالم
و شرایط بهداشتی و بهسازی مناسب است .در کنارش چیزهای
خیلی مهم دیگری هم دیده میشوند که البته چیزهای عمومیتر
هستند مثل بحث فقرزدایی و اینکه مردم گرسنه نباشند ،بحث
تغییر اقلیم و خیلی چیزهای دیگر .من دوست دارم روی آیتم
شماره  17هم تاکید داشته باشم که نقش مشارکت همه نهادها و
همه جامعه در رسیدن به اهداف  SDGهست و در این آیتم شماره
 6که بهصورت مشخص راجع به آب و آب شرب دارد حرف میزند
اگر که ما این را جدا ببینیم هیچوقت نمیتوانیم به یک سرانجام
مثبتی برسیم مگر اینکه با اهداف دیگر این متناسب با هم و به
موازات همدیگر باشد .مثال من همیشه تاکید و اعتقاد دارم که اگر
بحث فقر وجود دارد در جامعهای و  SDGسطحش پایین است
نباید خیلی انتظار داشته باشیم که دسترسی مردم به آب سالم و
شرب باال باشد .بنابراین باید نگاه کنیم که دولت چه بودجهای
دارد و کجاها خرج میکند و نقش مردم در دسترسی به این آب
براساس شرایط اقتصادیشان چطور میتواند باشد.
من وارد جزئیات دیگر نمیشوم ولی  6-5تا آیتم دیگر از این
 7تا هدف بهصورت مشخص با آب سالم ارتباط دارند و بهخصوص
اگر بخش فقر را درنظر بگیریم اینها با هم متقابال حرکت
میکنند .بنابراین باید سعی کنیم که اینها همسو با همدیگر
بشوند و اگر در جهت فقرزدایی کشوری دارد حرکت میکند ،یکی
از آیتمهایش هم باید رسیدن به دسترسی به آب سالم باشد و این
میتواند نقش اصلی را در سالمت مردم داشته باشد .در
زیرمجموعه هدف  ، 6اهداف ریزتری هستند که من وارد جزئیاتش
نمیشوم ولی بهخصوص تاکید شده روی ممانعت و جلوگیری و
برنامهریزی سیاستگذاری درجهت جلوگیری از وجود آالیندههای
مختلف منابع آب .بهخصوص در شرایطیکه کشورها ممکن است
شرایط اقتصادیشان خوب نباشد و نتوانند تصفیهخانههایشان را
توسعه بدهند.
اما آالیندههای جدید که بعضیشان سنتتیک هم هستند و در
پساب فاضالبها و کارخانجات وجود دارند اینها وارد سیستم
میشوند .اگر روی بار بیماریهای ناشی از آب آشامیدنی بخواهیم
حرکت کنیم تجربه نشان داده که آماری که سازمان جهانی
بهداشت تاکید کرده این است که  3/5میلیون مرگ و میر بهنوع
مستقیمی ارتباط دارند با عدم دسترسی به آب سالم و کافی و
مرتبط هستند با شرایط بهداشت در جامعه .در یک شاخص،

و اجرا است .انشاهلل از نظرات دوستان استفاده خواهم کرد و ادامه
بحث را در نوبت بعدی در خدمت شما خواهم بود.
دکتر تابش :با تشکر از جناب آقای قانع .از سرکار خانم ناصری
درخواست میکنم که مباحث مدنظر خود را مطرح بفرمایند.

خانم دکتر ناصری:
مجددا سالم عرض میکنم و با توجه به کمبود وقت سعی میکنم
که از مقدمه سریعتر بگذرم .ولی من فکر کردم با توجه به اینکه
شاید بقیه همکارانی که در این پنل حضور دارند بیشتر از نگاه
فنی و مهندسی بخواهند در ارتباط با تصمیمسازیهای مسائل
مرتبط با آب شرب صحبت کنند ،تاکیدم را در صحبت شخصی
خودم گذاشتم روی مسائل مربوط به بهداشت و سالمت و نقشی
که آب شرب میتواند در بهداشت جامعه و مصرفکنندگان داشته
باشد .همه این اعتقاد را داریم .خوشبختانه اآلن مدتها است راجع
به این صحبت میشود که آب آشامیدنی اگر با کیفیت خوبی باشد
میتواند در سالمت مردم و مصرفکنندگان نقش داشته باشد.
جنبههای اقتصادی بسیار روی این مسئله تاثیر دارند و مدیریت
یکپارچه که گاهی اوقات فکر می کنم خسته شدیم از بس گفتیم
مدیریت یکپارچه و باید هرچه بیشتر این یکپارچگی در مدیریت
منابع آب و تامین آب شرب انشاهلل شکل بگیرد .در تصمیمسازیها
و تصمیمگیریها و سیاست نوشتن مسائل آب شرب باید اینها
رعایت بشود.
اما از دیدگاه سالمت و آن چیزی که مطرح است ،آالیندههایی
که در محیطزیست هستند نقش اساسی داشتهاند .ولی اآلن بیشتر
از گذشته نقش دارند در ارتباط با سالمت مردم و بروز
بیماریهای مختلف و افزایش بار بیماریها .بنابراین آماری که
داده میشود اخیرا اینکه از  12/6میلیون مرگ و میری که به
محیطزیست مربوط هست حدود  8میلیون از این آمار مرتبط
هست با بیماریهای غیرواگیر .بیماریهایی که بهنوعی تاکید دارد
روی آالیندههای شیمیایی که از محیط میآید .این بیماریها
میتواند از ایست قلبی ،مغزی ،سکته مغزی ،سرطان و چیزهای
دیگه باشد ولی در آیتم شمارش مسائل مربوط به بیماریهای
گوارشی و آن چیزی که در سالمت و گوارش مردم هم تاثیر دارد.
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کشورها را از این نقطهنظر با همدیگر مقایسه میکنند و ده درصد
از بار بیماری هایی که در مسائل غیرواگیر بهصورت اختصاصی
مطرح میشود .اینها مرتبط هست با عدم کفایت کیفیت آب
شربی که در اختیار مردم است .بنابراین ده درصد رقم بزرگی است
و ما واقعا باید به فکرش باشیم که چهطور میتوانیم سرمایهگذاری
کنیم برای اینکه این را کاهش بدهیم 842000 .مرگ و میر
نسبت داده میشد .البته این در کشورهای درحال توسعه و
کشورهای نسبتا از نظر اقتصادی پایین دیده میشود842000 .
نفرش به این جنبههای آب و بهداشت مرتبط است و بهصورت
خیلی اختصاصی از این تعداد آمار مرگ و میر 502000 ،یعنی
 61درصدش مرتبط هست با عدم دسترسی به آب سالم و کافی
براساس استانداردهای ملی.
بنابراین خیلی مهم است که ما منابع آبمان را بهدرستی
مدیریت کنیم .اگر نکنیم ما دیگر آب تجدیدپذیر آیا داریم؟ قطعا
نداریم .همانطور که آقای مهندس دائمی اشاره کردند .بنابراین
این میتواند تاثیر داشته باشد و هرچقدر کمیت منابع آب ما دچار
کاهش بشود ،مطمئنا غلظت آالیندهها حتی آالیندههای طبیعی
در منابع آبمان افزایش پیدا می کند و این سوال هست که آیا
تصفیهخانههای ما توانمندی حذف این آالیندهها را دارند یا نه و
اگر ندارند چه برنامهها و سیاستهایی باید دولت و وزارت نیرو در
این چارچوب انجام بدهد.
اگر ما فقط بحث دسترسی به آب سالم را بخواهیم مطرح
کنیم ،منظورم از آب سالم آب لوله کشی هست و خوشبختانه
کشور ما از این نقطهنظر در دنیا خوب است و بیش از  90درصد
مردم ما به آب لولهکشی دسترسی دارند که این امتیاز خوبی
هست .سازمان ملل همیشه تاکید میکند که اگر شما روی منابع
آب و کیفیت آب شربتان از لحاظ سالمت تاکید کنید اگر  1دالر
هزینه کنید تا  8دالر میتوانید بازگشت سرمایه داشته باشید.
چون اگر که ما این کار را نکنیم و آب شربمان سالم نباشد،
هزینهها را باید در بخش درمان بکنیم و وزارت بهداشت هست که
پول بسیار زیادی را خرج کرده و از این به بعد هم بیشتر خرج
خواهد کرد .یک شاخص دیگری که من اشاره میکنم و دوست
دارم که کسانی که در سیاستگذاری به آن تاکید دارند و
مسئولیت دارند به این شاخصها بیش از گذشته بپردازند ،شاخص
( EPIشاخص عملکرد زیستمحیطی) است که در دلش مسائل
مربوط به آب و فاضالب هم دیده میشود.
اولین بار دانشگاه ییل در آمریکا شروع به جمعآوری اطالعات
کرد .این اطالعات هم رسمی هستند .یعنی دولتها بهصورت
رسمی به نهادهای بینالمللی اعالم میکنند .براساس همین
اطالعات کشورها براساس وضعیت محیطزیست و آب و
فاضالبشان رتبهبندی میشوند .حاال شاخصهای دیگری مثل
بهداشت ،تغییر اقلیم ،کشاورزی ،مسائل جنگل ،همه اینها دیده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شده و در دل این برنامهای که در  EPIهست  9تا گروه دیده
شدند و  20تا معیار اصلی در این امتیاز دادن و تعیین رتبه
کشورها مشخص شده که به صورت مشخص اگر ببینیم یک
بخشش برمیگردد به بهداشت محیط که در دلش اثرات بهداشتی
آلودگیها دیده شده و تاکید میکنند روی ریسک مواجهه مردم
با آلودگیها در محیطزیست چه میتواند باشد و یک بخش
دیگرش آب و بهداشت ( )water and sanitationهست و منابع
آب .بنابراین اینها خیلی برجسته شده در رتبهبندی کشورها و
وضعیتی که دارند و در دل این دوتا ،آیتم دوم بحث آب سالم،
کیفیت آن و تصفیه فاضالب و استفاده مجدد و دوباره ،با اجازه
دکتر رازقی باید بگویم استفاده دوباره نه مجدد ،چون ایشان
همیشه تاکید دارند روی این ،استفاده دوباره از فاضالب تصفیه
شده ،مربوط به آب و سالمت هستند.
این نقشه در واقع وضعیت کشورها را براساس رتبهای که پیدا
کردند در این شاخصهایی که از منظر بینالمللی  EPIبسیار مهم
است و هرجا که در سازمان ملل یا  WHOبرنامه یا گزارشی
میخواهد داده شود از یک کشوری که تایید شود میگویند که ما
دنبال این هستیم که شما چه رتبهای را در  EPIگرفتید و این
نقشه نشان میدهد که کشورهایی که آبیتر هستند رتبهشان بهتر
است و آنهایی که به رنگ قرمز نزدیکتر میشوند وضعیت
نامطلوبتری دارند .از بین  180کشوری که در دنیا وجود دارند
این آخرین آماری که دیروز درآوردیم ،رتبه ایران  105هست .در
تمام مسائل محیطزیستی .باالترین رتبه را کشور فنالند و
پایینترین رتبه را کشور سومالی دارد .یعنی در بازه  27تا حدود
 90و امتیازی که ایران گرفته که رتبه  105را به آن اختصاص
دادند 66/32 ،است که خوشبختانه بررسیها نشان داد که در واقع
در طول  10سال گذشته ،این امتیازی که گرفته 2/49 ،درصد
افزایش یافته و من وقتی دیدم  ،بیشتر در بخش تصفیه فاضالبها
که ایران توانسته در این قسمت با توسعه تصفیهخانههایش امتیاز
بگیرد .اگر مشخصا راجع به رتبهبندی کشور ایران در بخش آب
وارد شویم در بخش آب و بهداشت میبینیم که امتیاز ایران
 76/89است و رتبه  101را دارد .در بخش منابع آب و تصفیه
فاضالب میبینیم که رتبهاش  92هست در مجموع کشورهای
دنیا .اما اگر به سمت چپ اینجا توجه کنید ،نشان میدهد که در
بخش تصفیه فاضالب توانسته در  10سال گذشته اتفاقات خوبی
برایش بیفتد و این باعث شد که رتبهاش نسبت به گذشته بهتر
شود.
من سعی کردم مقایسه کوتاهی هم در کشورهای منطقه
داشته باشم که ببینیم که وضعیت ایران نسبت به کشورهای
منطقه چگونه است .در بخش آب و بهداشت ،بعد از عربستان
سعودی ،ترکیه و ازبکستان قرار گرفته است .در بخش دسترسی
به آب آشامیدنی بعد از عربستان سعودی و ترکیه قرار گرفته است.
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 and plans for domestic water supply in Iranاست .سیاستها
و برنامهها را سیستم اجرایی باید بیاید اینجا ارائه کند .پنلی که
ما اآلن هستیم ما یک مدیر ارشد کشور را داریم و  4تا دانشگاهی.
میخواهیم درباره سیاستها و برنامهها صحبت کنیم .این کار ما
نیست .با این وجود میگویم من همیشه بر خودم الزم میدانم که
از هر مقطعی و از هر پلتفرمی استفاده کنم و بخواهم از سیستم
اجرایی کشور که ما رهنمود نمیخواهیم ،ما مشکالت را میدانیم
چه هست .اگر معاون برنامهریزی وزارت نیرو میآید اینجا ما همه
مشکالتی که ایشان گفتند را میدانیم .ما راهحل میخواهیم و
برنامه و سیاستگذاری میخواهیم .ما در  20سال پیش زمان
دکتر منوچهری 20 ،تا جلسه برای برنامه سوم داشتیم.
دانشگاهیانمان مشارکت کامل داشتند در سیاست گذاری .خود
بنده افتخار داشتم که تکتک این جلسات را با دانشجوهای
فارغالتحصیل خودم شرکت میکردیم .در برنامه ششم چه کردیم؟
کدامیک از ما میداند که نقش سیاستهایی که در ارتباط با تامین
آب شهرهای بزرگ ما هست که یک معضل اجتماعی و اقتصادی
شده ،این ها در برنامه ششم چه جایگاهی را دارند .آقای مهندس
دائمی میگویند آقا آن حلقه دانشمندان و  ،....چهقدر از این
دانشمندان استفاده میکنید؟ چهقدر در  20سال گذشته ما بنیه
و توانایی هایمان افزایش پیدا کرده؟ چقدر دانشجوی دکتری من
تا اآلن شکوفا شده است؟
باید هر مدیر اجرایی کشور بگوید این سیاست است .این برنامه
است .ما داریم مسائل را حل میکنیم .خودمان را با دانمارک
مقایسه نکنیم .خودمان را با کشورهای اطرافمان مقایسه کنیم .ما
یک کشور خشک هستیم 10 .سال دیگر هم حسرت امروز را
می خوریم .ما منابع آب داریم .ما یک کشور غنی هستیم .اشکال
از مدیریت و اشکال از همان صحبتی است که دکتر تابش کردند.
چرا مردم اعتماد ندارند به تصمیماتی که گرفته میشود؟ چرا
شفافیت در سیستم نیست .من عذرخواهی میکنم از مدیران
ارشدی که اینجا هستند ولی جایشان خیلی خالی است اینجا.
چرا در خوزستان یک اتفاقی میافتد باید قائممقام وزیر برود آنجا.
او جایش خالی است اینجا .چرا آقای جانباز نیست اینجا؟ من
عذرخواهی میکنم ولی ببینید ماها جمع میشویم بعد از ماهها
زحمتی که دوستان میکشند میخواهیم در مورد سیاستها و
برنامهها صحبت کنیم .من دانشگاهی باید بیایم اینجا و آرزو کنم
که در یک سری مسائلی که من با دانشجوهایم نشستم و گفتم
باالخره  5دقیقه وقت دارم ،بیایم یک نکاتی را بگویم که تفکر
ایجاد کنیم.
هر شهر ما ،هر قسمتی از مملکت باید این برنامه تامین آب و
پایداری تقاضا را داشته باشد .خیلی هم ساده است .آب بدون
درامد هم خیلی میتواند تاثیر داشته باشد .من دانشگاهی آدمی
هم هستم که خیلی در جریان مسائل هستم و سعی میکنم بدانم

البته فاصلهشان خیلی زیاد نیست .عربستان البته فاصلهاش زیاد
است و در بخش آب آشامیدنی سالم بعد از ترکیه و ازبکستان
هست .ما باز سعی میکنیم جایگاهمان را پیش ببریم و گاهی
اوقات ما ناراحت میشویم که چرا عربستان از ما جلوتر است .ولی
بهدلیل اینکه آنها مسائل اقتصادیشان حل شده است ،امتیاز
میگذارند روی این قضیه ،جمعیتشان محدودتر است و مسائل
دیگر.
در جمعبندی میخواهم به این نکته برسم که دوستان هم
اشاره کردند که اگر ما برداشتهای بیرویه را شاید نتوانیم
هیچوقت به حتی  20سال گذشته برسانیم ولی واقعا سعی کنیم
که به یک ثباتی در منابع آبمان حداقل برای  20سال آینده برسیم
و چالش های دسترسی به آب دارد برایمان بسیار اهمیت پیدا
میکند و وقتی که ما کمبود منابع آب داریم ،مطمئنا بحث
شستشو یا شرایط بهداشتی بسیار بسیار دچار اشکال خواهد شد
و این منجر میشود به اینکه بار بیماریهای ناشی از آلودگیهایی
که در منابع آبمان و آب شرب هست افزایش پیدا کند .همه
میدانیم ،همه اساتیدی که حضور دارند کار کردند در آبهای
زیرزمینی و آبهای دیگری که در کشور وجود دارد ،خود شرکت
آبفا این اطالعات را دارد .اگر آالیندههایی میبینیم باید برایش
برنامهریزی صحیح بکنیم که منجر به سیاستهای اجرایی و
قابلدسترس بشود .من یک اشاره کوتاه بکنم که مورد مثبتی که
در ایران دارد اتفاق میافتد بحث برنامه ایمنی آب ( water safety
 )planکه خوشبختانه وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب
در این زمینه کار کردند .اآلن چند سال است که در شهرهای مهم
دارد اتفاق میافتد و این بحث ایمنی آب را از نقطهای که آب
تولید میشود یعنی در دسترس قرار میگیرد تا نقطه مصرف
میرساند دربر میگیرد .نیازمند این است که تخصیص اعتبار
بیشتری به این داستان داده شود .پیشنهادهایی در این زمینه دارم
که چون فرصت محدود است در فرصتهای بعدی خدمتتان
هستم .خیلی ممنون.
دکتر تابش:
از آقای دکتر کارآموز خواهش میکنم که مطالب کلی خودشان
رو بفرمایند.

دکتر کارآموز:
سالم عرض میکنم خدمت دوستان .موضوع این میزگرد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

policies
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چه میگذرد .باید برنامه آگاهی عمومی را داشته باشیم.
روانشناسی مصرف و تعرفه آب را باید بدانیم .ما چه میدانیم از
روانشناسی که با مردم خوزستانی و اصفهانی نمیشود یکجور
رفتار کرد .هر کدام روانشناسی خودشان را دارند .بیاییم اینها را
در برنامهریزیمان دخالت بدهیم .بحثهای اجتماعی را .من خیلی
سریع خدمتتان میگویم .بهعنوان یک دانشگاهی ،بنده اینرا
درس میدهم .آقای مهندس دائمی همین گراف را بهشکل دیگری
نشان دادند .آقا یک وقتی آب داریم بعد میآید باال باید مدیریت
تامین را ببریم باال .بعد مدیریت تقاضا باید بزند باال .چگونه باید
این را برسانیم به یک سطح پایدار برای هرکدام از شهرهای بزرگ
ما.
من عذرخواهی میکنم از آقای قانع .ایشان از مدیران ارزشمند
مملکت هستند .این صحبتی که من میکنم خدایی ناکرده
خردهگیری بر یک فرد خاص نیست .آن عزم ملی میخواهد که
اگر میخواهیم سیاستگزاری و برنامهریزی کنیم برای شرب کشور.
این دیگر انسانها هستند .باید برنامه داشته باشیم .باید سیاست
داشته باشیم .این پنل بهترین پنل است برای اینکه ما ارزیابی
کنیم که کجا ایستادیم .ما باید برای تکتک شهرها برنامه داشته
باشیم 5 .تا فاز دارد .رسیدیم به فاز سوم .باید در ارتباط با بهرهوری
سیستممان و راندمان استفاده نهایی برنامه بدهیم .بگوییم ما
اینجا در این گراف ما اینجا ایستادیم .انشااهلل سال آینده میآییم
یک قدم پایینتر .باالخره هدفمان این هست که به پایداری برسیم.
چقدر مشکالت را باید از مدیران بشنویم .ما از آنها راهحل
میخواهیم .راهحل هم باید مکتوب باشد .آقا ما این کارها را انجام
دادیم .بله پروژههای زیادی انجام شده ولی هیچ کدامش منتشر
نشده است .در اختیار اساتید و عموم مردم قرار نگرفته است .حاال
من خیلی وقت جلسه را نمیگیرم ولی اینها فازهای مختلفی
هست که ما اآلن میتوانیم انجام دهیم .عالجی نداریم .باید به آن
حد پایداری برسد.
مطلب دوم آب بدون درآمد است .در کشور سنگاپور  6درصد
آب بدون درآمد داریم .قبال میگفتیم آب بهحساب نیامده اآلن
شده بدون درآمد ،آبی که درامد ندارد .یک نفر در جمعیت
همین جا بگوید ما در تهران چند درصد تلفات داریم .ما دیروز
نشستیم با دانشجوهای من حساب کردیم  1درصد شما کم کنید
هدررفت شبکه تهران را .این مساوی با آب مورد نیاز برای
 100000نفر است .ما  25یا  26درصدیم .سنگاپور  6درصد است.
من نمیدانم عددمان چقدر است .یک جای کار دارد از نظر مسائل
اقتصادی ،که کم کردن این عدد ،چقدر برای ما هزینه دارد .بعضی
کشورها نمیتوانند بیایند زیر  12درصد .ممکن است حد ما 15
درصد باشد .ولی این حسابرسی را انجام بدهیم که ببینیم کجا
ایستادیم .آن میشود برنامه .آن میشود سیاستهایی که
می توانیم در ارتباط با تخصیص بودجه .دارایی امالکمان .ما از
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مدیریت دارایی صحبت نمیکنیم .بسیار مسئله مهمی است.
داراییهای زیادی داریم .نمیدانیم که چگونه مدیریتشان کنیم.
این باز همان ادامه بحثهای رسیدن به آن حدی هست که
غیرقابل اجتناب هست .یک مقداری از هدررفت غیرقابل اجتناب
است .هم حد اقتصادی دارد که هرچه شما به آن نزدیک شوید
برای هر درصد در تهران 100000 ،نفر جمعیت را میتوانید آب
بدهید .روش حسابی است و جواب میدهد برویم رویش
برنامهریزی کنیم 6 .درصد سنگاپور .سهم ما چقدراست در تهران؟
استدعا دارم آقای مهندس قانع این سوال را جواب بدهند.
این خیلی جالب است .نشان میدهد که ما چقدر جا برای کار
داریم .برنامه داریم .سیاست میتوانیم داشته باشیم که همه
بفهمند .بحث آخر آگاهی عمومی است .بحث روانشناسی مصرف
و تعرفه آب .یعنی من مصرفکننده نمیدانم چرا اینقدر پول
میدهم آخر ماه .من هنوز نمیدانم بعضی وقتها مقاومت میکنم.
مردم نمیدانند چرا باید صرفهجویی کنند .اعتمادی را که دکتر
تابش گفتند ندارند به سیستم .بیاییم روی این کار کنیم .ما یک
کشوری هستیم با اقوام مختلف .روانشناسی شمال با جنوب فرق
میکند .بیاییم روی این مسائل تمرکز کنیم .دنیا روی این تمرکز
کرده است .ما هنوز غصه میخوریم که چرا وضعمان خراب است.
چرا  80درصد آب تجدید پذیرمان مصرف میشود .راهحل برایش
پیدا کنیم .ارزش در برابر هزینه.
ما هنوز نمیدانیم ارزش آبمان چقدر است .میآییم میگوییم
 1100تومان .از مصرف کننده  400تومان میگیریم .اینها باید
حساب و کتاب داشته باشد .قیمت بنزین را بردید باال .آب را هم
ببرید باال .روی حساب و کتاب بیاییم شفافیتی که الزم است را
شما باید به جامعه و به دانشمندان بدهید .دانشمند یک جایگاهی
دارد .اگه این جایگاه حفاظت شد .اگر در سیستم اجرایی مملکت
از آن استفاده کردند آن معنی دارد .این مسائل ارزش و قیمت اگر
الزم شد بیشتر میشود پرداخت به این مسائل مهم .مواردی است
که جامعه را تحریک میکند .ما دنبال قهرمانیم .در جوامع دنبال
قهرمانهایی هستند که آن مدیر فکر کند اگر تحولی ایجاد کرد
میشود یک قهرمان یا فردی که اسمش میماند در تاریخ آب و
فاضالب کشور که این توانسته یک تحولی ایجاد کند .به انگیزهها
ساختار بدهیم و اینها را با یک شفافیت و یک انطباق که همه
تکلیف خودشان را بدانند در جامعه و سیستم اجرایی و دانشگاهی
و در امور مردم اعمال کنیم .تشکر میکنم.
دکتر تابش  :خیلی متشکر .از آقای دکتر جلیلی قاضی زاده
خواهش میکنم مطالب خودشان را بفرمایند.
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به زیر  20درصد میرسیدیم ،در صورتیکه عددی که داریم 26
درصد در بحث شهری است .در روستایی باالتر از  30درصد است
و در کل کشور بخواهیم بگوییم بعضیها اعتقاد دارند که بعضی از
اعداد دقیق نیست و شاید اعداد کمتر گزارش میشود .لذا چیزی
حدود  30درصد میتوانیم برای سطح کشور درنظر بگیریم .آب
بدون درامد از دو قسمت تلفات ظاهری و واقعی تشکیل شده
است .اگر از این مقدار 60 ،درصدش را تلفات واقعی درنظر بگیریم
و فیزیکی ،این نمودار مشخص میشود.
نکته جالب این است که در سال آخرین آماری که ما داریم،
درصد آب بدون درامدمان افزایش پیدا کرده است .خیلی جالب
است در این شرایطی که هستیم میبینیم تلفاتمان افزایش یافته
که میتواند بهعلت شفافسازی آمار باشد یا عدم کنترل .ما مصرف
سرانهمان در شهری 275 ،و در روستایی  222لیتر هست .تقریبا
اآلن در سال 1395حدود  7میلیارد مترمکعب در بحث آب شهری
مصرف داریم .وقتی این بحث را مطرح میکنیم ،دوستان خیلیها
این جواب را میدهند که مصرف آب کشاورزی ما مثال  90درصد
داریم .ما بیاییم در آب کشاورزی  10درصد صرفهجویی کنیم .این
صحبتها همه درست است ولی چون ما داریم بحث اجرایی انجام
میدهیم هیچ بحث کشاورزی را رد نمیکنیم .آبی که تصفیه شده،
انتقال پیدا کرده و پمپاژ شده ،انرژی برایش صرف شده آب
گرانقیمتی هست .در ضمن مدیریت تلفات میتواند باعث کاهش
آلودگی و حوادث و هزینهها بشود .اما هدف این آمار را همه
میدانند .اینکه چرا ما موفق نیستیم در اینکار ،من خواستم راجع
به این صحبت کنم و واقعا باید قدردانی کنیم از دوستانمان در
شرکت آب و فاضالب .چون من از نزدیک کار میکنم با دوستان،
بسیار زحمتکش هستند .شما اگر با یک مدیر بهرهبرداری
بخواهید یک ساعت بنشینید میبینید چندبار موبایلش زنگ
میزند .بحث ما بحث اشخاص یا بعضی از مدیران نیست .بحث آن
سیاستها است .این یک گزارشی از میدان محلی است .میگوید
وقتی ما به افراد میگوییم چرا تلفات آبتان زیاد است ،یک دالیلی
میآورند .اینها را تحت عنوان عذر مطرح میکند .میگویند که
نه .ما استاندارد هستیم .ما بیشتر تلفاتمان اتصاالت غیرمجاز و
آبدزدیها است .میگویند که ما باید کل سیستم را عوض کنیم.
یا بحث دیگری که مشاهده میشود که بحث بینالمللی است
میگویند اگر ما شبکه را توسعه بدهیم از نظر سیاسی بهتر از این
است که بازسازی کنیم و بحثهای دیگر .یا اینکه ما با جیرهبندی
و نوبتبندی میتوانیم تلفات را کاهش بدهیم که کامال مشخص
است که غلط است.
قانون توسعه در بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در
اسفند  1394تصویب شد و در اردیبهشت  1395به وزارت نیرو و
سازمان برنامه ابالغ شد .در یکی از این بندها خیلی نکات خوبی
پیشبینی شده است .بحث کاهش  1درصد تلفات ساالنه است.

دکتر جلیلی قاضیزاده:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .با عرض سالم خدمت حضار محترم .ما
در رابطه با سیاستهای آب شرب میتوانیم از سیاستهای کالن
شروع کنیم تا سیاستهای خرد .اآلن بحثی که در دنیا مطرح
است این است که ما مشکل آب را بدون انرژی و غذا نمیتوانیم
حل کنیم و یک مدیریت یکپارچه روی آب ،غذا و انرژی باید
داشته باشیم که تحتعنوان مدیریت همبست ( nexus
 )managementمطرح است .اآلن کشورهایی مثل کشورهای عربی
اطراف خودمان آب ندارند ولی توانستند توسعه یافتگی را داشته
باشند در حد خودشان .ما اآلن میبینیم افغانستان آمده سد
سلمان را زده و بحث سد دوستی را تحتتاثیر قرار داده است.
چهکار میتوانیم با این انجام بدهیم؟ ما باید از اهرم انرژی استفاده
کنیم .یعنی این بحثها بههم وابسته است در حد کالن .بحث
مدیریت یکپارچه در خود بحث منابع آب که بحث مشخصی است.
وقتی به آب میرسیم بحث مدیریت تامین را داریم و مدیریت
تقاضا را .یا باید روی تامین آب کار کنیم یا کنترل تقاضا و مشخصا
تقاضای آب شرب و مدیریت مصرف .پس ما باید مصارف را کاهش
بدهیم و یکی از بحثهایمان بحث تلفات است .من حاال میخواهم
کمی کاربردیتر صحبت کنم .میخواهم روی تلفات صحبت کنم.
فرض کنیم که میخواهیم برای شهری یک گزینه را انتخاب کنیم.
گزینههای مختلفی اینجا موجود هست با مزایا و معایبی که
دارد .در هرصورت ما برای هر شهری باید یک نسخه بپیچیم که
معموال نمیشود با یک نسخه همه پاسخها را داد و مسائل چند
بعدی هست و باید از چند جهت به این مشکل نزدیک بشویم تا
بتوانیم حلش کنیم .بودجهمان هم محدود هست پس باید
اولویتبندی کنیم که خیلی مهم است .ما باید با بودجه محدودی
که داریم ،اولویتبندی انجام بدهیم .در ضمن موضوعات سالمت
و بهداشت ،اقتصاد ،محیطزیست ،مسائل اجتماعی باید لحاظ
بشود .اما راجع به تلفات آب شرب ،دوستان این آمار تلفات آب
شرب در کشور هست در واقع آب بدون درامد با متوسط  26درصد
درسطح آب و فاضالبهای شهری .ما میبینیم شهرها و
استانهایی داریم که نزدیک  40درصد تلفات دارند و حداقلشان
هم تقریبا  18-17درصد است .در این نمودار تغییرات آب بدون
درامد از سالهای گذشته است و طبق برنامه پنجم ما اآلن باید
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ببینید این را همه ما میدانیم .هدف من از ارائه این موضوع این
است که مشکل کجا است؟ مشکل ما این است که از نظر دیدگاهی
واقعا مدیرانمان اعتقاد جدی ندارند به این موضوع .اشکالی هم
ندارد .یعنی اعتقادشدن این است که مثال ما اگر آب شیرینکن
بیاوریم و آب را منتقل کنیم بهتر از این است که تلفات را کم
کنیم .اگر واقعا عزم جدی و اعتقاد جدی وجود داشت ما اآلن باید
شاهد تلفات کمتری بودیم با وضع مشکالت کشور .لذا این بحث
مدیریت تلفات یک بحثی دارد که در تمام دنیا هم هست .این
نمایشی ندارد .یعنی اگر شما یک ساختمون سه طبقه بسازید همه
میبینند .اما اگر بگوید  10درصد تلفات را کاهش دادم خیلی
نمایشی نیست.
لذا در بحث کارشناسان هم اینطور است .ما در این بخش
واقعا نیاز به تشویق و انگیزه داریم .اگر تیم اجرایی ما انگیزه نداشته
باشد در این بخش موفق نخواهد شد .پس ما باید این انگیزه را
برایشان تامین کنیم .مسئله دیگر اینکه ما چگونه بودجه
تخصیص میدهیم به بحث تلفات .تا آنجایی که من اطالع دارم
یکسری بودجههایی کم و بیش وارد میشود ولی در بحث
نشتیابی و کاهش حوادث و مدیریت فشار ،دوستان باید از بودجه
جاری استفاده کنند .یعنی یک شرکت آب و فاضالب روستایی
میآید یک پولی میگیرد از مشترکین و آب را با قیمت خیلی
کمی میفروشند .با این پول باید حقوق پرسنلش را بدهد .بعد اگر
پولی ماند نشتیابی کند .اصال بعضی از دوستان ما واقعا با این
مفاهیم آشنا نیستند بهعلت محدودیتهای بودجه .این بحث تفکر
مدیران باال هست که به این موضوع توجه کافی نمیشود .از ابتدای
سال  1395یکسری از بودجههایی که برای کاهش تلفات بوده
کال حذف شده است .من با شرکتها کار میکنم .تمام
شرکتهایی که در این زمینه کار کردند گزارش میدهند که ما
مثال  10میلیون تومان سرمایهگذاری کردیم ،درامد شرکت شد
 20میلیون تومان .یعنی اینها روشهای بسیار زودبازدهای هستند
برخالف آن چیزی که بعضیها ممکن است فکر کنند .ما وقتی
میخواهیم مدیریت کنیم آن چیزی که نزدیکترین راه است را
باید بچینیم .چرا کارهای پیچیده کنیم؟
یک مسئله دیگر ما در خود بحث کاهش تلفات وقتی با
دوستان مواجه میشویم وقتی میگوییم ما تلفات داریم میگویند
شبکه کهنه است و باید شبکه را عوض کنیم .این لزوما درست
نیست .در دنیا اینطور نیست که هر  10سال یکبار شبکه را
عوض کند .لذا یک مقداری عدم شناخت در اینجا وجود دارد.
حاال من وارد بحث فنی نمیشوم .ما  3مدل نشت داریم .از این 3
مدلش تحتتاثیر تغییر شبکه است .یعنی اگر شما شبکه را عوض
کنید کاهش پیدا میکند .آن  2مدل دیگر در شبکه نو و کهنه
یکسان هستند.
پس ما باید استراتژیهای درست انتخاب کنیم و به مسائل
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

روز دنیا آشنا باشیم .بحث روشهایی که ما داریم برای کنترل
تلفات و هر شرکتی این کار را کرده جواب گرفته است .یعنی یک
شرکتی نیست که بگوید من انجام دادم و جواب نگرفتم .یعنی ما
اشکال دیدگاهی داریم که عرض کردم .لذا ما احتیاج به آشنایی
مدیران داریم با این مباحث .یک وقتهایی باور کنید سر کالس
هستیم .کارشناسان میگویند ای کاش مدیران ما بیایند در این
کالس شرکت کنند .چون مسائل دنیا دارد بهسرعت رشد میکند.
من که استاد دانشگاه هستم وقتی که مقاالت منتشر میشود
فرصت نمیکنم اینها را بخوانم .لذا واقعا اآلن تکنولوژی و علم در
حال پیشرفت است .یک مشکل دیگر اینجا داریم که از خود ما
دانشگاهیان است .اینکه به دانشجوهایمان در این بحث آب و
فاضالب یکجوری برنامهریزی شده که ما زمانی برای آموزش
نداریم .یعنی یک دانشجوی رشته عمران که درس میخواند چقدر
راجع به آب و فاضالب خوانده؟ یک درس  3واحدی دارند که
هم شبکه آب باید باشد هم شبکه فاضالب باشد هم پروژه باشد
هم تصفیهخانه باشد .اینهم تغییراتی است که ما باید با آن بهروز
شویم.
ما در چند سال پیش پیشنهاد دادیم در وزارت نیرو که یک
دانشکده آب و فاضالب داشته باشیم ،چرا ما االن احتیاج به
کنفرانس آب و فاضالب داریم؟ چرا قبال این احتیاج نبود؟ چون
واقعا آب و فاضالب توسعه پیدا کرده است .پس در بحث
دانشگاهی باید کار کنیم و بحث آموزشهای تخصصی که باید
انجام بشود و تغییر دیدگاهها نسبت به مدیریت تلفات .در هر
صورت آینده این هست و گریزی برایش نیست .دوستان ،ما االن
روشهایی داریم مثل یک مریضی که شما میبرید نوار قلب
میگیرند و میگویند مشکل کجاست ،ما االن میتوانیم شبکهها
را در واقع راحت با داشتن تجهیزات اشکالیابی کنیم و بگوییم
کجا مشکل دارد و این چهطور باید رفع شود .این بدین معنا نیست
که ما باید شبکه را عوض کنیم .بگوییم باید شبکه تهران را عوض
کنیم اینقدر هزینه دارد .پس ما اینکار را نمیتوانیم انجام دهیم،
پس تلفاتمان باال است؟ خیر.
من برای اینکه خیلی تئوری صحبت نکرده باشم یک مثال
میآورم از پروژه ای که یکی از همکاران شما در شرکت آب و
فاضالب انجام داده ،این پروژه در مشهد انجام شده است .ستون
اول که میبینید در اثر پیادهسازی مدیریت فشار مقدار جریان
ورودی به شبکه را از  %100به  %66رساندند .یعنی یک سوم تولید
آب را کاهش دادند با یکروش ارزان قیمت ،شبکه را عوض
نکردند .ببینید یک مدیری میخواهد که مسلط به این موضوع
باشد و اینکار را پیاده کند .یعنی من آدرس میدهم که اینها
کارهای اجرایی هست .این یکی هم یک پروژه هست که ما در
سال  1386در تهران انجام دادیم و  %21تولید آب کاهش پیدا
کرده است .این یک پروژه هست که همکارانمان در زنجان انجام
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و خوشبختانه کسی که سه سال این برنامه را تدوین کرد در دولت
یازدهم خودش وزیر شد .بعد هم بهنوعی همه این دوستانی که
این برنامه را نوشتند مسئولیت پیدا کردند و شاید یکی از
دستاوردها اتفاقات خوبی بود که طی دو سه سال گذشته افتاد.
بیشتر تاکید بزرگواران بر بحثهای هدررفت است که باید
اشاره کنم ما هفت هشت سال گذشته مسئولیتمان در حوزه
بهرهبرداری بود که برای اولینبار تقریبا برای  900تا از شهرهای
کشور باالنسینگ آب را نوشتیم و جالب هست که در یکی از
کنفرانسهایی که در برلین آلمان هم بود کشور ایران بهعنوان
یکی از نمونهها انتخاب شد .کمتر کشوری را دیدیم که فرمهای
باالنسینگ برطبق استاندارد  IWAاست در این سطح در دنیا
انجام شده باشد .ما نزدیک  1300شهر در کشور داریم .یک
سیاستی اتخاذ شد که  70تا از این شهرها که حدود کمتر از %7
بود اما حجم آب و تاسیسات موجود حدود  %70بود تمرکز کردیم.
برای این شهرها برنامه عملیاتی تهیه شد که در این برنامه تکتک
پروژههایی که امکان هست در کاهش  NRWنقش داشته باشد از
آموزش و کارهای فرهنگی گرفته تا کارهای فنی و مهندسی ،یعنی
سه تا محور اصلی داشت بحثهای اقتصادی ،فنی و آموزشی .در
این  3محور  65پروژه تبیین شد ،تکتک این پروژهها ارزیابی
شده و ما االن در تهران اگر در هدررفت ظاهری بخواهیم کار
بکنیم و اصالح کنتور انجام بدهیم و هدررفت را از محل اصالح
داده و هوشمندسازی بخواهیم انجام بدهیم این چقدر هزینه دارد،
دوره بازگشتش چقدر هست .همه اینها حساب شده است .یعنی
این کار بسیار بزرگی است که بعید میدانم در خیلی از کشورها
در این حجم انجام شده باشد ،یعنی حسابرسیها را حداقل در
حوضه شهری به ریز داریم و االن هم در سایتی که وجود دارد
همه اینها قابلدسترسی است.
اما در عملکرد اشکالی که وجود دارد این است که دولت یکبار
سرمایهگذاری میکند و تاسیسات و زیرساختها را ایجاد میکند،
که وظیفه دولت و حاکمیتها است که این را انجام دهند ،اما
ادامه آن و بهرهبرداری از آن و حفظش ،هزینههای جاریاش را
مردم باید بدهند .در دنیا عرف است بعید میدانم کسی اینجا
ایرادی به این سخن داشته باشد ،باالخره قیمت تمام شده که در
بهرهبرداری از این تاسیسات است را در دنیا دارند پرداخت
میکنند .کمتر از یک دالر یا یک یورو سقف عددهایی هست که
مردم در دنیا دارند بهخاطر آب و خدمات فاضالبشان پرداخت
میکنند .ولی در کشور ما متاسفانه متوسط آنچه که مشترک در
کشور پرداخت میکند حدود  400تومان است که در قیاس با
قیمت تمام شده که در بخش شهری داریم االن شاید باالی 1200
تومان باشد منهای بحث تامین آب یعنی اگر سد و سرمایهگذاری
در حوزه تامین سدها را کنار بگذاریم از بعد از سدها که وارد
خطوط انتقال و تصفیهخانهها میکنیم ،این مابهالتفاوت هست و

داده و با یک سیستم پمپ دور متغیر  %75حوادث و تلفات را
کاهش داده است .لذا من دهها مثال میتوانم بیاورم که اینها
کارهای اجرایی هست .من فکر کردم اینها راحتترین و بهترین
سیاستی هست که اینجا ارائه کنم.
دکتر تابش :اگر این بحثهایی که مطرح شد را جمع کنیم ما
یک سیاست تامین آب داریم و یک سیاست توزیع آب و کنترل
مصرف هست ،که این دو کامال بههم وابسته هستند .بیشتر
میخواهیم ببینیم که االن در حوزه وزارت نیرو و شرکت مهندسی
آب و فاضالب واقعا در این حوزهها به چه راهکارهایی رسیدند که
آن را اجرا میکنند .خیلی از ما میدانیم که در بحث تامین آب،
عالوهبر اینکه بحث شرب ما از بعد مخازن سدها و منابع آب
زیرزمینی به بنبستهایی رسیده ،بیشتر در سالهای اخیر روی
بحث آب شیرینکنها ،استفاده از منابع آب شرب با استفاده از
سیستم نمکزدایی و همچنین سیستمهای چندگانه کارهایی
انجام شده است .که حاال مهندس قانع لطف کنند و توضیحاتی
در این رابطه بدهند .منتهی در کنار آن هماهنگی که مدنظر
دوستان دیگر شرکتکننده هم بود با بحثهای مدیریت تقاضا
یعنی االن ما دو تا معاونت مختلف داریم یک جاهایی که آب کم
میآید میخواهند بهصورت اورژانسی آب را تامین کنند و سریعتر
هم میخواهند بازدهیاش را در کوتاهمدت ببینند .ولی آن بحث
مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا طبیعتا بازدهیاش طوالنیتر و با
صرف وقت و هزینه بیشتری خواهد بود .بنابراین ما انتظار داریم
لینک بین این دو سیاستگذاری در حوزه اجرا که واقعا آیا این
درست هست که معاونت تامین در قسمت تامین دارد میدود و
بحث بهرهبرداری در قسمت بهرهبرداری و خیلی فرصت و شرایط
و یا امکانات ما لی و اجرایی الزم برای هماهنگی و ارتباط متقابل
این دو بخش هنوز فراهم نشده و این را هم توضیحاتی بفرمایید
متشکر میشوم.
مهندس قانع :تاکید آقای دکتر کارآموز در بحث برنامه و
شفافسازی بود که بسیار فرمایش بهجا و درستی بود .من فقط
اشاره بکنم وزارت نیرو تقریبا طی سالیان گذشته بهنظر میرسد
آن برنامه راهبردی استراتژیکی که دارد یکی از جامعترین
برنامههایی هست که در بخشهای مختلف چه برق ،چه آب ،چه
آبفا برنامهاش تدوین شده .این برنامه به ریز استراتژیها،
سیاستها ،برآوردهای حتی جزیی که همگی قابل احصا و قابل
ارائه است .یعنی هیچ چیز محرمانه یا غیرشفافی ندارد .خیلی از
اساتید در تدوین این برنامه مشارکت داشتند و نه میشود گفت
این برنامه کامل و جامع هست باالخره .ولی یک چیزی است که
حداقل وجود دارد و میشود نقدش کرد و اصالحش کرد و
خوشبختانه به اندازه کافی انعطافپذیری در این حوزه وجود دارد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 %30بیشتر االن دریافتی را ندارد ،این اتفاقی که حادث میشود
باالخره تاسیسات روز به روز دارد مستهلک میشود بدون اینکه
بتوانید نگهداری کنید .حاال چه کسی مقصر است که به اقتصاد
آب توجه نمیکند؟ این را میشود ریشهیابی کرد.
در صحبتهای دکتر تابش در افتتاحیه بود که واقعا اقتصاد
آب را چه کسی باید بگوید؟ ما برویم بگوییم ،بالفاصله میگویند
دنبال درآمد و رفع مشکالت خود هستند .باالخره ما نمایندههایی
را انتخاب کردیم تا در مجلس قانون را تصویب کنند ،اجازه بهما
نمیدهند تا اینکار را انجام دهیم .در دولت هم مالحظات خاص
خود را دارند .ببینید این یک بحث اساسی است که بهنظر من
اینجاها میشود مراجعی مثل این اساتید بزرگوار بتوانند اینرا
بهما کمک کنند تا مسئله را حل کنیم .ببینیم داریم لطف میکنیم
به مردم یا نه .یعنی من که امروز دارم  30درصد میگیرم و خدمت
درست نمیتوانم بکنم و آب بدون درآمد را از  24تا  25درصد
کاهش دهم .باالخره این واقعیتی است که وجود دارد .این با هر
یک درصد که اگر بخواهد کاهش پیدا بکند ما حداقل هزار میلیارد
تومان نیاز به منابع مالی داریم .یک ریال بابت این موضوع به
شرکتها پرداخت نمیشود .نه تنها این را نمیگویم که کمک
دهید؛ حتی وضع موجود را هم نمیتوانیم حفظ کنیم .یعنی وضع
موجودی که شما باید بهشکل جاری  1200تومان قیمت تمام
شده است ،همین امروز که من در خدمت شما هستم تا پایان
سال  1394زیان انباشته شرکت آب و فاضالب ما دوازده هزار
میلیارد تومان است.
ببینید این اتفاقاتی است که دارد در کشور حادث می شود.
من نمیگویم که همه اینها شاید مقصرش سوء مدیریت و
غیره هست .همه چیزی ممکن است درآن باشد .ولی سهم اینها
را اگر بخواهیم مشخص کنیم واقعا چند درصد آن را میشود
بگوییم فاصله بین  400تومان تا  1200تومان است .این فاصله را
چهطور میتوان پوشش داد؟ امروز بخش خصوصی پیشنهاد داده
بهما که میخواهد بیاید کاهش هدررفت بدهد در شهر بوشهر .هر
مترمکعبی که ما میخواهیم در آنجا کاهش هدررفت بدهیم و
آب را ذخیره کنیم ،آبی که ذخیره میشود از محل کاهش NRW
برای ما ده هزار تومان هزینه دارد .ما نمیگوییم ،مشاوره داخلی
دارد ،مشاوره خارجی دارد .جالب آنکه هم سرمایهگذار داخلی و
هم سرمایهگذار خارجی ،که بیاییم این را بهشکل  BOTاز او
خریداری آب کنیم .در همین شهر بوشهر میتوانیم مثال در کنار
دریا آب شیرینکن بگذاریم و مترمکعبی  4000تومان آب دریا را
شیرین کنیم .هیچ منبعی هم نداریم .یعنی نه دولت پول میدهد
و نه برای مردم آب کفایت میکند .واقعا اگر شما باشید چهکار
میکنید؟ آب را مترمکعبی  10هزار تومان میدهید و کاهش
هدررفت میدهید ،یا مترمکعبی  4هزار تومان آب دریا را
نمکزدایی میکنید و وارد شبکه میکنید ،حاال  30درصد یا 40
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

درصد از آن در شبکه هدر شود .ببینید این پارادوکسهایی است
که باالخره در سیستمها وجود دارد .اینرا بهعنوان یک مثال شاهد
نمونه که این اتفاق میخواهد بیفتد.
در بحث آب زیرزمینی این کشور به اصرار و فشار وزارت نیرو
در برنامه ششم پیشبینی شده  11میلیارد مترمکعب طی برنامه
باید برداشتمان را از آب زیرزمینی کاهش دهیم .با مصیبت
خوشبختانه این در مجلس رای آورده که اتفاق بیفتد ،اما از نظر
اجرایی شما فکر میکنید که حاکمیت( ،وقتی که میگوییم
حاکمیت فکر میکنیم که تنها وزارت نیرو حاکم بر آب است.
حاکمیت کشور ما سه تا قوه دارد که باالی سر آن هم رهبری
وجود دارد .اینها حاکمیت این مملکت است .اینها باید عزمشان
جزم شود که این مسائل حاکمیتی را حل کنند نه وزارت نیرو
بهعنوان یک المانی کوچک از این حاکمیت) میخواهد  11میلیارد
مترمکعب را طبق برنامه ششم کم بکند .میآید چاههای غیرمجاز
را میبندد تبعات و اثرات اینها ،مسائلی که از خود کسانی که
عضو این حاکمیت هستند در مقابل همین حاکمیت آب جبهه
میگیرد .اینها باالخره مسائلی است که وجود دارد که آن هم
نمایندهای است که ما انتخاب کردیم و فرستادیم در مجلس و
میگوید ،این چاه را نبندید و فالن نکنید .ما در ایران زندگی
میکنیم و نه در لوس آنجلس و این واقعیتها را باید بپذیریم.
برای اینها باید نسخه بپیچیم .باید راهکار داد و کمک به اینکه
این مسائل را در این حوزه حل کنیم.
من فقط خواستم عرض بکنم که برنامه در وزارت نیرو در
حوزههای مختلفش وجود دارد .ولی اینکه چهقدر اجرایی
میشود ،بخشی بهلحاظ مسائل مالی و بخشی سیاسی و منازعاتی
که در کشور ما وجود دارد .البته همه اینها نباید کارهایی که
شده فراموش شود .ببینید االن شما مستندی دارید که میتوانید
بگویید هر کس بخواهد  900تا شهر را باالنسینگ آبش را طبق
فرمت  IWAمحاسبه کند و بهدست بیاورد .امروز که من در
خدمت شما هستم برای اولین بار ما تا آخر  20روز دیگر  5میلیون
و  200هزار نفر در بخش روستاییمان را توانستیم ظرف سه سال
گذشته آب پایدار و مستمر بدهیم .ببینید این شاخص دارد اضافه
میشود .برای این برنامه داشتیم چرا؟ چون در ابتدای آن
استراتژیهایی که نوشته بودیم یکی از بحثهای ما این بود که
تمرکز کنیم در بخش آب روستایی ،اینکار را دولت و مجموعه
وزارت نیرو انجام داد و چهار و نیم میلیون نفر ظرف سه سال
گذشته در بخش روستایی توانستیم آب مستمر و دائم بدهیم و
کیفیت آب شرب آنها را ببریم باال.
در بخش فاضالب امروز شاخص ما در کشور در بخش حوزه
شهری باالی  43%است .اینها همه اقداماتی است که برای آن
برنامه داشتیم و بدون برنامه اینکار صورت نگرفته است .ولی چرا
شاید من باید امروز دربخش روستایی به شاخص 80درصد
94

سال چهارم ،شماره  ،3پاییز 1398

میرسیدیم شد  ،%74باید در طی برنامه ششم برسیم به %92
ممکن است به  %87برسیم .اینها واقعیتهایی است که وجود
دارد ،اما این نبوده که برنامه نداشته باشیم .دوستان اذعان داشته
باشند که این برنامهها وجود دارد .توفیقاتی هم که در این
زمینهها حادث شده بهواسطه این برنامهها و مشارکتهایی است
که شده است .اما باالخره بحثهایی هم وجود دارد که باید برایش

راهکار دهیم .خیلی ایرادهایی که باالخره در یک فضا و یک
اتمسفری باشد که قابلیت اجرایی نداشته باشد ،این فاصلههایی
که باالخره ما باید در بخشهای دانشگاهی و در بخشهای بیرونی
کم کنیم و به یک همزبانی و یک گفتمانی برسیم که انشاهلل برای
تکتک اینها ،راهکارهای عملی و اجرایی داشته باشیم.

دکتر تابش :من از دوستان میخواهم تا در حدود  3دقیقه یک

آگاهیرسانی به مردم ضعیف است و در بحث شفافیت که من هر
بار صحبت کردم در بیست سال گذشته.
حاال خوشبختانه از پارسال سامانهای را شروع کردند رویش
کار کردن .این سامانه دسترسی را به مردم در سطوح مختلف باید
بدهد که اگر مثالً عضوی از یک خانواده هستند بدانند که اگر در
جایی از کشور دارند زندگی میکنند ،آبی که مثالً میانگین کیفیت
آن در سه ماه گذشته از شیر لولهکشی آنها میآمده چگونه بوده؟
در سطح اندیشمندان و پژوهشگران اطالعات وسیعتری به آنها
داده شود .این سامانه تنظیم شده اما هنوز فعال نشده است .من
امیدوارم تا پایان همین دولت فعلی این سامانه بهنوعی بازگشایی
شود و آمادگی هر کمکی که از طرف من و دوستان باشد را دارم.
مطمئنا اگر این اتفاق بیفتد باعث نمیشود که وحشت در مردم
زیاد شود برعکس ،االن وحشت بهاندازه کافی زیاد هست .شاید در
خیلی از شهرها مردم متوجه شوند که آبی که میخورند مشکلی
ندارد .آرام آرام اعتماد بهاین اطالعات افزایش پیدا میکند و نقشی
که مردم بهعنوان جامعه و مشارکتشان در رسیدن به اهداف
استراتژیک شرکت آب و فاضالب است بهنظر من میتواند خیلی
مثبت باشد .ولی واقعا اینرا اطالع دارم و میدانم که بودجه الزم
به صنعت آب و فاضالب داده نمیشود .حاال اینکه در کدام
بخشها میتواند همین بودجه محدود هم هزینه شود ،چالشهای
عجیب و غریب است که بههر حال خود همکاران فنی اطالعات
دارند.
نکتهای که میخواهم بگویم این است که من بهعنوان یک

جمعبندی از مباحث خودشان داشته باشند.
خانم دکتر ناصری :من خاطرم هست که حدود  3سال پیش
آقای مهندس چیتچیان برای اولینبار بهعنوان اولین وزیر نیرویی
که جرات فرمودند و مسائل مربوط به آب و آلودگیهایش و
مشکالت آنرا مطرح کردند ،واقعاً خیلی خوشحال شدم و بعد
دیدیم که در شرکت مهندسی آب و فاضالب در بخش راهبری،
در بخش صنعت ،در بخش فنی ،در بخش پژوهشی همه افرادی
که کار میکنند همه آدمهای ارزشمندی هستند و سابقه و
مهارتهای خیلی خوبی دارند .آقای مهندس قانع اشاره فرمودند
به برنامه استراتژیک ،به برنامه راهبردی ،که اگر همکاران به آن
نگاه بکنند که احتماال در دسترسشان هم هست در سایت ،برنامه
خوبی نوشته شده ،شاید چالشهایی در آن باشد .من همیشه
معتقدم یک برنامه راهبردی که نوشته میشود ،این برنامه باید در
کنارش یک برنامه اقتصادی تدوین بشود .یعنی ما چشماندازمان
را هم خیلی دور نبینیم ،خیلی آرمانگرا نباشیم .اما در واقع
بخواهیم که مردم در کشور نگرانی اصلیشان نگرانی مربوط به
مسائل آب نباشد .این چیزی است که االن دارد در مردم رشد
میکند .یعنی مردم مدام میگویند که آب ما قطع میشود؟
کیفیت آب چهطور است؟ اعتماد ندارند به آن چیزی که همکاران
در شهرهای بزرگ دارند زحمت میکشند که آبی که توزیع
میشود کیفیتش مطلوب باشد .اما خوب بهدلیل آنکه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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این اعتماد را در مردم ،در اساتید ،در دانشمندان در کارشناسان
باال ببریم ،تا باالخره یک احساس بهتری داشته باشیم .این روز ما
شروع میشود از خبرهای خوب و بدی که میشنویم .ما از سیستم
اجرایی انتظار داریم که آقا ما به این دستاوردها رسیدیم ،این نتایج
است ،همینجا در همین پلتفرمی که ما هستیم باید بگویم این
برنامه راهبردی استراتژیک خیلی هم برنامه خوبی است! چی از
آن درآمده؟ یک آیتمی که مربوط میشود به آب شرب مملکت
که نبض اساسی آب رسانی در کشور هست و از همه چیز هم
مهمتر است .سالمت همه ما بهآن ربط دارد.

استاد صحبت نمیکنم .بلکه بهعنوان یک شهروند در ایران حق
من هست که دسترسی به آب کافی و سالم داشته باشم و این
جزو حقوق اولیه است .در واقع ما کشور فقیری نیستیم و باید
بدانیم که این پولی که حاصل از نفت است کجاها دارد هزینه
میشود .آیا من اطالع دارم که چه بخشهایی به آنها بودجه داده
میشود ،اما پاسخگو هم نیستند .این پول من و شما است.
بخواهیم از مسئولین و کسانی که در حکومت محترم خودمان
هستند ،شفافسازی کنند .بگویند بهاین دالیل ما در بخش
سیستمهای نظامیمان مجبور هستیم هزینه بکنیم و  ...اما چون
شفافیت وجود ندارد ،به حقوق اولیه شهروندی هم حتی تا 20
سال آینده ممکن است نرسیم .بنابراین ضمن احترام به همکاران
در شرکت آب و فاضالب و وزارت نیرو که واقعاً دارند زحمت
میکشند ،اما یک ذره خودمان را هم تکان دهیم و ببینم که واقعا
به کجا میخواهیم برویم؟ اصال میتوانیم برویم یا داریم عقب عقب
میرویم؟ بنابراین بهصورت جدی بر روی تکتک این مسائل
بهصورت کلی بهنظر من باید صحبت شود.

دکتر جلیلی قاضی زاده :من چون در دانشگاه صنعت آب و برق
بودم همیشه خودم را عضوی از وزارت نیرو و شرکت آب و فاضالب
میدانم .بحثهای انتقادی در حقیقت بیشتر برای اصالح سیستم
است .سال  1369من دانشجو بودم رفتم شرکت آب و فاضالب
مشهد برای کارآموزی .یک ساختمان مسکونی را اجاره کرده
بودند ،این شرکت آب و فاضالب مشهد بود .واقعاً رشدی که
شرکتها در این سالها داشتند مخصوصا در این چند سال اخیر
خیلی رشد خوبی بوده و ما این را منکر نیستیم .اما جناب آقای
مهندس قانع االن بهمن ماه امسال یک چاه دارد در یک شهری
حفر میشود که  520متر عمق آن است .ببینید درست است که
االن بحث محدودیت بودجه همه جا هست .فقط این دیدگاه را
عوض کردیم .دیدگاه ما سازهای است .دیدگاه ما حتی در بحث
کاهش تلفات هم سازهای است .لذا این دیدگاه جای اصالح دارد.
من قبل از این بارندگیهای اخیر در شهری بودم ،که گفتند که
باید جیره بندی داشته باشیم .یکی از مراکز استان .ما این کارها
را میگذاریم و یکدفعه میرویم در بحث جیرهبندی .سال 1380
که ما در تهران جیرهبندی داشتیم ،در یک پروژهای حساب
کردیم فقط  10میلیارد تومان خسارت به تاسیسات آب و فاضالب
وارد شد از محل جیرهبندی .جدا از موارد خاص که مردم چهقدر
اذیت شدند و آلودگی آب و اینها .یعنی ببینید ما باید روشهای
درست را انتخاب کنیم و گرنه بحث محدودیت بودجه هست.

دکتر کارآموز :من تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب
مهندس قانع دادند .واقعا زحمت زیاد کشیده میشود .برنامه زیاد
داریم .اما چهچیزی از داخل آن درآمد .برنامه راهبردی قرار شد
که بهترین برنامه باشد .خوب من یک آدم متوسطی نیستم .یک
دانشگاهی هستم که هر روز این مسائل را دارم درس میدهم .چرا
اینها منعکس نمیشود؟ چرا از اینها استفاده نمیکنیم؟ چرا نظر
نمیخواهیم؟ مردم بفهمند که چهقدر دارند زحمت میکشند.
مشکل دیگری که هست کیفیت و نتیجه این زحمتی است که
میکشند .من سال  1372که به ایران برگشتم قانون در وزارت
نیرو دستور اجرایی بود .وزیر یک چیزی میگفت و اگر حسننیت
وجود داشت این کار انجام میشد؛ امروز وزیر یک چیز میگوید
میآید پیش معاونش ،معاونش ارجاع میکند به بعدی بعد یک
کشویی باز میشود و این میرود داخل کشو و منتفی میشود .من
عذرخواهی میکنم اگر که منتقدانه برخورد میکنم ،ما خسته
شدیم از خبرهای منفی که میشنویم و اینها به دانشجویان
منعکس میشود .آقایی که در سیستم اجرایی هستید یک خبر
خوب بهما بدهید .چیزی بگویید که به ما انرژی دهد .بیایید این
مکانیزم ،این سینرژی پویا را در سیستم اجرا کنیم .که هم ما
هیجان زده شویم و هم دانشجو ،تا بتواند تحول ایجاد کند و
زحماتی که میکشد را ببیند .واقعا زحمت میکشند اینها
منعکس شود .از آن درس بگیریم اینها را بحث و تبادل نظر
بکنیم.
آقای دکتر جلیلی فرمودند که مدیریت فشار در شهر مشهد
کردند که این هزینهای ندارد .اما ما جا برای اصالح زیاد داریم.
بیاییم یک حسابرسی داشته باشیم .این حسابرسی را منتقل کنیم،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

یکی از حضار :جناب مهندس فرمودند که قیمت آب تولید شده
با قیمتی که مردم میپردازند هیچ تناسبی ندارد .من اهواز زندگی
میکنم ،یک شهر پست است ،متاسفانه شرکت آب و فاضالب
نمیتواند فشار مناسب تامین کند .تمامی آپارتمانها پمپ دارند،
کلی هزینه نگهداری پمپ است .بعد ما یک سیستم تصفیه در
خانههایمان داریم (سیستم  ROیا اسمز معکوس) فیلترهای آنرا
 15روز یکبار عوض میکنیم ،بعضی از فیلترها را یکماه یکبار،
ممبران آنرا هر سه ماه یکبار ،که هرکدام از ممبرانها قیمتش
 80الی  90هزار تومان است .من بخواهم این هزینهها را با آبی
که شرکت آب و فاضالب به ما تحویل میدهد ،فکر میکنم ما از
96

سال چهارم ،شماره  ،3پاییز 1398

مختلف و ایستگاههای پمپاژ؛ طوری طراحی شده که حداقل فشار
را برای مردم تامین بکنند .یک مقطعی ما محاسباتی که انجام
میدادیم در یک محل چیزی در حدود  40هزار پمپ بود در یک
مجموعه در شهر اهواز که همزمان در پیک مصرف مستقیم از
شبکه دارد آب میکشند .این کاری است که اصالً اصولی نیست و
نباید قانونا همین کار را انجام دهند ،ولی خود همین باعث شده
که این اتفاق بیفتد .یعنی شاید اگر اینها برگردد ،باالخره طراحی
که برای شبکه شما شده و هدی که آن مخازن دارند علیالقاعده
نباید مشکل داشته باشد .یعنی میخواهم بگویم از نظر فشار شما
تصور بفرمایید االن اتفاقی که افتاده مردم فکر میکنند با گذاشتن
این پمپ مسئله خودش حل شده ،اما برای همسایه خود یک
مشکل دیگر ایجاد میکند .این یک بخش کار است.
نکتهای که باز میخواهم عرض بکنم ،کاری که شده ،شما
فرمودید ،باالخره ظرفیت دو سال گذشته ،پروژهای برای
خوزستان ،اهواز تعریف شده ،طرح آبرسانی غدیر که پروژهای است
حدود  6هزار میلیارد تومان باید تامین مالی شود .امروز که من
در خدمت شما هستم شاید خود شما هم اطالع داشته باشید
حدود  800هزار میلیارد تومان هزینه شده ،حدود  60الی 70
درصد شهر اهواز از طرح غدیر آب میگیرد .غدیر چون به کرخه
وصل است و  ECکرخه حدود  1200تا  1400است ،هنوز کیفیت
خیلی مناسب نیست .ولی اینرا مقایسه کنید شما با دو سال قبل.
دو سال قبل که ما از کارون آب میگرفتیم با  2000 ECالی
2400؛ امروز داریم از کرخه میگیریم با عدد حدود  ،1200نباید
باشد ،باید بیاید پایینتر ،این کاری است که باید ادامه پیدا کند
با حداقل  4-3هزار میلیارد تومان که ما پیشبینی کردیم ظرف
 3-2سال آینده و این وصل بشود به دز که  ECآن حدود
 400است ،انشاهلل این اتفاق بیفتد .برنامه هست اما خوب منابع
هم محدود است.
اما آن نکتهای که شما اشاره کردید من رد نمیکنم .یعنی ما
مشکالتی که متاسفانه در بحثهای مدیریتی داریم ،آنهم
فشارهای منطقهای است .یعنی واقعاً معضالتی که ما داریم در
بحث اشتغال در استان خوزستان و فشاری که روی سیستم ما
هست اینرا من هم به صراحت اعالم میکنم ،که خیلی از
نیروهایی که وجود دارد میتوان اینکار را انجام داد .ولی  400تا
فقط در یک طرح به سیستم ما اضافه شدند .اما اخراج آنها از
سیستم و مسئلهای که میتواند ایجاد بکند خیلی معضل است.
این بارش دوباره برمیگردد روی دوش سیستم .میخواهم بگویم
که فرمایش شما را رد نمیکنم در آن بخش .شما هم بهتر از من
خوزستان را میشناسید ،واقعاً دوستان ما به اجبار افرادی که وارد
سیستم شما میشود بخشی به خاطر فشار سیاسیها است و
بخشی بهخاطر وضعیت بیکاری در خوزستان .امیدوارم مسائل
اینچنینی هم حل شود.

یک نفر در نیویورک گرانتر آب را میخریم .بعد شرکت آب و
فاضالب را من میخواهم نمودار پرسنلیاش را ببینم از  20سال
گذشته تاکنون .من فقط ساختمان آن را میبینم که از کنارش
رد میشود .قبالً یک ساختمان سه طبقه بود االن شده  4یا 5
طبقه و معادل همان را هم کنارش ساختهاند ،یعنی این پرسنل
حداقل  2تا  2/5برابر شده ،کارایی پایینتر و کیفیت آب هم که
نامناسب است.
اعالیی مدیر شرکت آب و فاضالب زابل :بهدلیل آنکه خیلی
انتقاد شد نسبت به اینکه مدیران شرکت نکردند .ما با سه مقاله
از استان سیستان و بلوچستان در خدمت شما بودیم .در پی
فرمایشات جناب آقای مهندس قانع من عرض میکنم که خیلی
بیانصافی است که نسبت به خدماتی که در  3سال گذشته انجام
شده اینگونه با قضیه برخورد بکنیم .سیستم یکپارچه سپتال و
سیستمهای دیگر که من در ابتدای کار بهعنوان مدیر این
مجموعهها ،تصور نمیکردم که این سیستمها بتواند اینگونه
گسترده عمل کند .سیستم یکپارچهای که آب و فاضالب کشور
کامال رصد میکند در تمام نقاط کشور ،ریزترین اطالعات را .یعنی
اطالعات یک پمپ که در دورترین نقطه ثبت میشود از این چیپ
برداشت میشود .اطالعات کامل در رابطه با بهرهبرداری در رابطه
با تغییرات ،تمامی پیمانکاران ما از این سیستم برداشت میکنند
و صورتوضعیت میدهند .تمامی برنامهریزیها ،برنامه
بودجهبندی ما بهطور ریز و دقیق .اینکار خیلی خیلی بزرگی بود
که من بهعنوان یک مدیر اجرایی واقعاً فکر نمیکردم که ما بتوانیم
بهاین سطح برسیم و من نه بهعنوان همکار آقای خادمی بلکه
بهعنوان یک شهروند بهعنوان یک کسی که در این زمینه محقق
هستم ،از ایشان تشکر کنم و خوشحال میشوم تا این موارد بیان
بشود تا این دغدغه دانشگاهیان ما کمتر شود .من امیدوارم از این
جنس همایشها بیشتر برگزار شود و این رابطه نزدیکتر شود تا
تعامالت بیشتر شود تا اینها بیان شود و دغدغهها کمتر شود
ضمن اینکه از پتانسیل دانشگاه هم استفاده شود.
مهندس قانع :وضعیتی که در خوزستان و اهواز هست بسیار
سخت است .کسی تا در آن شرایط نباشد نمیتواند درک کند؛
آب ،هوا و گرما .بسیار شرایط سختی دارد .انشاهلل دوستان کمک
کنند روز به روز وضعیت بهتر شود .االن چیزی نیست که من
بتوانم از آن دفاع کنم ،بله وضعیت بغرنجی دارد خوزستان و اهواز.
اما باز می گویم برنامه وجود دارد و کارهایی هم انجام شده است.
یک قدم در سالهای گذشته آمدیم جلو .اوال تامین فشار بهدلیل
همین مسائل که در اهواز هست ،اگر همین امروز تمامی
پمپهایی که مردم گذاشتهاند را خاموش کنند  ،باالخره در حدی
که طراحی مهندسی شده و مخازنی که وجود دارد در لولههای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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سازندگان هستند .ما میخواهیم یک فضای گفت و گو را ایجاد
بکنیم.
من در صحبت صبحم هم گفتنم که میخواهیم اعتماد مردم
را جلب کنیم .ولی در گام اول این است که ما دو تا طیف که جزو
سیاستگذاران ،برنامهریزها و پشتیبانی کنندگان آن سیاستها
هستیم ،این قدرت تعامل را داشته باشیم ،بشینیم در کنار هم
گفت و گو کنیم ،حرف همدیگر را بشناسیم و بفهمیم؛ از همدیگر
نترسیم ،واهمه نداشته باشیم و بعد با این گفت و گو آرام آرام
بتوانیم روی همدیگر تأثیرگذار باشیم و نتیجه این تاثیرگذاریها
میتواند به بهبود سیاستگذاریها ،بهبود اجراها و مسائل متعاقب
آن بینجامد .بنابراین ما حداقل بهعنوان انجمن اعالم میکنیم که
پوستمان کلفت است و به آمدن و نیامدن یک کسی یا وقت دادن
و یا ندادن یک کسی ناامید و مایوس نمیشویم .ما آمدهایم که
بایستیم و کار بکنیم و گوشهای از مشکالت مردم را حل کنیم.
همانطور که جناب دکتر کارآموز هم گفتند مشکالت خیلی زیاد
است ،خودمان بتوانیم یک گام بهنفع مردم برداریم.
بنابراین از تمام حضار خواهش میکنم که ما را در این مسیر
و در راه تحقق این هدف یاری بکنند .درهای انجمن به روی همه
باز است .دوستان میتوانند با ما تماس مستقیم داشته باشد و این
همافزایی نیروها از طریق این انجمن که بهعنوان یک موتور
محرک کار میکند .نه وابسته به دولت است ،نه وابسته به وزارت
نیرو است ،نه وابسته به دانشگاه خاصی است .یک محلی است که
دردمندان و دلسوزان باید بشیند دور هم و تشریح مسائل بکنند
و بعد با قوت تبلیغ بکنند و پافشاری بکنند روی اینکه آن
یافتههایشان که هم بعد علمی دارد و هم امکان تحققپذیری
اجرایی دارد ،حاال بیاید در سطح مملکت این دنبال شود .من
بهعنوان یک خبر به دوستانی که بحث تلفات آب را مطرح کردند،
اعالم میکنم انشااهلل فردا ما جلسه داریم و اولین کمیته تخصصی
انجمن را در بعد تلفات آب با دوستان متخصصی که در این محفل
هم حضور دارند کلید میزنیم .قدم به قدم در ایجاد این
کمیتهای تخصصی سعی میکنیم که دوستان دانشگاهی و
دوستان صنعت در کنار هم بنشینند ،خودشان سنگهایشان را وا
بکنند و بعد شروع کنند بهآن فکر مشترک و ایده مشترک که
پیدا میکنند ،حاال بیایند در صحنه جامعه و آنجا مطالبهگری
خودشان را انجام بدهند.

دکتر ناصری :چون بحث سیستمهای تصفیه آب خانگی را مطرح
کردهاند و این روز به روز در کشور بیشتر هم میشود ،واقعیتش
این هست که اطالعرسانی درست از نظر علمی به مردم نمیشود
که شما از کجا و از چه برندی استفاده بکنید .بههمین دلیل ما از
چند ماه پیش شروع کردیم و در سطح ملی  3تا شهر را پیدا
کردیم از جمله اهواز ،تهران و رشت را کار کردیم  .فکر میکنم تا
سه ماه آینده نتایج عملکرد این سیستمها در آب اهواز ،در آب
تهران و در آب رشت گزارشش خواهد آمد .همینقدر من اشاره
میکنم که من نگرانیام شدیدتر شده نسبت به آن چیزی که
سالهای گذشته داشتم .بهدلیل آنکه در بعضی از این برندهایی
که بهخصوص در اهواز دارد کار میشود در ورودیاش آلودگیهای
شیمیایی و چیزهایی باشد ،اما در خروجیاش آلودگی میکروبی
هم دیدیم .بنابراین استفاده از اینها همینطوری هم نباید باشد.
حاال اهواز شرایط ویژهای دارد و مردم مجبورند استفاده بکنند.
حتی در تهران برخی استفاده میکنند ،اصال نیازی نیست .یعنی
آب تهران در اکثر ماههای سال اصال مشکل خاصی ندارد .ممکن
است بعضی وقتها چالشهایی داشته باشد .بنابراین ،این بحث
آگاهی و رساندن اطالعات و شفافیت به مردم خیلی مهم است و
میتواند هزینهها را کم بکند ،میتواند هزینه خانوار را کم بکند.
اگر همین بودجه که در اهواز صرف میشود جمعاش بیاید در
خود صنعت تصفیه آب ،مردم اعتماد پیدا میکنند که آبی که
دارند میخورند از شبکه لولهکشی ،آب سالم است .بنابراین خیلی
روی این مسئله فکر نکنید که اگر آب لولهکشی آلوده است
سیستم تصفیه آب خانگی شما به شما از نظر سالمت کمک
میکند.
دکتر تابش :دوستان همانطور که توجه کردند مسائل از دید
دانشگاهی و اجرایی صحبت شد .در بعضی از محدودهها ما
همبستگی مناسبی داریم ،بهدلیل اینکه اطالعات مناسبی از
عملکرد همدیگر داریم .ولی در بعضی از محدودهها با هم اختالف
نظرهایی داریم .یک قسمت از این اختالف نظرها بهدلیل عدم
اطالعرسانی کامل از عملکردها ،طرحها ،برنامهها و میزان موفقیت
آنها است و یک قسمت از آنها بهخاطر آناست که کمتر فرصت
بهما داده شده که این عملکردها و سیاستها را نقد کنیم و
دوستانی که این سیاستها و برنامهها را میریزند و اجرا میکنند
آنها هم بیایند بشینند و گوش بکنند و نقدها را پذیرا باشند.
بنابراین من اینجا باز هم اهمیت جایگاه انجمن آب و فاضالب را
گوشزد میکنم ،که ما میخواهیم بیاییم اینجا این نقش واسط را
ایفا کنیم .خوشبختانه در ساختار ما هم تعداد بسیار زیادی از
اساتید و دانشگاهیان هستند و هم تعداد زیادی از دوستانی که در
صنعت و شرکتهای آبفا و کارشناسانی که در مهندسین مشاور و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پایاننامه برتر
رتبه سوم سومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1397در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشکده تحصیالت تکمیلی
رشتۀ مهندسی بهداشت محیط
عنوان :بررسی میزان حذف بقایاي آموکسیسیلین از محیطهاي آبی
با استفاده از سیستم پیوندي فیلتر بیولوژیکی هوادهی شده و رآکتور بیولوژیکی غشائی
نگارش :محمد فرامرزیان
استاد راهنما :دکتر محمدعلی بقاءپور
استاد مشاور :مهندس محمدرضا شیردره
تاریخ :شهریور 1392

مصنوعی بر پایۀ آموکسیسیلین و ساکارز در  3سطح زمان ماند
هیدرولیکی و  4غلظت آموکسیسیلین مورد بارگذاری و بررسی
قرار گرفتند.

مقدمه :آموکسیسیلین یکی از پرمصرفترین آنتیبیوتیکهای
مورد استفاده در دنیای پزشکی پیشرفته محسوب میشود .این
آنتیبیوتیک بهدلیل فشار بخار کم ،ساختار شیمیایی ،سطح
فعالیت و خصوصیات ضدحیاتی و پایداری در محیطزیست
بهدرون آبهای سطحی و زیرزمینی نفوذ مییابد .تا به امروز
روشهای فیزیکی و شیمیایی بسیاری برای حذف این
آنتیبیوتیک از محیطهای آبی و خاکی پیشنهاد شده ،اما این
روشها دارای هزینههای بسیار بوده و از لحاظ عملی مقرون
بهصرفه نیستند ،از طرفی فیلترهای بیولوژیک مستغرق بهسبب
ماهیت روش تصفیهشان کمک شایانتوجهی در پایین آوردن
هزینهها نمودهاند.

نتایج :نتایج نشان دادند که حداکثر راندمان حذف
آموکسیسیلین در بیورآکتور هوادهی شده ،غشائی و سیستم
پیوندی بهترتیب برابر  99/1 ،50/7و  99/6درصد بود ،همچنین
حداکثر راندمان حذف  CODدر بیورآکتور هوادهی شده ،غشائی
و سیستم پیوندی بهترتیب برابر  98/6 ،45/7و  99/2درصد بود.
بحث و نتیجهگیري :در این مطالعه مشخص شد که بیورآکتور
غشائی در بارگذاریهای مشابه کارآیی بسیار بیشتری در حذف
آموکسیسیلین و  CODمحلول نسبت به فیلتر هوادهی شده دارد.
نتایج حاکی از این مطلب بود که مدل استور-کینکنن بر بارگذاری
فیلتر بیولوژیک مستغرق هوادهی شده با آموکسیسیلین برازش
بسیار خوبی دارد.

روش کار :در مطالعۀ حاضر با هدف حذف آنتیبیوتیک
آموکسیسیلین از محیطهای آبی کاربرد ترکیبی (پیوندی) از
فیلتر مستغرق و بیورآکتور غشائی با استفاده از یک مدل فیزیکی
در مقیاس پایلوت مورد بررسی قرار گرفت .مدل شامل فیلتر
بیولوژیک مستغرق هوادهی شده با آکنههای همشکل و بیورآکتور
غشائی بود که با تقدم فیلتر هوادهی شده توسط فاضالبی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

واژههاي کلیدي :آموکسیسیلین ،فیلتر مستغرق هوادهی شده،
بیورآکتور غشائی ،سیستم پیوندی ،آنتیبیوتیک.
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پایاننامه برتر
رتبه دوم دومین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1396در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشكده مهندسی  -گروه مهندسی عمران  -گرایش آب
عنوان :تعیین نشت و کالیبراسیون خطوط لوله با استفاده از تحلیل معكوس جریان گذرا در حوزه فرکانس
نگارش :محمدهادی رنگینکمان
استاد راهنما :دکتر علی حقیقی
استاد مشاور :دکتر حسین محمد ولی سامانی
تاریخ :اسفند 1395

خطوط لوله توسعه داده ميشود .بهاين منظور ،يك مدل شبيهساز
هيدروليكي در حوزه فركانس براي محاسبه پاسخ فركانسي دبي و فشار
بهصورت تابعي از پارامترهاي نشت و ضرايب افت توسعه داده ميشود.
سپس يك مدل مفهومي براي توليد بهترين جريان گذرا در سيستم
معرفي ميشود .پس از آن ،يك روش جديد بهاسم ميز تصميمگيري
) Decision Table Method (DTMبراي طراحي سايت اندازهگيري
براي مشخصكردن تعداد و مكان سنسورهاي فشار در شبكه توسعه
داده ميشود .براساس مدل شبيهساز و دادههاي اندازهگيري ،يك
مسئله برنامهريزي غيرخطي )Non-Linear Programming (NLP
با تابع هدف اختالف مربعات و متغيرهاي تصميمگيري پارامترهاي
نشت و ضرايب افت معرفي ميشود و براي حل مسئله از يك الگوريتم
ژنتيك ) Genetic Algorithm (GAحقيقي ساده استفاده ميشود.
مدل ارايه شده براي چند مثال تئوري و آزمايشگاهي شامل خطوط لوله
و شبكهها بهكار برده شد .نتايج بهدست آمده نشان داد مدل پيشنهادي
از نظر محاسباتي بهينه ،قابل اعتماد و آسان براي سيستمهاي واقعي
است .همچنين در مقايسه با  ITAدر حوزه زمان آناليز معكوس در
حوزه فركانس به پارامترهاي نشت بسيار حساستر بوده و دقت آن
بهميزان بسيار كمتري تحتتاثير تخمين غيردقيق ضرايب افت است.

نشت يكي از عوامل مهم هدررفت آب در خطوط انتقال و شبكههاي
آبرساني است .نشت در تمام سيستمهاي آبرساني بهدليل كيفيت بد
مواد و اتصاالت ،خطا در بهرهبرداري و تعميرات ،خوردگي ،فشار باال،
حركت خاك و بارهاي ترافيكي اتفاق ميافتد و همراه با هزينههاي
اقتصادي و زيستمحيطي بااليي است .در دو دهه اخير روشهاي
متعددي بر پايه مدل رياضي براي تعيين نشت در خطوط لوله توسعه
يافتهاند .از كاراترين و قابلاعتمادترين روشهاي نشتيابي ،تحليل
معكوس جريان گذرا ) Inverse Transient Analysis (ITAاست.
 ITAبهمنظور تعيين نشت و كاليبراسيون سيستم براساس دادههاي
مشاهداتي ،مدل شبيهساز هيدروليكي و تكنيكهاي بهينهسازي توسعه
داده شده است .تقريبا در كليه روشهاي بر پايه  ITAاز تحليل جريان
گذرا در حوزه زمان و روش خطوط مشخصه )Method Of (MOC

 Characteristicsاستفاده شده است .اينروش اگرچه قدرتمندترين
مدل عددي در تحليل سيستمهاي پيچيده خطوط لوله است اما ازنظر
محاسباتي اقتصادي نيست و اطالعات محدودي از مشخصات و عملكرد
سيستم در حوزه زمان بهدست ميدهد .روش ديگر براي تحليل جريان
گذرا ،تحليل در حوزه فركانس )Frequency Domain (FDA
 Analysisاست .براي بهكارگيري  FDAمعادالت حاكم جريان گذرا
ابتدا خطيسازي شده و سپس بهحوزه فركانس منتقل ميشوند.
درنهايت معادالت حاكم بهصورت جبري ساده براي حل مسئله و
استخراج پاسخ فركانسي سيستم بهكار ميروند .بنابراين  FDAبسيار
سريعتر از  MOCاست .اساسا نسبت به پارامترهاي نشت حساستر
است و بنابراين مشخصات نشت را با وضوح باالتري منعكس ميكند.
در اين تحقيق يك روش  ITAدر حوزه فركانس )Inverse (IFDA
 Frequency Domain Analysisبراي تعيين نشت و كاليبراسيون
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

واژههای کلیدی :تعيين نشت ،كاليبراسيون ،خطوط لوله ،شبكههاي
آبرساني ،تحليل معكوس جريان گذرا ،حوزه فركانس
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کتاب هیدرولیک محاسباتی مفهوم مدلسازی و استفاده از روشهای عددی و تحلیلهای عددی در مدل را معرفی میکند .این کتاب
توضیحاتی مختصر و جامع از اصول اساسی هیدرولیک و مشکالت پرداخته شده توسط این اصول در محیط آبی را ارائه میدهد .معادالت
جریان ،راهحلهای تحلیلی و عددی گنجانده شده است .مراحل الزم برای ساخت و استفاده از روشهای عددی در هیدرولیک ،هسته اصلی
کتاب را تشکیل میدهد و دو مثال کاربردی از هیدرولیک محاسباتی بهدنبال دارد :سیستمهای رودخانهای و مدلسازی کیفیت آب دریاچهها
و رودخانهها .این تئوری و تمریناتی که در کتاب وجود دارد یادگیری مفاهیم در محیطهای دانشگاهی را ارتقا میبخشد .هیدرولیک محاسباتی
برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ،محققان ،اعضای ادارات دولتی و غیردولتی و متخصصان درگیر در مدیریت مشکالت مربوط
به آب درنظر گرفته شده است.
در این کتاب ،تئوری مدلسازی و مدلسازی مرتبط با مشکالت آبی در فصلهای یک و دو بهترتیب آمده است .در ادامه به تفسیر دامنه
جریان سیال و روش اجزا محدود و روش حجم محدود و مشخصات روشهای عددی در ادامه میپردازد .در فصل هفتم به مدلسازی سیستم
رودخانه و انتشار سیل پرداخته و در نهایت مدلسازی کیفیت آب را بیان میکند .در هر یک از فصول مثالهایی نیز آورده شده که به روشن
کردن مطالب همان فصل کمک میکند.
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معرفی کتاب
عنوان :نقاط عطف در استفاده مجدد از آب ،بهترین نمونههای موفق
()Milestones in Water Reuse, The Best Success Stories
پدیدآورندگانValentina Lazarova; Takashi Asano; Akiça Bahri and John Anderson :
ناشرIWA Publishing :

سال اولین چاپ2013 :

کتاب نقاط عطف در استفاده مجدد از آب ،بهترین داستانهای موفق از مزایای استفاده مجدد از آب در مدیریت منابع آب یکپارچه و
نقش آن در مدیریت چرخه آب شهری ،سازگاری با تغییرات آب و هوایی و توسعه پایدار شهرهای آینده را نشان میدهد .مطالعات موردی
منتخب برای نشاندادن فواید ،چالشها و کلیدهای موفقیت در انواع روشهای استفاده مجدد از آب ،مثل آبیاری کشاورزی ،زمین گلف و
آبیاری فضای سبز ،مصارف شهری و صنعتی ،تقویت محیطزیست و همچنین استفاده مجدد از آب آشامیدنی مستقیم و غیرمستقیم استفاده
میشود .این کتاب با درک خوبی از بهترین شیوههای استفاده مجدد از آب در سطح جهان در اختیار سیاستگذاران بزرگ سیاسی ،افسران
منتخب ،مدیران ،مهندسین ،برنامهریزان ،اپراتورها ،مصرفکنندگان آب بازیافتی قرار میگیرد و به آنها کمک میکند تا آب بازیافت شده را
بهصورت ایمن ،اقتصادی ،با دوام ،دوستدار محیطزیست ،دوستانه و با ارزش اجتماعی باال درنظر بگیرند.
این کتاب پس از بیان مقدمه و مروری بر چالشهای اصلی موجود در این زمینه به هفت بخش تقسیم میشود که شامل نقش استفاده
مجدد از آب در مدیریت یکپارچه آب و شهرهای آینده ،استفاده شهری از آب بازیافتی ،استفاده مجدد از آب شهری :سیستمهای بازیافت
غیرمتمرکز آب  ،استفاده از آب بازیافتی در کشاورزی ،استفاده از آب بازچرخانی در کاربردهای صنعتی ،استفاده محیطی و تفریحی از آب
بازیافتی و افزایش منابع آبهای آشامیدنی است و در هر بخش در طی فصلهایی به جزییات و تجربههای موفق در هر زمینه میپردازد .در
نوشتن هر بخش از افراد و متخصصان سرشناسی استفاده شده است که در کتاب به آنها نیز اشاره میشود.
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اخبار انجمن
اخبار و فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه چهارم سال  1398بهشرح زیر است:



انتشار سومین شماره از سال چهارم نشریه علمی  -ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه صنعتی اصفهان به نمایندگی دکتر حمیدرضا صفوی ()98/10/05



راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه اصفهان به نمایندگی دکتر شروین جمشیدی ()98/10/05



راهاندازی نمایندگی انجمن در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به نمایندگی خانم مهندس آسیه سادات مالباشی ()98/10/05




برگزاری اولین جلسه هماهنگی نمایندگان انجمن در استان اصفهان ()98/10/05
راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه شهید بهشتی به نمایندگی آقای دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده ()98/10/07



برگزاری مراسم تقدیر از کادر اجرایی همایش مدیریت مصرف ()98/10/15



برگزاری سومین جلسه شورای سیاست گذاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()98/10/17




راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه شیراز به نمایندگی آقای دکتر ناصر طالب بیدختی ()98/10/17
راهاندازی نمایندگی انجمن در شرکت آب و فاضالب استان فارس به نمایندگی آقای مهندس اردوان نیکنام ()98/10/17



راهاندازی نمایندگی انجمن در شرکت آب و فاضالب شهرستان کاشان به نمایندگی آقای مهندس علیاکبر قانع ()98/10/24



راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه کاشان به نمایندگی خانم دکتر زهرا جمشیدزاده ()98/10/24




برگزاری سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()98/10/26
برگزاری جلسه هفتم هیئت تحریریه نشریه انجمن ()98/10/26



انتشار نظرات انجمن در مورد گزارش هیئت ویژه سیالب ()98/10/26



مالقات با معاون تحقیقات وزیر نیرو ()98/10/30





مالقات با مدیران آموزش و تحقیقات وزارت نیرو ()98/10/30
انتشار چهل و ششمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (دی )98
برگزاری چهارمین جلسه کمیته تخصصی کیفیت آب ()98/11/02



راهاندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه صنعتی ارومیه به نمایندگی دکتر اکبر شیرزاد ()98/11/15



حمایت معنوی و شرکت در نمایشگاه جانبی همایش هیدرولیک ( 16و )98/11/17








سخنرانی کلیدی آقای دکتر طالب بیدختی (عضو هیئت مدیره انجمن) در هجدهمین همایش ملی هیدرولیک ()98/11/16
اعالم عمومی کسب رتبه  Aدر ارزشیابی سال  1397با امتیاز )98/11/20( 1109/75
انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن در کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
()98/11/21
عضویت نماینده انجمن آب و فاضالب ایران در کمیته مدیریت مصرف آب وزارت نیرو ()98/11/26
امضای تفاهمنامه با موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ()98/11/30
انتشار چهل و هفتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (بهمن )98



فراخوان پنجمین دوره "انتخاب پایان نامه برتر" ()98/12/01



انتشار پوستر سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()98/12/01



انتشار چهل و هشتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (اسفند )98
فهرست برنامههای عمومی انجمن در اسفندماه که به دلیل شیوع بحران کرونا به تعویق افتاد:



جلسه کمیته تخصصی تلفات آب در روز  4اسفند







جلسه اتحادیه انجمنهای علوم آب در روز  6اسفند
جلسه کمیته تخصصی بازیافت در روز  11اسفند
برنامه بزرگداشت روز ملی آب و نشست تخصصی کمیته کیفیت آب با موضوع چالشهای استفاده از دستگاههای تصفیه خانگی در
دانشکده فنی دانشگاه تهران در روز  13اسفند
جلسه هیئت مدیره انجمن در روز  13اسفند
نشست تخصصی در مورد استفاده از پساب برای دریاچه ارومیه در روز  20اسفند در محل ستاد احیای دریاچه ارومیه
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معرفی نمایندگان انجمن

زندهیاد علی اکبر قانع ،نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب کاشان
علی اکبر قانع دارای دکتری مدیریت کسب وکار بود .ایشان  22سال سابقه خدمت در صنعت آب و فاضالب
را داشته و مدیر امور آب و فاضالب شهرستان آران و بیدگل ،معاونت خدمات مشترکین ودرآمد ،معاونت
برنامهریزی و منابع انسانی ،عضویت در هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب کاشان و عضو مرکز تحقیقات
علمی -کاربردی آب ،خشکسالی و تغییر اقلیم دانشگاه کاشان مناصبی است که در کارنامه اجرایی و مدیریتی
ایشان وجود دارد .تدوین و پیادهسازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان با توجه به ساختار و تشکیالت صنعت
آب و فاضالب ،مستندسازی تجربیات متخصصین و خبرگان صنعت آب و فاضالب ،نگارش بیش از  10مقاله
علمی وپژوهشی و برگزاری همایش ،کنفرانس و نشستهای علمی از فعالیتهای شاخص علمی و پژوهشی
ایشان بوده است.
انجمن آب و فاضالب ایران درگذشت نابهنگام آقای مهندس علی اکبر قانع را به خانواده محترم
و جامعه آب و فاضالب کشور تسلیت گفته و برای ایشان آرامش و علو درجات و برای خانواده
ایشان صبر جمیل و اجر اخروی آرزومند است
زهرا جمشیدزاده ،نماینده انجمن در دانشگاه کاشان
دکتر زهرا جمشیدزاده در  26مهر  1355در شهر کاشان دیده بهجهان گشود و تحصیالت خود را تا پایان
دبیرستان در کاشان بهاتمام رسانید .پس از دوران دبیرستان ،در دانشگاه صنعتی اصفهان در سالهای 1374
تا  1378در رشته مهندسی عمران-عمران مشغول به تحصیل شد .پس از اتمام دوره کارشناسی به کاشان
بازگشت و بهعنوان مدرس گروه معماری دختران دانشکده فنی و حرفهای رجایی کاشان بهتدریس پرداخت
و همزمان با دفتر فنی معاونت عمرانی دانشگاه آزاد کاشان همکاری نمود .در مهر سال  1381فعالیت حرفهای
خود را به عنوان مسئول دفتر فنی سازمان عمران و بهسازی شهر کاشان آغاز نمود که تا مهر  1383ادامه
داشت .در سال  1384برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد عمران -آب دانشکده فنی دانشگاه
تهران پذیرفته شد و پس از آن در سال  1387در مقطع دکتری تخصصی عمران -آب دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی تهران مشغول به تحصیل شد .در سال  1391یک دوره کوتاه مدت تحقیقاتی در زمینههای
مدلسازی و بهینه سازی جریان آب زیرزمینی در دانشگاه ایالتی لویزیانا آمریکا را گذراند .بعد از اتمام
تحصیالت اکادمیک ،در سال  1393بهعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گروه عمران دانشکده
مهندسی مشغول بهکار شد .تالیف یک جلد کتاب با عنوان آبهای زیرزمینی ،چاپ چندین مقاله علمی در
مجالت معتبر خارجی و علمی پژوهشی داخلی و کنفرانسهای معتبر علمی داخلی و همچنین انجام یک
طرح پژوهشی با شرکت آب و فاضالب کاشان از جمله فعالیتهای پژوهشی وی در طول مدت اشتغال در
دانشگاه کاشان بوده است.
شروین جمشیدی ،نماینده انجمن در دانشگاه اصفهان
دکتر شروین جمشیدی دارای مدرک دکتری مهندسی محیطزیست از دانشگاه تهران ()1394؛ کارشناسی
ارشد مهندسی عمران (آب و فاضالب) از دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ( )1390و کارشناسی
مهندسی عمران (آب) از دانشگاه صنعتی اصفهان ( )1387است .او از سال  1389فعالیت حرفهای خود را
درحوزه آب و فاضالب بهعنوان کارشناس پژوهشی و سپس مدیر پروژه در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
آغاز نمود و در سال  1397بهعنوان استادیار دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه اصفهان مشغول به تدریس
شد .دکتر جمشیدی افزون بر  10سال تجربه در حوزههای آموزش ،پژوهش ،مشاوره و اجرا در صنعت آب و
فاضالب ،حائز عناوین پژوهشگر برتر دانشگاه تهران و وزارت نیرو است و سوابق انجام  10طرح ملی و استانی،
انتشار بیش از  40عنوان مقاله علمی -پژوهشی ،یک عنوان کتاب و تدوین استانداردهای ملی را دارا است .از
حوزههای پژوهشی مورد عالقه ایشان میتوان به کیفیت آب ،فناوریهای تصفیه فاضالب و لجن ،ارتقا و
بهسازی تصفیهخانه ،بازیافت آب و بازچرخانی پساب ،تابآوری و امنیت آب و انرژی اشاره کرد.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

http://12-ncce.ir/fa

1399  خرداد8  و7

 دانشگاه صنعتی سهند- تبریز

دانشگاه صنعتی سهند

دوازدهمین کنگره ملی مهندسی
عمران

http://iwrmt2020.sanru.ac.
ir/fa/

1399  مهر24  و23

 دانشگاه کشاورزی و- ساری
منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ساری

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت
یکپارچه منابع آب در گذر زمان

http://iwwa-conf.ir

1399  آذر6  تا4

شیراز – دانشگاه شیراز

انجمن آب و فاضالب
ایران – دانشگاه شیراز

سومین کنگره علوم و مهندسی آب
و فاضالب ایران

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

https://www.instituteofwater.org
.uk/events-info/?id=1125

15 – 17 April 2020
(Postponed)

http://capdevsymposium.unihe.org/

27 – 29 May 2020
(Symposium goes
Online)

Delft,
Netherlands

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

8 – 12 June 2020
24 – 28 August 2020

Espoo, Finland
Nanjing, China

http://wwetc2020.eap.gr/

8 – 10 September
2020

Istanbul,
Turkey

http://swwsros2020.com/

14 – 17 September
2020
(Postponed –
Pending Date)

Belo
Horizonte,
Brazil

http://iwa-ywp.eu/

15 – 18 September
2020

Riga, Latvia

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

18 – 23 October
2020
8 – 11 November
2020

Copenhagen,
Denmark
Shenzhen,
China

http://www.ucm.edu.co/iwa202
0/

9 – 12 November
2020

Colombia,
Manizales

http://www.daal.online/Defaulteng.html

11 – 13 November
2020
30 November – 12
December 2020

Cozumel,
Mexico

2nd Latin American and Caribbean Young
Water Professional Conferences: Towards
Sustainable Development
XIV Latin American Workshop and
Symposium of Anaerobic Digestion

Spain, Bilbao

Digital Water Summit

http://worldwatercongress.org/

https://digitalwatersummit.org/

محل برگزاری
United
Kingdom,
Cardiff

http://iwabiofilms2020.org/

8 – 10 December
2020

Thailand,
Phuket

https://iwa-ts2020.org/

16 – 19 December
2020

Vellore, India

http://iwareuse2021.com/

17 – 21 January 2021

Chennai, India

https://iwa-let.org/

21 – 26 February
2021

Reno, USA
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عنوان کنفرانس
IWA UK YWP Conference 2020:
Webinar Series
6th International Symposium on
Knowledge and Capacity for the Water
Sector: From capacity development to
implementation science (Supported)
Nutrient removal and recovery conference
IWA Conference Water in Industry 2020
6th IWA International Symposium on
Water, Wastewater and Environment in
Ancient Civilizations: Traditions and
Cultures
17th Specialised Conference on Small
Water and Wastewater Systems and 9th
Specialised Conference on Resources
Oriented Sanitation (POSTPONED –
PENDING DATE)
12th Eastern European Young Water
Professionals Conference: Water
Research and Innovations in a Digital Era
IWA World Water Congress &
Exhibition 2020
Water Loss 2020

IWA Biofilms 2020 Conference:
Processes in Biofilms: Fundamentals to
Applications
1st Trans-Asia IWA Young Water
Professionals Conference on Smart
Technologies for Water and Wastewater
Treatment
13th IWA International Conference On
Water Reclamation and Reuse
The 17th IWA Leading Edge Conference
on Water and Wastewater Technologies
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اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

توسعه انهار آریانا
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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  1395تا 1398
(به ازای هر سال)

550000

حق عضویت دو ساله ( 1399و )1400

1000000

حق عضویت چهار ساله با تخفیف ( 1399تا )1402

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  )187بهنام انجمن آب و فاضالب ایران

 1صفحه در چهار شماره

پیاپی*

50000000

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

 2صفحه در چهار شماره

پیاپی*

80000000

* 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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

مزایای عضویت

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن
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

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.

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).

 عنوان :کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  15واژه تجاوز
نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013

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
این صورت 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 دقیق ًا 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 می
شوند.
 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  زمستان،4  شماره،سال چهارم
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