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پیشگفتار
از طرفی سرمایهگذاری مناسب یکی از فاکتورهای مهم در
احداث تاسیسات آبی بهخصوص شبکه توزیع است که سبب
کاهش هزینهها در بهرهبرداری و نگهداری است ،بهنحوی که اگر
در مطالعه و اجرای طرحها از بهترین اقدامات مهندسی و باالترین
کیفیت لوازم ،اجناس و تجهیزات در طرح استفاده شود ،علیرغم
افزایش هزینههای سرمایهگذاری اولیه ،هزینههایی که باید در
آینده برای بهرهبرداری و نگهداری صرف شود ،بهشدت کاهش
مییابد.
بهطورکلی قابلیت اطمینان و پایداری یک شبکه توزیع وابسته
به یکپارچگی سه نوع خصوصیت فیزیکی ،هیدرولیکی و کیفی آب
است که ارتباط بین شبکه توزیع و محیط خارج (فیزیکی) ،ارتباط
بین جریان آب با فشار مناسب برای رسانیدن آب کافی به
مشترکین (هیدرولیکی) وکیفیت مناسب و سالمت آب و حفظ
امنیت آن دارد .این سه ویژگی مستقل از هم هستند ،اما روی
یکدیگر اثر میگذارند .بهعنوان مثال فقدان استحکام فیزیکی
بهدلیل ایجاد ترک در لولهها موجب کاهش بازده هیدرولیکی
شبکه و همینطور کاهش کیفیت آب بهدلیل احتمال ورود آالینده
از طریق ترکها بهداخل لولهها خواهد بود.
طبق آمار اعالم شده از طرف وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
آن تا سال  1399کل طول شبکههای توزیع آب شهری از مرز
 160هزار کیلومتر و طول شبکههای توزیع آب در مناطق
روستایی از  184هزار کیلومتر عبور کرده است .بنابر اعالم معاونت
راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور حدود  25الی  30درصد شبکه توزیع آب فرسوده و سن
شبکهها بیش از  25سال است .بدینترتیب طول کلی خطوط لوله
شبکه توزیع آب فرسوده در بخش شهری حدود  40هزارکیلومتر
و در بخش روستایی حدود  50هزار کیلومتر است .این درحالی
است که ساالنه و بهتدریج با توجه به سپریشدن عمر مفید
شبکههای توزیع آب به این طول اضافه میشود .از طرفی توان
مالی شرکتها برای اصالح و بازسازی شبکهها ساالنه حدود  2الی
 3هزار کیلومتر است .بر این اساس با توجه به شرایط موجود و
کاهش اعتبارات ،در شرایط کمآبی و در آیندهای نه چندان دور با
چالش بزرگی مواجه خواهیم بود که تبعات آن منجر به خسارات
بسیاری به سالمت جامعه و ایجاد نارضایتی برای مشترکین خواهد
شد .بنابراین یکی ازچالشهای پیشروی شرکتهای آب و
فاضالب عالوهبر مشکالت مالی ناشی از واقعی نبودن قیمت آببها،
عمدتا ناشی از قدمت باالی شبکه توزیع و شرایط نامناسب آن و
مشکالت مربوط به تاسیسات و زیرساختها است.
از چالشهای دیگرساختاری در شبکههای توزیع آب کشور
عدم مدیریت فشار و مدیریت جریان است .بهعنوان مثال در

مشکالت پیشرو در شبکههای توزیع آب کشور

مهندس حمیدرضا هنری
عضو هیئت علمی بازنشسته گروه مهندسی بهداشتمحیط،
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مشاور سابق شرکتهای آب
منطقهای و آب و فاضالب استان تهران و مهندسین مشاور
آبران

بحران آب و خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی افزون بر
نیازهای ناشی از رشد و توسعه سریع جوامع ،علت اصلی مشکالت
و مسائل مربوط به آب در مناطق مختلف دنیا است .بسیاری از
کشورهای درحال توسعه با رشد سریع جمعیت و توسعه شهر و
روستاها و مسائل و چالشهای پیشروی آن مواجه هستند و با
ضرورت جایگزینی ساختارهای قدیمی و فرسوده برای تامین
نیازهای فعلی و آینده خود بهخوبی برخورد کردهاند .مطالعات
نشان میدهد و تاکید میکند که برای توسعه ساختارهای توزیع
آب نیاز به افزایش سرمایهگذاری در این زمینه است .از طرفی در
دنیا و بهخصوص در طول دهه گذشته در مسائل بهرهبرداری و
نگهداری از تاسیسات آبی رخدادهای مهمی ایجاد شده و
حساسیت روی بهرهبرداری و نگهداری ساختارهای موجود و
ساختارهایی که جدیدا احداث شده بهطور جدی دنبال میشود،
زیرا در اثر کمتوجهی و عدم سرمایهگذاری الزم روی آن منجر به
بروز مشکالت و ضعف در سرویسدهی به مشترکین میشود که
درنهایت پیامدهای آن باعث تهدید سالمت جامعه و بروز
تنشهای اجتماعی خواهد بود.
در ایران آنچه که مسلم است تاکنون توجه مدیریت کالن
عمدتا به سرمایهگذاری در خصوص اقدامات سازهای احداث
تاسیسات تامین ،انتقال ،تصفیه ،ذخیرهسازی و توزیع آب بهدلیل
نمایش ظاهری و رخداد برونی ملموس ،بیشتر معطوف بوده است
تا سرمایهگذاری روی بهرهبرداری و نگهداری از ساختارهای
موجود .در حالیکه بهرهبرداری و نگهداری صحیح از تاسیسات
بهخصوص شبکههای توزیع آب سبب جلوگیری از افزایش تلفات
و هدررفتن سرمایه ملی و بروز خطرات بهداشتی برای مشترکین
خواهد شد.
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کالنشهری مانند شهر تهران بهدلیل ایجاد زیرساختی درست و
منطقی در تاسیسات آبرسانی و شبکههای توزیع و علیرغم هجوم
جمعیت به پایتخت ،بهخوبی تاکنون توانسته جمعیت بیش از 13
میلیونی را جوابگو باشد .برای پیبردن به این موضوع الزم است
اشارهای مختصر به تاریخچه احداث لولهکشی آب شهر تهران شود.
اولین مناقصه برای لولهکشی آب تهران منجر به برنده شدن
یک شرکت خارجی بهنام مشاور سر الکساندر گیب با سابقه بیش
از  150سال در این زمینه شد و در سال  1326اولین کلنگ
اجرای لولهکشی آب تهران بهزمین زده شد .بعدها از سال 1359
بهبعد با هجوم و رشد سریع جمعیت در شهر تهران روند توسعه
تاسیسات مختلف و بهخصوص شبکه توزیع براساس ضوابط،
خطمشی ،چارچوب و ساختاری که مشاور مذکور برای ایجاد
پایداری و قابلیت اطمینان (یکپارچگی سه خصوصیت مورد
اشاره) ،در تاسیسات آبی تعیین کرده بود ادامه یافت و علیرغم
وجود اختالف ارتفاع بیش از  700متر در سطح دشت شهر تهران
تاکنون با آبرسانی و احداث بیش از  72مخزن در نقاط مختلف
شهر با ترازهای ارتفاعی مختلف که در مدار بهرهبرداری قراردارند
عهدهدار تامین فشار ثابت و یکنواختی برای شبکه توزیع هستند.
بهمنظور پرهیز از باال رفتن فشار در شبکه تحت پوشش هر مخزن
زون بندی شده و در مرز بین زونها نیز ارتباط شبکه از طریق
فشارشکنها و با قطع ارتباط بین زونهای باالدستی و پائیندستی
انجام شده است.
این موضوع توسط نگارنده در مطالعه روی سایر کالن شهرها
و شهرها طی سالهای مختلف مورد بررسی قرارگرفت .علیرغم
وجود تاسیسات ذخیرهسازی و سایر امکانات بهندرت مشاهده شده
که زونبندی و ایزولهسازی شبکه توزیع تحت پوشش مخازن برای
توزیع یکنواخت فشار آب درشبکهها صورت گرفته باشد ،بلکه در
هر کجا که مشکالتی در شبکه توزیع بهوجود آمده و امکانات
تامین آب از منابع زیرزمینی فراهم بوده ،با حفر چاهها و پمپاژ
مستقیم بهداخل شبکه توزیع رفع مشکل شده است .یا در بسیاری
ازشهرها و روستاها مشترکین خود اقدام به تامین فشار با پمپاژ
مستقیم از انشعاب و گذاشتن تانکر نمودهاند ،که همین موضوع
در کنار فرسودگی شبکه باعث همافزایی در ایجاد و باالرفتن آمار
حوادث و تلفات واقعی و ایجاد نارسایی در توزیع و تامین آب
میشود.
از آنجایی که طبق آمار اعالمشده از سوی وزارت نیرو ظرفیت
آبرسانی به شهرها و روستاها و صنایع ساالنه حدود  11میلیارد
مترمکعب برآورد شده است ،تلفات واقعی آب در تاسیسات آب و
بهخصوص شبکههای توزیع (با کسر تلفات اقتصادی) بهعنوان یک
پتانسیل با ظرفیت حدود  2میلیارد مترمکعبی برای تامین آب
محسوب میشود .زیرا حجم قابلتوجهی از این طریق هدررفته
است که باید جایگزین شود .ضروری است برای مدیریت این منبع
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تامین آب قابلدسترس با رعایت سود و زیان اقتصادی
ازشیوهنامهها ،تجهیزات و وسایل پیشرفته و استراتژیهای مختلف
در بهرهبرداری و نگهداری استفاده شود.
برای عبور از این شرایط و با توجه به کمبود اعتبارات الزم
دربخش بهرهبرداری و نگهداری از شبکههای توزیع الزم است
ساختارهای قانونی و مهندسی برای برونسپاری فعالیتها با
استفاده از قراردادهای مبتنی بر عملکرد (قراردادهای عملکردمبنا
برای کاهش آب بدون درآمد) نیز فراهم شود که میتواند راهحلی
مناسب برای شرکتها در کنار واحدهای بهرهبرداری و نگهداری
باشد تا ضمن ایجاد اشتغال بهخصوص جذب نیروهای تحصیلکرده
در جهت حرکت بهسمت ایجاد بانک اطالعاتی نسبتا دقیقی در
مورد تاسیسات شبکه و انشعابات ،ارزشیابی وضعیت موجود ،ایجاد
زونهای فشاری برای استقرار مدیریت فشار ،کنترل و کاهش
موارد مرتبط با آب بدون درآمد ،استقرار سیستم نگهداری و
تعمیرات پیشگیرانه و استفاده از تجهیزات برای هوشمندسازی
شبکه توزیع باشد .مدیریت هوشمند و موثر شبکههای توزیع یکی
از مهمترین ابزارهای مدیریتی است که با استفاده از تجهیزات
پیشرفته و استراتژیهای الزم برای تحلیل ،پایش ،برنامهریزی و
بهرهبرداری صحیح از شبکههای توزیع صورت میگیرد .در چنین
شرایطی استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات که در سطح
کشور بهسهولت قابلدسترسی است ،در بخش آب فرصتهای
جدیدی برای مدیریت شبکههای توزیع آب فراهم میآورد و
چشمانداز جدیدی را برای مدیریت شبکهها ایجاد میکند.
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As illustrated by World Economic Forum, the developed and
developing countries are differentiated by the relevance of
their economy to Innovation. Innovation is the engagement
of many different individual and institutional actors and one
of its key elements, is research. Global index confirmed that
Iran is not high ranked with regards to innovation and the
country showed its most success in presenting scientific
papers. Although in the field of water there are some
significant enhancements but the activities have not played
an effective contribution in solving the existing challenges.
This review note is reporting the importance of research and
innovation in water management studies as well as the role
of Iranian Innovation System in the same. The two main
challenges which are addressed in this study are the
weakness of institutional frameworks and the low efficiency
of research actors/stakeholders. Results also showed that
although there are many different high-level documents in
this context in Iran, most of strategies and processes of
research organizations or the influential stakeholders are not
coinciding such documents and need revision. Furthermore,
one of the key solutions for improving the research and
innovation effectiveness is the relationship and engagement
between the three elements of the national innovation system
(i.e. universities, industries and government) such that the
mobility of people among these elements would help to
increase knowledge, skills, experiences and the “tacit
knowledge” in form of a horizontal open engagement.

برا ساس گزارش مجمع جهانی اقت صاد وجه تمایز ک شورهای تو سعه یافته با
 پژوهش.کشورهای در حال تو سعه مبتنی بودن اقت صاد آنها بر نوآوری است
یکی از مولفه های فرآیند نوآوری بهشممممار میرود و نوآوری نتیجه تعامالت
 شاخصهای جهانی نشان میدهد.فراوان و فزاینده بین نهادهای مختلف است
 ایران رتبه قابلقبولی ندارد و تن ها در حوزه تولید علم،که در حوزه نوآوری
 در همین راسممتا در بخش آب نیز.(تولید مقاله) موفقیتهایی داشممته اسممت
دسمممتاوردهای اندکی در زمینه پژوهش و نوآوری وجود دارد و این فعالیتها
 متن مروری حاضر به ارائه.نقش کمی در رفع نیازهای واقعی جامعه داشتهاند
 ارتباط و نقش پژوهش در توسمممعه و ن ا،گزارههای مختلف در مورد اهمیت
 بههمراه ارائه چالشها و ظرفیتهای موجود در ارتقای پژوهش و،ملی نوآوری
 در این نوشممتار دو چالش کالن.نوآوری با تاکید بر بخش آب پرداخته اسممت
شمامل ضمعف چارچوب نهادی و ضمعف عملکردی بازیگران عرصمه پژوهش با
 نتای.توجه به مفهو ن ا نوآوری و بررسممی تجارب موجود ارائه شممده اسممت
،نشان میدهد در زمینه اثرگذاری و اشاعه پژوهش در کشور و در وزارت نیرو
اسممناد باسدسممتی متعدد و مهمی وجود دارند که باید راهبردها و فرآیندهای
 همچنین از.سازمانهای ذیمدخل در راستای آنها تعریف و یا اصالح شوند
مهمترین راهکارهای ارتقای فعالیت های پژوهش و نوآوری توجه به سممماختار
 صنعت و دولت) و تعامل،ارتباط اجزای سهگانه ن ا نوآوری ( شامل دان شگاه
، بهطوریکه گردش افراد بین سممه جز مذکور بسممیار اهمیت دارد.آنها اسممت
.زیرا افراد با خود دانش و مهارت و بهطور کلی دانش ضمنی را منتقل میکنند

Keywords: Tacit knowledge, Research network, Sustainable
development, Innovation, High-level documents.
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 -1مقدمه

در پژوهش و توسعه رتبه  81و به لحاظ کاربرد اختراعات
ثبتشده ،رتبه  100گزارش شده است .همانطور که مشاهده
میشود بهترین رتبه ایران مرتبط با کیفیت موسستات تحقیقاتی
و تولید مقاست بهترتیب رتبه  16و  42است .در سایر موارد نیز
وضعیت خوبی بهچشم نمیخورد ( .)Schwab, 2018هرچند
براساس گزارش موجود رتبه ایران در سال  2018نسبت به
سالهای گذشته اندکی ارتقا یافته است ،اما واقعیت این است که
رتبه ایران از میانگین رتبههای کشورهای آسیای میانه همچنان
کمتر است و کشور ایران در شاخصهای توسعه مبتنی بر نوآوری
در جایگاه مناسبی قرار ندارد .بنابراین تغییر رویکردها و اتخاذ
سیاستهای مناسب در این زمینه ضروری است .عالوهبر این به
عقیده نگارندگان و براساس واقعیتهای موجود ،این جایگاه در
حوزه آب و محیطزیست به مراتب پایینتر نیز هست .بنابراین
توجه جدی به زمینههای فوق مورد نیاز است.

پژوهش یا تحقیقات از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه
اقتصادی ملتها و دولتها است .براساس گزارش شاخص
رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد مراحل سهگانه توسعه اقتصادی
عبارتند از مرحله اول :اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید و منابع،
مرحله دو  :اقتصاد مبتنی بر تقویت کارایی و مرحله سو  :اقتصاد
مبتنی بر نوآوری ( .)Schwab, 2018مهمترین ارکان مرحله سو
توسعه ،مرتبط با حوزه پژوهش و نوآوری است .در جدیدترین
گزارش این مجمع (سال  )2018در مرحله سو توسعه (رکن
نوآوری) ،از بین  140کشور رتبه ایران  65گزارش شده است.
شکل  1تمامی زیرشاخصهای مرتبط با رکن نوآوری (رکن شماره
 )12را نشان میدهد .با توجه به شکل رتبه کشور در
زیرشاخصهای رکن نوآوری در محور اختراعات مشترک بین
المللی  ،91مشارکتهای چند ذینفعی ،114 1به لحاظ هزینهها

شکل  -1برشی از زیرشاخصهای رکن ( 12نوآوری) در گزارش شاخص رقابتپذیری سال )Schwab, 2018( 2018

تعاریف و دیدگاههای مختلفی در ارتباط با «نوآوری »2وجود
دارد .بهطور کلی نوآوری عبارت از بهکارگیری ایدههای جدید
است .خالقیت 3و نوآوری از مواردی هستند که اغلب با یکدیگر به
اشتباه مترادف فرض شده و یا بهجای یکدیگر استفاده میشوند،
درحالیکه تفاوتهای زیادی میان آنها است .خالقیت به زبان
ساده یعنی تولید یك اندیشه و فکر نو و یا حتی نگاهی کنجکاوانه
به پدیدهای قدیمی ،درحالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه
و فکر است .توانایی خلق ایدههای جدید (خالقیت) ،بهطور بالقوه
در همه انسانها (با شدت و ضعف متفاوت) نهاده شده و به فعل
درآوردن این توانایی ،نیازمند زمینه مناسب ،محرکها و عوامل
خاص است .از این دیدگاه ،نوآوری امری خودبهخودی و اتفاقی
نیست ،بلکه فرآیندی است پیچیده که نیازمند الزامات گوناگون
است و در ابعادی گسترده در اقتصاد و اجتماع اثر میگذارد
(شفیعی و مجیدی1397 ،؛ ثابتتیموری و همکاران.)1394 ،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

سمازمان همکماری و توسمعة اقتصمادی  (OECD)4در کتابچه
معروف به راهنمای اسلو 5ویرایش سو آن (،)OECD, 2005
نوآوری را بهصورت ذیل تعریف نموده است« :نوآوری ،پیادهسازی
یك محصول جدید یا بهطور قابلمالح مهای بهبمود یافتمه (کاس
یا خدمت) ،فراینمدی جدید ،روشی جدید در بازاریابی ،روش
سازمانی جدید در شیوههای کسب و کار ،سازمان محمل کمار یما
روابمط خارجی است» .پژوهش یا تحقیق بهعنوان یکی از
مهمترین ساختارها و مراحل فرآیند نوآوری بهشمار میرود.
فرآیند نوآوری شامل مراحل پژوهش ،توسعه ،تولید و بازاریابی
معرفی شده (شکل  )2و اثبات شده است که فرآیند مذکور
غیرخطی است .در مفهو خطی بودن فرآیند نوآوری ،این فرآیند
باید با پژوهش شروع شود اما در مفهو غیرخطی فرآیند نوآوری
پژوهش میتواند در تمامی ساختارها و مراحل فرآیند اثرگذار
باشد .بنابراین پژوهش به تنهایی بخش کوچکی از فرآیند نوآوری
5
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با فعالیتهای تولید و عرضه خدمات است ( McAdam et al.,

است و همچنین میتواند ورودی این فرآیند بهشمار رود .همچنین
قابلذکر است که مفهو «فناوری »6که گاهی ممکن است به
نادرستی بهجای نوآوری استفاده شود ،به معنی دانش و فن مرتبط

 .)2002بنابراین ،فناوری بخشی از خروجی فرآیند نوآوری بهشمار
میرود.

شکل  -2فرآیند نوآوری خطی؛ الف) با نمونهای از فرآیند نوآوری غیر خطی؛ ب) و ارتباط آنها با فناوری

نوآوری نتیجه تعامالت فراوان و فزاینده بین فعاسن و
نهادهای مختلفی است که تابعی از ویژگیهای هر سرزمین است
و از آن بهعنوان «ن ا ملی نوآوری )NIS( »7نا بردهاند .در واقع،
به بیانی سادهتر  NISشامل سازمانها (عناصر یا بازیگران) ،پیوند
بین آنها و یك محیط نهادی یا ساختار حکومتی است .مهمترین
بازیگران در ن ا ملی نوآوری شامل دولت ،صنعت و دانشگاه
(شامل مراکز پژوهشی) هستند و حاصل تعامالت آنها تولید
دانش ،مهارتها و خالقیتهایی است که منجر به فناوریهای
جدید میشوند ( .)OECD, 1999سازمان همکاری و توسمعه
اقتصمادی ،هفت کارکرد اصلی برای ن ا ملی نوآوری ذکر کرده
است که مشتمل بر موارد -1 :سیاستگذاری و راهبری-2 ،
تسهیل ،هدایت و تامین مالی فعالیتهای پژوهش و توسعه-3 ،
انجا فعالیتهای پژوهش و توسعه -4 ،توسعه و ارتقای منابع
انسانی -5 ،انتشار و اشاعه فناوری -6 ،ارتقای کارآفرینی مبتنی
بر فناوری -7 ،تولید کاسها و ارائه خدمات ،است.
تجارب جهانی نشان میدهد ،کشورهایی که در زمینه
پژوهش و نوآوری ،بیشترین سرمایهگذاریها را انجا دادهاند،
آنهایی هستند که اکنون صاحب فناوری و صنایع پیشرفته
هستند .هرچند کشور ما در حوزه تولید علم (تولید مقاله)
پیشرفتهای نسبی خوبی داشته است .اما عملکرد بخش پژوهش
و نوآوری تنها توسط تولید مقاست سنجیده نمیشود و بخش
مهمی از آن متوجه مسائل اقتصادی ،ساختار و تعامالت ن ا
نوآوری در هر کشور است .از طرف دیگر مشهود است که بخش
پژوهش در حوزه آب و محیطزیست کشور سهم بسیار اندکی در
رفع نیازهای جامعه داشته است .همچنین پژوهش مبنای بخش
عمدهای از سیاستگذاری و تصمیمگیریها در این حوزه ها
نیست .در ادامه ،این نوشتار بخشی از مهمترین ضعفهای حوزه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

پژوهش کشور بههمراه تغییر رویکردها و در نهایت راهکارهایی
مبتنی بر ظرفیتها و بسترهای موجود را ارایه مینماید.
 -2چالشها و ضعفهای «پژوهش» کشور
یکی از معتبرترین گزارشهای بررسی وضعیت پژوهش و فناوری
8
کشور ،گزارش سازمان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل
( )UNCTADاست که وضعیت علم ،فناوری و نوآوری ایران را
برای دومین بار در یك دوره  10ساله ( )2015-2005بررسی
کرده است .در این گزارش تاکید شده که ایران دو موج توسعه
آموزش عالی و موج توسعه پژوهش و فناوری (به لحاظ
زیرساختی) را پشت سر گذاشته است و اکنون در ابتدای موج
سو یعنی نوآوری قرار دارد .از ن ر مقایسه سه زمینه علم ،فناوری
و نوآوری ،ایران عملکرد خوبی در علم و فناوری دارد اما در بحث
نوآوری (بهعنوان مهمترین سزمه توسعه اقتصادی) وضعیت
نامناسبی دارد ( .)UNCTAD, 2016از آنجاییکه پژوهش و
تحقیق و توسعه از مهمترین ارکان فرآیند نوآوری است ،این
گزارش مهمترین ضعفهای پژوهش و نوآوری کشور را موارد ذیل
برشمرده است:
 عد ایجاد ظرفیت برای سرمایهگذاری خارجی در پژوهش و
فناوری؛
 عد استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و پتانسیل
سرمایههای انسانی؛
 عملکرد محور نبودن بودجههای پژوهشی.
در حوزه پژوهش و فناوری ،چالشها و ضعفهای متعددی
وجود دارد و این موضوع در مراجع مختلف مورد بحث قرار گرفته
است (عربمازار و همکاران .)1388 ،با اینحال ،در این مقاله و با
6
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فناوری در وزارت نیرو با ارائه ساختار پژوهش و فناوری و همچنین
تعریف مجریان در سطوح مختلف بههمراه وظایف و عملکردهای
آنها تن یم شده است .از جمله نقاط ضعف ن ا نامه مذکور عد
توجه به توسعه ظرفیت سازمانی و اجزا و ابعاد ن ا ملی نوآوری
در کشور است .مورد قابلتوجه دیگر در این زمینه ،بند «ب» ماده
 64قانون ششم پن ساله کشور ابالغی سال  1396است .متاسفانه
برخالف برنامه پنجم ،تنها یك درصد از اعتبارات تخصیصیافته
هزینهای برای پژوهش درن ر گرفته شده است .این درحالی است
که در برنامه پنجم سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ،ساسنه
بهمیزان نیم درصد و تا پایان برنامه به سه درصد افزایش یافته
است .همچنین در برنامه قبلی این درصد از محل منابع تملك،
دارایی و عمرانی بوده است ،اما در برنامه ششم تنها مرتبط با
هزینههای جاری سازمانها است .در شکل  3تغییرات نسبت
اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص )GDP( 9ایران در سالهای
مختلف ارائه شده است .مشاهده میشود که در تمامی سالها
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 0/7
بوده است .همچنین مشاهده میشود که روند صعودی نسبت
اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص از سال  1381تا  1387ادامه
داشته ،اما در سال  1388افت شدید داشته و شرایط رکود آن تا
سال  1394ادامه داشته است.

تاکید بر حوزه آب و محیطزیست ،براساس بررسی ن ا ملی
نوآوری کشور (حیدری1386 ،؛ منطقی و بوشهری )1388 ،و
همچنین مرور اسناد باسدستی حوزه پژوهش و فناوری (در سطح
ملی و وزارت نیرو) ،مهمترین آسیبها در قالب دو دسته کلی
شامل :الف) ضعف چارچوبهای نهادی و ب) ضعف بازیگران
عرصه پژوهش مورد بحث قرار گرفته است.
 -1-2ضعف چارچوب نهادی
چارچوب نهادی عبارت است از مجموعهای از سازمانها،
هنجارهای رسمی و غیررسمی (عادات مشترک ،عرفها ،رویهها
مورد توافق ،قواعد ،ارزشهای مشترک ،مقررات) که برای ارائه
خدمات و مدیریت یك بخش تدوین میشود .ساختارها و
استراتژیهای سازمانی بخشی از چارچوب نهادی است .معموس
نود درصد استراتژیهای تدوین شده سازمانها در زمان
تعیینشده پیادهسازی نمیشوند و به اهداف و نتای مورد انت ار
خود نمیرسند ( .)Heracleous, 2000معموس با تغییر شیوهها و
رویههای انجا کار (اصالح نهادها) میتوان تعارض بین
کارکردهای دستگاههای اجرایی را کاهش داد .در این راستا ،در
وزارت نیرو «ن ا نامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری» در
سال  1394تبیین و تصویب شده است .این ن ا نامه با هدف
ایجاد هماهنگیها در امور سیاستگذاری و اجرای پژوهش و

شکل  -3تغییرات نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص ( )GDPایران

شده است .بهطور مثال در کشور تالش شده است ،مشکل ارتباط
صنعت و دانشگاه با توسعه پارکهای علم و فناوری مرتفع شود.
در واقع این سه ضلع مثلث (پیشرفت) مراکز علمی (دانشگاه) م
دولت م صنعت ،همواره در راس تحولها و پیشرفتهای کشورهای
توسعه یافته است .ضعف عملکردی در این حوزه در دو بخش قابل
توصیف است )1 :ضعف عملکرد فردی و کار تیمی و  )2نبود شبکه
دانش و تعامالت سازنده بهخصوص در بدنه دانشگاه و مراکز
پژوهشی.

 -2-2ضعف عملکردی بازیگران عرصه پژوهش
بازیگران مهم عرصه پژوهش و نوآوری شامل دانشگاهها و مراکز
آموزشی ،صنعت و دولت هستند .در واقع پیوند بین آنها در یك
محیط نهادی یا ساختار حکومتی است که در بخش قبلی بدان
اشاره شده است .هرچند که مثلث دانشگاه ،صنعت ،دولت اجزای
اصلی ن ا ملی نوآوری را شکل میدهند .اما به سبب نقش موثر
آنها در خلق ،انباشت و انتقال دانش و با توجه به این ارتباط و
نقش فردی و سازمانی آنها ،این موارد بهصورت جداگانه مطرح
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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سطح نامحسوسی از درک است که بهسادگی قابل بیانکردن
نیست و در پی تجربهها ،مهارتها ،و داناییهای شخصی بهوجود
میآید .در این مورد نیز قابلذکر است اغلب دانشگاهها بهجای
اینکه پژوهش محور باشند ،آموزشمحور هستند و این امر موجب
ضعف ن ا نوآوری در کشور نیز هست .بههمین دلیل در گزارش
سال  2018شاخص رقابتپذیری مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران
به لحاظ همکاری چند ذینفعی (دانشگاه م دولت م صنعت) رتبه
بسیار پایین 114 ،از  140کشور (شکل  )1را کسب نموده است.
نکته قابلتامل دیگر در این زمینه عد وجود تعامالت
باثبات 11و پایدار 12بین اجزای ن ا ملی نوآوری است .توجه به
مشارکت همه ذیمدخالن (هم افرادی که تاثیرگذارند و هم
افرادی که تاثیرپذیرند) در انجا پژوهش و فرآیند نوآوری بسیار
ضروری است .این مشارکت و تعامل باید دارای «ثبات» باشد و
تحت تاثیر مناصب سیاسی و حزبی قرار نگیرد؛ و پیش شرط دیگر
این مشارکت« ،پایدار» بودن آن است که تضمینکننده منافع
اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی جامعه باشد .رویکرد جزیرهای
عمل کردن همواره موجب از دست رفتن زمان و اتالف سرمایههای
انسانی کشور میشود .طرحها و پروژههای مشترک با همکاری
دانشگاهها و مراکز پژوهشی مختلف بسیار اندک است .هرچند در
زمینه تعامالت ملی و داخلی پیشرفتهایی ایجاد شده است ،اما
دانشگاهها و مراکز پژوهشی (اعم از خصوصی و دولتی) نقش
اندکی در پژوهشها و نوآوریهای بینالمللی داشتهاند.
دانشگاههای کشور اغلب در زمینه بینالمللی ،ارزآوری بسیار کمی
دارند و تنها با سیل ع یمی از تفاهمنامهها ،فعالیتهای بینالمللی
خود را نمایش میدهند.

 -1-2-2ضعف عملکرد فردی و کار تیمی
در بدنه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ،پژوهشگران اغلب یا
مدیریت میکنند و مدیر اجرایی هستند و یا به اصطالح بهعنوان
مونتاژ کار پژوهشی فعالیت مینمایند .نتیجه اینکه این پژوهشها
هرچند به ظاهر تولید علم دارد ولی به عمق نیازهای جامعه
پاسخی نمیدهد .پژوهشگر باید به درد جامعه توجه داشته باشد
و پژوهش برای او صرفاً ابزار تامین معاش نباشد .بهعنوان مثال
تحقیقات دانشجویی اغلب تحتتاثیر دیدگاه بوروکراتیك
(تبصرهها ،مراحل ،بودجه و زمانبندی) است و گاهی ممکن است
در یك بازه زمانی به سبب کمبود زمان به لحاظ آموزشی و
تحتتاثیر مسائل بروکراتیك این تحقیقات در مسیر درستی قرار
نگیرد .بنابراین ممکن است ،در این مسیر نه دانشجو و نه استاد
هیچکدا امکان تعمق و بهکارگیری خالقیت و نوآوری را نداشته
باشند .بحث بعدی ضعف در پذیرش مسئولیت مشترک و کار
گروهی است .قابلتوجه است که اغلب کارایی گروههای کاری از
جمع کارایی تكتك اعضای گروه کمتر است .عمدتاً کاهش تالش
فرد در یك تیم ناشی از دیده نشدن است .بنابراین برای رسیدن
به سطح مطلوب کار گروهی و افرایش کارایی و نوآوری در
پژوهشها نیازمند نگاه جدیتر در فرهنگسازی انجا کار گروهی
هستیم .حس تعلق به کار گروهی باعث افزایش انگیزههای درونی
افراد میشود .بنابراین داشتن درک مشترک (همافزایی) اعضا
گروه در انجا امور و همچنین داشتن رسالت و ماموریت مشخص
(دانستن مقصد تیم) از مهمترین عوامل در انجا کارهای گروهی
موفق بهشمار میرود.
 -2-2-2نبود شبکه دانش و تعامالت سازنده

 -3پیشنهاد تغییر رویکردها ،ظرفیتها و بسترهای ارتقای

سه جزء اصلی ن ا ملی نوآوری دانشگاه (مانند مراکز
پژوهشی) ،دولت و صنعت هستند که هرکدا اهداف ،سازوکار و
کارکردهای مربوط به خود را دارند .تعامل اجزای این سیستم با
یکدیگر عامل بسیار مهمی در عملکرد ن ا ملی نوآوری بهشمار
میرود .اینکه چگونه این سه جزء بهعنوان عناصر یك سیستم
جمعی در خلق ،جذب ،انتشار و در نهایت ،کاربرد و بهرهبرداری از
دانش با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،موضوع مهمی در تحلیل
عملکرد نوآوری در هر کشوری است .دانشگاهها و مراکز آموزشی
م پژوهشی وظیفه خلق دانش و ارائه فناوری مورد نیاز کشور را بر
عهده دارند .بخش صنعت و خصوصی کمتر بهدنبال انجا
پژوهشهای پایهای است زیرا این نوع پژوهشها بسیار دیربازده
است .نقش دیگر دانشگاهها تربیت نیروی متخصص است .در واقع
گردش افراد بین سه جزء ن ا ملی نوآوری (دانشگاه ،صنعت و
دولت) و همچنین انتقال افراد از دانشگاه به دولت (یا صنعت) و
برعکس بسیار اهمیت دارد ،زیرا افراد با خود دانش ،مهارت ،تجربه
و بهطور کلی دانش ضمنی 10را منتقل میکنند .دانش ضمنی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

فعالیتهای بخش پژوهش در حوزه آب
همانطور که اشاره شد ،تجارب جهانی نشان میدهد کشورهایی
که در زمینه پژوهش ،بیشترین سرمایهگذاری را انجا دادهاند،
آنهایی هستند که اکنون صاحب فنآوری و صنایع پیشرفته
هستند .ساختار پیشنهادی نوشتار حاضر برای ارتقای فعالیتهای
پژوهشی و بهطور کلی «فرآیند نوآوری» و اثربخشی آن در کشور
با تاکید بر بخش آب کشور در سه بخش قابل تفکیك است)1 :
تغییر رویکردها )2 ،شناخت بسترها و ظرفیتهای موجود و )3
راهکارهای کالن یا مولفههای نقشه راه ارتقای بخش پژوهش
کشور در بخش آب .سه بخش مذکور در ادامه تشریح شدهاند.
 -1-3تغییر رویکردها

13

تغییر رویکرد (تغییر پارادایم) بهمعنی تغییراتی مهم در شیوه
تفکر یا انجا کارها است که بهصورت راه و رسم جدید جایگزین
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قبلی میشود ( .)Vanner and Bicket, 2016براساس بررسی نقاط
ضعف (بخش دو ) و بررسی تجارب بینالمللی در حوزه ارتقای
مدیریت پژوهش و فناوری ،مهمترین تغییر رویکردها به شرح ذیل
پیشنهاد میشود:
الف) تمرکز بر اقدامات بلندمدت :بر کسی پویشیده نیست که
سرمایهگذاری بلندمدت در حوزه تحقیق و توسعه و آموزش نیروی
انسانی از مهمترین عوامل تضمینکننده توسعه کشورها بهشمار
میرود .بنابراین ،ارائه و پیگیری برنامههای بلندمدت ،کالننگری
و کاهش شتاب ذهنی مسئوسن سزمه رشد و توسعه کشور است.

کشورهای دنیا در تمامی سطوح (بین المللی ،ملی ،استانی،
سازمانی و )...هستند .در امر پژوهش و فناوری نیاز به
سیاستگذاری و برنامهریزی بیش از پیش حائز اهمیت است.
اسناد باسدستی در کشور با ارائه شاخصها ،سیاستهای کلی،
راهبردها و اقدامات ملی سعی داشتهاند تا حد امکان مشکالت و
موانع را مرتفع ساخته و تأثیری مثبت بر روند توسعه و ارتقای
پژوهش در کشور داشته باشند .اثرگذاری اسناد باسدستی زمانی
محقق میشود که راهبردهای سازمان در امتداد و راستای اسناد
باسدستی باشد .بهعبارتی تطبیق راهبردها و سیاستهای هر
سازمان با این اسناد ضروری است .بنابراین ،این اسناد ضمانت
اجرایی راهبردهای هر پروژه (سازمان) و سیاستهای آن خواهند
بود .در جدول  1بخشی از مهمترین اسناد باسدستی و ضوابط سز
اسجرای مرتبط با پژوهش و فناوری در حوزه مدیریت آب در کشور
ارائه شده است .برخی از این اسناد با ماهیت ارشادی و حمایتی،
در سطح ملی (مانند قانون ششم توسعه) و برخی در سطح
وزارتخانهای (مانند وزارت نیرو و وزارت علو ) تدوین شدهاند.

ج) تقویت نهادی مراکز خصوصی ـ تخصصی پژوهشی حوزه آب

ب) رصد و مشارکت در تحقق آرمانهای توسعه پایدار سازمان

و محیطزیست :این امر بارها به اثبات رسیده است که بدنه دولتی
بهسبب ضعفهای ساختاری قادر به پیادهسازی و اجرای موفق
بسیاری از برنامهها و سیاستها نیست .از طرفی اغلب بخشهای
خصوصی موفق بهدلیل رقابت با بخشهای دولتی مشابه خود بعد
از مدتی پایداری و ثبات خود را از دست میدهند .بنابراین تقویت
سازوکار نهادی و توجه به توسعه ظرفیت سازمانی در این حوزه
اهمیت ویژهای دارد.
د) جذب سرمایهگذاریهای بینالمللی و بخشهای خصوصی :در
کشور ساز و کارهای متنوعی در جذب و استفاده از
سرمایهگذاریهای بینالمللی و بودجههای مشترک (مانند وزارت
علو  ،سازمانهای وابسته به سازمان ملل و  )..وجود دارد .از طرفی
اخیرا بهسبب مشکالت در دیپلماسی پایدار در عرصه جهانی این
منابع بعضاً قابل پیگیری نیست .ایجاد سامانه یا پایگاهی برای ثبت
این موارد ،سوابق و پیگیریها میتواند اثرگذار باشد.

ملل:

ب) توجه به «سیاست پژوهشمحور» بهجای «پژوهش

سیاستمحور» :پژوهش بتواند پشتیبان واقعی مطالعات و
سیاستگذاریهای حوزه مدیریت منابع آب کشور باشد .بدین
معنی که سیاستگذاریها و تصمیمها براساس و با پشتوانه
پژوهشها صورت گیرد .متاسفانه ابتدا اغلب مواضع ،تصمیمات و
سیاستها اتخاذ میشود و سپس بررسی و تحلیل آنها کلید
میخورد.

«توسعه پایدار» ،یك انتخاب نیست؛ بلکه مهمترین راهی است که
به بشریت این امکان را میدهد که در زندگی شرافتمندانه در این
کره خاکی ،یعنی تنها سیارهای که در حالحاضر در اختیار داریم،
سهیم باشند .آرمانهای توسعه پایدار (SDGs) 14شامل مجموعه
منسجمی است که وظایف کشورها را تا سال  2030تعیین کرده
و با استفاده از تجربیات پیشین یعنی اهداف توسعه هزاره به ارائه
راهبردهایی برای حل مشکالت کره زمین در زمینه فقر ،آب سالم،
محیط زیست ،عدالت ،انرژی و آموزش میپردازد ( Costanza et
al., 2016؛ شفیعی .)1396 ،در واقع آرمانهای توسعه پایدار
تالشی چندجانبه درجهت سوق دادن کره زمین به سمت پایداری
و تابآوری است .دستورکار آرمانهای توسعه پایدار سازمان ملل
متحد  2030-2015حاوی  17آرمان و  169هدف است.
آرمان شماره  6این سند ( )SDG6مستقیما مرتبط با موضوع
آب و فاضالب است و ذیل آن  8مورد اهداف آن وجود دارد که در
ادامه آورده شده است:
 :SDG 6-1تحقق دسترسی همگانی و برابر به آب شرب سالم و
در توان پرداخت همگان.
 :SDG 6-2تحقق دسترسی به سیستم دفع بهداشتی کافی و برابر
فاضالب برای همگان.
 :SDG 6-3بهبود کیفیت آب با کاهش آلودگی ،حذف تخلیه زباله
و به حداقل رساندن رها شدن مواد شیمیایی خطرناک ،به نیم
رساندن سهم پساب تصفیه نشده و افزایش بازچرخانی واستفاده
مجدد تا درصد مشخص در سطح جهان.
 :SDG 6-4افزایش اساسی در کارآیی مصرف آب در تما بخشها

 -2-3ظرفیتها و بسترهای موجود در ارتقای پژوهش و
نوآوری در حوزه مدیریت آب
مهمترین ظرفیتها و بسترها در ارتقای نقش پژوهش در حل
مسائل آبی کشور در دو بخش قابل پیشنهاد است :الف) ضوابط و
اسناد باسدستی ملی و وزارتخانهای و ب) رصد و مشارکت در
تحقق آرمانهای توسعه پایدار سازمان ملل (.)2030-2015
الف) ضوابط و اسناد باالدستی ملی و وزارتخانهای:

مهمترین ظرفیتها و بسترها برای تحقق یك هدف ،توجه به
اسناد و ضوابط باسدستی است .اسناد باسدستی شامل برنامههای
جامع ،قوانین سز اسجرا و یا حمایتی در حوزههای مختلف در تما
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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کارآییآب ،تصفیه پساب ،بازچرخانی و فناوریهای استفاده
مجدد.
 :SDG 6-bپشتیبانی و تقویت مشارکت جوامع محلی برای بهبود
مدیریت آب و فاضالب.
بنابراین اهداف ارائه شده ذیل آرمان شماره  ،6بههمراه
ابزارهای پیادهسازی و نشانگرهای پایش آنها از مهمترین
ظرفیتهای موجود در زمینه ارتقای آموزش ،پژوهش و فناوری
در حوزه آب و محیط زیست محسوب میشود.

و اطمینان از برداشت وتضمین پایدارآب شیرین برای رویارویی با
کمیابی آب و کاهش اساسی در شمار افراد گرفتار کمیابی آب.
 :SDG 6-5پیادهسازی مدیریت یکپارچه منابع آب در تما سطوح،
شامل همکاری برونمرزی.
 :SDG 6-6حفاظت و احیای اکوسیستمهای وابسته به آب ،شامل
کوهها ،جنگلها ،تاسبها ،رودخانهها ،آبخوانها و دریاچهها.
 :SDG 6-aتوسعه همکاری بینالمللی و پشتیبانی از ظرفیتسازی
در کشورهای در حالتوسعه در فعالیتهای مرتبط با آب و دفع
بهداشتی فاضالب و طرحها ،شامل جمعآوری آب ،نمكزدایی،

جدول  -1لیست اسناد و ضوابط باالدستی مرتبط با حوزه ظرفیتها و بسترهای موجود در ارتقای نظام پژوهش کشور در بخش آب و محیطزیست
سند

هدف/معرفی مختصر

سال انتشار

سند چشمانداز  1404کشور

ارائه چشمانداز و افقی برای توسعه کشور در زمینههای مختلف

1384

نقشه جامع علمی کشور

ارائه سیاستها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری کشور

1389

برنامه راهبردی وزارت نیرو 1404

ارائه مأموریت ،چشمانداز ،ارزشها و راهبردهای بلند مدت وزارت نیرو در بخشهای مختلف

1392

سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی

ارائه رشد و بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتی و سند چشمانداز

1392

آییننامه تعریف ،داوری ،ن ارت و ارزیابی
طرحهای پژوهشی

این آییننامه توسط بخش مدیریت پژوهش و فناوری وزارت نیرو تهیه شده است

1392

ن امنامه تحقیقات آب و فاضالب

هدایت ،هماهنگی ،و شکوفایی تحقیقات در شرکتهای آبفای کشور

1392

سیاستهای کلی علم و فناوری

ارتقای ن ا آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری

1393

ن امنامه مدیریت و راهبری پژوهش و فناوری
وزارت نیرو

با هدف ارتقای پژوهش و فناوری در برنامههای توسعه وزارت نیرو

1394

سند ملی فناوریهای راهبردی آب
(پیشنویس)

این سند توسط گروه آب ستاد توسعه فناوری آب ،خشكسالی ،فرسایش و محیطزیست معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین شده است.

1394

قانون پن ساله ششم توسعه کشور

سیاستها و برنامههای توسعه کشور در ابعاد مختلف در دوره 1400-1396

1396

سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری
کشور ()1400-1396

با هدف سیاستگذاری ،اولویتگذاری ،پژوهش و فناوری که توسط شورای عالی علو  ،تحقیقات و
فنّاوری وزارت علو تهیه شده است

1396

سطح تعامل در ن ا ملی نوآوری یا بهعبارتی الگوی حاکمیتی آن
به سه دسته مرسو تقسیم میشوند شامل تعامل فردی ،نهادی م
فردی و رسمی م نهادی است ( .)Inzelt, 2004درشکل  4تعامالت
مذکور نشان داده شدهاند .سطح اول تعامل «تعامل ضعیف» نامیده
میشود .موارد تعامل منحصر به ارتباط فردی در بین اجزای ن ا
نوآوری است .انواع حاست این تعامل شامل -1 :مشورتهای
غیررسمی و موردی کارکنان بنگاهها در مراکز پژوهشی-2 ،
سخنرانی اعضای دانشگاهها در بنگاهها و  -3سخنرانی اعضای
دانشگاه در بنگاهها و  ...است .من ور از بنگاه ،15بنگاه اقتصادی
است که عبارت است از یك شخص حقیقی یا حقوقی که با ترکیب
عوامل اقتصادی مختلف در تولید کاس یا خدمات فعالیت میکند
و مالکیت آن میتواند دولتی یا خصوصی باشد .سطح دو تعامل،
«تعامل فردی (عمودی) و کماکان ضعیف» نامیده میشود و موارد
تعامل شامل ارتباط عمودی و دستوری در بین اجزای ن ا
نوآوری است .انواع حاست این نوع تعامل شامل -1 :استخدا
اعضای دانشگاه یا مراکز پژوهشی بهعنوان مشاور دائمی-2 ،
هدایت کارکنان بنگاهها توسط پژوهشگران -3 ،آموزش کارکنان

 -3-3جمعبندی و ارائه راهکارهایی بهمنظور ارتقا و
اثربخشی فعالیتهای پژوهش در بخش آب
راهکارهای پیشنهادی مقاله حاضر که میتوانند جزء
مولفههای نقشه راه ارتقای ن ا آموزشی عالی و پژوهش کشور
در بخش آب و محیطزیست در ن ر گرفته شوند ،بهصورت موارد
سهگانه ذیل قابل ارائه هستند:
 -1-3-3بررسی و اصالح ساختار ارتباط مراکز آموزشی-
پژوهشی-دولت-صنعت در حوزه آب و محیطزیست
(اصالح نظام نوآوری ملی در زمینه آب)
اینکه چگونه این سه جزء بهعنوان عناصر یك سیستم
جمعی در خلق ،جذب ،انتشار و در نهایت ،کاربرد و بهرهبرداری از
دانش با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند ،موضوع مهمی در تحلیل
عملکرد نوآوری در این زمینه است .دانشگاه ،دولت و صنعت
اجزای «ن ا ملی نوآوری» را تشکیل میدهند .در کشور سبك
حکمرانی «ن ا ملی نوآوری» از نوع دستوری و عمودی است
(حاجیحسینی و همکاران1390 ،؛ باقری مقد و مصلح.)1395 ،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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رسمی در پژوهش و توسعه بهصورت پروژههای پژوهشی مشترک
و  ...است.
«ن ا ملی نوآوری» در کشور اغلب بهصورت فردی یا حالت
عمودی و دستوری بوده و سز است به قالب شبکهای و افقی
مبدل شود .در حوزه آب و محیطزیست نیز شناخت بازیگران
اصلی و اصالح ساختار تعامل و الگوی حمکرانی ضروری است .در
شکل  5مثالی از اصالح الگوی ن ا نوآوری بههمراه بازیگران اصلی
آن ارائه شده است.

بنگاهها توسط استادان دانشگاه -4 ،انتشارات مقاست بهصورت
مشترک و تأسیس دورههای مشترک تحصیالت تکمیلی بین
دانشگاه و صنعت است .سطح سو تعامل که تعامل رسمی -
نهادی است ،سطح تعامل «مارپیچ سهگانه» 16نیز نامیده میشود.
موارد تعامل شامل شبکه باز و ارتباط افقی سیاستگذاری در بین
اجزای ن ا نوآوری است .انواع حاست این نوع تعامل شامل-1 :
دسترسی به تجهیزات خاص و تخصصی دانشگاهها  -بنگاهها-2 ،
سرمایهگذاری در مراکز پژوهشی و آموزشی توسط بنگاهها-3 ،
خرید من م پژوهشهای دانشگاهها و مؤسسات -4 ،همکاریهای

شکل  -4سطوح مختلف تعامل بین اجزای نظام ملی نوآوری :الف) تعامل ضعیف ،ب) تعامل فردی و دستوری و ج) تعامل رسمی و نهادی ،مارپیچ
سهگانه

شکل  -5نمونهای از الگویهای حاکمیتی در ارتباط بین بازیگران نظام نوآوری :الف) شبکه بسته و عمودی و ب) شبکه افقی و باز

همانطور که در بخش دو اشاره شد یکی از نقاط ضعف
بازیگران عرصه پژوهش و بخصوص پژوهشگران ،پایینبودن
عملکرد فردی و ضعف مشارکت و کار تیمی است .از طرف دیگر
در راستای اصالح ساختار ارتباط دانشگاه ،دولت و صنعت نیازمند
«توسعه ظرفیت سازمانی» در حوزه تعیین نیازهای پژوهشی،
انجا پژوهش و پیادهسازی دستاوردهای پژوهشی در بخش آب و
محیطزیست کشور نیز هستیم .در واقع «توسعه ظرفیت سازمانی»
یك دیدگاه سیتماتیك است که مشتمل بر یادگیری پیوسته برای
بهبود بخشیدن به توانایی سازمان در جهت استفاده موثر و
اثربخش از منابع مالی و انسانی در دسترس خود است .توسعه
ظرفیت موجب افزایش توانایی سازمان برای انجا دادن وظایف و
دستیابی به اهداف بلندمدت سازمان میشود.

 -2-3-3توسعه ظرفیتهای سازمانی از طریق تشکیل
«شبکه پژوهش» آب کشور
کلید اصلی توسعه یا بهعبارتی تنگنای اصلی کشورهای
درحال توسعه« ،ظرفیتهای سازمانی» آنها است؛ بدین معنی
که ،توانایی یادگیری و همکاریهای آنها چقدر سازمانیافته
است .بهواسطه کارکردهای سازمان (شکلگیری دانش ضمنی با
هویت جمعی ،شکلگیری مهارتهای همکاری و شکلگیری ن م
و انضباط) ظرفیتی پدید میآید که به اصطالح بهآن ظرفیت
سازمانی 17میگویند ( .)Manca, 2009در تعریفی سادهتر،
«ظرفیت سازمانی» به توانایی سازمان برای عملکردن موثر و
اثربخش به تعهدات و اختیاراتش گفته میشود.
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2- Innovation
3- Creativity
4- Organization for Economic Co-operation and
Development
5- Oslo Manual
6- Technology
7- National Innovation System
8- United Nations Conference on Trade and Development
9- Gross Domestic Product
10- Tacit Knowledge
11- Stable
12- Sustainable
13- Paradigm Shift
14- Sustainable Development Goals
15- Firm
16- Triple Helix
17- Organizational Capacity

بنابراین شبکه پژوهش آب کشور از مهمترین مصادیق توسعه
ظرفیت سازمانی در نهادهای متولی پژوهش است .در این راستا
درن ر گرفتن سند باسدستی «ن ا نامه مدیریت و راهبری
پژوهش و فناوری وزارت نیرو» و همچنین «سند ملی فناوریهای
راهبردی آب» که موضوعات اصلی آب کشور را در ده محور
طبقهبندی کرده و راهبردهای معینی برای تحقق آنها داده است
بسیار ضروری است.
 -3-3-3تعریف ماموریتهای پژوهشی
در هرحال ماموریت اصلی ،و تببین اهداف و خروجیهای
قابل انت ار طی دورههای زمانی مختلف (کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت) ،باید مدن ر قرار گرفته و انت ار داشت با گا های
سهگانه مذکور ،به ارزش افزوده قابلتوجهی از اینگونه فعالیتها
دست یافت .در این گا  ،میتوان اولویتهای پژوهشی و نیازسنجی
آن برای دستگاههای اجرایی را بهنحوی تعریف کرد که حتماً در
ابتدای برنامه ،نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت تا حد زیادی
مشخص شود .بدین معنی که مسیر و نقشه راه تحقیقات هر
مجموعه و نیز زیرمجموعههای آن مشخص شود ،و تعیین این
اولویتها ،برمبنای شرایط منطقه ارزیابی و سپس تایید شود .از
سوی دیگر طی تعامل با وزارت علو  ،تحقیقات و فناوری میتوان
به دستورالعمل و تفاهمنامه مشترکی رسید که دانشگاههای دارای
ردیف اعتباری که عمده درآمد آنها از طریق بودجه ساسنه دولت
تامین میشود ،بههر طریقی اعم از هدایت رسالههای دانشجویی
تا انجا طرحهای تحقیقاتی ،ملز به تولید محتوای دانشمحور
برای آسیبها و فرصتهای حوزه آب و محیطزیست شوند و این
از سهم مشارکت آنها در این گونه فعالیتها محسوب شود .در
مجموع ،انفعال این بخش از بدنه علمی کشور آنهم به دلیل
کاهش اعتبارات پژوهشی در دستگاههای اجرایی ،در حالیکه خود
دریافت کننده اعتبارات دولتی هستند ،قابلپذیرش نیست .اصالح
این موضوع ،نیازمند پایش فعالیتها نیز هست که در این باره تنها
ارزیابی عملکردمحور ،میتواند راهگشا باشد.

 -6مراجع
باقری مقد  ،. ،و مصلح ،ع" ،)1395( ،.رشد و توسعه
فناوریهای پایدار :چارچوبی برای تحلیل حکمرانی ن ا های
نوآوری" ،فصلنامه علمی ترویجی سیاستنامه علم و فناوری،
.117-139 ،)15(6
ثابت تیموری ،. ،شفیعی ،. ،و توکلی امنیان ،ث،)1394( ،.
"مروری کوتاه بر جوایز جهانی آب؛ معیارهای مؤثر برای
نامزدی کسب جوایز و معرفی نمونه جوایز دریافتی" ،نشریه
آب و توسعه پایدار.34-27 ،)2(2 ،
حاجی حسینی .ح ،.محمدی .ع ،.و عباسی ،ف" ،)1390( ،.تحلیل
حکمرانی ن ا نوآوری ایران برپایه چرخه سیاستگذاری
نوآوری" ،مجله سیاست علم و فناوری.48-33 ،)1(4 ،
حیدری ،ح" ،)1386( ،.ن ا ملی نوآوری بهعنوان چارچوبی برای
تحلیل نوآوری :رویکردی ن ری" ،فصلنامه پژوهشهای
اقتصادی ایران.163-129 ،)33(9 ،
شفیعی" ،)1396( ،. ،یادداشت تحلیلی :پاسخ در طبیعت نهفته
است :تاملی بر موضوع روز جهانی آب  2018در بستر توسعه
پایدار" ،نشریه آب و توسعه پایدار.168-166 ،)2(4 ،
شفیعی ،. ،و مجیدی«" ،)1397( ،. ،پژوهش و فناوری» یا
«پژوهش و نوآوری» :لزو توجه به مفهو فرآیند نوآوری در
کاهش فاصله بین علم تا عمل" ،یادداشت سیاستی ،شبکه
ملی سیاستگذاری عمومی دولت ،مرکز بررسیهای
جمهوری.
ریاست
استراتژیك
.http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182350
منطقی ،. ،و بوشهری ،ح" ،)1388( ،.شناسایی چالشهای
سیاستگذاری در ن ا ملی نوآوری ایران" ،مجله سیاست علم
و فناوری.102-87 ،)3(2 .
عربمازار ،ع ،.جمشیدی. ،ت ،.و صالحیان عمران ،ا،)1388( ،.
"آسیبشناسی تحقیق و توسعه در سازمانهای دولتی"،

 -4تقدیر و تشکر
مقاله حاضر بخشی از طرح پژوهشی با کد  96/169335در شرکت
آب و فاضالب مشهد است .بدینوسیله از حمایتهای ارزنده جناب
آقای مهندس طباطبایی ،مدیرعامل وقت و خانم مهندس
نیشابوری ،معاون وقت برنامهریزی و منابع انسانی شرکت آب و
فاضالب مشهد ،سپاسگزاری و قدردانی میشود.
 -5پینوشتها
1- Multi-Stakeholder Collaboration
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Due to the adverse effects of some metallic and nonmetallic components on water properties, this paper
describes the absorption of calcium, iron, silica,
chlorine and water hardness from the water used in
Jajarm alumina factory by using two types of
alumina nanopowders. Both types of nano-alumina
have similar properties except that they are made in
two different ways. The time parameter was selected
as the main variable in the adsorption process. To do
this, first a certain amount of alumina nanoparticles
were placed in a certain amount of water consumed
by the alumina plant and then the sample was placed
on magnetic stirrer for 60, 120, 180, 240, 360 and
480 minutes for complete homogenization. The
temperature of the solutions was constant at 25 °C
and the pH of the solutions was constant at 7.6. The
results showed that the average absorption percent of
silica, iron, calcium, hardness and chlorine by
alumina A1 and A2 were 89.73-35, 100-100, 29.7332.43, 11.22-16.45 and 10.37-6.67, respectively. As
the contact time increases, the adsorption increases.
The results of the experiments also showed that
alumina nanopowder can be used as an effective
method for absorbing the mentioned species and
reducing the hardness of aqueous solutions.
Keywords: Adsorption, Chlorine, Hardness, Iron,
Silica.

1398/04/11 :تاریخ دریافت
1398/11/29 :تاریخ اصالح
1398/12/14 :تاریخ پذیرش

با توجه به اثرات نامطلوب برخی اجزای فلزی و غیر فلزی بر خواص
 کلرور و سختی، سیلیس، آهن، این مقاله جذب اجزای کلسیم،آب
از آب مورد استفاده در کارخانه آلومینای جاجرم را با استفاده از
 هر دو نوع نانو آلومینا.دو نوع نانو پودر آلومینا شرح میدهد
خواص مشابهی دارند با این تفاوت که از دو روش متفاوت ساخته
 پارامتر زمان بهعنوان متغیر اصلی در فرآیند جذب انتخاب.شدهاند
 برای این کار ابتدا مقدار مشخصی از نانو ذرات آلومینا در.شد
مقدار مشخصی از آب مصرفی کارخانه آلومینا قرارگرفته و سپس
،180 ،120 ،60 نمونه در مدت زمانهای،برای همگنسازی کامل
 دمای. دقیقه روی همزن مغناطیسی قرارگرفت480  و360 ،240
 محلولها نیزpH  درجه سانتیگراد و25 محلولها ثابت و برابر با
 نتایج نشان داد که میانگین. بود7/6 در تمام نمونهها ثابت و برابر
 سختی و کلروراید توسط، کلسیم، آهن،درصد جذب سیلیس
-29/73 ،100-100 ،35-89/73  بهترتیبA2  وA1 آلومینای
 با افزایش زمان. است6-67-10/37  و16/11-45/22 ،32/43
 همچنین نتایج حاصل از. میزان جذب افزایش مییابد،تماس
انجام آزمایشها مشخص کرد که میتوان از نانو پودر آلومینا
بهعنوان یک روش مؤثر برای جذب گونههای اشاره شده و کاهش
.سختی از محلولهای آبی استفاده کرد
 سیلیس، آهن، کلرور، سختی، جذب سطحی:کلمات کلیدی

 -1مقدمه

ذرات آلومینا بهصورت واکنش بین یونهای آلومینیوم (اسید
لوئیز) و یونهای هیدروکسیل (باز لوئیز) درنظر گرفته میشود.
گروههای هیدروکسیل تشکیل شده بر روی سطح آلومینا بهعنوان
مکانهای اسیدی برونستد عمل میکنند .اما با قرارگرفتن آلومینا
در محیطهای آبی گروههای هیدروکسیل روی سطح آن تشکیل
میشوند که توانایی رفتار بهعنوان اسید یا باز برونستد در شرایط
خاص را دارا هستند .بههمین دلیل آلومینا را در دسته مواد آمفوتر
قرار میدهند که در شرایط خاصی میتوانند یونهای متفاوت
موجود در محیطهای آبی را جذب نمایند.
از ذرات آلومینا تاکنون بهمنظور جذب برخی المنتها از آب
مانند کلسیم ،سرب ،مس ( ،)Karabelli et al., 2011کروم
( ،)Dubey et al., 2016آهن ،آرسنیک (،)Kim et al., 2004
سیلیس ( ،)Bouguerra et al., 2007نیترات ( Bhatnagar et al.,
 )2010و موارد دیگر استفاده شده است ( Mahmoud et al.,
.)2010
در این پژوهش با استفاده از ذرات ریز گاما اکسید آلومینیوم،
جذب و در صورت امکان حذف سیلیس ،آهن ،کلسیم ،سختی و
کلرور از آب مورد استفاده در کارخانه آلومینای جاجرم مورد
بررسی قرار میگیرد .با توجه به اینکه روشهای سنتز گوناگون
میتوانند ویژگیهای متفاوتی را به پودر جاذب معرفی نمایند ،در
اینجا دو نوع گاما آلومینا که با روشهای احتراقی و سل ژل تهیه
شدهاند بهعنوان جاذب استفاده شده و تاثیر نوع جاذب و زمان
مورد نیاز برای جذب مورد مطالعه قرار میگیرد.

آب تمیز یکی از ضروریترین مواد مورد نیاز در حوزه سالمتی
انسان بهشمار میرود .عالوهبر این ،در صنایعی که تمیزی آب روی
کیفیت محصول اثرگذار است ،اهمیت زدودن مواد شیمیایی مضر،
نمایانتر میشود .بنابراین امروزه تصفیه آب به یکی از موضوعات
جذاب پژوهشگران در حوزههای مختلف تبدیل شده است ( Fane
 .)et al., 2015; Werber et al., 2016با توجه به وجود منابع
آلودهکننده انواع آب که در محیطهای مختلف بهویژه در حوزه
صنعت وجود دارد ،مسئله خروج آلودگیها اهمیت انواع پژوهش
در این بخش را دو چندان کرده است .استفاده از لولههای پایه
آهنی ،استفاده از مواد شیمیایی مختلف در خطوط مختلف تولید،
وجود اقلیمهای متنوع و حضور ضایعات رها شده در بخشی از
کارخانجات که توانایی ایجاد انواع یونها در حضور آب را دارند،
میتوانند موجبات آلودگی آب را فراهم آورند.
دانشمندان و مهندسین آب در حال تحقیق در مورد افزایش
کیفیت آب همسو با افزایش رشد مصرف آن با توجه به مقررات و
استانداردهای سختگیرانه هستند .با توجه به اندازههای بسیار
کوچک امالح موجود در آب که گاهی به محدوده چند انگستروم
میرسد ،هرگونه تالش بهمنظور از میان بردن این اجزا نیازمند
مطالعات گسترده در مقیاسهای بسیار ریز است.
در سالهای اخیراستفاده از فناوری نانو در برنامههای کاربردی
محیطزیستی برای تصفیه آب و فاضالب مورد توجه قرار گرفته
است ( .)Dervin et al., 2016; Chaturvedi and Dave, 2019مواد
نانومقیاس در تصفیه آب باعث عملکرد فوقالعادهای میشوند که
ممکن است به ویژگیهای منحصربهفرد آنها نظیر نسبت سطح
به حجم زیاد ،اندازه بسیار ریز و ظرفیت باال برای جذب ،نسبت
داده شود .مشکالت آلودگی آب موجود ،از جمله کیفیت آب،
میتواند با استفاده از نانوذرات ،نانوکاتالیستها ،غشاهای
کاتالیزوری نانوساختار و بسیاری از محصوالت و فرآیندهای تولید
شده از پیشرفت فناوری نانو بهبود یابد (.)Zhang et al., 2016
جذب از طریق نانو مواد دارای مزیتی است که دیگر روشها کمتر
دارا هستند و آن اینکه در این روش میتوان در محلولهایی که
غلظت یونها کم است نیز عمل جذب را بهخوبی انجام داد
( .)Wang et al., 2016تعداد زیادی از نانومواد بهعنوان جاذب برای
جداسازی آالیندهها از فاز مایع بهکار گرفته شدهاند که در این
بین نانو اکسید آلومینیوم بهدلیل ارزانی و ویژگیهای برجسته
ترموشیمیایی-مکانیکی مورد توجه جدی قرارگرفته است
( .)Savage and Diallo, 2005; Shivaprasad et al., 2018ویژگی
برجسته و مهم تعیینکننده خواص سطحی آلومینا ،تعداد اتمهای
آلومینیوم با کوردیناسیون پایین است که بهصورت توانایی دفع یا
جذب پروتون مطرح میشود .جذب سطحی آب بر روی سطح
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
در این تحقیق از دو نمونه نانو پودر آلومینا (نانو ذرات آلومینا
تولیدشده توسط شرکت فناوران دانش گستر سپهرآیین و نانو
آلومینا تولید شده در شرکت آلومینای ایران) بهعنوان جاذب در
حذف عناصر فلزی و غیرفلزی استفاده شده است .برای نمونه
تهیهشده از شرکت فناوران دانشگستر سپهرآیین اندازه ذرات در
محدوده  38و  86نانومتر BET=87 ،مترمربع بر گرم و همچنین
برای نمونه تهیهشده از شرکت آلومینای ایران  BET=75مترمربع
برگرم و ذراتی با ابعاد کمتر از  200نانومتر مورد استفاده
قرارگرفته است .کلیه مراحل آزمایش در دمای ثابت  25درجه
سانتیگراد و  pHیکسان انجام شد .در این تحقیق روش
اندازهگیری کلسیم ،سختی (روش تیتراسیون با ،)E.D.T.A
سنجش کلرور (روش موهر یا آرژانتومتری با استفاده از )AgNO3
و همچنین برای سیلیس و آهن با استفاده از اسپکتروفتومتر
 UV/Visبهترتیب در طول موجهای  815و  500نانومتر انجام
شده است که براساس روشهای مندرج در مرجع استاندارد
موجود در آزمایشگاه آب کارخانه آلومینای ایران-جاجرم
15
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آزمایش قرارگرفته است ،در مدت زمانهای ،180 ،120 ،60
 360 ،240و  480دقیقه صورت گرفت .عمل همزدن مایع
بهمنظور ایجاد اختالط مناسب پودر با استفاده از دستگاه همزن
مغناطیسی صورتگرفت .دهانه بشرهای استفادهشده بهمنظور
ممانعت از تأثیر هوای محیط بر انجام واکنش بهدقت پوشش
دادهشد .نتایج حاصل از تحلیل آب مصرفی کارخانه آلومینا که در
آزمایشگاه آب انجام شده است ،در جدول  1آمده است.

صورتگرفته است .دستگاه اسپکتروفتومتر  UV/Visمدل
 DR2800کمپانی  ،HACHبهمنظور اندازهگیری میزان جذب
عناصر فلزی و غیرفلزی و  pHسنج مدل Ionometer–MS 31
ساخت کشور چک برای تعیین  pHمورد استفاده قرارگرفتند.
در تمام مراحل تحقیق ،بهمنظور تعیین میزان جذب عناصر فلزی
و غیرفلزی ،آزمایشات جذب در حضور  0/2گرم جاذب آلومینایی
و میزان  399/80میلیلیتر آبی که تمام روشهایش قبال مورد

جدول  -1مقدار پارامترهای فیزیکی و شیمیایی موجود در آب مصرفی کارخانه آلومینا
پارامتر

SiO2
ppm

Clppm

Fe
ppb

Ca2+
ppm

T.H
mg/L

EC
µS/cm

pH

مقدار پارامتر

18/5

675

37

370

766

2860

7/6

که به مجموع یونهای کلسیم و منیزیم موجود در آب گفته
میشود.

در اینجا منظور از  ECهدایت الکتریکی برحسب
میکروزیمنس بر سانتیمتر و منظور از  T.Hسختی کل آب است

شکل  -1دستگاه های  pHمتر و  ECمورد استفاده

تصویر دستگاههای  pHمتر و  ECمورد استفاده در شکل 1
نشان داده شده است .تمامی تحلیلهای انجامشده در کارخانه
آلومینای جاجرم به انجام رسیده است .برای هرکدام از آزمایشها
یک مرتبه آزمون با دقت باال انجام شد .غلظت جاذب آلومینایی
 0/2گرم در  399/80میلیلیتر آب در تمامی آزمونها درنظر
گرفتهشد.

 -1-1-3بررسی اثر زمان تماس بر کارایی نانو پودرهای
مختلف در جذب سیلیس
سیلیس در آبهای طبیعی تا کمتر از  100 ppmوجود دارد.
در شرایط قلیایی مقدار اندکی سیلیس میتواند در آب حل شود
اما در حالت اسیدی تقریبا نامحلول است .رسوب سیلیس در
برخی تجهیزات مانند بویلرها میتواند راندمان آنرا کاهش داده و
باعث خوردگی آن شود .با افزایش دما و فشار بویلر مقادیر مجاز
سیلیس در آب باید کاهش یابند .در این مطالعه اثر زمان تماس
( 360 ،240 ،180 ،120 ،60و  480دقیقه) در  pHو جرم ثابت
جاذب بر جذب سیلیس بررسی شد .اثر پارامترهای زمان و نوع
جاذب بر جذب سیلیس در شکل  2نشان داده شده است.

 -3نتایج و بحث
 -1-3بررسی اثر زمان تماس بر کارایی نانو پودرهای
مختلف در حذف عناصر فلزی و غیرفلزی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -2تأثیر زمان بر میزان جذب سیلیس توسط  A1و  A2در  pHثابت

جذب شد (.)Bouguerra et al., 2007

نتایج بیانگر این است که با افزایش زمان تماس ،میزان جذب
بهطور معمول افزایش مییابد .میزان جذب با نمونه نانو آلومینا
تهیهشده از شرکت سپهرآیین ( ) A1در مدت زمانهای تعیینشده
بهترتیب مقادیر  2/2 ،2/8 ، 4/4 ،11/2 ،13/9 ،18/5و  1/9بوده
و دارای روند افزایشی جذب است .در شرایط مشابه برای نانو
آلومینای تهیهشده در شرکت آلومینای ایران ( )A2بهترتیب
مقادیر  12/6 ،13/4 ،14/2 ،14/6 ،18/5و  11/9بوده و میزان
جذب برای این نمونه نیز با گذشت زمان افزایش یافته است (شکل
 .)2براساس نتایج نمونه  A1دارای راندمان بیشتری در حذف
سلیس در زمان مساوی است .در پژوهش دیگری که بهمنظور
جذب سیلیس از آب انجام شده است  pHدر محدوده 8/5-8
بهترین نتایج جذب را در غلظت سیلیس  50 ppmارائه میدهد.
حدود  %90از سیلیس توسط مقدار  2/5گرم جاذب از محلول

 -2-1-3تأثیر زمان تماس روی میزان حذف آهن توسط
نانو ذرات آلومینا
آهن از جمله فلزاتی است که معموالً در آب چاهها به میزان
قابلتوجهی وجود دارد .علت این موضوع نیز ،وجود بستر سنگی
در آبهای زیرزمینی است .آهن در چاههای با عمق باال بیشتر
یافت میشود .بهاین دلیل که در این چاهها ،آب مدت زمان
بیشتری با سطوح سنگی حاوی این فلز در تماس بوده است .البته
در مناطقی که حفر معادن در آن وجود دارد نیز ،امکان حضور
این عنصر در آب بیشتر میشود .همچنین احتمال حضور آهن در
مخازنی که با دمای باال کار میکنند نیز باال است.

شکل  -3تأثیر زمان در حذف آهن ( pHثابت  A1و )A2

در این مرحله اثر زمانهای تماس مختلف در  pHثابت و
میزان نانو ذرات آلومینا  0/2گرم برای حذف آهن موجود در آب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

بررسی شد .نتایج حاصل نشانداد که با افزایش زمان تماس،
میزان حذف افزایش مییابد بهطوریکه در همان  60دقیقه اولیه
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کرد .آب سخت میتواند به جداره دیگهای بخار آسیبزده ،باعث
خوردگی و ایجاد قشر آهکی بر روی جداره دیگها و تأسیسات
مرتبط شود .در این مطالعه اثر زمان تماس از شروع تا  480دقیقه
در  pHثابت ،برای تعیین میزان جذب کلسیم از آب مصرفی
کارخانه آلومینای ایران مورد بررسی قرار گرفت .شکل  4تأثیر
زمان تماس بر روی کارایی حذف را نشان میدهد .همانطور که
از نمودار برای نمونه  A2مشخص است وقتی زمان تماس از صفر
به  60دقیقه افزایش مییابد ،کارایی حذف افزایش مییابد که
اینزمان همان زمان تعادل در آزمایشها است.

واکنش جذب ،مقدار آهن موجود در آب از  37 ppbبه صفر رسید.
میزان جذب در تمام زمانهای آزمایش  %100بوده که
نشاندهنده این است که هر دو نمونه نانو پودر استفاده شده
توانایی حذف کامل آهن موجود در آب را دارند (شکل  .)3در
پژوهشی که پلی آنیلین روی ذرات نانو آلومینا پوشش داده شده
بود راندمان جذب  %83از محلول  50 ppmآهن در  3 pHبهدست
آمد (حاجی زاده.)1393 ،
 -3-1-3تأثیر زمان تماس روی میزان جذب کلسیم
پیش از ورود آب به مخازن و دیگها باید سختی آن را کنترل

شکل  -4تأثیر زمان تماس روی میزان جذب کلسیم توسط دو نمونه  A1و A2

میزان جذب در زمانهای اولیه زیاد بوده ولی بعد از مدتی
ثابت میشود که نشاندهنده این است که واکنش بهحالت تعادل
رسیده است .در اینحال برای نمونه  A1در مدت زمانهای اولیه
واکنش صفر تا  240دقیقه میزان جذب کلسیم خیلی کم بوده و
منحنی شیب آرامی دارد .ولی در مرحله بعدی جذب افزایش
مییابد و بهطور مشخص جذب سریعتر از مراحل اولیه
صورتگرفته و منحنی شیب تندتری دارد .لذا بیشتر شدن
راندمان حذف در این مرحله بهخاطر آن است که با افزایش زمان،
برای جاذب فرصت بیشتری بهوجود میآید تا با یونهای کلسیم
تماس پیدا کرده و آنها را جذب کند .مقایسه دو نوع جاذب
موردنظر نشانداد که نمونه  A1نسبت به نمونه  A2مدت زمان
جذبش دیرتر شروع میشود ولی بعد از شروع جذب ،راندمان
باالتری دارد .همچنین جاذب نیز در مدت زمانهای دیرتری
اشباع میشود McBride (1978) .برای جذب کلسیم از آلومینای
بیشکل در مقادیر  pHکم استفاده کرد که عدم جذب مشاهده
شد.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -4-1-3بررسی اثر زمان تماس بر کارایی جذب سختی
وجود سختی آب میتواند منجر به تهنشینی رسوبات در انواع
لولهها و تاسیسات شده که این امر در دراز مدت میتواند
عایقشدن تاسیسات را بهدنبال داشته باشد که بهنوبه خود مانع
از انتقال حرارت به آب درون بویلرها میشود .این امر عالوهبر
کاهش راندمان حرارتی میتواند باعث گرمایش بیش از حد فلز
نیز بشود.
شکل  ،5تاثیر زمان تماس بین نانو ذرات آلومینا بهعنوان
جاذب را بر مقدار جذب سختی نشان میدهد .بر این اساس ،با
افزایش زمان تماس ،مقدار جذب سختی توسط نانو ذرات آلومینا
افزایش مییابد .زیرا با افزایش زمان تماس ،یونهای موجود در
آب فرصت بیشتری دارند تا توسط ذرات آلومینا جذب شوند.
همچنین این نمودار نشان میدهد که نمونه  A2در  60دقیقه
ابتدایی آزمایش فرآیند جذب بسیار سریع بوده و میزان سختی از
 766 ppmبه  716 ppmرسیده است .پس از آن ،در مرحله بعدی
یعنی بعد از  60تا  480دقیقه سرعت جذب توسط جاذب  A2با
نرخ کمتری نسبت به  60دقیقه اول ادامه مییابد.
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شکل  -5تأثیر زمان تماس روی میزان جذب سختی آب

حال برای نمونه  A1با توجه به شکل در مدت زمانهای صفر
تا  240دقیقه میزان جذب سختی خیلی آرام بوده و منحنی
شیب کمتری دارد ،که حتی در زمان  180تا  240دقیقه به
تعادل رسیده است .ولی در مرحله بعدی جذب افزایش مییابد.
بهطور مشخص جذب سریعتر از مراحل اولیه صورتگرفته و
منحنی شیب تندتری دارد .لذا بیشتر شدن راندمان حذف در
این مرحله بهخاطر آن است که با افزایش زمان ،برای جاذب
فرصت بیشتری بهوجود میآید تا با یونهایی که عامل سختی
(همان کلسیم و منیزیم) هستند تماس پیدا کرده و آنها را جذب
نماید .در هر صورت با افزایش  pHمقدار جذب یونهای فلزی
قلیایی خاکی افزایش مییابد و این جذب در  pHهای نزدیک
نقطه ایزوالکتریک و کمتر از آن کاهش مییابد .تمایل به جذب
یونهای فلزی قلیایی خاکی به سطح ذرات آلومینا در منیزیم
بیشترین و در باریم کمترین است که نشاندهنده این است که
پایداری کمپلکسهای سطحی با افزایش شعاع یونی کاهش
مییابد (.)Huang and Stumm, 1973

 -5-1-3تأثیر زمان تماس روی جذب کلرور
کلرور در هنگام حضور در آب با آن واکنش داده و اسیدی
تولید میکند که خورنده بوده و برای سالمتی انسان مضر است.
شکل  6تأثیر تغییرات مدت زمان تماس بر میزان جذب کلرور را
نشان میدهد .با افزایش زمان تماس بهدلیل افزایش فرصت و
شانس تماس یونهای کلرور با ذرات جاذب ،مقدار جذب افزایش
مییابد .تأثیر زمان تماس در فواصل زمانی صفر تا  480دقیقه
برای هر دو جاذب  A1و  A2با کلرور بررسی شد .همانطور که
در شکل  6مشخص شده است برای جاذب تهیهشده از شرکت
سپهرآیین ( )A1با افزایش زمان تماس میزان جذب افزایش
مییابد .بیشترین میزان جذب در لحظات اولیه رخ میدهد .ولی
برای جاذب تهیهشده از شرکت آلومینای ایران ( )A2تغییر
آنچنانی صورت نمیگیرد و جذب آهستهتر و کمتر اتفاق میافتد.
بهطور کلی درصورت استفاده ازاین دو نوع جاذب برای حذف یا
کاهش کلرور ،نیاز به زمان بیشتری نسبت به حالت عادی برای
کاملشدن جذب روی خلل و فرج سطوح نانو ذرات خواهد بود.

شکل  -6تأثیر زمان تماس در میزان حذف کلرور آب

با توجه به اینکه آزمایش جذب در  pHقلیایی انجام شده که
در این  pHبار سطحی ذرات آلومینا تا حدی منفی است ،مقدار
جذب کلرور در قیاس با یونهای فلزی مثبت بر سطح ذرات نانو
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

آلومینا بهدلیل دافعه بارهای همنام منفی کاهش مییابد .بنابراین
میتوان تا حدی انتظار داشت با کاهش  pHآب بتوان مقدار
بیشتری کلرور را از آب جذب کرد .مقدار جذب یونهای کلرور
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ET0 plays an essential role in water resources
management. In this study, nine temperature-based, ten
radiation-based and six mass transfer-based methods at
three-time scales (monthly, seasonal, and annual) were
evaluated versus the FAO56-PM model, and the best
and worst methods were selected from each group for
the cold moderate and semi-humid climate of Iran. At
annual and seasonal time scales (spring, summer and
autumn seasons) Hargreaves-M4 and Trajkovic
methods (temperature-based methods), PriestleyTaylor and IRMAK 1 equations (radiation-based
methods) in winter season and for monthly time scale:
Meyer and Rohwer, Hargreaves-M4, Trajkovic,
IRMAK 1, and Priestley-Taylor methods were shown
to have the best performance in comparison to FAO56
PM. These equations are the best ET0 estimators in cold
moderate, and semi-humid climate. In this study, two
equations with the best performance, namely
Hargreaves-M4 and Trajkovic were optimized as linear
and power functions. The results showed that the power
equation had better performance than the linear
equation. Finally, two equations were presented based
on the linear multivariate regression to simplify ET0
estimation. The results revealed that those kinds of
equations, which used Tmax, Tmin as input parameters
have high accuracy in comparison with Hargreaves-M4
and Trajkovic equations.

 در این.تبخیر و تعرق نقش مهمی در مدیریت منابع آب ایفا میکند
 روش6  روش برپایه تشعشع و10 ، روش برپایه درجه حرارت9 مطالعه
 فصلی و ساالنه) در،برپایه انتقال جرم در سه مقیاس زمانی (ماهانه
 مورد ارزیابی قرار گرفتند و بهترین روشFAO56-PM مقایسه با روش
 در.از هر گروه برای اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد ایران انتخاب شدند
 وHargreaves-M4  دو روش،میان روشهای برپایه درجه حرارت
،) تابستان و پاییز، در مقیاسهای زمانی ساالنه و فصلی (بهارTrajkovic
 وPriestley-Taylor  روشهای،در بین روشهای برپایه تشعشع
 در فصل زمستان و در مقیاس زمانی ماهانه روشهایIRMAK 1
-Taylor  وIRMAK 1 ،Trajkovic ،Hargreaves-M4 ،Rohwer ،Meyer
 از. بودندFAO56-PM  دارای بهترین عملکرد در مقایسه باPriestley
 در نواحی با اقلیمET0 این روشها میتوان بهعنوان بهترین تخمینگر
 در این مطالعه دو معادله با بهترین.نیمه مرطوب معتدل سرد نام برد
 بهصورت خطی وTrajkovic  وHargreaves- M4 عملکرد با نامهای
 نتایج نشان داد که معادالت.توانی بهینه و مورد بررسی قرار گرفتند
 در نهایت این دو.توانی عملکرد بهتری نسبت به معادالت خطی دارند
معادله براساس رگرسیون خطی چند متغیره برای سادگی در تخمین
 نتایج مربوط به این دو معادله نشان داد که استفاده از. ارائه شدندET0
ET0 پارامتر دما بهعنوان پارامتر ورودی منجر به دقت باالتر در برآورد
. میشودTrajkovic  وHargreaves-M4 در مقایسه با روشهای

Keywords: ET0, FAO56-PM, Multivariate linear
regression, Optimization.

 رگرسیون خطی،FAO56-PM ، تبخیر و تعرق مرجع:کلمات کلیدی
. بهینهسازی،چند متغیره

 -1مقدمه

است George and Raghuwanshi (2012) .شش مدل متفاوت
تخمین  ET0را برای چهار منطقه مختلف در هند مورد ارزیابی
قرار داده و نتیجه گرفتند که برای مناطقی با اقلیم مرطوب روش
فائو 24-دارای تطابق بیشتری با روش  FAO56-PMبود.
) Sharifian and Ghahreman (2006به بررسی و مقایسه
تبخیر و تعرق برآورد شده از تشت تبخیر با مقادیر  ET0روش
استاندارد در منطقه گرگان پرداختند .نتایج تحقیقات آنها نشان
داد که برای بازه زمانی  10روزه ،روشهای کونیکا ،اشنایدر اصالح
شده و آلن  -پروت و برای مقیاس ماهانه روشهای کونیکا و
اشنایدر اصالح شده مناسب هستند .تحقیقات )Gundekar (2004
نشان داد که مقادیر تبخیر و تعرق بهدست آمده از ضریب تشت
اشنایدر در استان ماهاراشتاور در کشور هند تطابق بسیار خوبی با
مقادیر تبخیر و تعرق حاصله از روش فائو -پنمن -مانتیث دارد.
خوشحال و همکاران ( )1394به ارزیابی روشهای مختلف برآورد
تبخیر و تعرق مرجع با روش تشت تبخیر فائو در حوضه آبریز
شرق و جنوب شرق ایران پرداختند .نتایج نشان داد که در برآورد
مقدار تبخیر و تعرق مرجع ،در مقیاس فصلی ،فصل تابستان
کمترین خطا و فصل زمستان بیشترین خطا را در برآورد ET0
دارد Irmak et al. (2003) .معادالت مبتنی بر تابش خورشیدی را
برای برآورد تبخیر تعرق مرجع در منطقهای با آب و هوای مرطوب
مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که معادالت مبتنی بر
تابش میتواند بهعنوان روشهای عملی و مناسب برای تخمین
تبخیر و تعرق مرجع در مناطق مرطوب جنوب شرقی آمریکا مورد
استفاده قرار گیرند Zhendong et al. (2017) .روند تبخیر و تعرق
مرجع و عوامل موثر بر آن را در حوضه غربی رودخانه لیائو چین
مورد بررسی قرار دادند .در این مطالعه از اطالعات  15ایستگاه
هواشناسی در ناحیه خشک و نیمهخشک حوضه رودخانه لیائو
چین از سال  1960تا  2012استفاده شد .نتایج نشان داد که در
مقیاس زمانی ساالنه ،پارامتر تابش خورشید و در مقیاس زمانی
فصلی ،سه پارامتر میانگین دمای هوا ،حداکثر دمای هوا و رطوبت
نسبی بهعنوان اثرگذارترین پارامتر بر مقدار  ETrefدر فصل بهار،
تابستان ،زمستان و پاییز شناخته شدندFeng at al. (2017) .
تغییرات مکانی و زمانی تبخیر و تعرق مرجع در بازه زمانی -1954
 2013در جنوب غربی چین را مورد مطالعه قرار دادند .در این
3
مطالعه از آزمون من-کندال ،2روند خطی ،تحلیل موجک مورلت
و روشهای درونیابی وزن و فاصله معکوس برای تحلیل استفاده
شد .صمدی و مجدزاده ( )1383به بررسی و مقایسه مقادیر تبخیر
و تعرق مرجع حاصله از الیسیمتر با مقادیر تبخیر و تعرق مرجع
حاصله از روشهای تجربی بالنی کریدل ،ترنث وایت و پنمن-
مانتیث در شهر کرمان پرداخته و نتیجه گرفتند که معادله بالنی
کریدل مناسبترین روش برای برآورد مقدار تبخیر و تعرق در
مناطق خشک است.

افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و همچنین
محدودیت منابع آب و خاک ضرورت پایداری در توسعه کشاورزی
را در شرایط اقلیمی ایران آشکار میسازد .در میان اجزای مختلف
چرخه هیدرولوژیکی ،تقریب دقیق مقدار تبخیر و تعرق ،شاید
بهدلیل تعامل پیچیده آن با سیستم خاک-گیاه-اتمسفر امری
دشوار بوده و برآورد دقیق  ET0برای تخمین نیاز آبیاری خالص،
برنامهریزی منابع آب منطقهای و مدیریت و مدلسازی تغییرات
آب و هوایی ضروری است .تبخیر و تعرق به دو روش مستقیم
(استفاده از الیسیمتر) و غیرمستقیم اندازهگیری میشود ولی
بهمنظور صرفهجویی در وقت و هزینه ،بیشتر محققین از روشهای
غیرمستقیم برای برآورد میزان تبخیر و تعرق استفاده میکنند.
این روشها مبتنی بر اطالعات هواشناسی منطقه ،ارتفاع و عرض
جغرافیایی هستند .روشهای غیرمستقیم برآورد تبخیر و تعرق به
سه دسته برپایه تشعشع ،انتقال جرم و درجه حرارت تقسیمبندی
میشوند .از بین همه این روشها ،روش پنمن-مانتیث بهعلت
دقت باالی این روش در تخمین تبخیر و تعرق ،در همه شرایط
آب و هوایی قابل کاربرد است .این روش بهعنوان روش استاندارد
از طرف سازمان فائو معرفی شده و برای ارزیابی سایر مدلهای
تجربی مورد استفاده قرار میگیرد .روش  FAO56-PMدر
حالحاضر بهطور گسترده بهعنوان روش مرجع در زمینه زراعت،
مدیریت آب و آبیاری و سایر زمینههای مرتبط برای تحقیق هدف
استفاده میشود (.)Alexandris et al., 2006
روش مورد استفاده برای تخمین مقادیر  ET0با نوع شرایط
آب و هوایی و اطالعات هواشناسی مورد استفاده تغییر میکند.
دادههای مورد نیاز از روشی بهروشی دیگر تغییر میکند .درصورت
عدموجود دادههای هواشناسی ،روشهای تجربی برای مکانهای
جدید با استفاده از مدل  FAO56-PMاستاندارد میشوند .ارزیابی
عملکرد روشهای مختلف تخمین  ET0توسط شمار زیادی از
محققان انجام شده است Yoder et al. (2005) .هشت معادله
مختلف تخمین  ET0در جنوب ایاالت متحده را مورد ارزیابی قرار
داده و نتیجه گرفتند که معادله تورک 1جایگزین مناسبی برای
مدل  FAO56-PMبوده در حالیکه معادله هارگریورز-ام  4برای
منطقه موردنظر انتخابی مناسب نبودNandagiri and Kovoor .
) (2006عملکرد هفت روش مختلف برآورد  ET0را در تمام شرایط
آب و هوایی هند مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند که روش
تورک دارای بهترین عملکرد استFooladmand et al. (2008) .
انواع مختلف معادالت هارگریوز را برای  14ایستگاه هواشناسی در
جنوب ایران با معادله  FAO56-PMبهعنوان معادله استاندارد
مورد مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند که معادله Hargreaves
 -M4برای شرایط آب و هوایی مرطوب و باد کم یک گزینه مناسب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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) Xing et al. (2018روشهای تجربی پرستلی-تیلور و پنمن-
مانتیث را برای تخمین  ET0با روش تشت تبخیر در ایستگاه
ساحلی پژوهشگاه کشت سیب زمینی کانادا مورد مقایسه قرار
دادند و نتیجه گرفتند که روش تشت تبخیر ،تخمین کمتری از
 ET0نسبت بهروشهای پرستلی-تیلور و پنمن-مانتیث ارائه
میدهد Kaya and Salih (2012) .مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل
را در ناحیه ایگدیر ترکیه با استفاده از معادالت مختلف تخمین
ضریب تشت تبخیر برآورد نمودند و در مقایسه مقادیر حاصله با
معادله فائو -پنمن-مانتیث نتیجه گرفتند که روش اشنایدر در
مقیاس ماهانه عملکرد خیلی خوبی داردNaseri et al. (2000) .
مقادیر تبخیر و تعرق مرجع را با استفاده از روشهای مختلف
تجربی برآورد نموده و سپس مقادیر حاصله را با نتایج حاصل از
الیسیمتر مورد مقایسه قرار داده و نتیجه گرفتند که روشهای
بالنی کریدل و تشت تبخیر برای برآورد  ET0در این منطقه
مناسب هستند.
با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده هیچ گزارشی
مبنی بر مطالعات انجام شده برای ارزیابی عملکرد روشهای
تخمین تبخیر و تعرق بر پایه انتقال جرم ،دما و تشعشع در مناطق
سردسیر و نیمهمرطوب در ایران وجود ندارد .عالوهبر این بسته به
شرایط خاص آب و هوایی نوع پارامترهای اثر گذار و معادله تجربی
مناسب در برآورد تبخیر و تعرق نیز متفاوت است .از اینرو به
منظور بررسی انطباق هر یک از روشهای تجربی با شرایط اقلیمی
نیمه مرطوب معتدل سرد و همچنین میزان انطباق آنها با فصول
گرم و سرد سال به صحتسنجی ،ارزیابی و مقایسه هر یک از این
معادالت پرداخته شد .بدین منظور این مطالعه در قابل چهار
هدف )1 .محاسبه الگوهای ماهانه ،ساالنه و فصلی سری  ET0در

جنوب غربی ایران ،استان چهارمحال و بختیاری از سالهای
 1995تا  )2 ،2017اندازهگیری روندهای ماهانه ،ساالنه و فصلی
سریهای  ET0بین سالهای  1995تا  )3 ،2017تعیین یک
جایگزین مناسب برای معادله استاندارد ( معادله پنمن-مانتیث)
و  )4ارائه یک رابطه ساده با نیاز به حداقل دادههای هواشناسی
در مناطق دارای کمبود پارامتر هواشناسی تحت شرایط اقلیم نیمه
مرطوب و معتدل سرد پایهریزی شد.
 -2مواد و روشها
استان چهارمحال و بختیاری با مساحت  16532کیلومتر مربع
بین  31درجه و  9دقیقه تا  32درجه و  48دقیقه عرض شمالی
و نیز  49درجه و  28دقیقه تا  51درجه و  25دقیقه طول شرقی
قرار دارد .این استان در بخش مرکزی کوههای زاگرس واقع شده
است و دارای تنوع آب و هوایی بسیار بوده و شامل اقلیمهای نیمه
مرطوب معتدل سرد ،مرطوب معتدل سرد ،نیمه مرطوب کمی
سرد و اقلیم نیمه مرطوب بسیار گرم است .شهرهای مورد مطالعه
در این مقاله شامل شهرکرد ،بروجن ،فارسان و فرخشهر هستند
که دارای اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد میباشند .در این مطالعه
از دادههای هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک سازمان هواشناسی
شهرکرد ،بروجن ،فارسان و فرخشهر استفاده شده است .موقعیت
این ایستگاههای هواشناسی بوسیله بسته نرمافزاری Arc 10.2
 GISمشخص و در شکل  1آورده شده است .نام و موقعیت این
ایستگاهها در جدول  1نمایش داده شده است.

شکل  -1محل ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی و منطقه مورد مطالعه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -1مشخصات ایستگاههای سینوپتیک مورد استفاده
عرض جغرافیایی

ایستگاه

طول جغرافیایی
5050

3217

شهرکرد
بروجن
فارسان
فرخشهر

ارتفاع ()m

3158

5117

3215

5033

3217

5055

2050
2260
2059
2085

درجه حرارت :معادالت :ترنثوایت ،4بالنی کریدل ،5هارگریورز-
سامانی ،6اسکندل ،7هارگریورز-ام ،84فائو 24-بالنیکریدل،9
تراجکویک ،10راوازانی ،11معادالت بر پایه انتقال جرم :پنمن،12
ماهرینگر ،13بروکامپ و ونر ،14میر ،15راهور 16و دالتون 17و
معادالت بر پایه تشعشع شامل تورک ،فائو ،18 24-والنتیرز  1و 2
 ،19ترک اصالح شده ،20پریستلی-تیلور ،21ماکینک 22و ایرماک ،1
 2و  23 3تقسیمبندی شدند.

متغیرهای هواشناسی مورد استفاده در این پژوهش شامل
سرعت باد ،حداقل ،حداکثر و متوسط درجه حرارت هوا و حداقل،
حداکثر و متوسط رطوبت نسبی هوا ،تعداد ساعات تابش خورشید
و میزان بارندگی بوده که در جدول  2آورده شده است .این دادهها
از  4ایستگاه هواشناسی و به مدت  22سال جمعآوری شده است.
پردازش دادهها و تعیین موقعیت ایستگاهها با استفاده از
نرمافزارهای  Excelو  Arc GISانجام شد .در این مطالعه
روشهای محاسباتی مورد استفاده به سه دسته معادلههای برپایه

*

جدول  -2میانگین ماهانه تغییرات آب و هوایی در ایستگاههای شهرکرد ،بروجن ،فارسان ،فرخشهر از سالهای 1396-1374
پارامترها

واحد

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

Tmax

()˚C

16/5

22/3

28/3

32/9

32/4

29/9

24/5

16/3

9/9

6/4

6/8

12/2

Tmin

()˚C

2/1

6/2

9/1

13/4

13

9/7

5

1/2

-3/6

-7/2

-5/9

-2

Tmean

()˚C

9/3

14/3

19

23/2

22/7

19/8

14/7

8/7

3/1

-0/4

0/5

5/1

P

)(mm

1/8

0/5

0/1

0/02

0/01

0/03

0/1

1/3

1/9

1/4

1/8

1/5

RH

)(%

44/7

39/7

27/9

24/5

24/5

25/6

31/9

47/7

56/7

59/6

58/2

47/1

U2

)(m s-1

2/51

2/28

1/96

1/88

1/81

1/81

1/65

1/65

1/26

1/34

1/81

2/28

Rs

)(MJm-2d-1

18/6

21/98

25/94

25/2

23/98

21/88

17/76

13/03

10/25

10/28

12/06

15/81

n

hour

8/1

9/2

11/4

10/9

10/8

10/5

9/8

7/6

6/7

6/8

7/2

8/1

N

hour

12/6

13/3

13/8

13/6

13/3

12/3

11/7

10/3

10/3

10/4

11/2

11/9

Ra

)(MJm-2d-1

34/6

39/1

41/4

41

38/7

34/2

28/1

22/3

18/9

18/9

22/4

28/4

Rn

)(MJm-2d-1

10/50

15/00

15/43

15/36

14/27

11/95

8/43

5/28

3/58

3/60

5/15

7/91

*  :Tmaxدمای حداکثر Tmin ،دمای حداقل :Tmean ،دمای میانگین :p ،میزان بارندگی ( :RH ،)mmرطوبت نسبی :U2 ،سرعت باد در ارتفاع دو متری:Rs ،

تشعشع خورشیدی رسیده به زمین :n ،تعداد ساعات آفتابی :N ،حداکثر ساعات آفتابی :Ra ،تابش برون زمینی :Rn ،تابش خالص در سطح پوشش گیاهی

تعرق مرجع است و مقدار آن از رابطه زیر محاسبه میشود:

 -1-2معادالت تخمین تبخیر و تعرق مرجع
براساس عملکرد ،سادگی کاربرد و نیاز به حداقل دادههای
ورودی هواشناسی از  25معادله تخمین تبخیر و تعرق مرجع
استفاده شد و صحت عملکرد این معادالت در مناطق با اقلیم
نیمهمرطوب و معتدل سرد توسط معادله استاندارد و بینالمللی
(معادله پنمن -مانتیث) مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفت.

()1

)    (1  0.34U 2

ET0 

که  :ET0تبخیر و تعرق گیاه مرجع ( :Rn ،)mm d-1تابش خالص در
سطح پوشش گیاهی ( :T ،)MJm-2d-1متوسط دمای هوا در ارتفاع
 2متری از سطح زمین ( :U2 ،)˚Cسرعت باد در ارتفاع  2متری از
سطح زمین ( :ea-ed ،)m s-1کمبود فشار بخار در ارتفاع  2متری

 -1-1-2معادله پنمن – مانتیث ( معادله استاندارد)
این معادله بهعنوان معتبرترین روش برای تخمین تبخیر و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

) 0.408  (R n  G)   900 / (T  273)  U 2 (ea  ed
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از سطح زمین ( :Δ ،)kPaشیب منحنی فشار بخار (برحسب کیلو
پاسکال بر درجه سانتیگراد) :γ ،ضریب رطوبتی (کیلوپاسکال بر
درجه سانتیگراد) و  :Gشار گرما به داخل خاک ()MJm-2d-1
هستند.

24

 -3-2-2معادله روماننکو

 -2-2معادالت بر اساس درجه حرارت

این معادله توسط ) Oudin et al. (2005اصالح شده و فقط
نیاز به دادههای فشار بخار واقعی و اشباع و متوسط درجه حرارت
هوا دارد .در این معادله  :eaفشار بخار واقعی برحسب  kPaو :es
فشار بخار اشباع برحسب ( )kPaهستند.

معادالت براساس درجه حرارت از اولین معادالتی بودند که
برای تخمین تبخیر و تعرق مورد استفاده قرار گرفتند .معادلههای
مورد استفاده در این مطالعه در ادامه آورده شده است.
 -1-2-2معادله هارگریوز-سامانی

 -4-2-2معادله ترنثوایت

معادله هارگریوز و سامانی یک روش تجربی مبتنی بر تابش
است و در مناطقی که دارای دادههای آب و هوایی محدود هستند
مورد استفاده قرار میگیرد .در این معادله فقط نیاز به پارامتر
دمای هوا است و مقدار تبخیر و تعرق در آن با استفاده از رابطه
زیر محاسبه شد:

اساس این معادله در تعیین میزان تبخیر و تعرق ،دمای
متوسط ماهانه است و میزان تبخیر و تعرق با این روش بهصورت
زیر تعیین میشود.

که  :Tدمای متوسط هوا در دوره مورد نیاز ( )˚Cمثالً روزانهTmax ،

و  :Tminحداکثر و حداقل دمای هوا در دوره مورد نظر ( )˚Cو :Ra
تابش خورشیدی ( )mm/dهستند.

که  :ET0برحسب  :I ،mm/monthنمایه حرارتی سال است که از
جمع نمایههای حرارتی ماهانه در طی سال بهدست میآید:a ،
ضریب وابسته به  :T ،Iمتوسط دمای هوا ( )oCدر ماه موردنظر و
در صورتیکه متوسط دمای هوا در یک ماه صفر یا منفی باشد
مقدار  ( T )1.51برای آن ماه صفر است و  :Nmضریب اصالحی برای

 -2-2-2معادله بالنی کریدل
این روش توسط  Pruittواسنجی شده و برای تخمین تبخیر
و تعرق مرجع به صورت زیر ارائه شده است:
()3

5

ماههای مختلف سال است .چون معادله ترنثوایت برای محاسبه
تبخیر و تعرق در هریک از ماهها بر این فرض استوار است که هر
ماه  30روز و هر روز  12ساعت روشنایی داشته باشد .بنابراین اگر
تعداد روزهای هر ماه و تعداد ساعات روشنایی در ماههای مختلف
سال متفاوت باشد ،الزم است مقدار  ET0با استفاده از ضریب
اصالحی  Nmکه مقادیر آن در مراجع موجود است تصحیح شود.

ET0  a  b  P(0.46T  8.13) 

که  :Pمتوسط ساعات روشنایی هر روز در ماه موردنظر تقسیم بر
کل ساعات روشنایی سال ضربدر  100و  aو  :bضرایب اقلیمی
هستند.

 -5-2-2معادله اسکندل
(-3الف)

n
 1.41
N

a  0.0043(RH min ) 

()6

این معادله بسیار ساده است که فقط به متوسط درجه حرارت
روزانه هوا وابسته است .در این معادله :RH :درصد رطوبت نسبی
هوا و  :Tمتوسط درجه حرارت روزانه ( )oCهستند.

(-3ب)

که  :nتعداد ساعات واقعی آفتاب :N ،حداکثر ساعات ممکن تابش
آفتاب :RHmin ،حداقل رطوبت نسبی (درصد) و  :U2سرعت باد در
طول روز در ارتفاع  2متری از سطح زمین ( )m s-1هستند.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

T
ET0  16
RH

 -6-2-2روش فائو 24-بالنیکریدل ( Allen and Pruitt,

)1986
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 -3-3-2معادله Valiantzas 2

()7

)ET0  a  bP(0.46T  8.13)(1  0.0001E

که  :Eارتفاع ( b ،a ،)mو  Pضرایب تجربی همانند روش بالنی
کریدل هستند.

()13

 -7-2-2معادله تراجکویک
()8

که  :φعرض جغرافیایی برحسب رادیان است.

ET0  0.0023  R a  (T  17.8)(Tmax  Tmin )0.424

 -4-3-2معادله Valiantzas 1

 -8-2-2معادله راوازانی

()9

()14

 -9-2-2معادله هارگریورز-ام4
()10

در این دو معادله ) Kisi (2014پیشنهاد کرده است که برای
سهولت در محاسبات ،برای مقادیر خیلی کوچک  T<-9.5 0Cقدر
مطلق ترم  T+9/5درنظر گرفته شود .ولی )Valiantzas (2013
پیشنهاد کرده است که برای حالت  ET0=0 ،T<-9.5 0Cدرنظر
گرفته شود .در معادله  :T ،Valiantzas 1متوسط درجه حرارت
روزانه هوا ( :u2 ،)oCمتوسط سرعت باد در ارتفاع  2متری از سطح
زمین ( ،)m s-1هستند.

 -3-2معادالت برپایه تشعشع
در این مطالعه از  10معادله اندازهگیری تبخیر و تعرق برپایه
تشعشع استفاده شده است .این معادالت عبارتند از:
 -1-3-2معادله تورک

 -5-3-2معادله ایرماک 1
()11

 -6-3-2معادله ایرماک 2

که  :λگرمای نهان تبخیر ( )MJkg-1که در دمای  20درجه
سانتیگراد برابر با  2/45است :RH ،رطوبت نسبی هوا ( )%و :Rs
تشعشع خورشیدی رسیده به زمین (موج کوتاه) برحسب (مگاژول
بر مترمربع بر روز) هستند.

 -7-3-2معادله ایرماک 3
 -2-3-2معادله ماکینک
()12

R

 s  0.12
 

ET0  0.61

 -8-3-2معادله ()FAO24-Radiation
که  :Δشیب منحنی فشار بخار (برحسب کیلو پاسکال بر درجه
سانتیگراد) است.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 -9-3-2معادله پریستلی-تیلور ()PT
 -7-4-2معادله ماهرینگر

که  :Rnتابش خالص در سطح پوشش گیاهی ( )MJm-2d-1است.
 -5-2آمارههای خطا

 -10-3-2معادله تورک اصالح شده

مرشدی و همکاران ( )1396در مطالعه خود به مقایسه
دادههای الیسیمتری و برخی از معادالت تجربی برآورد تبخیر و
تعرق در دشت شهرکرد پرداختند .نتایج آنها نشان داد که دو
مدل هاگریورز-سامانی و پنمن-مانتیث در مقایسه با داده
الیسیمتری از دقت خوبی برخوردار است .پریسای و همکاران
( )1396با ارزیابی معادلههای مختلف تجربی برآورد تبخیر و تعرق
گیاه مرجع در شرایط وجود و عدم وجود برخی پارامترهای
هواشناسی در دشت شهرکرد نشان دادند که در صورت عدموجود
دادههای الیسیمتری ،معادله پنمن-مانتیث از دقت خوبی
برخوردار است .بر این اساس عملکرد و کارایی روشهای مختلف
برآورد تبخیر و تعرق در مقایسه با معادله پنمن-مانتیث مورد
ارزیابی قرار گرفت .به این منظور ارزیابی دقت روشهای جایگزین
معادله تبخیر و تعرق استاندارد و تجزیه و تحلیل نتایج از ریشه
میانگین مربع خطا ( ،)RMSEمیانگین مطلق خطا ( )MAEو
درصد خطای تخمین ( )PEبهره گرفته شد .روابط MAE ،RMSE
و  PEدر ادامه ارائه شدهاند:

واحدهای  Rs ،ET0و  Tهمانند واحدهای معادله فائو-پنمن-
مانتیث است.
 -4-2معادالت براساس انتقال جرم
معادالت مبتنی بر انتقال جرم عموماً معادالت سادهای
هستند .این معادالت اساساً براساس قانون گاز دالتون هستند و
تعدادی از معادالت انتقال جرم که در این مطالعه از آنها استفاده
شده است به شرح زیر ارائه شدهاند:
 -1-4-2معادله میر

که  esو  :eaفشار بخار اشباع و فشار بخار واقعی ( )mmHgهستند.
 -2-4-2معادله پنمن

که  esو  eaبرحسب  u ،mmHgبرحسب  mile/dayو  ET0برحسب
 mm d-1هستند.

که  :Piتبخیر و تعرق تخمین زده شده توسط معادالت مختلف،
 :Oiتبخیر و تعرق تخمین زده شده واقعی (معادله پنمن-مانتیث)
 :Pavمیانگین تبخیر و تعرق تخمین زده شده :Oav ،میانگین  Oiو
 :nتعداد دادهها هستند.

 -3-4-2معادله راهور

 -5-4-2معادله دالتون

 -3نتایج و بحث

 -6-4-2معادله بروکمن و ونر

مقادیر  ET0میانگین ماهانه محاسبه شده از مدل  FAO56-PMو
روشهای برپایه انتقال جرم ،تشعشع و درجه حرارت برای بازه
زمانی  22سال در شکلهای  2تا  4آورده شدهاند.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -2مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه محاسبه شده با روشهای مختلف براساس روش انتقال جرم و روش استاندارد در بازه زمانی  22سال

شکل  -3مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه محاسبه شده با روشهای مختلف براساس درجه حرارت و روش استاندارد در بازه زمانی  22سال

شکل  -4مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه محاسبه شده با روشهای مختلف براساس تشعشع و روش استاندارد در بازه زمانی  22سال

برطبق شکلهای  2تا  4حداکثر مقدار تبخیر و تعرق مرجع
در ماههای فروردین و اردیبهشت مشاهده شده است .این امر
میتواند بهعلت درجه حرارت بیشتر در این دو ماه نسبت به
ماههای دیگر باشد .بنابراین می توان انتظار داشت که تبخیر و
تعرق در مقیاس زمانی ماهانه متفاوت از مقیاس زمانی فصلی و
ساالنه تغییر کند (.)Yihdego and Webb, 2018
مقادیر دادههای تبخیر و تعرق ساالنه با استفاده از دادههای
تبخیر و تعرق روزانه محاسبه شدند .در مقیاس زمانی ساالنه ،نتایج
نشاندهنده روند افزایشی تبخیر و تعرق در طی بازه زمانی 22

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ساله را با زمان نشان میدهد (شکل  .)5نتایج همچنین نشان داد
که نرخ افزایش تبخیر و تعرق در این بازه زمانی  22ساله از مقدار
 2/18به مقدار  5/14میلیمتر بر روز رسیده است (در حدود 2/5
میلیمتر بر روز) .نرخ تغییرات درجه حرارت ساالنه در بازه زمانی
 22ساله در شکل  6نشان داده شده است .نتایج نشان داد که
درجه حرارت در حدود  5درجه سانتیگراد افزایش یافته است و
این افزایش دما منجر به افزایش نرخ تبخیر و تعرق در این سالها
شده است.
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شکل  -5روند تغییرات تبخیر و تعرق در بازه زمانی 1396-1374

شکل  -6روند تغییرات درجه حرارت در بازه زمانی 1396-1374

مقایسه روشهای مختلف نشان میدهد که در بین معادالت
برپایه درجه حرارت ،تمامی روشها بهجز روش ترنثوایت منجر
به برآورد بیشتر مقدار  ET0در مقایسه با روش استاندارد پنمن-
مانتیث شدهاند .بهنظر میرسد که در بین همه معادالت برپایه
درجه حرارت ،معادله هارگریورز-ام  4عملکرد بهتری در مقایسه
با معادله  FAO56-PMدارد (شکل  .)3برخالف هارگریورز-ام ،4
معادله هارگریورز مقدار  ET0را نسبت به روش استاندارد بیشتر
برآورد میکند .تخمین بیشتر مقدار تبخیر و تعرق با استفاده از
معادله هارگریورز و در اقلیم مرطوب نیز توسط پزوهشگران
مختلفی تایید شده است (Yoder et al., Jensen et al., 1997
; .)2004; Landeras et al., 2008در میان معادالت بر پایه انتقال
جرم و تشعشع ،دو معادله بروکامپ و فائو 24-نتایج ضعیفتری
در مقایسه با  FAO-56داشتند در حالیکه معادالت پریستلی-
تیلور و میر عملکرد بهتری در تخمین مقدار تبخیر و تعرق در
مقایسه با  FAO56-PMداشتند.
بهمنظور مقایسه مقادیر ماهانه  ET0با استفاده از معادالت
برپایه درجه حرارت ،مقدار  ET0بهواسطه این معادالت محاسبه
شد و سپس مقادیر متوسط  ET0برای  22سال در مقابل مقادیر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

بهدست آمده از روش  FAO56-PMترسیم شد (شکل .)7
تخمین تبخیر و تعرق توسط همه معادالت برپایه درجه
حرارت همبستگی باالیی با معادله  FAO56-PMداشته (-0/99
 .)R2=0/90نتایج بهدست آمده از شکل  7نشان میدهد که
بیشترین تفاوت با خط  1:1مربوط به دو روش اسکندل و فائو-
 24بالنیکریدل بهترتیب با شیبهای  3/14و  1/87و کمترین
تفاوت با خط  1:1مربوط به روش ترنثوایت با شیب  0/9است.
در بین معادالت برپایه درجه حرارت ET0 ،تخمین زده شده
بهوسیله معادالت تراجکویک و هارگریورز-ام 4بهترین تطابق را با
مقدار  ET0بهدست آمده با معادله )R2=0/99( FAO56-PM
داشتند .مقایسه معادالت برپایه انتقال جرم با معادله فائو-پنمن-
مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه در شکل  8نمایش داده شده است.
مقایسه روشهای مختلف برپایه انتقال جرم در مقیاس زمانی
ماهانه نشان میدهد که روش میر بر خط  1:1کامالً منطبق بوده
و مقدار باالی ضریب تبیین  0/93حاکی از دقت باالی این مدل
در میان روشهای مورد بررسی است .سپس روشهای راهور و
دالتون با شیبهای خط  1/13و  1/14کمترین اختالف را با روش
استاندارد دارند .روشهای پنمن و ماهرینگر با شیبهای خط
29
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شیب خط  1/66بوده و این روش دارای عملکرد پایینی در تخمین
تبخیر و تعرق است.

 0/61و  0/9پایینتر از خط  1:1قرار داشته و این روشها منجر
به برآورد کمتر مقدار تبخیر و تعرق در مقایسه با مقدار واقعی
میشوند .بیشترین اختالف با خط  1:1مربوط به روش بروکامپ با

شکل  -7رابطه بین تخمین مقادیر تبخیر و تعرق معادالت برپایه درجه حرارت در مقابل روش  FAO56-PMدر مقیاس زمانی ماهانه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -8رابطه بین روشهای تخمین تبخیر و تعرق برپایه انتقال جرم در مقابل روش فائو-پنمن-مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه

مقایسه بین روشهای مختلف تخمین  ET0برپایه تشعشع در
مقابل روش پنمن-مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه در شکل 9
ترسیم شده است .نتایج نشان داد که روشهای ایرکاک 3 ،2 ،1
و تورک بهترتیب با شیب خط  0/75 ،0/74 ،0/86و  0/61منجر
به برآورد کمتر مقدار تبخیر و تعرق در مقایسه با روش پنمن-
مانتیث میشوند در حالیکه روشهای فائو  ،24والنتیرز  1و 2
بهترتیب با شیب خط  2/31و  1/34و  1/25منجر به تخمین
بیشتر تبخیر و تعرق نسبت به روش پنمن-مانتیث میشوند.
مقایسه روشهای مختلف بر پایه تشعشع حاکی از اختالف
حداکثری روش فائو ( 24شیب خط  )2/31با مقادیر پنمن-مانتیث
(خط  )1:1دارد.
بهطور کلی ،مقایسه نتایج نشان داد که معادالت برپایه
تشعشع بدترین عملکرد را در بین روشهای ارزیابی تخمین ET0
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دارند و روشهای برپایه انتقال جرم و درجه حرارت مناسبترین
روشها برای تخمین تبخیر و تعرق در اقلیمهای نیمه مرطوب
معتدل سرد هستند .مقایسه تخمین مقادیر متوسط ماهانه ET0
نشان داد که در روشهای تخمین  ET0برپایه انتقال جرم
پارامترهای فشار بخار اشباع ،فشار بخار واقعی و سرعت متوسط
روزانه باد ،پارامترهای اثرگذارتری در مقایسه با پارامترهای
همچون تابش خالص خورشیدی و متوسط درجه حرارت روزانه
هوا در روشهای برپایه تشعشع در اقلیمهای نیمه مرطوب معتدل
سرد هستند .برطبق مقادیر  RMSEو  ،MAEپنج مدل پریستلی-
تیلور ،میر ،تراجکویک ،پنمن-مانتیث ،ایرماک  1و هاگریورز-ام4
در مقیاس زمانی ماهانه انتخاب شدند که در شکل  10نمایش
داده شدهاند.
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شکل  -9رابطه بین معادالت تخمین تبخیر و تعرق برپایه تشعشع در مقابل روش فائو-پنمن-مانتیث در مقیاس زمانی ماهانه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

32

سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 1399

شکل  -10مقایسه مقادیر متوسط تبخیر و تعرق ماهانه  22ساله برای پنج مدل با عملکرد باالتر از میان  31روش تخمین تبخیر و تعرق

جدول  4خالصه نتایج عملکرد آماری روشهای برپایه
تشعشع ،انتقال جرم و درجه حرارت در مقابل روش FAO56-PM
را برای تخمین تبخیر و تعرق در مقیاس زمانی ساالنه در بازه
زمانی مورد مطالعه ( )2017-1995نشان میدهد .در میان
روشهای برپایه انتقال جرم ،روش میر (MAE=0/44 ، PE=%0/68
و  ،)RMSE=0/49در میان روشهای برپایه درجه حرارت،
هارگریورز-ام MAE=0/16 ، PE=%5/13( 4و ،)RMSE=0/18
تراجکویک ( MAE=0/17 ،PE= %5/39و  )RMSE=0/19و در میان
روشهای برپایه تشعشع پریستلی-تیلور (،PE=%1/44
 MAE=0/21و  )RMSE=0/24بهترین عملکرد را در برآورد تبخیر
و تعرق در مقایسه با روش پنمن-مانتیث داشتند .صرفنظر از
تعداد پارامترهای ورودی هواشناسی بهمنظور تخمین تبخیر و
تعرق و در مقیاس زمانی ساالنه ،روشهای برپایه درجه حرارت
خطای بیشتری ( RMSEباالتری )4/96 mm day-1 ،در میان سه
روش ذکر شده (یعنی روشهای برپایه درجه حرارت ،انتقال جرم
و تشعشع) داشته و در این میان دو روش هارگریورز-ام 4و
تراجکویک خطای کوچکتری نسبت به دیگر معادالت دارند
(جدول .)4بررسی پارامترهای ورودی مورد استفاده در این دو
روش نشان میدهد که این دو روش دارای  4پارامتر ورودی برای
تخمین تبخیر و تعرق هستند ،ولی لزوماً تعداد کمتر پارامتر
ورودی همیشه منجر به برآورد دقیقتر تبخیر و تعرق نمیشود
(برای مثال روش  .)Schendelاین نتیجه با نتایج بهدست آمده
توسط ) Antonopoulos and Antonopoulos (2017مطابقت
دارد.
نتایج بهدست آمده در جدول  4حاکی از اختالف بهترتیب
 1/05mm d-1و  0/51 mm d-1روشهای پنمن و ماهرینگر
(معادالت برپایه انتقال جرم) با روش فائو-پنمن-مانتیث است .اما
این اختالف برای روش  Brockampبیشتر است (.)1/77 mm d-1
در بین معادالت برپایه انتقال جرم روش  Meyerبا MAE=0.44
 mm day-1بهترین عملکرد را در تخمین تبخیر و تعرق دارد .در
بین معادالت برپایه درجه حرارت ،معادالت FAO24- ،Schendel
 Romanenko ،Blaney-Criddleو  Ravazzaniبا درصد خطای

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تخمین ( )PEبهترتیب با  40/04 ،58/91 ،94/45و  50/95درصد
منجر به برآورد بیشتر تبخیر و تعرق در مقایسه با روش پنمن-
مانتیث شده در حالیکه معادله ترنثوایت با متوسط درصد خطای
تخمین  42/58منجر به برآورد کمتر مقدار تبخیر و تعرق میشود.
وجود مقدار اختالف  -1/36بین مقدار برآورد شده و مقدار واقعی
(پنمن-مانتیث) نیز داللت بر این امر دارد .معادالت فائو 24-و
تورک با متوسط درصد خطای  71/96و  57/42در بین روشهای
برپایه تشعشع عملکرد ضعیفتری در برآورد تبخیر و تعرق و در
نواحی با اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد نشان دادندDjaman .
) et al., (2015بیان کردند که معادالت راوازانی ،هارگریورز،
تراجکویک و هارگریورز اصالح شده بهطور سیستماتیک مقدار
تبخیر و تعرق را بیشتر از مقدارروش فائو-پنمن -مانتیث برآورد
نموده در حالیکه دو معادله ماکینک و تورک منجر به برآورد
کمتر مقدار تبخیر و تعرق میشوند.
بهمنظور بررسی عملکرد معادالت مختلف برآورد تبخیر و
تعرق (روشهای برپایه درجه حرارت ،انتقال جرم و تشعشع) در
مقیاس زمانی فصلی در مقایسه با روش پنمن-مانتیث ،عملکرد
آماری این معادالت در جدول  5آورده شده است .نتایج نشان داد
که کمترین و بیشترین خطا در تخمین مقدار تبخیر و تعرق مرجع
بهترتیب متعلق به دو فصل پاییز و بهار است .در فصلهای زمستان
و پاییز روشهای تورک ،تورک اصالح شده و ترنثوایت مقدار
تبخیر و تعرق را بیشتر از روش پنمن-مانتیث تقریب میزنند .در
حالیکه برای فصلهای بهار و تابستان معادالت Ravazzani,
Brockamp, Penman, FAO 24-Blaney-Criddle, FAO 24,
IRMAK 3, Valiantzas 1, Schendel, Thornthwaite, Turc

مقدار تبخیر و تعرق را بیشتر از روش پنمن-مانتیث تقریب زدند.
نتایج بهدست آمده توسط معادالت برپایه انتقال جرم در فصل
زمستان مشابه روش پنمن-مانتیث بود .بیشترین مقدار تبخیر و
تعرق بهوسیله روش  Schendelدر فصل تابستان تخمین زده شد.
براساس نتایج بهدست آمده و پارامترهای مورد استفاده در
معادالت مختلف ،در فصل زمستان پارامترهای متوسط درجه
حرارت روزانه و تابش خورشیدی ( )Rsموثرترین پارامترها بر
میزان تبخیر و تعرق هستند .اما در فصلهای بهار ،تابستان و پاییز
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مقیاس زمانی ساالنه و فصلی از خود نشان دادند .دو روش
هارگریورز-ام 4و تراجکویک در مقیاس زمانی فصلی (همه فصلها
به جز فصل زمستان) تطابق خیلی خوبی با روش پنمن-مانتیث
داشتند .پارامترهای مورد استفاده در روشهای هارگریورز-ام 4و
تراجکویک (روشهای برپایه درجه حرارت) شامل حداکثر و
حداقل دما ،متوسط درجه حرارت روزانه و تابش خورشیدی ()Rs
است که میتواند اثر بیشتری بر مقدار برآورد تبخیر و تعرق در
این مقیاس زمانی داشته باشد.

تابش برونزمینی ( )Raو حداکثر و حداقل درجه حرارت هوا
پارامترهای اثرگذار بر برآورد و تعرق بودند .ریشه میانگین مربعات
خطا و میانگین مطلق خطا برای هر  31روش محاسبه و مشخص
شد که روشهای که برای تخمین تبخیر و تعرق نیاز به
پارامترهای بیشتری دارند ،مقادیر  RMSEو  MAEکمتری دارند.
در حالیکه روشهایی که نیاز به پارامترهای کمتری در محاسبه
 ET0دارند مقادیر  RMSEو  MAEبیشتری دارند .این الگو در هر
دو مقیاس زمانی فصلی و ساالنه مشاهده شد .بنابراین روشهای
پریستلی-تیلور ،میر و هارگریورز-ام  4خطای بسیار کمی را در

جدول  -4عملکرد آماری روشهای برپایه تشعشع ،درجه حرارت و انتقال جرم در مقابل فائو-پنمن-مانتیث جهت تخمین تبخیر و تعرق ساالنه در
بازه زمانی مورد مطالعه ()2017-1995
)MAE (mm day-1

)PE (%

*Δ

ماهرینگر

0/63

0/51

16/13

-0/51

دالتون

0/58

0/48

7/36

0/24

روهور

0/55

0/45

6/69

0/23

پنمن

1/24

1/05

33/06

-1/05

بروکامپ

2/16

1/77

54/88

1/76

میر

0/49

0/44

0/68

0/03

هاگریوز-ام4

0/18

0/16

5/13

-0/16

راوازانی

1/92

1/64

50/95

1/64

تراجکویک

0/19

0/17

5/39

-0/17

اسکندل

4/96

3/53

94/45

3/04

ترنتوایث

1/40

1/36

42/58

-1/36

رومننکو

1/51

1/29

40/04

1/29

بالنیکریدل

1/12

0/88

20/09

0/65

هاگریورز

0/71

0/57

17/75

0/58

فائو-24-بالنیکریدل

2/39

1/91

58/91

1/9

پریستلی -تیلور

نام روش

)RMSE (mm day-1
براساس انتقال جرم

بر اساس درجه حرارت

بر اساس تشعشع
0/24

0/21

1/44

0/05

فائو24-

3/18

2/48

71/96

2/32

ایرماک 3

0/95

0/85

26/62

-0/84

ایرماک 2

0/54

0/39

9/45

-0/29

ایرماک 1

0/34

0/25

6/69

-0/21

والنتیرز 1

1/07

0/92

28/25

0/92

والنتیرز 2

0/88

0/74

22/84

0/74

ماکینگ

0/53

0/41

12/51

-0/39

تورک

1/95

1/83

57/42

-1/84

تورک اصالحشده

0/56

0/44

14/02

-0/44

* :Δتفاوت بین مقادیر تبخیر و تعرق ساالنه برآورد شده از هر روش با روش پنمن-مانتیث

در مقیاس زمانی فصلی روشهای بر پایه دما شامل
هارگریورز-ام 4با مقدار خطای  RMSE=0.49 mm d-1و
تراجکویک با مقدار خطای ( )RMSE=0/18 mm d-1بهترتیب
دارای عملکرد باالتری در مقایسه با روش فائو-پنمن-مانتیث
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

هستند.
در میان روشهای مختلف ،روش هارگریورز-ام 4نتایج بهتری
در هر دو مقیاس زمانی سالیانه و فصلی داشته است و بنابراین
میتواند جایگزین مناسبی برای برآورد تبخیر و تعرق بهویژه
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در دادههای ورودی مورد نیاز با معادله هارگریورز-ام 4تعیین
نمود .آنها همچنین نشان دادند که تفاوت مکانی قابلتوجهی در
عملکرد این معادله در دو اقلیم مرطوب و خشک وجود ندارد.

درصورت عدم اطالعات کافی موردنیاز در این دو مقیاس زمانی
باشد Vicente-Serrano et al. (2014) .بیان کردند که میتوان
مقدار  ET0را در مناطقی با اقلیم مرطوب و درصورت محدودیت

جدول  -5آمارههای خطای فصلی روشهای مختلف جهت تخمین تبخیر و تعرق در مقایسه با روش پنمن – مانتیث
فصل

روش
ماهرینگر
هارگریوز ام 4
راوازانی
تراجکویک
بروکامپ
ماد تورک
دالتون
روهور
پنمن
میر
بالنی کریدل فائو 24
پریستلی -تیلور
هارگریوز

فصل

مقدار خطا

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE

1/07

0/41

0/15

0/42

1/08

0/43

0/15

0/45

0/27

0/13

0/06

0/18

0/27

0/13

0/06

0/19

1/99

2/91

1 /1

0/56

1/63

3/63

1/63

0/51

0/28

0/14

0/06

0/18

0/28

0/14

0/07

0 /2

1/49

3/62

1/47

0/49

2/09

2/92

1/19

0/59

0/36

0/27

0/19

0/96

0/36

0/29

0/27

0/98

0/34

0/94

0/48

0/17

0/41

0/94

0/54

0/19

0/32

0/89

0/44

0/16

0/38

0/89

0/49

0/18

1/58

1/68

0/53

0/42

1/64

1 /7

0/59

0/47

0/61

0/57

0/35

0/23

0/64

0/58

0/39

0/28

2/33

3/76

1/26

0/28

2/52

3/77

1 /5

0/45

0/31

0/21

0/22

0/08

0/32

0/26

0/22

0/11

0/65

1/13

0/42

0/11

1/05

1/83

0/62

0/44

فائو 24
ایرماک3
ایرماک 2
ایرماک 1
والنتیرز1
والنتیرز2
اسکندل
ماکینک
ترنت وایت
رومننکو
تورک
بالنی -کریدل

ارزیابی مقادیر خطای آماری محاسبه شده برای فصل زمستان
نشان میدهد که روشهای برآورد تبخیر برپایه تشعشع عملکرد
باالتر و دقت بیشتری در مقایسه با روشهای بر پایه دما دارد .از
میان این روشها دو روش ایرماک و تیلور-پریستلی  1با مقدار
خطای  MAE=0.08 mm d-1برازش خوبی داشته و دقت باالیی
در برآورد تبخیر و تعرق بعد از روش هارگریورز-ام( 4روش برپایه
دما) دارند.
برپایه جدول  4بهترین روشها برای برآورد مقدار  ET0در
فصلهای بهار ،تابستان و پاییز روشهای برپایه دما و بهترین روش
برای برآورد مقدار  ET0در فصل زمستان روشهای بر پایه تشعشع
هستند .در این مطالعه بهمنظور کاهش مقدار خطای برآورد ET0
و دستیابی به دقت باالتر ،دو معادله هارگریورز-ام 4و تراجکویک
بهعلت عملکرد باال انتخاب و بهینه شدند .این بهینهسازی تا
رسیدن به حداقل میزان مجموع مربعات خطا و بیشترین ضریب
تبیین بین دادههای مقادیر موجود (دادههای برآورد شده توسط
این دو روش ،معادلههای ( )8و ( ))10و برآورد شده (با استفاده

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

روش

مقدار خطا
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE
MAE
RMSE

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

3/26

4/92

1/23

0/53

3/63

0/26

0/22

0/11

0/99

1/43

0/51

0/43

1/04

1/44

0/53

0/46

0/428

0/91

0/11

0/14

0/502

0/93

0/12

0/14

0/332

0/52

0/09

0/08

0/371

0/55

0/11

0/08

1/244

1/55

0/6

0/27

1/258

1/55

0/69

0/39

0/693

1/34

0/75

0/18

0/755

1/34

0/82

0 /2

2/49

8/88

1/86

0/91

1/859

1/31

0/96

1/34

0/58

0/83

0/13

0/09

0/59

0/85

0/16

0/12

1/86

1/31

0/96

1/31

3/37

8/92

2/54

0/97

0/73

2/22

1/67

0/55

2/37

2/54

1/21

1 /3

2/36

2/53

1/18

1/28

0/84

2/23

1/75

0/57

0/84

1/82

0 /5

0/39

0/71

1/14

0/46

0/12

از مدل توانی و یا خطی) انجام شد:

نتایج نشان داد که معادالت توانی در مقایسه با معادالت خطی
دارای عملکرد باالتری هستند (جدول  .)6بنابراین معادلههای
بهینه شده زیر میتوانند مقدار  ET0را با دقت باالتر در اقلیمهای
سرد ،معتدل و نیمه مرطوب برآورد کنند.
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جدول  -6مقادیر آمارههای خطای مربوط به دو معادله بهینه شده تبخیر و تعرق
نام

)PE (%
5/13

MAE
0/15

RMSE
0/18

Trajkovic

5/39

0/16

0/19

Hargreaves-M4 linear optimized equation

4/9

0/08

0/09

Hargreaves-M4 power optimized equation

4/8

0/07

0/08

Trajkovic linear optimized equation

5/16

0/08

0/09

Trajkovic power optimized equation

5/16

0/08

0/08

Hargreaves-M4

از آنجایی که پارامترهای ورودی از قبیل دمای حداقل ،دمای
خداکثر و  RSبیشترین تاثیر را در برآورد مقدار  ET0داشتهاند.
بهمنظور سادهسازی برآورد  ET0در اقلیمهای سرد ،معتدل و نیمه
مرطوب دو معادله خطی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره
و براساس پارامترهای ورودی ذکر شده ارائه شد:

-

همانطور که در جدول  7نشان داده شده است ،معادالت
پیشنهادی (معادالت ( )34و ( ))35در مقایسه با دو معادله
هارگریورز-ام 4و تراجکویک از دقت باالیی برخوردار بودند.

-

جدول  -7مقادیر آمارههای خطای دو معادله ارائه شده براساس
رگرسیون خطی چند متغیره
نام
معادله ()34

MAE
0/15

RMSE
0/12

معادله ()35

0/09

0/11

-

 -4نتیجهگیری
 در مقیاس زمانی سالیانه روشهای هارگریورز-ام 4وتراجکویک (دو معادله برپایه دما) دو معادله مناسب برای
برآورد تبخیر و تعرق هستند .پس از آن دو روش پریستلی-
تیلور و ایرماک ( 1برپایه تشعشع) مطابقت کمتری با معادله
پنمن-مانتیث داشته و برای برآورد مقدار  ET0در جایگاه
پایینتری در مقایسه با دو روش قبلی قرار میگیرند.
 در مقیاس فصلی ،مقایسه روشهای مختلف برآورد تبخیر درفصل تابستان ،بهار و پاییز نشان میدهد که مشابه با مقیاس
سالیانه دو معادله هارگریورز-ام 4و تراجکویک دارای کمترین
مقدار خطا ( RMSEو  )MAEو باالترین ضریب تبیین
هستند .نتایج همچنین نشان داد که کمترین و بیشترین
مقادیر خطای محاسبه شده در برآورد  ET0بهترتیب مربوط
به دو فصل پاییز و بهار است.
 ارزیابی آماره خطای محاسبه شده در فصل زمستان نشان دادنشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

-

-
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که روشهای برپایه تشعشع عملکرد و دقت باالتری در مقایسه
با روشهای برپایه دما دارند.
در بازه زمانی ماهانه ،از میان روشهای بر پایه انتقال جرم سه
روش دالتون ،راهور و میر تطابق بیشتری با روش پنمن-
مانتیث داشته است .در مقایسه با شیب خط  ،1:1بیشترین
تفاوت معنیدار آماری مربوط به روش بروکامپ با شیب خط
 1/66است .در حالیکه شیب بهدست آمده برای دو روش
پنمن و ماهرینگر بهترتیب  0/61و  0/9بهدست آمده است که
حاکی از عملکرد ضعیف روش بروکامپ در مقایسه با دو روش
مذکور در برآورد  ET0است.
در میان روشهای برپایه دما در مقیاس زمانی ماهانه ،نتایج
نشان داد که روشهای هارگریورز-ام  4و تراجکویک تطابق
بیشتری با روش پنمن-مانتیث داشته و دیگر روشها مقدار
تبخیر و تعرق را بیشتر از روش پنمن-مانتیث تخمین میزنند
و تنها در میان این روشها ،روش ترنثوایت برآورد کمتری از
میزان تبخیر و تعرق در مقایسه با روش استاندارد دارد.
در مقیاس زمانی ماهانه ،در میان روشهای برپایه تشعشع،
روشهای فائو  24و تورک بدترین عملکرد و دو روش
پریستلی-تیلور و ایرماک 1بیشترین تطابق را با روش پنمن-
مانتیث داشتند .نتایج بهدست آمده همچنین نشان میدهد
که استفاده از اغلب معادالت برپایه تشعشع منجر به برآورد
کمتر مقدار تبخیر در مقایسه با روش استاندارد میشوند .برای
مثال میتوان به معادالت ماکینگ ،تورک اصالح شده و
ایرماک  3با مقادیر شیب کمتر از یک اشاره نمود ،اما
روشهای فائو Valiantzas 1 ،24-و  Valiantzas 2با شیب-
های بهترتیب  1/34 ،2/31و  1/25مقدار تبخیر و تعرق را
نسبت بهروش پنمن-مانتیث بیشتر برآورد کردند.
در مقیاس زمانی ماهانه ،مقادیر  ET0نشان داد که فشار بخار
اشباع ،فشار بخار واقعی و متوسط سرعت روزانه باد
پارامترهای موثرتری نسبت به پارامترهای همچون (تابش
خالص در سطح پوشش گیاهی (Rn :و متوسط درجه حرارت
روزانه هوا هستند.
در این مطالعه ،روشهای هارگریورز-ام 4و تراجکویک
بهصورت معادالت خطی و توانی برای اقلیمهای نیمه مرطوب
سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 1399

،"تبخیر فائو در حوضه آبریز شرق و جنوب شرق کشور
.16-1 ،)28(8 ،فصلنامه جغرافیای طبیعی
 "مقایسه تبخیر و تعرق،)1383( ،. ب، و مجدزاده،.ح،صمدی
محاسبه شده با فرمولهای تجربی و الیسیمتر در منطقه
 مجموعه مقاالت هشتمین سمینار سراسری آبیاری،"کرمان
.22-19 ، دانشگاه شهید باهنر کرمان،و کاهش تبخیر
،)1396( ،. ج، و محمدی،. ح، طباطبایی،. م، نادری،. م،مرشدی
"برآورد تبخیر و تعرق واقعی در مقیاس منطقهای به کمک
دادههای سنجش از دور در دشت شهرکرد (ب) مقایسه نتایج
 نسبت به برخی مدلهایMETRIC  وSEBAL مدلهای
-1 ،)3(21 ، نشریه علوم آب و خاک،"ریاضی تبخیر و تعرق
.13

.مانتیث بهینه شدند-معتدل سرد در مقایسه با معادله پنمن
 وMAE=0/079 نتایج نشان داد که معادله توانی با
 عملکرد بهتری در مقایسه با معادله خطیRMSE=0/08
.دارد
 دو معادله با متغیرهای، براساس رگرسیون خطی چند متغیره بهمنظور تخمین سادهتر تبخیر وRn  وTmin  وTmax شامل
 نتایج.تعرق در اقلیمهای نیمه مرطوب معتدل سرد ایجاد شد
)34(  بهویژه معادله،بهدست آمده نشان داد که این دو معادله
دقت قابلقبولتری در مقایسه با دیگر معادالت بهینه شده
.دارد
 سال در22  نرخ افزایش تبخیر و تعرق در طی بازه زمانی میلیمتر بر روز و نرخ افزایش درجه حرارت در این2/5 حدود
 بود که خود میتواند دلیلی بر افزایش نرخ5 oC مدت حدود
.تبخیر و تعرق در طی این بازه زمانی باشد
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Reliability is one of the important parameters in the process
of design and operation of water distribution networks.
Reliability index refers to the ability of the water distribution
network to supply water with standard quality, sufficient
quantity and within the appropriate pressure range for
consumers under normal and abnormal operating conditions.
Although many indicators have been provided by various
researchers to evaluate the reliability of water distribution
networks, so far this issue has not been taken into
consideration by consulting engineers and water and
wastewater companies in the design and operation of real
water distribution networks. In this study, after preparing a
calibrated hydraulic model for water distribution network of
Oshnaviyeh city in West Azarbaijan province, the reliability
of the mentioned network was evaluated. According to the
results, the average reliability index of the water distribution
network of Oshnaviyeh city during the day is 38.3, which
means stressful operating condition. Examination of the
reasons for the low reliability led to the identification of
weaknesses of this network such as inappropriate diameter of
some pipes, weakness in implementing pressure
management program, inappropriate status of pipe loops and
high amount of leakage (about 52 l/s). Improving the
reliability of the studied water distribution network requires
the implementation of rehabilitation and renovation
programs based on the suggestions proposed in this paper.
The results of this study showed that by evaluating the
reliability of water distribution networks, existing
weaknesses would be identified and their serviceability level
would be improved and customer satisfaction would be
increased.
Keywords: Water distribution networks, Hydraulic model,
Calibration, Reliability, WaterGEMS software.
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تهیه مدل هیدرولیکی و ارزیابی قابلیت اطمینان
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قابلیت اطمینان يکي از پارامترهای مهم در فرايند طراحي و بهرهبرداری از
 شاخص قابلیت اطمینان به توانايي شبکه توزيع آب.شبکههای توزيع آب است
 به مقدار کافي و در محدوده فشار مناسب،در تأمین آب با کیفیت استاندارد
برای مصرفکنندگان تحت شرايط بهرهبرداری نرمال و غیرنرمال اطالق
 اگر چه شاخصهای زيادی توسط محققین مختلف برای ارزيابي.ميشود
 اما تاکنون اين موضوع،قابلیت اطمینان شبکههای توزيع آب ارائه شده است
در طراحي و بهرهبرداری از شبکههای واقعي توزيع آب توسط شرکتهای
 در.مهندسین مشاور و شرکتهای آب و فاضالب مورد توجه قرار نگرفته است
اين پژوهش پس از تهیه مدل هیدرولیکي کالیبره شده برای شبکه توزيع آب
 اقدام به ارزيابي قابلیت اطمینان،شهر اشنويه واقع در استان آذربايجانغربي
 بر اساس نتايج بهدست آمده مقدار متوسط شاخص قابلیت.شبکه مذکور شد
 بود که38/3 اطمینان شبکه توزيع آب شهر اشنويه در طول شبانهروز برابر با
 بررسي داليل پايین بودن قابلیت.به معني وضعیت بهرهبرداری پرتنش است
اطمینان منجر به شناسايي نقاط ضعف و نارسايي اين شبکه شد که از جمله
 ضعف و نارسايي در اجرای برنامه،آنها ميتوان به قطر نامناسب برخي لولهها
 وضعیت نامناسب بخش حلقوی شبکه و مقدار باالی نشت از،مديريت فشار
 ارتقای قابلیت اطمینان شبکه توزيع. لیتر در ثانیه) اشاره نمود52 شبکه (حدود
آب مورد مطالعه مستلزم اجرای برنامههای اصالح و نوسازی شبکه بر اساس
 نتايج اين پژوهش نشان داد که.پیشنهادات ارائه شده در اين مقاله خواهد بود
با ارزيابي قابلیت اطمینان شبکههای توزيع آب ميتوان نقاط ضعف موجود را
شناسايي نموده و نسبت به ارتقاء سطح سرويسدهي آنها و افزايش
.رضايتمندی مشترکین اقدام نمود
 قابلیت، کالیبراسیون، مدل هیدرولیکي، شبکههای توزيع آب:کلمات کلیدی
.WaterGEMS نرمافزار

،اطمینان
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قابلیت ارتجاع،)Todini, 2000; Prasad and Park, 2004( 11
شاخص قابلیت ارتجاع اصالح شدهJayaram, 2006( 12؛ سلطاني،
 ،)1388شاخص اطمینانپذيری فازی( 13قاجارنیا،)1388 ،
شاخص قابلیت اطمینان کل گرهيShirzad and Tabesh, ( 14
 ،)2016شاخص قابلیت اطمینان کل لولهایShirzad and ( 15
16
 ،)Tabesh, 2016شاخص قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب
( ،)Shirzad and Tabesh, 2016شاخص قابلیت اعتماد (اطمینان)
تلفیقي شبکه( 17مهزاد و اصغری ،)1397 ،شاخص قابلیت
اطمینان فشار گرهي( 18ديني و تابش ،)1397 ،شاخص قابلیت
اطمینان کیفي گرهي( 19ديني و تابش ،)1397 ،شاخص قابلیت
اطمینان سرعت جريان لولهای( 20ديني و تابش )1397 ،و شاخص
قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب( 21ديني و تابش )1397 ،اشاره
نمود .اما استفاده از اين شاخصها برای ارزيابي شبکههای توزيع
آب واقعي و بزرگ تا به امروز فراگیر نشده است.
در اين پژوهش به ارزيابي قابلیت اطمینان يك شبکه واقعي
توزيع آب پرداخته شده و سعي شده است گامي در جهت کاربردی
نمودن شاخصهای قابلیت اطمینان در سطح شرکتهای آب و
فاضالب برداشته شود .در اين راستا با توجه به عدم وجود مدل
هیدرولیکي برای شبکه توزيع آب مورد نظر ،ابتدا اقدام به تهیه
مدل هیدرولیکي و کالیبراسیون آن شده و سپس فرايند مشخصي
برای ارزيابي قابلیت اطمینان شبکههای واقعي توزيع آب تعريف
شده است .پس از ارزيابي قابلیت اطمینان شبکه توزيع ،نقاط
ضعف آن مشخص شده و پیشنهادهايي در جهت بهبود وضعیت
موجود شبکه و ارتقاء قابلیت اطمینان آن ارائه شده است.

اصوالً مديريت بهرهبرداری از شبکهها در مواقع عادی که لولهها و
اجزای شبکه سالم بوده و تقاضاها در حد نرمال هستند ،چندان
کار پیچیدهای نیست .هنر اصلي مديريت وقتي نمود پیدا ميکند
که شرايط بحراني نظیر شکست اجزاء و يا تغییرات ناگهاني مکاني
و يا زماني در تقاضا رخ داده باشد .ارزيابي دقیق و واقعي رفتار
هیدرولیکي شبکه در اين شرايط که تأمین نیازهای
مصرفکنندگان با اختالل مواجه ميشود ،بسیار حائز اهمیت
است .زيرا اين اختالالت عالوه بر تحمیل خسارات اقتصادی
هنگفت ،حتي ممکن است تهديدی برای سالمت جامعه باشد .لذا
انجام پژوهش در زمینه قابلیت اطمینان سامانههای آبرساني و
تدوين چارچوبهايي برای ارزيابي قابلیت اطمینان اين سامانهها
امری ضروری است (.)Shirzad and Tabesh, 2016
قابلیت اطمینان يك مشخصه ذاتي از هر سامانه است و لذا
يکي از پارامترهای طراحي و مديريتي محسوب ميشود که همواره
بايد در طي فرايند طراحي و بهرهبرداری به عنوان يکي از
معیارهای مهم مورد توجه قرار گیرد .تعريف کلي قابلیت اطمینان
عبارت است از احتمال اينکه يك سامانه در يك دوره زماني معین
و در محیطي مشخص ،وظیفهاش را در محدودهای خاص به خوبي
انجام دهد ( .)Bazovski, 1961اين يك تعريف کلي است که
ميتوان آن را در سامانههای مختلف نظیر سامانههای برق ،تلفن
و غیره بهکار برد .در شبکههای توزيع آب تعريف خاصتری از
قابلیت اطمینان بهکار ميرود؛ بدينصورت که قابلیت اطمینان
عبارت است از احتمال اينکه شبکه در شرايط مختلف شکست
اجزای شبکه يا افزايش دبيها ،دبيهای درخواستي را تأمین کند
و فشارهای گرهي در محدوده مطلوب باشند (.)Tabesh, 1998
در واقع قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب به توانايي آن در تأمین
آب با کیفیت استاندارد ،به مقدار کافي و در محدوده فشار مناسب
برای مصرفکنندگان تحت شرايط بهرهبرداری نرمال و غیرنرمال
اطالق ميشود Goulter (1995) .فاکتور قابلیت اطمینان را به
عنوان شاخصي برای تعیین اين که در حین وقوع شرايط بحراني
نظیر شکست لولهها و  ،...شبکه توزيع آب چه درصدی از وظايف
(تأمین دبي مورد نیاز تحت فشار و کیفیت مناسب) خود را انجام
ميدهد ،تعريف کرده است.
تاکنون معیارهای مختلفي به عنوان شاخص قابلیت اطمینان
1
ارائه شده است .برای نمونه ميتوان به شاخص قابلیت کاربری
(دسترسي) ( ،)Mays, 1989; Khomsi et al., 1996شاخص
قابلیت اطمینان مکانیکي ،)Mays, 1989, 2002( 2شاخص قابلیت
اطمینان گرهيTanyimboh, 1993; Gupta and ( 3
 ،)Bhave,1996شاخص قابلیت اطمینان حجميGupta and ( 4
5
 ،)Bhave, 1996شاخص قابلیت اطمینان کل شبکه توزيع آب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
برای تهیه مدل هیدرولیکي سامانه آبرساني از نرمافزار
 WaterGEMS V8iاستفاده شد برای اين منظور ابتدا نقشههای
موجود سامانه آبرساني در قالب اتوکد از امور آب و فاضالب شهر
اشنويه و معاونت بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب شهری استان
آذربايجان غربي اخذ و به محیط نرمافزار WaterGEMS V8i
منتقل شد .سپس طي چندين جلسه مشترک با مسئول محترم
شبکه امور آب و فاضالب شهر اشنويه ،موارد مبهم و ايرادات نقشه
سامانه آبرساني رفع گرديد .با ورود اطالعات مربوط به گرهها (رقوم
ارتفاعي و مصارف گرهي) ،لولهها (ضرايب زبری هیزن -ويلیامز و
قطر) ،مشخصات مخازن ذخیره ،پمپها و  ،...مدل هیدرولیکي
اولیه سامانه آبرساني شهر اشنويه آماده شروع فرايند کالیبراسیون
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شد .الزم به ذکر است برای انتقال نقشه لولهها از محیط نرمافزار
اتوکد به محیط نرمافزار  ،WaterGEMS V8iاز ابزار Model
 Builderاين نرمافزار استفاده شد .برای برآورد تقاضای آب گرهي
نیز از روش طول لوله استفاده شد؛ بدينصورت که کسری از
متوسط مصرف آب شهر اشنويه در سال  1397متناسب با نسبت
(نصف مجموع طول لولههای متصل به هر گره به طول کل
لولههای شبکه) ،به عنوان تقاضای آن گره در نظر گرفته شد .از
دادههای تولید آب شهر اشنويه در سال ( 1397خروجي مخزن)
نیز برای استخراج الگوی مصرف استفاده شد.
برای کالیبراسیون مدل هیدرولیکي ،اقدام به جمعآوری
دادههای میداني فشار و دبي با استفاده از  12دستگاه فشارسنج
ديتاالگردار  ،RADCOMمدل  Lo-Log Flashو دو دستگاه
فلومتر پرتابل (يك دستگاه فلومتر اولتراسونیك ديتاالگردار
 ،SIEMENSمدل  FUP1010و يك دستگاه فلومتر اولتراسونیك
فاقد ديتاالگر ،مدل  )MICRONICS LTDشد .در اين راستا در
نقاط مختلف شبکه توزيع آب حوضچههايي برای انجام
اندازهگیریهای فشار و دبي ساخته شد .برای تنظیم فشارسنجها
و دريافت دادههای فشار ثبت شده از آنها از نرمافزار Radwin
 Lite V4.5استفاده شد .اين نرمافزار توسط شرکت Radcom
 Technologiesارائه شده و بسیار کاربرپسند است .با استفاده از
نرمافزار  Radwin Liteميتوان مواردی نظیر زمانبندی ثبت و
ذخیره فشار ،تعیین نوع فايل خروجي و  ...را انجام داد .پس از
کالیبراسیون بزرگمقیاس مدل هیدرولیکي ،با استفاده از ابزار
 Darwin Calibratorنرمافزار  WaterGEMS V8iکالیبراسیون
ريزمقیاس نیز صورت گرفت .الزم به ذکر است در کالیبراسیون
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بزرگمقیاس ،تفاوتهای بزرگ بین نتايج مدل هیدرولیکي و
مشاهدات میداني شناسايي شده و با اعمال تغییراتي نظیر تغییر
وضعیت شیرها از حالت بسته به باز و يا بالعکس ،نسبت به تصحیح
آنها اقدام ميشود .در کالیبراسیون ريزمقیاس نیز با تنظیم
مقادير ضريب زبری لولهها و تخمین مقادير تقاضای آب گرهي،
تفاوتهای کوچك بین نتايج مدل هیدرولیکي و مشاهدات میداني
به کمترين مقدار خود ميرسد .ابزار  Darwin Calibratorامکان
کالیبراسیون ريزمقیاس مدلهای هیدرولیکي شبکههای توزيع
آب را بر اساس الگوريتم بهینهسازی ژنتیك فراهم مينمايد.
در ادامه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط Shirzad and
)( Tabesh (2016روابط ( )1تا ( ))5قابلیت اطمینان شبکه توزيع
آب ارزيابي شد .اين شاخص امکان ارزيابي قابلیت اطمینان شبکه
توزيع آب را بر اساس دو مؤلفه فشار گرهي و گراديان افت انرژی
در لوله فراهم مينمايند .طبق اين شاخص قابلیت اطمینان ،تنها
کمبود فشار نشاندهنده پايین بودن قابلیت اطمینان نیست و
اضافه فشار نیز با توجه به تأثیر آن در افزايش شکست لولهها،
نشت از شبکه و همچنین افزايش ناخواسته مصرف ،به نوعي باعث
کاهش قابلیت اطمینان شبکه ميشود .اگر در شرايط عادی و
نرمال بهرهبرداری از شبکه توزيع آب ،فشارهای گرهي در محدوده
مجاز باشد و مقدار افت در مسیر لولهها زياد نبوده و مقدار معقولي
باشد ،در صورت وقوع شکست لولهها ،شبکه به احتمال زياد قادر
خواهد بود بر افتهای انرژی اضافي حادث شده غلبه نموده و
دبيهای مورد نیاز گرهي را تأمین نمايد ( Shirzad and Tabesh,
.)2016
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که 𝑁𝑒𝑅 :قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب :𝑇𝑅𝑒𝑁𝑜𝑑𝑒 ،قابلیت
اطمینان کل گرهي :𝑇𝑅𝑒𝑃𝑖𝑝𝑒 ،قابلیت اطمینان کل لولهای:𝑁𝐽35 ،
تعداد گرههای دارای فشار بزرگتر يا مساوی  35متر i ،و :j
بهترتیب شمارنده لولهها و گرهها NL ،و  : NJبه ترتیب تعداد کل
لولهها و گرهها :𝐿𝑖 ،طول لوله  iام بر حسب متر :𝑅𝑒𝑃𝑖𝑝𝑒𝑖 ،قابلیت
اطمینان لوله  iام :𝑅𝑒𝑁𝑜𝑑𝑒𝑗 ،قابلیت اطمینان گره  jام :𝑃𝑗 ،فشار
موجود در گره  jام و 𝑖𝑓 :ℎگراديان افت انرژی در لوله  iام بر حسب
متر بر کیلومتر است .اطالعات بیشتر در خصوص اين شاخصها
در مقاله ارائه شده توسط ) Shirzad and Tabesh (2016موجود
است.
در اين پژوهش ،روابط ( )1تا ( )5در يك فايل  Excelپیاده
شده است ،به طوری که مطابق فلودياگرام ارائه شده در شکل 1
با ورود اطالعات مربوط به گرههای مصرف (نیاز آبي و فشار) و
لولهها (طول و گراديان افت انرژی) در ساعات مختلف شبانهروز،
مقادير قابلیت اطمینان محاسبه شده و نمايش داده ميشود.
با الهام از ايده ارائه شده توسط ) ،Tabesh and Zia (2003پنج
سطح مختلف سرويسدهي در نظر گرفته شده است که عبارتند
از :عدم سرويسدهي (قابلیت اطمینان برابر با صفر) ،سرويسدهي
غیر قابل قبول (قابلیت اطمینان برابر با  25درصد) ،سرويسدهي
قابل قبول (قابلیت اطمینان برابر با  50درصد) ،سرويسدهي
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خوب (قابلیت اطمینان برابر با  75درصد) و سرويسدهي مطلوب
يا بهترين سرويسدهي (قابلیت اطمینان برابر با  100درصد) .با
توجه به اين مقادير آستانهای برای قابلیت اطمینان ،چهار وضعیت
مختلف بهرهبرداری از شبکه توزيع آب تعريف شده است که
عبارتند از :وضعیت بهرهبرداری بحراني (قابلیت اطمینان بین صفر
تا  25درصد) ،وضعیت بهرهبرداری پرتنش (قابلیت اطمینان بین
 25تا  50درصد) ،وضعیت بهرهبرداری قابل قبول (قابلیت
اطمینان بین  50تا  75درصد) و وضعیت بهرهبرداری مطلوب
(قابلیت اطمینان بین  75تا  100درصد).
 -3مطالعه موردی
اشنويه از شهرهای مرزی استان آذربايجان غربي است که در
قسمت غربي اين استان در ارتفاع  1524متر نسبت به سطح
آبهای آزاد در طول جغرافیايي  45درجه و  60دقیقه و عرض
 37درجه و  2دقیقه و  20ثانیه واقع شده است .اين شهر که
مرکز شهرستان اشنويه است ،از غرب با کشور عراق ،از جنوب با
پیرانشهر ،از شرق با نقده و از شمال با ارومیه هممرز است .جمعیت
اين شهر در پايان سال  1397برابر با  43044نفر گزارش شده
است .سامانه آبرساني شهر اشنويه شامل هشت حلقه چاه آب ،دو
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شیر فشارشکن و دو ايستگاه پمپاژ مجهز به بوسترپمپ (پمپاژ
مستقیم به شبکه) است.

باب مخزن ذخیره آب ،خط انتقال به طول چهار کیلومتر و شبکه
توزيع آب به طول  105کیلومتر (با دو زون مجزا) ،يك دستگاه

)(EPS
)
(

)(i = o
i = i+1

i

i

i

i

? i < 24

شکل  -1فلودیاگرام محاسبه قابلیت اطمینان

در فرايند کالیبراسیون ريزمقیاس مدل هیدرولیکي سامانه
آبرساني شهر اشنويه با استفاده از ابزار 11 ،Darwin Calibrator
دسته تنظیم ضريب زبری هیزن-ويلیامز شامل لولههای مختلف
با جنسها و قطرهای متفاوت در نظر گرفته شد؛ به طوری که در
فرايند بهینهسازی کالیبراسیون ،مقدار ضريب زبری هیزن-ويلیامز
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

لولههای واقع در هر دسته ميتوانست در بازه  0/7تا  1/3برابر
ضريب زبری هیزن-ويلیامز تعیین شده برای آن لولهها در مرحله
کالیبراسیون بزرگمقیاس تغییر کند .با انجام تحلیل حساسیت،
مقادير پارامترهای الگوريتم بهینهسازی ژنتیك مشخص شد .برای
نمونه مقدار جمعیت اولیه برابر با  ،100مقدار حداکثر نسلها برابر
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ترکیدگي لولهها شده و گراديان افت انرژی پايین باعث افت
کیفیت آب ميشود .بیشترين میزان قابلیت اطمینان شبکه توزيع
نیز مربوط به ساعت  11صبح ميباشد که ناشي از مقادير نسبتاً
مناسب فشار گرهي و گراديان افت انرژی در اين ساعت است.
مقدار متوسط شاخص قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب شهر
اشنويه در طول شبانهروز برابر با  38/3ميباشد که بهمعني
وضعیت بهرهبرداری پرتنش است.
بهمنظور بررسي عمیقتر داليل پايین بودن قابلیت اطمینان
شبکه توزيع آب شهر اشنويه ،جزئیات بیشتری از وضعیت
هیدرولیکي شبکه مورد مطالعه قرار گرفت .طبق بررسيهای
بهعمل آمده مشخص شد )1 :گراديان افت انرژی در  10درصد
طول کل لولههای شبکه (حدود  10کیلومتر) در زمان اوج مصرف
به بیش از  10متر در هر کیلومتر افزايش مييابد )2 .گراديان افت
انرژی در  70درصد طول کل لولههای شبکه (حدود  74کیلومتر)
در زمان اوج مصرف کمتر از  1متر در هر کیلومتر است )3 .فشار
در  80درصد از گرههای مصرف در ساعاتي از شبانهروز به بیش
از  50متر (حداکثر تا  84متر) افزايش مييابد )4 .فشار در 12
درصد از گرههای مصرف در ساعاتي از شبانهروز به کمتر از  5متر
کاهش مييابد )5 .نوسان فشار در طول شبانهروز در  34درصد
گرههای مصرف بیشتر از  50متر است.

با  ،150احتمال جهش برابر با  0/05و احتمال تزويج برابر با 0/9
انتخاب شد .با اجرای ابزار  ،Darwin Calibratorدر حالتهای
مختلف ،بهترين مقدار برای تابع هدف برابر با  97/363به دست
آمد .با اعمال مقادير بهینه ضرايب زبری برای  11دسته لوله ذکر
شده در مدل هیدرولیکي ،کالیبراسیون ريزمقیاس صورت گرفت.
 -4نتایج و بحث
با اجرای مدل هیدرولیکي و انتقال نتايج تحلیل هیدرولیکي شامل
اطالعات مربوط به گرههای مصرف و لولهها به فايل  Excelارزياب
قابلیت اطمینان ،مقادير قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب شهر
اشنويه به شرح جدول  1محاسبه شد .طبق جدول  1قابلیت
اطمینان شبکه توزيع آب شهر اشنويه در تمامي ساعات شبانهروز
همواره کمتر از  50درصد است که به معني وضعیت بهرهبرداری
پرتنش ميباشد .کمترين میزان قابلیت اطمینان شبکه مربوط به
ساعت  4بامداد است که ناشي از مقادير فشار گرهي بیش از حد
مجاز و مقادير پايین گراديان افت انرژی در لولههاست .در واقع در
ساعت  4بامداد شرايط هیدرولیکي و سرويسدهي شبکه غیرقابل
قبول بوده و به عبارتي وضعیت بهرهبرداری از شبکه در حالت
بحراني قرار دارد؛ چرا که فشار باال منجر به افزايش نشت و افزايش

جدول  -1مقادیر قابلیت اطمینان شبکه توزیع آب شهر اشنویه در طول شبانهروز
ساعات شبانهروز

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

قابلیت اطمینان کل گرهي (درصد)

43/8

36/3

35/6

35/3

35/2

35/0

35/2

35/8

40/6

69/0

69/0

64/1

قابلیت اطمینان کل لولهای (درصد)

26/8

18/3

10/0

5/4

8/8

10/2

13/8

19/8

27/5

33/3

35/8

37/3

قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب (درصد)

34/3

25/8

18/9

13/9

17/6

18/9

22/0

26/6

33/4

47/9

49/7

47/1

وضعیت بهرهبرداری از شبکه توزيع آب

پرتنش پرتنش بحراني بحراني بحراني بحراني بحراني پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش

ساعات شبانهروز

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

قابلیت اطمینان کل گرهي (درصد)

61/7

61/3

70/5

69/7

71/1

71/0

69/8

70/8

71/6

67/7

58/2

54/7

قابلیت اطمینان کل لولهای (درصد)

37/7

37/5

34/8

33/1

33/9

34/6

35/4

34/8

33/5

31/9

30/0

29/1

قابلیت اطمینان شبکه توزيع آب (درصد)

45/6

45/2

49/5

48/0

49/1

49/5

49/6

49/6

49/0

46/5

41/8

39/9

وضعیت بهرهبرداری از شبکه توزيع آب

پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش پرتنش

برای نمونه وضعیت فشارهای گرهي و گراديان افت انرژی در
لولهها در ساعات حداقل و حداکثر مصرف در شکل  2نشان داده
شده است .طبق شکل -2الف در زمان حداقل مصرف (ساعت
 )04:00با کمینه شده دبي جريان در لولهها ،گراديان افت انرژی
فقط در تعداد محدودی از لولهها در محدوده مناسب قرار دارد.
البته مقادير گراديان افت انرژی کمتر از يك متر در هر کیلومتر
در تعداد زيادی از لولهها در ساعت  4بامداد به علت پايین بودن
مصرف و در نتیجه پايین بودن دبي جريان در لولهها ميتواند
موجه باشد .طبق شکل -2ب در ساعت اوج مصرف ( ،)12:45به
دلیل باال بودن دبي جريان در لولهها ،گراديان افت انرژی در لولهها
به شدت زياد بوده و به هیچوجه قابل قبول نميباشد .اين شکل

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

به وضوح داللت بر انتخاب مقادير قطر نامناسب برای تعداد زيادی
از لولهها دارد ،به طوری که لولهها به علت سايز کوچك آنها قادر
به عبور آب با شرايط قابل قبول نبوده و لذا افت انرژی زيادی در
مسیر لولهها حادث ميشود .همانطور که در شکلهای -2ج و
-2د مشاهده ميشود در زمان حداقل مصرف فشارهای گرهي به
شدت افزايش يافته و حتي مقادير فشار باالی  80متر نیز مشاهده
ميشود .بديهي است که در ساعت حداکثر مصرف ،فشارهای
گرهي در نقاط زيادی از شبکه بهدلیل باال بودن افت انرژی در
لولهها کمتر از حداقل مقدار مجاز بوده و وضعیت قابلقبولي
نداشته باشد.
بهمنظور ارتقاء شاخص قابلیت اطمینان اين شبکه بايد عوامل
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نمونه مطابق با شکل -2ب ،لولههای مشخص شده با رنگهای
آبي ،قرمز و سرمهای نامزد اصالح شبکه خواهند بود ،به طوری که
لولههای سرمهای در اولويت اول ،لولههای قرمز در اولويت دوم و
لولههای آبي در اولويت سوم قرار خواهد گرفت .وضعیت گرههای
مصرف نیز با انجام همین برنامههای اصالح و همچنین اعمال
مديريت فشار قابل بهبود خواهد بود.

کاهنده آن اصالح شوند .به عبارت ديگر لولهها و گرههايي که
قابلیت اطمینان پايیني دارند بايد مد نظر قرار گیرند .در واقع
لولههای دارای گراديان افت انرژی باالتر از  5متر در هر کیلومتر
نامزدهای اصالح شبکه خواهند بود ،به طوری که هر چقدر مقدار
اين گراديان برای لولهای بیشتر باشد ،آن لوله در برنامه اصالح و
نوسازی شبکه توزيع در اولويت باالتری قرار خواهد گرفت .برای

الف) گرادیان افت انرژی در لولهها در زمان حداقل مصرف

ب) گرادیان افت انرژی در لولهها در زمان حداکثر مصرف

ج) فشارهای گرهی در زمان حداقل مصرف

د) فشارهای گرهی در زمان حداکثر مصرف

شکل  -2وضعیت گرادیان افت انرژی در لولهها و فشارهای گرهی در زمانهای حداقل و حداکثر مصرف

با بررسي و مطالعه وضعیت سامانه آبرساني شهر اشنويه ،نقاط
ضعف ديگری به شرح ذيل مشاهده شد که ضروری است طي يك
برنامه اصولي و منسجم نسبت به بهینهسازی و رفع اين نقاط
ضعف اقدام شود.
 ضعف و نارسايي در اجرای برنامه مديريت فشار در سامانهآبرساني شهر اشنويه مشهود است .برای نمونه شیر فشارشکن
موجود در شبکه از مدار بهرهبرداری خارج شده است .اين در
حالياست که فشار در منطقه تحت پوشش شیر فشارشکن در
ساعاتي از شبانهروز به بیش از حداکثر مجاز آن تجاوز کرده و
تا  84متر افزايش مييابد .با توجه به اختالف زياد بین رقوم
ارتفاعي مخازن ( 1510و  1498متر) و رقوم ارتفاعي گرههای
مصرف بحراني که در پستترين نقاط قرار گرفتهاند (حدود
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 1423متر) ،زونبندی فشاری فعلي شهر اشنويه کارايي الزم
را نداشته و نیاز به بازنگری دارد .عالوه بر مقادير بسیار باال و
بسیار پايین فشار در نقاط مختلف شبکه توزيع آب اشنويه،
نقطه ضعف ديگری که در اين شبکه به چشم ميخورد،
نوسانات زياد فشار در گرههای مصرف است ،به طوری که اين
نوسانات در برخي گرهها در طولشبانهروز بیش از  70متر
است .يکي از داليل شکستگي لولهها و اتفاقات آب ،نوسانات
فشار در شبانهروز است .به عبارت ديگر نوسانات فشار ميتواند
باعث وقوع پديده خستگي در لولهها و در نهايت شکستگي
آنها شود.
 بخش حلقوی شبکه وضعیت مناسبي ندارد ،بهطوری که دربرخي از حلقهها لولههايي با قطر کوچكتر از  90میليمتر
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آن گراديان افت انرژی در لولهها تا حد امکان به محدوده  1تا 5
متر در هر کیلومتر نزديكتر بوده و از ايجاد فشارهای گرهي باال
جلوگیری بهعمل آيد.
نتايج بهدست آمده از ارزيابي شبکه توزيع آب شهر اشنويه
بیانگر قابلیت اطمینان پايین (با مقدار متوسط  38/3در طول
شبانهروز) و يا به عبارتي وضعیت سرويسدهي و بهرهبرداری
پرتنش اين شبکه بود .لذا به منظور ارتقاء قابلیت اطمینان و
وضعیت سرويسدهي شبکه توزيع آب و همچنین بهبود وضعیت
ساير اجزای سامانه آبرساني شهر اشنويه ،بايستي مجموعه اقدامات
نظاممندی بر اساس يك برنامه عملیاتي صورت گیرد .در اين راستا
راهکارها و پیشنهادهای ذيل قابل ارائه است.
 -1در انجام عملیات اصالح و نوسازی سامانه آبرساني شهر
اشنويه ،نتايج بهدست آمده از اين پژوهش مد نظر قرار گیرد.
به عبارت ديگر در عملیات اصالح و بازسازی ،اولويت با
لولههايي باشد که به علت داشتن قطر پايین ،ظرفیت الزم
برای عبور جريان آب را نداشته و باعث افت انرژی زياد و در
نتیجه کاهش قابلیت اطمینان شبکه ميشوند.
 -2حلقهبندی شبکه توزيع آب مورد بازنگری قرار گرفته و قطر
مناسبي برای لولههای واقع بر حلقههای اصلي شبکه در نظر
گرفته شود.
 -3برنامه مديريت فشار و نحوه زونبندی شبکه مورد بازنگری
قرار گرفته و در صورت نیاز زونهای فشاری جديد ايجاد شود.
در اين راستا شیر فشارشکن وارد مدار بهرهبرداری شده و
بهینهيابي الزم در خصوص موقعیت آن بهعمل آيد .همچنین
در صورت نیاز کنترلگر فشار بر روی شیر فشارشکن نصب
شود تا متناسب با ساعات مختلف شبانهروز ،فشار مناسب در
پايیندست شیر تنظیم شده و در نتیجه با کاهش فشارهای
باالی حداکثر مقدار مجاز ،قابلیت اطمینان شبکه افزايش يابد.
 -4مؤلفههای آب بدون درآمد مورد بررسي قرر گرفته و اقداماتي
نظیر عملیات نشتيابي انجام شود تا تلفات فیزيکي آب و در
نتیجه آب بدون درآمد کاهش يابد .البته انجام پیشنهاد سوم
نیز منجر به کاهش تلفات فیزيکي آب خواهد شد.

وجود دارد .از آنجايي که يکي از کارکردهای حلقه در
شبکههای توزيع آب ،ايجاد مسیر جايگزين برای عبور آب در
شرايط شکستگي يکي از لولههای واقع بر آن حلقه است ،لذا
وجود لولههايي با قطر کوچكتر از  90میليمتر در حلقهها،
کارکرد مذکور را مختل خواهد نمود ،چرا که چنین لولههايي
ظرفیت عبور دبيهای باالتر را نداشته و باعث وقوع افت انرژی
بیشتر و در نتیجه کمبود فشار در گرههای مصرف خواهند
شد.
 مقدار نشت از شبکه توزيع و انشعابات مشترکین باالست.مطابق راهنمای شناخت و بررسي عوامل مؤثر در آب بهحساب
نیامده و راهکارهای کاهش آن (نشريه  ،)556با در نظر گرفتن
مصرف مجاز شبانه برابر با  0/6لیتر بر نفر بر ساعت و با لحاظ
جمعیت  43044نفری شهر اشنويه ،کل مصرف مجاز شبانه
در شبکه توزيع آب اين شهر برابر با  7/174لیتر بر ثانیه
بدست آمد .با کسر نمودن اين مقدار از حداقل دبي جريان
شبانه ( )70/849بهدست آمده از فلومتری خروجي مخزن
 5000مترمکعبي ،مقدار حداکثر نشت برابر با  63/475لیتر
بر ثانیه در نظر گرفته شد .سپس با محاسبه ضريب فشار در
زمانهای مختلف شبانهروز و ضرب نمودن آن در مقدار
حداکثر نشت ،مقدار نشت در زمانهای مختلف شبانهروز
حاصل شد .در نهايت مقدار متوسط نشت از شبکه توزيع و
انشعابات مشترکین حدود  52لیتر در ثانیه يا  30درصد
بهدست آمد .اين در حالي است که در جدول باالنس شهر
اشنويه برای سال  1397مقدار نشت از شبکه توزيع و
انشعابات مشترکین برابر با  21لیتر در ثانیه يا  13/2درصد
گزارش شده است.
 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در اين پژوهش پس از ايجاد مدل اولیه سامانه آبرساني شهر
اشنويه در محیط نرمافزار  ،WaterGEMS V8iبا انجام
اندازهگیریهای میداني فشار و دبي و جمعآوری دادههای مورد
نیاز ،نسبت به کالیبراسیون بزرگمقیاس و ريزمقیاس مدل
هیدرولیکي اقدام شد که استفاده از آن ،فرايند مديريت و
بهرهبرداری از شبکه را برای کارشناسان امور آب و فاضالب آسانتر
نموده و در نتیجه از اعمال تغییرات در شبکه توزيع آب بدون
مطالعه تأثیر آن بر وضعیت هیدرولیکي شبکه جلوگیری بهعمل
خواهد آمد .سپس فرايندی برای محاسبه و ارزيابي قابلیت
اطمینان شبکههای توزيع آب تدوين شد .الزم به ذکر است اين
فرايند در مرحله طراحي شبکههای جديد آب نیز قابل استفاده
است؛ بهطوری که مد نظر قرار دادن شاخص قابلیت اطمینان و
توجه به مقادير آن منجر به طراحي شبکهای خواهد شد که در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -6تقدیر و تشکر
اين مقاله حاصل طرح پژوهشي انجام شده با حمايت مالي شرکت
آب و فاضالب شهری استان آذربايجان غربي است .در اينجا الزم
است از مدير عامل محترم ،معاون محترم برنامهريزی و منابع
انساني ،مدير و کارشناس محترم دفتر تحقیقات ،معاون محترم
بهرهبرداری ،مدير و کارشناس محترم دفتر مديريت مصرف و
کاهش آب بدون درآمد شرکت آب و فاضالب شهری استان
آذربايجان غربي و مدير و کارشناس مسئول محترم شبکه امور آب
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.اين پژوهش تقدير و تشکر بهعمل آيد
 پینوشتها-7
1- Availability
2- Mechanical Reliability Factor
3- Nodal Reliability Factor
4- Volume Reliability Factor
5- Total System Reliability Factor
6- Damage Tolerance Index
7- Available Surplus of Head Index
8- Failure Index
9- Redundancy
10- Entropy
11- Resiliency
12- Modified Resilience Index
13- Fuzzy Reliability Index
14- Total Nodal Reliability Index
15- Total Pipe Reliability Index
16- Network Reliability Index
17- Network Integrated Reliability Index
18- Nodal Pressure Reliability Index
19- Nodal Chlorine Reliability Index
20- Pipe Velocity Reliability Index
21- Network Reliability Index
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Water distribution networks are amongst the most
important infrastructures of water supply projects,
which attracts notable financial credits from the
governments. As optimal design can significantly
reduce the costs of such large projects, designers
always try to minimize the costs while applying all
the constraints and technical specifications of the
project. Genetic algorithm is one of the most popular
approaches for optimizations in the design projects.
This research aims at evaluating the meta-heuristic
methods used in designing the urban water
distribution networks and to assess the genetic
algorithm as an optimization mean for such methods.
Given the heavy costs associated with water
distribution network projects, it is very important
how a model perform the cost evaluation. For the
current study, the modeling was first performed by
WaterGEMS software and the total cost was
calculated based on the price list. Then, according to
the objective function and cost criterion and with
respect to constraints of speed and pressure in the
network, optimization was performed and the final
cost was obtained. The results of the proposed
method showed that by optimization, the investment
cost would decrease by about 14% compared to the
original plan. Comparison was also made to other
meta-heuristic algorithms which confirmed better
performance of the proposed algorithm with regards
to costs.

شبکههای توزیع آب بهعنوان یکی از مهمترین زیرساختهای طرحهای
تأمین آب است که بخش مهمی از اعتبارات مالی کشور را بهخود
 از آنجا که طراحی بهینه دارای تأثیر بهسزایی در.اختصاص داده است
 طراحان همواره بهدنبال،کاهش هزینه چنین طرحهای عظیمی است
،یافتن روشی هستند که ضمن تأمین قیود و معیارهای فنی طرح
 روش، یکی از روشهای بهینهسازی.کمترین هزینه را داشته باشد
.الگوریتمژنتیک است که از پرکاربردترین روشهای بهینهسازی است
مسئلهای که مورد توجه این تحقیق است ارزیابی روشهای فرا ابتکاری
مورد استفاده در طراحی شبکه توزیع آب شهری است تا جایگاه الگوریتم
 با.ژنتیک بهعنوان یک روش بهینهسازی در این خصوص مشخص شود
 ارزیابی،توجه به هزینههای سنگین مترتب بر پروژههای شبکه توزیع آب
 در این تحقیق بخشی.هزینهای مدلها مسئلهای مهم و مورد نیاز است
،از شبکه توزیع آب شهر مشهد با استفاده از روش الگوریتمژنتیک
 بدینمنظور ابتدا مدلسازی توسط نرمافزار.بهینهسازی شد
 انجام گرفت و هزینه کل براساس فهرستبها محاسبهWaterGEMS
 سپس با توجه به تابع هدف و معیار هزینه و با رعایت قیود سرعت.شد
. بهینهسازی انجام شد و هزینه نهایی بهدست آمد،و فشار مجاز شبکه
نتایج حاصل از روش ارائه شده نشان داد هزینه سرمایهگذاری پس از
 درصد نسبت به14 استفاده از رویکرد پیشنهادی بهینهسازی در حدود
 همچنین مقایسه هزینه روش پیشنهادی.طرح اولیه کاهش خواهد یافت
در مقایسه با سایر الگوریتم های فرا ابتکاری وضعیت مطلوب تری را
.ارائه کرد

Keywords: Genetic Algorithm, Optimization,
Water distribution network, WaterGEMS.

، شبکه توزیع آب، بهینهسازی، الگوریتم ژنتیک:کلمات کلیدی
.WaterGEMS

 -1مقدمه

ژنتیک کاهش خواهد یافت .برزگری حاجیآبادی و قزل سوفلو
( )1394با بهینهسازی شبکه توزیع آب گردکشانه با استفاده از
الگوریتم ژنتیک به این نتیجه دست یافتند که هزینههای برآورد
شده در مدل بهینه حدود  %32نسبت به طرح اولیه شبکه توزیع

افزایش جمعیت ،پیشرفت صنایع و توسعه بخشهای کشاورزی
تمام کشورهای جهان را با کمبود آب مواجه ساختهاند .این
موضوع باعث بهوجود آمدن مسائل و مشکالتی مهم در سیستم
آبرسانی شده است .در این راستا شبکه توزیع آب شهری که برای
ارتباط بین مصرفکننده و منبع آب احداث میشود ،طراحی و
توسعه آن نیازمند تحلیل گسترده و صرف هزینه قابلتوجه است.
لذا طراحی بهینه شبکه توزیع آب شهری امری اجتنابناپذیر بوده
و یکی از اهداف جوامع بشری برای به حداکثر رساندن سود و به
حداقل رساندن هزینه بوده و دامنه بسیار وسیعی از تحقیقات اخیر
مهندسی عمران را بهخود اختصاص داده است .در دو دهه اخیر
ابزار هوش مصنوعی در کنار سایر روشهای کالسیک ،درزمینه
بهینهسازی شبکههای آبرسانی استفاده میشود و هدف مشترک
آنها یافتن بهترین جواب قابلقبول ،با توجه به محدودیتها و
نیازهای مسئله است که در این بین ،تاکنون الگوریتم ژنتیک
بیشترین کاربرد را دارا است .الگوریتم ژنتیک نوعی الگوریتم فرا
ابتکاری برپایه جمعیت است که قادر به یافتن جواب بهینه در
زمان کوتاه است.
) Dandy et al. (1996در یک مقاله به بررسی الگوریتم ژنتیک
پیشرفته برای بهینهسازی شبکه توزیع آب شهری پرداختند .نتایج
مطالعه موردی حاکی از آن بود که الگوریتم ژنتیک پیشرفته بسیار
بهتر از الگوریتم ژنتیک ساده عمل میکند و راهحلی برای مشکل
تونلهای نیویورک یافت که کمهزینهترین راه ممکن بوده است.
) Halhal et al. (1997از الگوریتم ژنتیک در اصالح و توسعه
شبکههای آب با یک ساختار چند متغیره که بحث هزینه را نیز
وارد مسئله کرده استفاده نمودند .نتایج نشان داد که الگوریتم
ژنتیک یک ابزار مؤثر برای طراحی شبکههایی است که با مشکل
محدودیت هزینه روبرو هستندKaraboga and Basturk .
) (2007در مقالهای تحتعنوان الگوریتم قدرتمند کارآمد برای
بهینهسازی عملکرد عددی ،به مقایسه روش الگوریتم کلونی
زنبورعسل با الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم الهامبخش ذرات پرداخته
و از این الگوریتم برای بهینهسازی چند متغیره استفاده کردند.
نتیجه اینطور حاصل شد که عملکرد الگوریتم کلونی زنبورعسل
بهتر از سایر الگوریتمهای ذکرشده ،است .نیکجوفر و همکاران
( )1390در مقاله بهینهسازی دو معیاره شبکههای توزیع آب نشان
دادند که با بهینهسازی شبکه توزیع آب با استفاده از الگوریتم
ژنتیک دو معیاره در حدود  %13از هزینه کل پروژه کاهش یافت
و با هزینه کمتر فشار در محلهای مصرف بیشتر خواهد بود.
امیررضائیه و یکانی مطلق ( )1391در طراحی و بهینهسازی شهر
گردکشانه بعد از تحلیل شبکه توزیع آب نشان دادند که هزینه
سرمایهگذاری پس از استفاده از بهینهسازی با روش الگوریتم
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شهرسالمی ،کاهشیافته است .در پژوهشی )Sherri et al. (2018

به تحلیل شبکه آبرسانی غرب شهر تهران با استفاده از
نرمافزارهای  FMGAو  WaterGEMSپرداختند .آنها از طریق
مدلهای بهینهسازی به حداقل رساندن هزینه و حداکثر
بهرهمندی از فشار از توابع هدف توانستند هزینه را تا  %89کاهش
دهند که نتایج بهینهسازی و اصالح شبکه با استفاده از داوری
مهندسی و بهینهسازی هزینه بهطور قابلتوجهی کاهش یافته و
سطح فشار در همه گرهها به باالتر از حد رسیده است .همچنین
خلیفه و همکاران ( )1397در یک پژوهش بهینهسازی براساس
تابع هدف دومنظوره بخشی از شبکه توزیع آب هماشهر واقع در
استان کرمان را مورد بررسی قراردادند .بدین منظور در این
مطالعه شبکه توزیع توسط نرمافزار  WaterGEMSتحلیل
هیدرولیکی شده و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک،
بهینهسازی انجام گرفته است  .بعد از بهینهسازی ،در حدود  %1از
هزینه کل پروژه صرفهجویی شد.
در راستای مطالعات مذکور هدف از انجام این تحقیق،
بهینهسازی ساختار شبکه توزیع و قطر لولههای مورد استفاده و
بهتبع آن کاهش هزینه سرمایهگذاری اولیه شبکه توزیع آب است.
در واقع استفاده از الگوریتم ژنتیک منجر به نتایج قابلقبولی در
زمینه بهینهسازی شبکه توزیع آب شهری میشود .همچنین در
این تحقیق تحلیل حساسیت پارامترهای الگوریتم ژنتیک بر روی
جواب بهینه انجام و با توجه به بررسی پارامترها گزینه نهایی
انتخاب شد.
 -2مواد و روشها
منظور از طراحی بهینه یک سیستم توزیع و تأمین آب ،تخمین
بهترین ترکیب از اندازه و آرایش مؤلفههایی مانند اندازه قطر
لولهها ،انواع پمپها ،محل قرارگیری و ماکزیمم توان آنها ،حجم
مخزن ذخیره و  ...است ،بهگونهای که حداقل هزینه برای شبکه
حاصل شود .الگوریتم ژنتیک یک تکنیک جستوجو برای حل
مسائل با استفاده از مدل ژنتیک است .این الگوریتم در زمره
الگوریتمهای مبتنی بر جمعیت قرار دارد که ایده اساسی خود را
از نظریه تکامل میگیرد .این الگوریتم در هر تکرار ،مجموعهای از
جوابهای مسئله را موردبررسی قرار میدهد .سازوکارها و
مجموعه قوانین این الگوریتم برگرفته از مفاهیم علم ژنتیک است.
در خصوص انتخاب روش الگوریتم ژنتیک میتوان به نکات مثبت
آن اشاره نمود .مهمترین نقطه قوت الگوریتم ژنتیک موازی بودن
49
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قید حداقل و حداکثر فشار بهازای هر گره در شبکه بهصورت
رابطه ( )3دادهشده است:

آن است بهطوریکه برای حل مسئله چندین نقطه شروع وجود
دارد و در یک لحظه میتواند فضای مسئله را از چند جهت مختلف
جستجو کند .این مسئله کارآیی الگوریتم ژنتیک در حل مسائل
غیرخطی با فضای بزرگ را افزایش میدهد .با توجه به اینکه
اغلب مسائل واقعی غیرخطی هستند ،در مسائل خطی هر عنصر
مستقل است و تغییر بر یک قسمت بر کل سیستم تاثیر مستقیم
دارد .در مسائل غیرخطی تغییر در یک قسمت ممکن است تاثیری
ناهماهنگ بر کل سیستم و یا تغییر در چند عنصر تاثیر فراوانی
بر سیستم بگذارد .موازی بودن الگوریتم ژنتیک باعث حل این
مسئله میشود (افتخاری و شبانیگیو .)1397 ،از محاسن دیگر
الگوریتم ژنتیک خاصیت ساعتساز نابینا بودن آن است .یعنی
الگوریتم ژنتیک از مسائلی که حل میکند اطالعی ندارد .الگوریتم
برای حل مسئله تغییرات تصادفی را در راهحلهای کاندید نشان
میدهد و از تابع برازش برای سنجش اینکه تغییرات پیشرفتی
ایجاد کردهاند یا نه استفاده میکند .این عمل به الگوریتم اجازه
میدهد در یک فضای گستردهتر شروع به حل مسئله کند و از
آنجایی که تصمیمات آن اساسا تصادفی است ،همه راهحلهای
ممکن به روی مسئله باز است .ویژگی مثبت دیگر این روش
میتوان به جستجوی سراسری خوب ،قابلیت پیادهسازی آسان،
توانایی بهینهسازی با متغیرهای گسسته و پیوسته و حل مسائل
بهینهسازی ترکیبی غیرخطی تحت قیود غیرخطی از نوع برابری
و نابرابری را نام برد (طباطبایی و همکاران .)1396 ،بر این اساس
در این تحقیق برای بهینهسازی از بستر نرمافزار Water GEMS
استفاده شده است .زیرا برنامه  Darwin Designerدر این نرمافزار
قابلیت استفاده از روش الگوریتم ژنتیک را دارد.
در بهینهسازی طراحی شبکه توزیع آب با رویکرد پیشنهادی
تحقیق حاضر ،قطر و طول لولهها بهعنوان متغیرهای تصمیم
درنظر گرفتهشده و تابع هدف مسئله ،بهصورت زیر تعریف شد.

()3

𝑛𝑖𝑚𝑗𝐻 Hjmin ≤ Hj ≤ Hjmax j = 1.2. … . NN ,
= 20 𝑚 ,
𝑚 𝐻𝑗𝑚𝑎𝑥 = 50

که 𝑁𝑁 :تعداد گرههای مقید در سیستم است.
بهمنظور ارزیابی روشهای بهینهسازی و طراحی شبکههای
توزیع آب شهری از آنجایی که هزینههای سنگینی بر طراحی و
اجرای این پروژهها مترتب است ،مقایسه و ارزیابی هزینهای مبنای
این تحقیق است .در خصوص بهینهسازی شبکه توزیع آب
روشهای تکاملی زیادی مورد استفاده قرارگرفته است ،از جمله
روش تبرید ،ترکیبی قورباغه ،هایبرید و جستجوی پراکنده .در
این تحقیق از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
 -3ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي
روش ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﻮﺳﻂ Alperovits

) and Shamir (1997بر روی یک شبکه دو حلقهای مورد مطالعه
قرار گرفت .این شبکه از  7گره و  8لوله تشکیلشده است و از
یک مخزن با هد ثابت  210متر تغذیه میکند .طول تمامی لولهها
 1000متر و ضریب هیزن ویلیامز آنها  130است .حداقل فشار
مجاز در هر گره  30متر درنظر گرفتهشده است .مصارف و ارتفاع
گرهها در جدول  1و  14قطر تجاری به همراه هزینه در واحد
طول آنها در جدول  2آورده شده است.

Objective Function = Minimize Capital Cost

()1

NP

) F(x) = MinC = ∑ f(Di . Li
i=1

که ) 𝑖𝐿  :𝑓(𝐷𝑖 .هزینه لوله iام به قطر  Diو طول  Liو  :NPتعداد
لولهها در شبکه هستند.
تابع فوق باید تحت محدودیتهای زیر حداقل شود .قید
حداقل و حداکثر سرعت در لولهها بهصورت رابطه ( )2ارائهشده
است:
()2

شکل  -1شبکه دو حلقهای
جدول  -1مشخصات گرهها در شبه دو حلقهای
شماره گره ()ID

Vkmin ≤ Vk ≤ Vkmax

𝑛𝑖𝑚𝑘𝑉 k = 1.2. … . NP ,
m
m
= 0.6 , 𝑉𝑘𝑚𝑎𝑥 = 1.6
s
s

که 𝑃𝑁 :تعداد لولههای مقید در سیستم است.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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3

ارتفاع ()m

مصرف ()m /h

2

180

100

3

190

100

4

185

120

5

180

270

6

195

330

7

190

200

( 1مخزن)

210

-1120
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جدول  -2اندازه و هزینه لولههای قابل انتخاب برای شبکه دو حلقهای
قطر
)(mm
25/4

هزینه
)(m/$
2

8

2

50/8

5

9

355/6

3

76/2

8

10

406/4

90

4

101/6

11

11

457/2

130

5

152/4

16

12

508

170

6

203/2

23

13

588/8

300

7

254

32

14

609/6

550

ردیف
1

ردیف

قطر
)(mm
304/8

هزینه
)(m/$
50
60

جدول  -3نتایج حاصل از پژوهشهای قبل
روش

هزینه نهایی ()$

الگوریتم تبرید

429000

الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه

419300

الگوریتم هایبرید

419600

الگوریتم جستجوی پراکنده

419800

در این تحقیق بهمنظور پیادهسازی الگوریتم ژنتیک و نمایش
کارایی آن در بهینهسازی شبکههای توزیع آب ،بخشی از شبکه
توزیع آب شهر مشهد با استفاده از نرمافزار Water GEMS
مدلسازی شده است .از این پس این شبکه با توجه به منطقه آن،
منطقه  11نامگذاری میشود .شکل  ،2شبکه توزیع آب موردنظر
را نشان میدهد .این شبکه از  27گره و  43لوله و یک مخزن به
ارتفاع  1106متر تشکیلشده است .مشخصات هیدرولیکی گرهها
در جدول  4و مشخصات لولهها در جدول  5ارائهشده است .جنس
تمامی لولهها از چدن و ضریب هیزن ویلیامز  130است.

این مسئله در پژوهشهای قبلی با الگوریتمهای تکاملی
متفـاوت دیگری از قبیل الگوریتم تبرید ( Cunha and Sousa,
 ،)1999الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ( Eusuff and Lansey,
 ،)2003الگوریتم هایبرید ( ،)Geem, 2006الگوریتم جستجوی
پراکنده ( ،)Lin et al., 2007مورد بررسی قرارگرفت .در جدول 3
نتایج سایر محققین در مسئله مشابه ارائه شده است.

جدول  -4مشخصات هیدرولیکی گرههای شبکه توزیع آب منطقه  11مشهد
شماره گره

تقاضای گرهای )(L/S

فشار )(m

شماره گره

تقاضای گرهای )(L/S

فشار )(m

J-1

4

36

J-16

8

29

J-2

25

32

J-24

12

38

J-3

25

32

J-25

14

40

J-4

24

29

J-26

4

38

J-5

14

28

J-27

10

40

J-6

14

34

J-28

25

38

J-7

50

34

J-29

25

33

J-8

37

35

J-30

10

29

J-9

43

38

J-31

7

27

J-10

20

39

J-32

10

24

J-12

5

37

J-33

15

25

J-13

22

36

J-34

5

24

J-14

20

35

J-35

3

31

J-15

26

33

شکل  -2شبکه توزیع آب منطقه  11مشهد
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جدول  -5مشخصات هیدرولیکی لولههای شبکه توزیع آب منطقه  11مشهد
شماره لوله

طول (متر)

قطر (میلیمتر)

شماره لوله

طول (متر)

قطر (میلیمتر)

P-1

3416

900

P-23

588

250

P-2

412

400

P-24

542

250

P-3

578

300

P-25

497

150

P-4

545

300

P-26

504

150

P-5

764

300

P-27

441

80

P-6

581

300

P-28

381

200

P-7

445

300

P-29

301

250

P-8

557

300

P-30

584

400

P-9

473

200

P-31

641

200

P-10

483

80

P-32

683

200

P-11

689

80

P-33

736

80

P-12

677

200

P-34

770

80

P-13

223

200

P-35

767

80

P-14

424

200

P-36

377

200

P-15

493

200

P-37

436

80

P-16

457

400

P-38

491

100

P-17

473

500

P-39

485

100

P-18

350

600

P-40

306

400

P-19

296

300

P-41

335

400

P-20

560

80

P-42

218

300

P-21

769

80

P-43

419

300

P-22

443

150

 -4ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي

 -5نتایج و بحث

ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻬﺮﺳﺖﺑﻬﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺳﺎل  1397ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ ،در ﺟﺪول  6آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺣﺪاث ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  100560ﻣﯿﻠﯿﻮن
ریال محاسبهشده است.

 -1-5بهینهسازی شبکه
در این تحقیق بعد از اینکه دادههای موردنیاز وارد نرمافزار
تحلیل هیدرولیکی شده و شبکه طراحی شد ،با استفاده از
زیربرنامه  Darwin Designerدر نرمافزار  ،WaterGEMSمسئله
بهینهسازی شد .مطابق جدول  ،7طول و هزینه نهایی شبکه
موجود بهینهسازی شده  86412میلیون ریال برآورد شد ،که
نسبت به طراحی اولیه معادل  13درصد کل هزینه نهایی،
صرفهجویی شده است.
در ادامه این تحقیق ،قطر لولههای بهکاررفته در طرح اولیه و
مدل بهینه مقایسه شده است .شکل  3مقایسه بین طول قطرهای
مختلف لولههای بهکار رفته در طرح اولیه و بهینه را نمایش
میدهد .بررسی نشان میدهد که لولههای با قطر بزرگ بهسمت
لولههای با قطر کوچکتر سوق پیداکرده است .بههمین دلیل در
مدل بهینه هزینهها بهطور قابلمالحظهای کاهش یافته است که
در شکل  4قابلمشاهده است.

جدول  -6اندازه و هزینه لولههای قابل انتخاب در طرح اولیه شبکه
توزیع آب منطقه  11مشهد
قطر

طول

قیمت

(میلیمتر)

(متر)

(میلیون ریال)

80

5651

4803

100

976

976

150

1444

1963

200

4372

8175

250

1431

3563

300

4403

13649

400

2094

9423

500

473

2923

600

350

2821

900

3416

52264

مجموع

24610

100560

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -۷اندازه و هزینه نهایی در طرح بهینه شبکه توزیع آب منطقه  11مشهد
طول

قیمت

(متر)

(میلیون ریال)

80

5076

4313

100

3225

3225

150

4270

5808

200

1884

3518

250

2001

3097

300

641

1986

350

3451

15940

600

646

5208

800

3416

43316

مجموع

24610

86412

قطر (میلیمتر)

طراحی اولیه

طراحی بهینه

6,000
5,000

3,000

طول (میلیمتر)

4,000

2,000
1,000
0
900

800

600

500

400

300

350

250

200

150

80

100

قطر (میلیمتر)
شکل  -3مقایسه بین طول لولههای بکار رفته در طرح اولیه و طرح بهینه

طراحی اولیه

طراحی بهینه

60,000

40,000
30,000
20,000

هزینه (میلیون ریال)

50,000

10,000
0
900

800

600

500

400

350

250

300

200

150

100

80

قطر (میلیمتر)
شکل  -4تغییرات هزینه در برابر تغییرات قطر لولههای بکار رفته در طرح اولیه و طرح بهینه

آنها انجامگرفته است .مطابق شکل -5الف پارامتر اندازه جمعیت
در این تحقیق در محدوده  40تا  100روند ثابتی را طی کرده و
به جواب بهینه رسیده است .با توجه به بازه تعریفشده در نرمافزار
مقدار مناسب  150است و طبق تغییرات حاصلشده جزء
پارامترهای حساس است .پارامتر مهم و تأثیرگذار دیگر احتمال

 -2-5تحلیل حساسیت پارامترهای الگوریتم ژنتیک
پارامترهای الگوریتم ژنتیک از اهمیت ویژهای برخوردار
هستند و نیاز به ارزیابی دارند .پارامترهای مختلفی ازجمله اندازه
جمعیت ،احتمال برش ،احتمال پیوند ،احتمال جهش در الگوریتم
ژنتیک مؤثر هستند که در این تحقیق تحلیل حساسیت بر روی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پارامتر احتمال جهش نیز ،که در شکل -5ت نشان دادهشده
است ،در محدوده  0/5تا  2درصد موردبررسی قرار گرفت و بهترین

برش است که در بازه  1/5تا  2درصد ،هزینه کاهشیافته و در
 1/7جواب بهینه حاصلشده است .در شکل -5ب این بررسی
نمایش دادهشده است .همینطور برای پارامتر احتمال پیوند ،در
این تحقیق ،شکل (-5پ) ،مقدار بهینه در  %60حاصلشده است.

مقدار موردنظر در  %1/5بهدستآمده است.
105,000

95,000
90,000

85,000
80,000

هزینه (میلیون ریال)

100,000

75,000
200

100

150

40

50

اندازه جمعیت
(الف)
120,000
100,000

60,000
40,000

هزینه (میلیون ریال)

80,000

20,000

0
2

2.5

1

1.5

0.5

احتمال برش ()%
(ب)
105,000
100,000

90,000
85,000

هزینه (میلیون ریال)

95,000

80,000
75,000

80

60

70

50

احتمال پیوند ()%
(پ)
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120,000
100,000
80,000

60,000
40,000

هزینه (میلیون ریال)

140,000

20,000
0
2

1.5

0.5

1

احتمال جهش ()%
(ت)
شکل  -5تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای  GAدر شبکه منطقه  11شهر مشهد :الف) اندازه جمعیت؛ ب) احتمال برش؛
پ) احتمال پیوند؛ ت) احتمال جهش

شبکههای توزیع آب با کمترین هزینه در سایر پژوهشهای دیگر
نیز کارآمد بوده است .این امر نشاندهنده مناسب بودن این
الگوریتم برای بهینهسازی شبکه آبرسانی آب شرب بیشتر
مناطق دارد (Dragan et al., 1997؛ مقدم و همکاران.)1393 ،
همچنین استفاده از الگوریتم ژنتیک نسبت به سایر مدلهای
بهینهسازی همانند الگوریتمهای  NSGA-IIو  SPEA-IIکه
کارایی مناسبی در حل مسائل بهینهسازی مهندسی توزیع آب
دارند دارای برتری است (یزدی .)1394 ،این موضوع نشاندهنده
انتخاب درست روش این تحقیق است.

 -6نتیجهگیری
در این تحقیق بخشی از شبکه توزیع آب شهر مشهد ،با استفاده
از روش الگوریتم ژنتیک بهینهسازی شد .در این مدل ،برای
انتخاب جواب بهینه نهایی ،کاهش هزینه هدف بوده و سرعت و
فشار مجاز بهعنوان محدودیتهای مسئله در نظر گرفته شدند.
سپس به کمک نرمافزار  WaterGEMSکه دارای ابزار بهینهسازی
است ،طراحی الزم برای شبکه صورت گرفت .نتایج حاصل از
تحلیل مطابق شکل  4پس از استفاده از روش بهینهسازی نشان
داد در طرح بهینه قطر لولهها بهسمت قطرهای کوچکتر متمایل
میشود .همچنین لولهها با قطر کمتر با متراژ باالتری استفاده
شده است و کاهش همزمان هزینه خرید و اجرای لولهگذاری تا
 14%و تأمین قیود سرعت و فشار مجاز ،از نتایج استفاده از این
مدل نسبت به طراحی متداول بود .لذا با توجه به کاهش هزینهها
میتوان از این مدل ،بهعنوان یک روش بهینهسازی مناسب برای
کاهش هزینه طراحی شبکه توزیع آب شهری استفاده نمود.
همچنین هزینه بهدستآمده با استفاده از برنامه Darwin
 419000 ،Designerدالر بهدست آمد که با حداقل هزینه
بهدستآمده از سایر روشهای بهینهسازی برابر است.
کارایی مدل الگوریتم ژنتیک نهتنها درزمینه بهینهسازی
شبکههای انتقال آب قابلبیان است ،بلکه از آن میتوان در
تشخیص نشت مبتنی بر کالیبراسیون در دو شبکه فرضی و
آزمایشگاهی درنظر گرفت .روش پیشنهادی با یک کالیبراسیون
معمولی برای یک شبکه موردمطالعه آغاز میشود و با حذف
گرههای مشکوک در بین پارامترهای تنظیمشده ،مجدداً کالیبره
میشود .سرانجام این فرآیند تکرار میشود تا تعداد خواستههای
ناشناخته برابر با اعداد موردنظر یا مکانها و مقادیر نشت دقیق
مشخص شود .این توضیحات توانایی این روش را برای تشخیص
محل و اندازه نشتها نشان میدهد (.)Nasirian et al., 2013
استفاده از الگوریتم ژنتیک در طراحی بهینهسازی طراحی
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Furfural is a toxic and non-biodegradable substance
that is found in wastewater of oil and petroleum
refining and petrochemical industries. In this study,
the function of rice bran adsorbent was evaluated for
the removal of furfural from contaminated water.
The effects of operational factors, including furfural
concentration (100-900 mg/L), retention time (30150 min), adsorbent concentration (5-30 g/L), and
pH (2-10) were investigated via one-factor-at-a-time
method. According to the results, pH had a
significant effect on furfural adsorption while using
rice bran adsorbent. The maximum adsorption
capacity of furfural was obtained as about 10 mg/g
at pH=8, while the furfural adsorption capacity
dropped to 4.5 mg/g at pH=6. With an increase in
retention time up to 80 min at pH=7, the adsorption
equilibrium capacity of furfural was achieved at 7.5
mg/g, and this trend remained constant up to and
after 24 hours. Furfural adsorption was 50% with
rice bran adsorbent under optimal conditions as
follows: adsorbent concentration=25 g/L, retention
time=120 min, and pH=8. Langmuir isotherm model
was obtained for the furfural removal using rice bran
adsorbent.
Keywords: Adsorption, Furfural, Natural adsorbent,
Oil refinery wastewater treatment, Rice bran.
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بهکارگیری جاذب سبوس برنج در حذف فورفورال از
آبهای آلوده در مقایسه با کربن فعال
3داوری
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فورفورال مادهای سمی و زیست تخریب ناپذیر است که در
 روغنسازی و پتروشیمی یافت،فاضالب صنایع پاالیشگاهی
 عملکرد جاذب سبوس برنج برای حذف، در این پژوهش.میشود
 اثر عوامل عملیاتی شامل.فورفورال از آبهای آلوده ارزیابی شد
،)30-150 min(  زمان ماند،)100-900 mg/L( غلظت فورفورال
) با استفاده از2-10(  محلولpH ) و5-30 g/L( غلظت جاذب
.طراحی آزمایشها بهروش یک عامل در یک زمان بررسی شد
. عامل مهم و موثری در جذب فورفورال استpH ،مطابق با نتایج
 درpH=8 حداکثر ظرفیت جذب فورفورال بر سبوس برنج در
pH=6  این درحالی است که در. بهدست آمد10 mg/g حدود
 حاصل4/5 mg/g ظرفیت جذب فورفورال بر سبوس برنج برابر با
 ظرفیت،pH=7  در80 min  با افزایش زمان ماند تا حدود.شد
 رسید7/5 mg/g جذب تعادلی فورفورال بر سبوس برنج به حدود
 مقادیر. ساعت نیز ثابت بود24 و این روند تا بعد از زمان ماند
 درصدی فورفورال با جاذب سبوس برنج50 بهینه عوامل در جذب
 بهدستpH=8 و120 min  زمان ماند،25 g/L در غلظت جاذب
 مدل همدمای النگمیر برای حذف فورفورال با جاذب سبوس.آمد
.برنج نتیجه شد
 جذب، سبوس برنج، جاذب طبیعی، فورفورال:کلمات کلیدی
. تصفیه فاضالب پاالیشگاهی،سطحی

 -1مقدمه

 ،)GilPavas et al., 2019ولی بهدلیل هزینههای باالی تهیه کربن
فعال و احیای آن تالش شده است که از جاذبهای طبیعی
بهعنوان جایگزین کربن فعال برای حذف آالیندهها استفاده شود
) .(Momina et al., 2018از جمله جاذبهای طبیعی ،سبوس
برنج است که از زائدات کشاورزی است و بهعنوان محصول جانبی
صنایع آسیاب برنج بهشمار میرود.
در این پژوهش فرآیند جذب سطحی با جاذب سبوس برنج
برای حذف فورفورال از محلولهای آبی بررسی شده است .هدف
از انجام آزمایشها بررسی اثر عوامل عملیاتی شامل  ،pHغلظت
فورفورال ،زمان ماند و غلظت جاذب بر حذف فورفورال از آبهای
آلوده بهکمک جاذب طبیعی سبوس برنج است .همچنین بررسی
بازده حذف فورفورال در شرایط بهینه و تعیین مدل ایزوترم جذب
با جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال از اهداف دیگر این پژوهش
اشت.

فورفورال یک حالل صنعتی است که بهطور گستردهای در
صنایع کاغذ و مقواسازی ،نفت و پتروشیمی ،داروسازی ،مواد
غذایی و تصفیه روغنها استفاده میشود (.)Li et al., 2019
بنابراین فورفورال در پسابهای این صنایع به مقدار زیادی یافت
میشود .بهعنوان مثال ،غلظت فورفورال در فاضالب پاالیشگاه
نفتی بین  100تا  2000 ppmگزارش شده است .همچنین غلظت
فورفورال در فاضالب صنایع تولید فورفورال میتواند حداقل به
 600 mg/Lبرسد ) .(Shokoohi et al., 2019این ماده شیمیایی
از طریق پوست و مجاری تنفسی وارد بدن شده و باعث سرطان
کبد و پوست میشود ) .(Piñeiro-García et al., 2020اثرات
نامطلوب فورفورال بر آبزیان نیز مشاهده شده است (Khudhair
) .and Ismail, 2019بنابراین بهدلیل سمیت فورفورال و
صرفهجویی در مصرف آن ،پژوهشهای قابلتوجهی برای حذف و
بازیابی فورفورال از فاضالبها در حال انجام است ( Babaei et al.,
 .)2019تاکنون حذف فورفورال با روشهای اکسیداسیون
فتوکاتالیستی ،فناوریهای غشایی ،تصفیههای زیستی و جذب
سطحی بررسی شده است ).(Shabanloo et al., 2020
فرآیند جذب سطحی در سالهای اخیر بهعنوان روشی کارآمد
در تصفیه آبهای آلوده مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است.
بازدهی باال و هزینه پایین از ویژگیهای موثر فرآیند جذب
سطحی است ) .(Sophia A and Lima, 2018انواع جاذبها برای
حذف آالیندهها از منابع آبی عبارتند از :کربن فعال ،اکسید گرافن،
سیلیکا ،زئولیت ،خاک رس ،نانولولههای کربنی ،چارچوبهای
آلی-فلزی و جاذبهای کامپوزیت (Fernández-Reyes et al.,
) .2020تاکنون جاذبهایی شامل رزین ،کربن فعال ،زئولیت و
محصوالت جانبی و زائدات کشاورزی برای حذف فورفورال از
محلولهای آبی استفاده شدهاند ) .(Li et al., 2019کربن فعال
یکی از جاذبهای سطحی متداول است ( Regti et al., 2017,

 -2مواد و روشها
 -1-2مواد شیمیایی
در این پژوهش از پودر کربن فعال ( )CAS#7440440بهعنوان
جاذب مرجع و سبوس برنج از منطقه لنجان اصفهان بهعنوان
جاذب گیاهی استفاده شد .ماده شیمیایی اصلی مورد استفاده
برای آمادهسازی سبوس برنج ،هیدروکلریک اسید
( )CAS#113136بود .برای تنظیم  pHمحلولها از سولفوریک
اسید ( )CAS#7664939و سدیم هیدروکسید ()CAS#1310732
بهترتیب با خلوص  %97و  %95استفاده شد .فورفوال
( )CAS#98011با خلوص  98درصد وزنی در آزمایشها مورد
استفاده قرار گرفت .مواد شیمیایی مصرفی در این پژوهش از
شرکت مرک خریداری شد .خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
فورفوال در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1مشخصات فورفورال)(Esmaili et al., 2017
نام ماده

فرمول

شیمیایی

شیمیایی

فورفورال

C5H4O2

ساختار شیمیایی

جذب )(nm
275

وزن مولکولی
)(g/mol

حاللیت در آب
)(mg/L

آب )(mg/L

96/08

83000

2

سپس ذرات جدا شده بهوسیله هیدروکلریک اسید  0/5 Mبهمدت
 3 hبهمنظور باز شدن منافذ برای جذب بهتر شست و شو داده
شدند .در آخرین مرحله ،سبوسها با آب مقطر شست و شو شدند
(تا زمانی که  pHبهحدود  5برسد) و ذرات تا خشکشدن کامل
دوباره در آون قرار داده شدند.

 -2-2روش تهیه جاذب سبوس برنج
سبوسهای برنج تهیه شده ابتدا با آب مقطر شست و شو داده
شدند .سپس بهمدت  2 hدر دمای  100 °Cبهمنظور خشکشدن
در آون قرارگرفتند .در مرحله بعد سبوسهای خشکشده آسیاب
شده و ذرات با مش  14با غربال برای عمل جذب جدا شدند.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 -3-2طراحی آزمایشها بهروش یك عامل در یك زمان

شامل غلظت فورفورال ( ،)100-900 mg/Lغلظت جاذب (g/L

طراحی آزمایشها برای حذف فورفورال بهروش یک عامل در
یک زمان بود .در این پژوهش مطابق با جدول  ،2عوامل عملیاتی

 ،)5-30زمان ماند ( )30-150 minو  pHاولیه محلول ()10-2
مورد بررسی قرارگرفت .عامل دما ثابت فرض شد (.)25±1 ºC

جدول  -2عوامل و سطوح انتخابی در طراحی آزمایشها
آزمایشها

عوامل

سطوح

سری اول

غلظت فورفورال ()mg/L

100

200

300

400

500

600

700

سری دوم

زمان ماند ()min

30

60

120

150

180

720

1440

سری سوم

غلظت جاذب ()g/L

5

10

15

20

25

30

سری چهارم

pH

2

6

7

8

10

800

900

 -4-2روند انجام آزمایشهای جذب
که  C0و  :Ctبهترتیب ،غلظت اولیه فورفورال ) (mg/Lو غلظت
فورفورال در زمان  (mg/L) tهستند.
ظرفیت جذب فورفورال با جاذب سبوس برنج از معادله ()2
بهدست آمد.

در این پژوهش ،محلولهای فورفورال با غلظتهای معین
ساخته شد و  5 mLاز آن بههمراه مقدار معینی جاذب در pH
های مختلف درون لولههای آزمایش دربدار قرار داده شد .برای
اندازهگیری  pHمحلولها از دستگاه  pHمتر (مدل  UB-10ساخت
شرکت دنور) استفاده شد .برای همگن شدن هرچه بهتر محلولها،
لولههای آزمایش در همزن (مدل  Rotator 2002ساخت شرکت
بهداد) با سرعت  120 rpmقرار داده شد .غلظت نهایی فورفورال
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر (مدل  V-570ساخت شرکت
جاسکو ژاپن) در طول موج جذب  275 nmاندازهگیری شد .بازده
حذف فورفورال برحسب درصد ) (Eاز طریق معادله ( )1محاسبه
شد:
C0 − Ct
× 100%
C0

()1

()2

(C0 − Ct )V
m

= qt

که  :qtظرفیت فورفورال جذب شده در واحد جرم جاذب در زمان t

) :V ،(mg/gحجم محلول ) (Lو  :mجرم جاذب ) (gهستند.
ایزوترمهای جذب ،رابطهی بین غلظت حل شونده در محلول
و مقدار آن را در جاذب مشخص میکنند .متداولترین
ایزوترمهای جذب ،النگمیر و فروندلیچ هستند که در جدول 3
ارائه شدهاند ).(Solaimany Nazar et al., 2018

=E

جدول  -3ایزوترمهای جذب
ایزوترم
النگمیر

مدل غیرخطی
𝑒𝐶 𝑏
𝑥𝑎𝑚𝑞 = 𝑒𝑞
𝑒𝐶 𝑏 1 +

فروندلیچ

مدل خطی
1
1
1
=
+
𝑥𝑎𝑚𝑞 𝑒𝐶 𝑥𝑎𝑚𝑞 𝑏 𝑒𝑞
1
𝐹𝐾𝑛𝑙 𝑙𝑛𝑞𝑒 = 𝑙𝑛𝐶𝑒 +
𝑛

1

𝑛𝑒𝐶 𝐹𝐾 = 𝑒𝑞

شکلهای  1و  2ارئه شده است .همانطور که مشاهده میشود،
هر دو همدمای النگمیر و فروندلیچ رسم شده برای جذب فورفورال
بر جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال مناسب است .مقدار R2
برای همدمای النگمیر با جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال
بهترتیب برابر با  0/98و  0/99است که چون به  1نزدیکتر است،
میتوان نتیجه گرفت که همدمای النگمیر مطابقت بیشتری با
دادههای تجربی دارد .مطابق با شکل -1الف ،ثابت ایزوترم النگمیر
و حداکثر ظرفیت جذب ایزوترم النگمیر برای جذب فورفورال با
جاذب سبوس برنج بهترتیب برابر با  b=0/00032و ()mg/g
 qmax=67حاصل شد و همچنین در شکل -1ب با جاذب کربن
فعال b=0/000057 ،و ) qmax=1666 (mg/gبهدست آمد.

در جدول  ،3پارامترهای  KF ،qe ،qmax ،Ce ،bو  :nبهترتیب
بیانگر ثابت ایزوترم النگمیر ،غلظت تعادلی فورفورال )،(mg/L
حداکثر ظرفیت جذب ایزوترم النگمیر ) ،(mg/gظرفیت فورفورال
جذب شده در واحد جرم جاذب در حال تعادل ) (mg/gو ثوابت
ایزوترم فروندلیچ هستند.
 -3نتایج و بحث
 -1-3بررسی همدمای جذب فورفورال با جاذبهای
سبوس برنج و کربن فعال
بررسی ایزوترمهای جذب النگمیر و فروندلیچ برای جذب
فورفورال با جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال بهترتیب در
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(الف)

(ب)
شکل  -1همدمای النگمیر برای جذب فورفورال :الف) جاذب سبوس برنج در شرایط بهینه (زمان ماند  ،120 minغلظت جاذب  25 g/Lو  )pH=8و ب)
جاذب کربن فعال در شرایط بهینه (غلظت جاذب  10 g/Lو زمان ماند  330 minو )pH=7

شکل  ،2مقدار  1/nکمتر از  1است که نشان میدهد فورفورال
بهطور مطلوب بر جاذبهای سبوس برنج و کربن فعال جذب شده
است.

از شکل -2الف مشاهده میشود که ثوابت ایزوترم فروندلیچ
برای جذب فورفورال با جاذب سبوس برنج بهترتیب برابر با
 n=1/032و  KF=0/023بهدست آمد و در شکل -2ب با جاذب
کربن فعال n=1/054 ،و  KF=0/123حاصل شد .همچنین در

(الف)
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(ب)
شکل  -2همدمای فروندلیچ برای جذب فورفورال :الف) جاذب سبوس برنج در شرایط بهینه (زمان ماند  ،120 minغلظت جاذب  25 g/Lو  )pH=8و
ب) جاذب کربن فعال در شرایط بهینه (غلظت جاذب  10 g/Lو زمان ماند  330 minو )pH=7

زمان ماند تا  ،150 minتغییری در ظرفیت فورفورال جذب شده
مشاهده نمیشود و فورفورال به ظرفیت تعادلی حدود 7/5 mg/g
میرسد .این رفتار میتواند بهعلت کاهش نفوذ در ساختار جاذب
در اثر تجمع مولکولهای فورفورال یا کاهش نیروی محرکه انتقال
جرم در اثر به تعادل رسیدن فورفورال باشد .نتایج این پژوهش با
پژوهشهای پیشین مطابقت دارد (Li et al., 2019; Fazlzadeh
).et al., 2018

 -2-3بررسی اثر زمان ماند بر جذب فورفورال با جاذب
سبوس برنج
اثر زمان ماند بر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس
برنج در شکل  3ارائه شده است .همانطور که در شکل  3مشاهده
میشود ،با افزایش زمان ماند تا  80 minدر  ،pH=7ظرفیت
فورفورال جذب شده بیشتر میشود .زیرا با گذشت زمان،
مولکولهای فورفورال بیشتری جذب میشوند .سپس با افزایش

8
7
6

4

)qt (mg/g

5

3
2
1
0
150

60

80

120

30

)Time (min

شکل  -3اثر زمان ماند بر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس برنج (غلظت اولیه فورفورال  300 mg/Lو غلظت جاذب )10 g/L

است .از شکل  5میتوان دریافت که فورفورال حالت حد واسط
اکسیداسیون اسید و الکل است که در  pHهای اسیدی و بازی
بهترتیب تبدیل به الکل و اسید میشود و در  pHهای حدود
خنثی ،پایدار است ) .(Kumar et al., 2013در مطالعه جذب
سطحی فورفورال با جاذب زیستتوده ،با افزایش  ،pHبازده جذب
فورفورال ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت و حداکثر جذب در
 pH=2حاصل شد ).(Doddapaneni et al., 2018

 -3-3بررسی اثر  pHبر جذب فورفورال با جاذب سبوس
برنج
اثر  pHبر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس برنج
در شکل  4مشاهده میشود .مطابق با شکل  pH ،4اثر قابلتوجهی
بر ظرفیت فورفورال جذب شده دارد .با افزایش  ،pHابتدا ظرفیت
جذب فورفورال کمی کاهش ،سپس افزایش و در نهایت کاهش
مییابد .حداکثر جذب فورفورال در  pH=8در حدود 10 mg/g
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شکل  -4اثر  pHبر ظرفیت فورفورال جذب شده با جاذب سبوس برنج (غلظت جاذب  10 g/Lو غلظت اولیه فورفورال )300 mg/L

شکل  -5تبدیل فورفورال به الکل و اسید در  pHاسیدی و بازی )(Kumar et al., 2013

 -5تشکر و قدردانی

 -4-3بررسی بازده حذف فورفورال با جاذبهای سبوس
برنج و کربن فعال در شرایط بهینه

این مقاله با همکاری و حمایت پژوهشکده محیطزیست دانشگاه
اصفهان اجرا شده است .نویسندگان این مقاله بدینوسیله مراتب
تقدیر و سپاسگزاری خود را اعالم مینمایند.

بازده متوسط حذف فورفورال با جاذب سبوس برنج در شرایط
بهینه (غلظت جاذب  ،25 g/Lزمان ماند  120 minو )pH=8
حدود  %50است .حذف فورفورال با جاذب کربن فعال در شرایط
بهینه (غلظت جاذب  ،10 g/Lزمان ماند  330 minو )pH=7
حدود  %90است .مطابق با نتایج این پژوهش ،جاذب کربن فعال
از بازده بیشتری درمقایسه با سبوس برنج برخوردار است ،ولی
بهدلیل قیمت ارزان جاذب طبیعی سبوس برنج ،استفاده از آن در
فرآیندهای پیشتصفیه مقرونبهصرفه است .ظرفیت فورفورال
جذبشده در غلظتهای باالی جاذب سبوس برنج افزایش
مییابد .علت این رفتار این است که سطح و فضاهای بیشتری
برای جذب فورفورال در دسترس قرار میگیرد که نتایج حاصل با
پژوهش ) Cuevas et al. (2014مطابقت دارد.
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مصاحبه
آب» (شامل حسابداری آب) .در واقع ،تصورم این بود و هست که
مشکالت آبی کشور ناشی از ضعف مدیریت آب است .لذا این
مدیریت نیازمند تغییر رویکرد از رویههای موجود به مدیریتی
جدید و مبتنی بر سه رکن «جامعنگری» در مطالعات ،مدیریت
«مشارکتی» و «یکپارچگی» در تخصیص است .بنابراین در این
سه امتداد فعالیتهایم را به انجام رسانیدهام که میتوانم آنها را
در موارد زیر خالصه نمایم:
الف) بخش اول
 -1طراحی و توسعه «سامانه مدیریت آب کشاورزی» و
پیادهسازی آن در خراسان شمالی ( 1389تا  .)1392این
نرمافزار یک سامانه تصمیمیار  Web-Basedبرای برآورد نیاز
آبیاری در مقیاسهای مزرعه تا هر محدوده هیدرولوژیکی یا
تقسیمات کشوری است؛ که برای حل و فصل مسائل میان
وزارتین نیرو و جهاد کشاورزی در تخصیص آب کشاورزی
توسعه یافته است .این سامانه تاکنون در چند استان (از جمله
در مرز حوضه رودخانه کارون در خوزستان) پیادهسازی شده
است.
 -2توسعه یک سامانه تصمیمیار برای مدیریت منابع آب در
مقیاس محدودههای مطالعاتی (یا حوضه) مبتنی بر توسعه
مدل شبیهسازی حوضه آبریز (حاصل تلفیق دو مدل
 Modflowو  SWATبا کالیبراسیون زوجی) (از سال 1386
تا  .)1392اولین پیادهسازی این سامانه در محدودههای
مطالعاتی نیشابور و رخ ،با وسعت حدود  9هزار کیلومتر مربع
در سال  1392کامل شده است .سامانه مزبور تاکنون در دو
محدوده مطالعاتی دیگر نیز پیادهسازی شده است.
 -3توسعه مدل بیالن؛ مبتنی بر مدل مفهومی برای مناطق
خشک (مانند نیشابور و مشهد) ،با توجه به عدم قطعیت
پارامترها ،و دارای موتور بهینهسازی ابتکاری و هوشمند (از
سال  1391تا  .)1393اخیراً بیالن حوضه آبریز قرهقوم به
شرکت هیدروتک توس واگذار شده تا با این نرمافزار به انجام
رسد.
ب) بخش دوم
 -4انجام پروژه «مدیریت راهبردی منابع آب خراسان جنوبی»
( 1387تا )1389؛ که اولین بررسی عملی «الگوی مدیریت
مشارکتی» در کشور است و با مشارکت حدود  70نماینده از
اقشار مختلف گروداران آب استان صورت گرفت.

دکتر کامران داوری
استاد محترم دانشگاه فردوسی مشهد
* لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق علمی و کاری خود
ارائه فرمایيد.
 من متولد  1338هستم که از سال  1356دوره کارشناسی خودرا در دانشگاه شیراز آغاز کردم .در سال  1358جزء مؤسسین
جهاد سازندگی استان خراسان بودم و تا پایان سال 1367
همکاری با جهاد سازندگی (خراسان ،فارس ،دفتر مرکزی) را ادامه
دادم .در سال  1368با عنوان مربی در گروه آبیاری دانشگاه
فردوسی مشهد مشغول بهکار شدم .از آن سال تاکنون ،در دانشگاه
 2سال معاون آموزشی-دانشجویی دانشکده 6 ،سال مدیر گروه4 ،
سال معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بودم .اخیراً هم  2سال
معاون اجتماعی-فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 2 ،سال مدیر
تحصیالت تکمیلی دانشگاه و نیز از آغاز سال  1399رئیس
پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه هستم.
عمده فعالیتهایم در جهاد سازندگی ،در کمیته امور آب این
نهاد بود .سال  ،1368همزمان با آغاز همکاری با دانشگاه فردوسی
مشهد ،یک شرکت مهندسین مشاور بنام «آب پوی» تأسیس
کردم و تا شهریور  1372مدیرعامل آن بودم که بهدلیل عزیمت
برای ادامه تحصیل مجبور به ترک آن شدم .در سال  ،1382مجددا
یک شرکت مهندسین مشاور دیگر بنام «هیدروتک توس» تأسیس
کردم که تا سال  1390مدیرعامل و یا مسئول اصلی آن بودم .این
شرکتها برای من و دانشجویان فرصت تجربه مسایل واقعی را
فراهم میآوردند.
* لطفاً گزارشی از فعاليتهای خود و فعاليتهای پژوهشی
و ترویجی را که در دانشگاه فردوسی مشهد در زمينه آب
و فاضالب انجام شده است را بيان فرمایيد.

 -5برگزاری «شبهای آب خراسان» (از  1390تا 1394جمعا

 از حدود سال  ،1380با چرخش به سمت مسایل مدیریتی آب،بر سه دامنه تمرکز نمودم :مباحث مرتبط با «تصمیمگیری» (از
سنجش و پایش ،تا سامانههای تصمیمیار) ،مباحث مرتبط با
«مشارکت گروداران» ،و مباحث مرتبط با «بیالن و تخصیص منابع

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 7مورد)؛ بهعنوان میدان گفتگو در مورد آب .تمرکز مباحث
بر موضوعات مغفول در مدیریت آب بود .مخاطب این جلسات
تصمیمسازان استان در حوزه آب بودند .جلسات معموال با
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ایدهپردازی و افزایش انگیزش ایشان ایجاد مینماید.

حضور حدود  60تا  90نفر از ایشان برگزار میشد.
توجه :مدعوین شامل کارشناسان ارشد و مدیران دستگاههای
دولتی ذیربط ،کشاورزان شاخص ،مدیران صنایع ،دانشگاهیان،
اصحاب مطبوعات ،و نمایندگانی از مشاورین بودند.

* چگونه میتوان به کاربردی شدن نتایج تحقيقات
دانشگاهها کمك کرد؟

 -6تأسیس «جمعيت ناجيان آب» با شعار «آب برای همه ،آب

 -پاسخ به این سئوال سهل و ممتنع است .در واقع اگر در نظام

برای همیشه» در سال  1391و فعالیت این جمعیت در
قالبهای گوناگون تاکنون .از آغاز تاکنون ،من رئیس هیئت
مدیره این جمعیت بودهام.
 -7تاسیس و انتشار نشریه علمی-ترویجی «آب و توسعه پایدار»
(از  1392تاکنون) با هدف ایجاد محملی برای تبادلنظر و
گفتگو میان دانشگاه و عرصه اجرا (بخشهای دولتی ،عمومی،
و خصوصی).

ارزیابی اعضای هیئت علمی برای ترفیع و ارتقا و در ارزیابی
گروهها/دانشکدهها/دانشگاهها برای تأمین مالی این واحدها،
عواملی مرتبط با حل مشکالت واقعی که جامعه/دولت/صنعت با
آن روبرو است ،گنجانده شود؛ رفتار اعضا و واحدها بهتدریج تغییر
خواهد کرد .این بخش سهل آن بود .بخش ممتنع آن چگونگی
اجرای این نوع ارزیابی است .باید اذعان نمود که در بستر یک
اقتصاد آزاد ،شفاف و رقابتی (با حداقل دخالت دولت) ،مشکل
مورد پرسش بهخودی خود رفع خواهد شد .یعنی اگر عضوی یا
واحدی از دانشگاه محصوالت نافع برای مشتریان تولید نکند،
محروم از منابع مالی شده و بهتدریج حذف خواهد شد.

 -8طراحی طرح «تدبير آب مشهد» در سال 1392؛ و سپس
پیادهسازی آن در سال 1393؛ با مشارکت نمایندگان  36نهاد
دولتی/عمومی/خصوصی که منجر به تولید سندی با همین نام
شد .سند مزبور چشمانداز وضعیت آبی مشهد را چنین تعریف
نموده است « :در افق  ،1420مشهد شهری است با تعادل در
منابع و مصارف آب» .با اجرای این طرح ،گفتمان مدیریت
یکپارچه آب در مشهد ریشه یافت .سند مزبور که مورد اجماع
کلیه شرکت کنندگان قرار گرفته ،شامل  19راهبرد و ذیل آن
دارای  63سیاست کالن است .این طرح سپس در قالب شورای
حوضه کشف رود عینیت یافت و اکنون نیز در قالب «طرح

* با توجه به سوابق کاری خود ،وضعيت پژوهش در
بخشهای تحقيقاتی تابعه وزارت نيرو از جمله شرکتهای
آب و فاضالب را چگونه ارزیابی میکنيد؟ برای رفع ضعفها
و خالءهای موجود در این زمينه چه اقداماتی باید انجام
شود؟
 -اول :از آنجا که بودجه پژوهش درصدی از درآمد است ،بودجه

سازگاری با کمآبی» با نام «همياران آب خراسان» به سطح

پژوهشی در بخش آب ناچیز است .علت آن یارانهای بودن این
بخش است .بهنظر میرسد مبالغ یارانه دولت به این بخش باید
بهعنوان درآمد تلقی شود (زیرا اگر نمیبود ،باید نیاز مالی از محل
درآمدها تأمین میشد).

استان تعمیم یافته و به آرامی در حال پیشرفت است .دبیرخانه
دائمی «همیاران آب استان» در دانشگاه فردوسی مشهد قرار
دارد و بنده مسئولیت آن را برعهده دارم.
پ) بخش سوم:
 -9در شرایط افزایش جمعیت و رشد شهرها و صنایع و نیز تحت
تأثیر گرمایش جهانی ،تأمین پایدار و با ثبات آب برای نیازهای
گوناگون روز به روز مشکلتر شده و میشود .در چنین
شرایطی ،باید بر نقش بسیار برجسته تکنولوژی در حفظ
پایداری توسعه تأکید شود و توسعه فناوریهای جدید در
جهت کاهش نیازهای آبی و افزایش بهرهوری شتاب گیرد.

 دوم :بودجه دولتی ،رانت ایجاد میکند .در سایه این رانت،فرآیند «تولید  ،RFPفراخوان ،انتخاب پژوهشگر ،و نهایتا ارزیابی
نتایج پژوهش» آغشته با اغراض و نفوذ است.
اصالح این دو مورد آسان نیست .بهطور موقت و برای کاهش
مشکالت پیشنهاد میکنم :ارتباط مستقیم دستگاههای اجرایی با
پژوهشگر در ابتدای کار قطع باشد؛ و نهاد ثالثی ارزیابی و واگذاری
را انجام دهد .همچنین بهتر است منابع مالی حاصل از سهم
پژوهش ،به صندوق مناسبی انتقال پیدا نماید؛ تا فقط صرف
پژوهش شود .جزئیات بسیاری برای اینکار باید تدوین و تعریف
شود ،اما کامال ممکن و شدنی است.

بدین منظور «جشنواره فناوریهای نوین آب» در سال
 1395طراحی شد و پس از کسب موافقت ستاد «آب،
خشکسالی ،فرسایش و محیطزیست» در معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری؛ در دانشگاه فردوسی مشهد تاکنون
در دو نوبت در سالهای  1396و  1397و در سطح ملی برگزار
شد .سال گذشته بهدلیل همهگیری کرونا برگزاری آن لغو شد.
امسال برای سومین نوبت برگزاری آن برنامهریزی شده است.
این جشنواره با جذب مبتکران و مخترعین؛ برگزاری فنبازار،
رویدادهای استارتآپی ،نمایشگاه و  ...فضایی برای بسط
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

* لطفاً وضعيت آب و فاضالب کشور در حالحاضر،
چشمانداز آتی آن و مهمترین چالشهای پيشرو در حوزه
آب و فاضالب در کشور را چه میدانيد؟
 این سئوال بسیار گسترده است و پاسخ آن در این مجمل65
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دشتهای ممنوعه ،بهجای آنکه نیاز آبی شهر (اعم از نیاز شبکه
توزیع آب و نیاز فضای سبز) با خریداری چاه از کشاورزان تأمین
شود ،متأسفانه سالها با حفر چاههای جدید تأمین شده است.

نمیگنجد .اما با فرض آنکه سئوال صرفا در مورد حکمرانی آب
است ،باید عرض کنم:
 علیرغم آغاز روندهای اصالحی در وزارت نیرو (از قبیل توجه
به مباحث اجتماعی) ،چشمانداز خوبی پیشرو نداریم .دشتهای
بسیاری ممنوعه یا ممنوعه-بحرانی هستند و آبهای زیرزمینی
همچنان در حال پایینرفتن و شورشدن هستند.

 اصالحات بسیار گستردهای مورد نیاز است که نمیتوان
بهسرعت انجام داد؛ زیرا بستر این اصالحات نیازمند ظرفیتسازی
(مهارتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،و نیز ساختار و قوانین و ضوابط
جدید) است .مایوس نیستم؛ اما واقعبین هستم .پیادهسازی این
اصالحات و دستیابی به تعادل در دشتی مانند مشهد از نظر بنده
بین  20تا  50سال زمان میبرد .متاسفانه حدود  15سال قبل
هم همین را عرض میکردم ،اما تاکنون بعد از  15سال ،هنوز هیچ
اتفاقی نیافتاده است .انشاءا ...که دیگر زمانسوزی نشود.

 در همین حال ،روندهای اشتباه نیز در حال وقوع هستند.
برای مثال حسب بخشنامهای که مردادماه  1398توسط شرکت
مدیریت منابع آب کشور صادر شده ،برای تأمین مالی ساخت
تصفیهخانهها اجازه میدهند درصد قابلتوجهی از پساب
تصفیهشده در اختیار سرمایهگذار قرارگیرد؛ تا او آن را به جبران
سرمایهگذاری بفروشد .در حالیکه در بخشنامه قبلی بهصراحت
در دشتهای با بیالن منفی واگذاری پساب مجاز نبوده است.
یعنی با این بخشنامه جدید ،ما عزم کردهایم بهجای تعادل بخشی،
بر شدت عدم تعادل بیفزاییم.

* تا چه حد با انجمن آب و فاضالب ایران آشنایی دارید و
نقش و جایگاه انجمن را در توسعه و رشد علوم و صنعت
آب و فاضالب کشور در چه حد می دانيد؟

 قانون توزیع عادالنه آب هم بخشهای متروک دارد (مانند
ماده  )44که باید احیا شوند و مالک رفتار وزارت نیرو باشد؛ و هم
نواقصی دارد که باید اصالح شوند .صحیح آن بود که قانون
صددرصدی اجرا و بهصورت دورهای (مثال هر پنج سال یکبار)
اصالحات الزم با توجه به شرایط زمانی در آن اِعمال میشد.

 انجمنهای علمی محافل ارزندهای هستند که کشور باید از آنهاحمایت کند و بهره برد .برای مثال نظام فنی-اجرایی کشور،
میتواند از ظرفیت علمی این انجمنها در تدوین و تصویب ضوابط
و نیز در ارزیابی نتایج و پیامدهای طرحها و پروژهها بهره وافر
جوید .مجلس نیز چنین فرصتی را تاکنون از دست داده است.
منظورم آن است که بهصورت روتین در قانون باید برای
انجمنهای علمی در فرآیندهای تصمیمسازی کشور ،نقشی در
خور (ارزیابی و اظهارنظر ،ارایه راهکار )... ،دیده میشد .همچنین
وزارت عتف ،در تراز شایسته از قابلیت انجمنهای علمی بهره
نبرده و نمیبرد.
انجمن آب و فاضالب ایران ،یکی از منسجمترین و فعالترین
انجمنهای علمی کشور و مایه مباهات اساتید و دانشجویان در
رشتههای مرتبط است .اکنون نقش این انجمن در توسعه و رشد
علوم و صنعت آب و فاضالب کشور ،نقشی داوطلبانه است و مبتنی
بر شبکه ارتباطات فردی .این وضعیت البته از انگیزههای اعضای
محترم انجمن نمیکاهد؛ اما تحت تأثیر آن ،از ثمربخشی فعالیت
ایشان ،کاسته میشود .در حالحاضر ،موضعگیری علمی و متین
انجمنهای علمی در مقابل خالفکاری یا تصمیمات اشتباه
مسئولین در حوزه مسائل مرتبط با انجمن ،حداقل کاری است که
از انجمنهای علمی انتظار میرود.
ابتکارهای انجمن ،مانند برگزاری المپیاد علمی ،پایاننامه برتر،
و یا ایدههای کاربردی ،موجب تشویق دانشجویان و اهل علم
میشوند و لذا قابل تقدیرند .برگزاری کنفرانس ساالنه به ایجاد
ارتباطات بیشتر درون جامعه علمی و همافزایی میانجامد .انشاءا...
این ظرفیت عالی ،با تعریف جایگاهش در قانون ،بتواند با قدرت
بیشتر خدمات خود را به میهن و مردم ارایه کند.

 داده و اطالعات منابع و مصارف آب وضع قابلقبولی ندارند.
خیلی پیش از این باید برای بهبود سیستم سنجش و پایش اقدام
میشد .علیرغم وجود قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات»
(مصوب  ،)1388متأسفانه هنوز شفافیت الزم و آسانی دسترسی
همگان (بهویژه گروداران و پژوهشگران) به اطالعات فراهم نیامده
است .این امر خود ایجاد رانت ،بدبینی و تعارض میکند؛ و مانعی
در مسیر مشارکت گروداران در مدیریت آب است.
 هنوز در کشور آب تجدیدپذیر دارای تعریف استاندارد نشده
است .بهجای آن وزارت نیرو از عبارت آب قابلبرنامهریزی استفاده
میکند .الاقل برای من دقیقا مشخص نیست این کمیت چگونه
محاسبه میشود؛ آنهم تا سال ( 1420که از نظر بنده ،چنین
پیشبینی محال است).
 به جوامع محلی نه اجازه رشد (ظرفیتسازی) داده میشود و
نه اختیار و مسئولیت واگذار میشود .تهران برای کل کشور
تصمیم میگیرد .تنها نور امید شورای حوضه بود که آنهم ،هرگز
بهدرستی پیادهسازی نشد .اکنون طرح سازگاری با کم آبی نور
امیدی دیگر است ولی همانگونه که عرض شد بهجای تعریف
معیار و شاخص ،و رشد جوامع محلی ،همچنان به دنبال رفتاری
دستوری از باال به پایین است.
 در آبفاها ،قیمت آب برای مدتها ثابت نگاهداشته شده و این
شرکتها که باید به شهرداری وابسته باشند (حسب تعریف اولیه
در قانون توزیع عادالنه آب) ،متاسفانه وبال دولت شدهاند .در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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«دفع بهداشتی فاضالبها») باشند.

* نقش موسسات خصوصی غير انتفاعی و سمنها را برای
گسترش توجه به مسائل مربوط به آب و فاضالب و تجربيات
خود در شهر مشهد و استان خراسان در این زمينه را بيان

* برای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب و

فرمایيد.

گسترش فعاليتهای آن چه پيشنهادی دارید؟

 از دید بنده ،سمنهای محیطزیستی ،بار دفاع از طبیعت بیزبان،نسلهای غایب (آینده) ،و جامعه کم اطالع (و از این بابت
مستضعف) را بر دوش دارند .سازوکارهای کنشگری سمنها در
فضای سیاستگذاری ایران هنوز مبتدی است و تا بلوغ فاصله
بسیار دارد .سمنها میتوانند فرمایشی باشند و یا مورد سوء
استفاده قرار گیرند .اما جامعه مدنی بهتدریج در حال بسط خویش
است؛ و قطعا برای هر مشکلی راهحل مناسب را ابتکار یا اقتباس
(از الگوهای سایر کشورها) میکند.
در خراسان رضوی ،در حالحاضر سمنهای متعدد
محیطزیستی وجود دارند که اکثر آنها فعال و بسیار فعال هستند.
این سمنها در «شبکه سازمانهای مردمنهاد محیطزیستی استان
خراسان رضوی» سازماندهی شدهاند .روابط بسیار خوبی میان
معاون پیشگیری از جرم دادستانی با بسیاری از سمنها برقرار
است .معموال دادستانی در پاسخ به اعتراض سمنها ،سریعا
موضوع و موضع را بررسی میکند و در این مسیر از سمنها کسب
اطالعات و دانش تخصصی مینماید.
جمعیت ناجیان آب یکی از این سمنها است که بهطور
تخصصی به مباحث آب و فاضالب میپردازد .این سمن ،نسبت به
مباحث آب زیرزمینی و فاضالبهای شهری و صنعتی بهشدت
حساس است .متأسفانه معضل کسری مخزن آب زیرزمینی،
مشکلی بسیار گسترده و تا حدودی پیچیده است که به آسانی
قابل حل و فصل نیست؛ اما بهتدریج تالش میشود تا درک و فهم
الزم در اقشار مختلف گروداران و مسئولین دستگاههای نظارتی
فراهم آید.
در ارتباط با فاضالب برخی شهرکهای صنعتی (مانند
چرمشهر) سابقه بسیار طوالنی اعتراض وجود دارد ولی بهدالیل
متعدد هنوز دادستانی موفق به حل مشکل نشده است؛ گرچه
برای اولین بار در آغاز سال جاری برخی واحدها تهدید به پلمپ
شدند و یک واحد نیز پلمپ شد.
فاضالب شهری جمعآوری شده معضل دیگری است که عدم
تناسب آن با ظرفیت تصفیهخانه موجب رهاسازی فاضالب خام به
بستر کشفرود ،و نهایتا سبزیکاری در پاییندست شده است.
پس از اعتراضات بسیار ،پاییز سال گذشته آب منطقهای نسبت به
ساماندهی بستر کشفرود و جلوگیری از برداشت آب اقدام کرد؛
اما متأسفانه سبزیکاری به مکانی دورتر در پاییندست منتقل
شده و ادامه دارد .در حقیقت ،آنانکه با ندانمکاری موجب فزونی
فاضالب جمعآوری شده از ظرفیت تصفیه شدهاند مسئول هستند
و باید پاسخگوی این وضعیت غیربهداشتی (برخالف وظیفه آبفا:

 انتشار مطالب ترویجی و یا برگزاری کالسهای آگاهیبخشبرای اعضای سمنها و حتی شهروندان ،میتواند فعالیت جدیدی
باشد که در راستای مسئولیت اجتماعی دانشگاهها نیز هست.
پیشنهاد میکنم به نیابت از انجمنهای علمی (حسب تخصص)،
مطالبه جایگاه قانونی در فرآیند بررسی لوایح و طرحهای مجلس
و نیز مطالبه جایگاه قانونی در فرآیندهای نظام فنی-اجرایی بهطور
جدی پیگیری شود.
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میزگرد
نشست تخصصی چالشهای تعیین الگوی مصرف
(دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت ،آذر  ،1398دانشگاه تهران)

اعضای نشست:
دکتر تابش :استاد دانشگاه تهران و مدیر جلسه
مهندس سیدزاده :مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدررفت ،شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
دکتر جلیلی قاضیزاده :دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر سجادی فر :مدیر دفتر پژوهش ،بهبود و بهرهوری شرکت آب و فاضالب منطقه  2استان تهران
دکتر ضرغامی :استاد دانشگاه تبریز و مشاور معاونت آب وآبفای وزارت نیرو
خودش متاثر از یک سری پارامترها و عواملی هست که دست در
دست هم میدهند و مقدار مصرف را شکل میدهند .در نشریه
 3-117اگر دوستان التفات داشته باشند ،جدولی داده شده که
براساس تعداد جمعیت شهرها ،عددی را برای مقدار مصرف
مشخص کرده است .بنابراین دوستانی که طراحی انجام میدهند
و دوستانی که در شرکتهای آب و فاضالب کار بهرهبرداری انجام
میدهند ،برمبنای اعداد آن جدول که بین  75تا  150لیتر بهازای
هر نفر در شبانه روز هست ،برنامهریزیهای خود را انجام میدهند.
اما نکتهای که وجود دارد این است که غیر از جمعیت ،عوامل موثر
دیگری هم دخیل هستند مثل وضعیت آب و هوا ،وضعیت قیمت
آب ،وضعیت درآمد ساکنین ،بحثهای فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،بحث کیفیت آب ،بحث آلودگی هوا و غیره .اخیرا
سازمان برنامه و بودجه یک قراردادی را منعقد کرده است که این
قسمت دارد تدقیق میشود .یعنی آن جدولی که فقط براساس
جمعیت بود ،بهصورت یک فرمولی قرار است ارائه شود که
پارامترهای موثر در آن فرمول خودشان را نشان دهند .مثال اقلیم،
بعد خانوار ،دما ،بارش ،رطوبت ،هزینهها و غیره.
نکتهای که پیش میآید این است که این عدد که بهدست
آمد ،نشان میدهد که مصرف در آن شرایط جغرافیایی و اجتماعی
و فرهنگی به چه مقدار خواهد بود .نکته بعد این است که آیا بهآن
مقدار آب وجود دارد و یا آیا ما میتوانیم اجازه دهیم بههمان

دکتر تابش:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .اولین نشست تخصصی همایش
امسال ما ،به یکی از موضوعات بسیار چالشبرانگیز و مبتالبه که
وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب با آن روبهرو هستند،
اختصاص دارد و انشاهلل امیدواریم با بحثی که امروز صورت
میگیرد در این میزگرد که خدمت سروران و اساتید معزز دانشگاه
و صنعت هستیم ،بتوانیم سرفصلهایی را که میتواند برای
تصمیمگیری در این خصوص مدنظر قرارگیرد ،در یک بحث
جمعی مطرح کنیم و انشااهلل یک کمک فکری بدهیم به دوستانی
که در این زمینه تصمیمگیری خواهند کرد.
بحث الگوی مصرف یکی از نکات مهمی هست که قبل از آن
به تعیین مقدار مصرف باید پرداخته شود و این مقدار مصرف هم
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علیالخصوص جناب آقای دکتر تابش و همکاران محترم ایشان.
در نشست تخصصی امروز بحثهای مختلفی مطرح خواهد شد.
من مستقیم بروم سر آن موضوعی که به من محول شده :وضعیت
مصرف در حالحاضر در بخش آب و فاضالب در بخش شهری.
اول ببینیم که ترکیب مصرف چگونه هست .طبقات مصرف
مختلفی که ما در تقسیمبندیهایمان داریم ،از  0تا  5مترمکعب،
 5تا  10متر مکعب 10 ،تا  15و تا  50این طبقهبندی در شرکت
آب و فاضالب در حوزه مصرف انجام میشود .ما مصرف را به دو
بخش خانگی و غیرخانگی تقسیم کردیم .مجموع اینها در سال،
رقمی در حدود  4میلیارد و  500میلیون مترمکعب میزان مصرف
در بخش شهری است .از حدودا  6میلیارد و  100میلیون
مترمکعب تولید یا آبی که وارد شبکه توزیع شده 4 ،میلیارد و
 500میلیون متر مکعب به مصرف میرسد .از این  4میلیارد و
 500میلیون مترمکعب حدود  3میلیارد و  500میلیون مترمکعب
مربوط به بخش خانگی و  1میلیارد مترمکعب مربوط به بخشهای
مختلف غیرخانگی از جمله تجاری ،صنعت ،عمومی ،دولتی،
آموزشی و دیگر موارد مختلف.
مالحظه میفرمایید که در بخش خانگی کدام طبقه بیشترین
مصرف را به خودش اختصاص داده است .طبقهای که در
تقسیمبندی ما بین  10تا  15مترمکعب و  15تا  20مترمکعب در
ماه مصرف میکنند (یعنی بین  10تا  20مترمکعب) ،بیشترین
مصرف را در بین مشترکین به خودشان اختصاص دادهاند و
مالحظه میفرمایید که هرچه میزان مصرف در آن طبقات باال
میرود ،حجم مصرف پایین میآید .در مصارف  0تا  5و  5تا 10
هم یک رقمی را به خودشان اختصاص دادهاند .در بخش
غیرخانگی بیشترین میزان مصرف مربوط به مصارف فضای سبز
است با عددی حدود  120میلیون مترمکعب در سال .اگرچه رقم،
رقم پایینی است ولی بهدلیل اینکه از شبکه آب شرب ،از آب
تصفیه شده ،استفاده میکند ،قابلتوجه است که باید سیاستهای
جداسازی مصرف فضای سبز از آب شرب را در دستور کار حتما
داشته باشیم .در قسمت بعد به نوعی با درصد ،آمار را خدمت
عزیزان ارائه میکنم .مالحظه میفرمایید  77/1درصد مصرف
خانگی و  22/9درصد مصرف غیرخانگی ،که در بخش خانگی
طبقه  15تا  20مترمکعب با  19/3درصد بیشترین حجم را بهخود
اختصاص داده است .من الزم دانستم که جدول باالنس آب کشور
را در بخش شهری خدمت عزیزان ارائه کنم که با بعضی از
اصطالحات آشنا بشوید .قطعاً آشنایی دارید حاال تاکید بیشتر
میشود .این آمار که جدول باالنس آب هست و استاندارد IWA
دارد نشان میدهد که از میزان حدودا  6میلیارد آب تولیدی یا
ورودی به شبکههای توزیع که روی این اجزا تقسیمبندی شده
وضعیت چگونه است 76/8 .درصد حدودا میزان مصارف مجاز
هست که به دو قسمت با درآمد و بدون درآمد تقسیم میشود .با

مقداری که آن مصرف در آن فرمولها محاسبه شده آب مصرف
بشود یا نه .که اینجا بحث الگوی مصرف شکل خواهد گرفت و
تعیین الگو از آن بهدست میآید .منتها این دو تا با هم فاصله
دارند .یعنی اینکه ما یک مصرف موجود داریم و یک الگویی
بهعنوان مطلوب در ذهنمان است .حاال چه راهکارهایی را باید
پیاده کنیم که از این وضع موجود به وضع مطلوب برسیم .ما
انشاهلل سعی میکنیم که امروز این بحث را با توجه به تخصصی
که دوستان دارند و من خدمتتان معرفی میکنم انجام دهیم و هر
کدام از دوستان بنابر تخصص و حوزه مسئولیتشان یک بخشی
از این مباحث را بهعهده بگیرند و انشااهلل بتوانیم بعد از آن هم با
پرسش و پاسخی که صورت میگیرد و مشارکت حضار محترم به
یک جمعبندی مناسبی برسیم.
آقای مهندس سیدزاده ،که معرف حضور هستند ،مدیر دفتر
مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضالب که سالیان
متمادی هست که مدیریت را بهعهده دارند و تجربههای بسیار
خوبی در بعد عملی دارند .آقای دکتر سجادیفر مدیر امور پژوهش
و بهرهوری آب و فاضالب منطقه  2تهران که قبال هم در شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور خدمت میکردند .ایشان عمدتا در
مباحث اقتصادی صاحبنظر هستند و در بحث تابع تقاضا و تأثیر
عوامل قیمت و مسائل اقتصادی ،مسائل مهمی را کار کردهاند که
خدمتتان ارائه میکنند .آقای دکتر جلیلی قاضیزاده عضو هیئت
علمی دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس شهید عباسپور در
خدمتشان هستیم که سالیان متمادی در حوزه مدیریت مصرف
کار کردهاند و آقای دکتر ضرغامی استاد محترم دانشگاه تبریز و
مشاور علمی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو که ایشان هم سالیان
متمادی در حوزه امور مدیریت مصرف در بخشهای مختلف
شهری ،صنعتی و کشاورزی تحقیقات و تجربیات اجرایی فراوانی
داشتهاند.
بنابراین طبق آن الگویی که خدمتتان گفتم ،در ابتدا از آقای
مهندس سیدزاده خواهش میکنیم که در رابطه با مصرف موجود،
یعنی وضع موجودی که در کشور وجود دارد ،یک سری اطالعات
را به ما بدهند و در ادامه ،دوستان این بحث را تکمیل خواهند
کرد.

مهندس سیدزاده:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .عرض سالم و ادب و احترام دارم
خدمت کلیه حضار گرامی که در جلسه امروز شرف حضور دارند.
تقدیر و تشکر میکنم از برگزارکنندگان این همایش ملی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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درآمد که همان  4میلیارد و  500میلیون مترمکعب بود را من در
قبال گفتم 1/6 .درصد مصارف مجاز بدون درآمد 11/4 ،درصد
هدررفت ظاهری و حدودا  11/8درصد هدررفت واقعی .که مجموع
اینها در کل کشور  24/8درصد یعنی  1میلیارد و  500میلیون
مترمکعب ،آبی هست که درآمدی برای شرکت آب و فاضالب
ندارد .بخشی از آن بهصورت واقعی هدر میرود و بخشی از آن
بهدست مصرفکننده میرسد ،اما درآمدی ندارد.
حال ما یک مقایسهای خواهیم داشت روی بحث سرانهها ،که
موضوع بحث امروز هست .ببینید وضعیت سرانهها در کشور ایران
چگونه است .حدودا  150لیتر بهازای هر نفر در شبانهروز میانگین
کشور است .شرکتهای آب و فاضالب ،چون تقسیمبندی اینها
دست شرکتهای آب و فاضالب هست ،بنده بر همان اساس اینها
را نشان میدهم .شرکت آب و فاضالب البرز با رقم  176لیتر
بهازای هر نفر در شبانهروز بیشترین رقم را بهخود اختصاص داده
است .بعد تهران و گیالن هست .مالحظه میفرمایید که تقریبا در
شرکت آب و فاضالب یزد این رقم پایینتر از میانگین کشوری
است .این االن بدون احتساب هدررفت ظاهری است ،یعنی آن
بخشی که واقعا به فروش رسیده و از قبوض محاسبه کردیم .یک
مقدار این تغییر خواهد کرد .در بخش بعدی ما اگر خواسته باشیم
هدررفت ظاهری را هم بهاین اضافه کنیم ،یعنی بخشی که مربوط
به خطای کنتورها ،انشعابات غیرمجاز هست که ما بهآن هدررفت
ظاهری اتالق میکنیم ،این سرانهها مقداری باالتر میرود .در
حقیقت سرانه واقعی این هست 272 :لیتر بهازای هر نفر در
شبانهروز سهمیه آب اهواز ،خراسان جنوبی در حدود ،250
خوزستان در حدود  206لیتر و میانگین کشور اینجا باال رفته و
میبینید کدامیک از شرکتها پایینتر از میانگین کشور هستند
که استان کهگیلویه و بویر احمد با  120لیتر بهازای هر نفر در
شبانه روز ،با احتساب هدررفت ظاهری یعنی حجم هدررفت
ظاهری را ما به فروش اضافه کردیم ،کمترین میزان سرانه را در
کشور دارد .خراسان رضوی ،هرمزگان ،مرکزی ،مشهد جزو
شرکتهایی هستند که کمترین میزان سرانه آب را بهخودشان
اختصاص دادهاند .در حقیقت این را که من بیان کردم همان
جدولی هست که بهصورت نموداریاش را ارائه کردم.
خیلی مختصر الزم دانستم ببینیم وضعیت دنیا چگونه است.
البته این موضوع سرانه یک موضوع بسیار پرچالش و پربحثی است
و نمیشود خیلی مقایسه کرد .ولی از لحاظی که ببینیم وضعیت
ما این بود ،وضعیت دنیا چگونه است .در بعضی از شهرهای آمریکا
مالحظه میفرمایید که در آنجا شیوههای مصرف متفاوت است.
مثال در نیویورک این رقم که رقم خانگی هم است  295لیتر
بهازای هر نفر در شبانه روز است .چند وقت پیش در جلسه به
آقای دکتر جلیلی این تذکر را دادم که باید حواستان باشد این
اعداد و ارقامی که از رسانه اعالم میشود یا از سایتهای مختلف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

میگیریم باید دقت کنیم آیا کل هست؟ آیا خانگی هست؟ عمومی
و تجاری داخل آن هست یا نیست؟ عددی که گفتیم ،دقیقا
خانگی است .ما سرانه خانگی را با شهرهای کشورهای دیگر
مقایسه میکنیم .مثال شهر الس وگاس این عدد  416لیتر بهازای
هر نفر در شبانهروز است .ببینیم در اروپا وضعیت چگونه هست.
در اروپا این رقم پایینتر است .یعنی در حقیقت میانگین این
سرانه خانگی  128لیتر بهازای هر نفر در شبانهروز است که باز،
توزیع مختلفش را که هر کدام از این اعداد مختص کدامیک از
این کشورها هست .مالحظه میفرمایید که تا  220لیتر این عدد
رفته اما میانگین  128لیتر بهازای هر نفر در شبانهروز کشورهایی
مثل هلند ،آلمان در حدود  120بهازای هر نفر در شبانهروز
هستند .در بین کشورهای اروپایی ،ایتالیا بیشترین سرانه را بهخود
اختصاص داده با  243لیتر بهازای هر نفر در شبانهروز .بهغیر از
ایتالیا بقیه کشورهای اروپایی در حدود  130-120حداکثر 150
لیتر را بهخودشان اختصاص دادهاند.
من عذرخواهی میکنم خیلی سریع و مختصر سعی کردم این
وضعیت سرانه در کشور ایران و مقایسه با تعدادی از کشورهای
دنیا را یادآوری کنم .قطعاً میدانم سواالت متعددی خواهد بود
انشااله من در خدمت عزیزان در بخش پرسش و پاسخ خواهم بود.
دکتر تابش:
خیلی ممنون از جناب آقای مهندس سیدزاده .در قسمت بعد
از آقای دکتر جلیلی خواهش میکنیم که با توجه به اعداد مصرفی
که ارائه شد بهعنوان وضع موجود ،مباحث فنی شبکهها و تعریفی
از الگوی مصرف را ارائه کنند تا بتوانیم تلفیقی بین وضع موجود
و وضع مطلوب داشته باشیم.

دکتر جلیلی قاضیزاده:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .خدمت دوستان و حضار محترم سالم
عرض میکنم .بحثی که مطرح شده ،چالشهای تعیین الگوی
مصرف آب هست .همانطور که آقای دکتر تابش فرمودند در واقع
سازمان برنامه بودجه یک پروژهای را درخواست کرده که در آن
نشریه  117-3بهروز شود و همچنین الگوی مصرف مشخص شود.
فرض کنید اگر این پروژه را به شما داده بودند چهکار می کردید؟
این بحثی است که من میخواهم راجع به آن صحبت کنم .قطعاً
در حد زمانی که داریم صحبت میکنیم.
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من قرار شد تعاریف را ارائه کنم و چالشهایی که در اینجا
وجود دارد .الگوی مصرف آب میتواند خیلی ساده تعریف شود به
دو قسمت .یک ،مبحث مقدار متوسط سرانه مصرف و مقدار
نوسانات مصرف .چون ما از نظر تامین آب باید مقدار متوسط را
تامین کنیم اما از نظر توزیع آب باید پیک مصارف را تامین کنیم.
لذا اگر ما مقدار متوسط و نوسان را بتوانیم تعریف کنیم الگو را
میتوانیم تعریف کنیم.
همانطور که صحبت شد مصرف آب چند جزء دارد که مصرف
خانگی ،مصرف عمومی ،مصارف تجاری و صنعتی مصارف فضای
سبزی که از آب شرب استفاده میکنند و بحث حق قبضها و
تلفات هست .لذا وقتی ما راجع به الگوی مصرف صحبت میکنیم،
باید بگوییم که آیا مصرف خانگی را داریم صحبت میکنیم؟ چون
خیلی وقتها دوستان وقتی که آمار را مقایسه میکنند مصرف
خانگی مد نظرشان هست ،گاهی این  4مصرف را مطرح میکنند.
یعنی وقتی میگویند مصرف سرانه در یک شهر چهقدر است این
 4مصرف ارائه میشود و گاهی این هدررفتها هم شامل میشود
و این میشود مقدار تولید سرانه آب .پس دو نکتهای که اینجا
وجود دارد این است که یک :وقتی که آمار را مقایسه میکنیم
باید دقیق مقایسه کنیم .متناظر باشد مقایسهها و دوم اینکه اگر
مصرف سرانه یک شهر یا تولید سرانهای باال هست لزوما بهاین
معنی نیست که همه مردم آنجا زیاد آب مصرف میکنند.
میتواند بهاین معنی باشد که آنجا صنعتش بیشتر است ،تجاریش
بیشتر است ،فضای سبز بیشتر است .شما یک شهری مقایسه
میکنید در شهرستانهایی که زمینها بزرگتر است و خانهها
ویالیی است تا تهرانی که ما فضای سبز خانگی کمتری داریم .لذا
در تعاریف اینها باید اول شفاف شود.
عوامل موثر در مصرف آب را دیگر همه دوستان میدانند چه
عواملی است .عوامل متفاوت و پیچیدهای است که در مقدار
مصرف تأثیر میگذارد .اگر ما بخواهیم الگوی مصرف را اصالح
کنیم ،بعضی از این عوامل قابل اصالح هستند .فرض کنید داریم
درباره فشار آب صحبت میکنیم .در یک شهر فشار زیاد است در
یک شهر فشار کم .این در حدی قابل اصالح هست .اما بعضی از
عوامل مثل شرایط اقلیمی قابل اصالح نیست ،به این معنا که ما
بخواهیم اصالح کنیم .لذا بر اثر عواملی که بین شهرها متفاوت
هستند باید این اصالح الگوی مصرف تعریف شود .اگر کشور را به
پهنههای مختلفی تقسیم کنیم و برای هر روستا یا هر پهنه ،هر
خوشهای تعیین کنیم الگوی مصرف آب تعیین شود.
من یک آماری داشتم که سال  1396از مهندس سیدزاده
گرفتم که ایشان هم آمار جدید را ارائه کردند .اینها کمی
قدیمیتر هستند .این آمار  4مصرف و ترتیب آنها را در
شرکتهای آبفا نشان میدهد .اینجا هدررفت وجود ندارد لذا ما
بحث هدررفت را اینجا مطرح نمیکنیم .این  4مصرفی که وجود
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دارد میبینیم که بعضی از شهرها خیلی مصارفشان کمتر است،
بعضیها بیشتر است .این تفاوت اقلیمی و ...هم که وجود دارد .من
میخواستم اینها را بررسی کنم .آمدم فکر کردم که در یک
شهری که مصرف آب زیاد است ،هوا گرم است و مصرف آب زیادتر
هست .حاال چرا وقتی هوا گرم است مصرف زیاد است؟ یک دلیلش
خنککنندهها و کولرها است که باعث میشوند مصرف آب زیاد
شود .دلیل دوم این است که شهرهایی که هوا گرم است شست و
شوها و بحث استحمام بیشتر است .اگر ما به تفکیک اینها را
مشخص کنیم میتوانیم یک شهری که مثال کولر دارد یا ندارد
سهم کولر را به آن اضافه کنیم .من بهدنبال این بودم که ببینم
کولرهای آبی چهقدر آب مصرف میکند .واقعیت قضیه این است
که متأسفانه علیرغم اینکه ما در دانشگاه و شرکتها و  ...کار
میکنیم ،اگر دنبال این آمار باشید بهسختی میتوانید پیدا کنید
که یک کولر آبی چهقدر آب مصرف میکند و تاثیرش روی سرانه
مصرف بهصورت روزانه در طول سال چقدر است .در هرصورت
یکسری مقاالتی بود مثال این مقاله میگفت  27لیتر ولی من
خودم تحلیل کردم .بعد این مقاله میگفت در قم  7لیتر مصرف
کولر هست .بعضی منابع خارجی به  18لیتر اشاره میکردند و باز
برای امریکا و استرالیا  18تا  31لیتر .چیزی که من مطرح میکنم
راجع به اعداد ،زیاد حساس نیستم .بیشتر میخواهم روششان را
توضیح دهم .من اینجا سرانه مصرف کولر را  20لیتر بهازای هر
نفر در روز فرض کردم .بعد بحث آب استحمام هست که ما آمار
بسیار متفاوتی داشتیم راجع به استحمام .که اینجا میبینید
مقاالتی را که اشاره میکردند به استحمام .در مقالهای فرض کنید
که گفتهاند  54لیتر در صورتیکه آمریکا از این عدد کمتر است.
لذا ما باید روی این قسمتها بیشتر کار کنیم علیرغم اینکه
صحبت میکنیم .ولی کاری که ما بیاییم اینها را گزارش کنیم و
واقعا اندازهگیری کنیم با دقتهای باال و روشهای علمی واقعا کم
است .طبق آمار قبل من سه شهر پرمصرف را با سه شهر کم
مصرف مقایسه کردم که طبق آمار سال  95کرمان و مشهد و
شیراز مصارفشان کمتر بوده و بوشهر و خوزستان و اهواز بیشتر
بوده .اینها فقط مثال هست ،ما خیلی راجع به خود شهرها بحثی
نداریم .در هرصورت این سه شهر متوسطش  233لیتر است ،و
این سه تا شهر  156لیتر .اینجا هوا گرم است .من فرض کردم
که مثال مردم در این شهرها دو برابر این شهرها دوش میگیرند.
خیلی راجع به این عدد  2حساس نیستیم .اگر فرض کنیم سرانه
مصرف استحمام  43لیتر است ،از این کم کنیم چون اینجا
استحمام زیاد بوده به عدد  190میرسیم .یک بحثی که داریم
این است که در این شهرها ما کولر گازی داریم چون کولر آبی در
شهرهای جنوب بهخاطر رطوبت هوا اصال جوابگو نیست .البته برای
شست و شوی کولر گازی هم آب مصرف میشود اما این شهرها
بهخاطر هوای خشکی که دارند کولر آبی استفاده میکنند .لذا اگر
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ما مقدار سرانه کولر آبی را از این کم کنیم ،بهاین عدد میرسیم.
حاال یک سوال مطرح میشود که ما الگوی مصرف را از کجا
بیاوریم؟ پیشنهاد من این است که ما بیاییم شهرهایی که با این
دید که میخواهیم مصرف آب را کم کنیم واقعا شهرهایی که
مصرفشان کم شده و با این مصرف دارند کار میکنند میتوانند
الگو باشند .ممکن است شما بگویید نه ما یک شهری از خارج از
کشور بیاوریم که مصرفش خیلی هم کمتر است .آنجا یک سری
بحثهای دیگر پیش میآید از نظر فرهنگی و بحثهای دیگر که
متفاوت است .اما شهرهای خودمان میتواند الگو باشد برای کشور
خودمان .در نتیجه وقتی این دو تا را با هم مقایسه کنیم میبینیم
که بله مصارف این شهرها علیرغم مصرف استحمام حاال مصارف
دیگری هستند مثل مصرف آب شرب در شهرهایی که گرم است
بیشتر است ،منتها آب شرب خیلی عدد کمی است مصرفش.
میبینیم که در هر صورت اینجا مصرف بیشتر است.پس ما
میتوانیم این را الگو بگذاریم .و پارامترها را که این در واقع هسته
مصرف آب هست بدون کولر ،بدون استحمام اضافی ،بدون فضای
سبز ،در هرصورت این نشان میدهد شهرهای ما قابل اصالح
هستند .یعنی لزوما دلیلی که مصرف در این شهرها باال است
گرمای هوا لزوما نیست .ممکن است از نظر فرهنگی هم مصرفشان
باال باشد.
یک آمار دیگری که  2روز پیش مهندس سیدزاده لطف کردند
به من دادند را ببینیم 5 .شهر پرمصرف و  5شهر کم مصرف ایران.
اینها شهرهای کوچکتری هستند .بهخاطر اینکه حساسیتی
ایجاد نشود من اسم این شهرها را اینجا نیاوردهام .ما شهری داریم
که حدود  500لیتر  800لیتر مصرف سرانهاش هست .شهری با
 100لیتر هم داریم .نمیتوانیم بگوییم آن شهری که مصرفش
 500است چون هوا گرم است مصرفش اینطوری است .چون
سهم گرما آنقدر زیاد نبود .پس این عدد قابل کار و قابل اصالح
است.
بحثی داریم به اسم نوسانات .ممکن است ما آب کافی داشته
باشیم ولی نتوانیم پیک مصرف را تامین کنیم .بعضی از شهرها
بهخاطر این موضوع ،جیرهبندی آب را انجام میدهند .چون اگر
بخواهند پیک مصرف آب را تامین کنند قسمتهایی از شهر بیآب
میشوند .نوسانات شامل نوسانات روزانه و نوسانات ساعتی است.
اگر در ورودی شهر یک دبیسنج بگذاریم و الگو را بگیریم
میتوانیم ضریب پیک را بهدست بیاوریم .چند چالش در نشریه
 117داریم .یکی اینکه بحث ضریب نوسان هست .ما وقتی  5تا
مصرف را جمع میکنیم ،آیا باید در ضریب نوسان روزانه و ساعتی
ضرب کنیم؟ آیا باید  4تا مصرف را جمع کنیم و در ضریب ضرب
کنیم و به اضافه مصرف پنجم کنیم؟ در هر صورت بستگی دارد
که شما این ضرایب حداکثر را از کجا آوردید .اگر ضریب حداکثر
را از این کنتورها خواندید باید  5تا مصرف را ضرب کنید .اما اگر
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ضرایب پیک را بهصورت جداگانه بهدست آوردید که معموال ما
اینکار را نمیکنیم و هیچ جا هم این کار را انجام نمیدهند ،باید
 4تا مصرف را ضرب کنید .پس اینها در محاسبه مهندسین مشاور
خیلی مهم هست.
نکته آخر اینکه ما میآییم  4تا مصرف را جمع میکنیم.
وقتی چهار تا مصرف خانگی ،عمومی ،تجاری و صنعتی را جمع
کردیم ،بعد میآییم با آب بدون درآمد جمع میکنیم یا با آب
بهحساب نیامده .اینجا یک مطلبی هست :بحث تلفات ظاهری و
مصارف غیرمجاز .دقت کنید ،مثال میزنیم ،یک مشاور آمده
شهری را حساب کرده مثال اغراقآمیز ،گفته این شهر  100هزار
جمعیت دارد مصرف سرانه را در آن ضرب میکند ،بعد میآید آب
بهحساب نیامده را هم اضافه میکند .فرض کنید  20درصد مثالً
آبدزدی داشته باشیم ،دقت کنید این تلفات ظاهری دو بار
حساب شده .یکبار ما آنرا در  100هزار نفر حساب کردیم ،بعد ًا
آمدیم  20درصد هم اضافه کردیم بابت آب بهحساب نیامده بخش
تلفات ظاهری و بخش مصارف غیرمجاز .میبینیم اینجا دو برابر
حساب شده با این روش .لذا این نکات را هم ما داریم که باید
تدقیق بشود انشاءاهلل در نسخه جدید .در هرصورت یک چالشی
هم اینجا همیشه مطرح است که شما دوستان عزیز بهتر میدانید
ما از این طرف میگوییم مصارف باید کم شود ،از آن طرف درآمد
شرکتها کاهش پیدا میکند ،یعنی ما به شرکتهایی که
درآمدشان وابسته به مصرف آب است از آنها میخواهیم که
مصرف آب را کنترل کنند .این هم یک در واقع چالش و تضادی
است که باید روی آن فکر کنیم .در هر صورت همکارهای عزیزمان
در میزگرد روی بحث روش اصالح الگوی مصرف و مباحث
اقتصادی ،اجتماعی و بحثهای قانونگذاری انشاءاهلل صحبت
خواهند کرد .من عرضم تمام است.
دکتر تابش:
خیلی متشکر .با توجه به مواردی که آقای دکتر فرمودند از
آقای دکتر سجادیفر خواهش میکنیم نقش مباحث اقتصادی
بهخصوص تعرفهگذاری را در اینکه ما چهقدر میتوانیم مصرف را
به الگو نزدیکتر کنیم انشااهلل در عرض کمتر از  10دقیقه برای ما
بیان کنند.

دکتر سجادیفر:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .عرض سالم و ادب دارم خدمت
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متخصصین صنعت آب و فاضالب .من میخواهم بحثهای خودم
را با بحث اقتصاد رفتاری شروع کنم که ببینیم اقتصاد رفتاری
چهگونه میتواند روی الگوی مصرف برای مدیریت تقاضا تأثیر
بگذارد.
اولین نکتهای که میخواهم اشارهکنم که دکتر جلیلی هم
اشاره کردند یک تضادی وجود دارد بین درآمد و کاهش مصرف.
این یک نکته اساسی است .من اگر بخواهم بهاین اشارهکنم اگر ما
دیدگاه کوتاهمدت شرکتی داشته باشیم ،بله باید به افزایش درآمد
فکر کنیم .اما اگر یک دیدگاه بلندمدت بهینه اجتماعی داشته
باشیم ،باید به مدیریت تقاضا و کاهش مصرف فکر کنیم .اما
متأسفانه ازآنجاییکه جامعه ما یک جامعه کوتاهمدت است،
بهخاطر همین است که گزینه اول بیشتر رویش تائید میشود .اما
مطمئن باشید بحثهای تامین و عرضهای هیچگونه دیگر
نمیتواند جواب دهد .چراکه ما اگر عرضه آب را زیاد کنیم قطع ًا
تقاضا با آن ،افزایش پیدا میکند .این یک نکته هست .الگوی
مصرف هم میتواند دو تا جنبه داشته باشد که بحث میتواند
عنوان راهکار افزایش درآمد باشد و یا مدیریت تقاضا .سؤالی که
من میخواهم اینجا مطرح کنم این است که صنعت آب و
فاضالب چهگونه میتواند سیاستهای مدیریت تقاضای خودش را
اجرایی کند.
من اول اینجا خیلی خوشحالم که دیدم در صحبتها بحث
اقتصادی هم وارد الگوی مصرفشده .شما بحث قیمت را میکنید،
بحث درآمدی خانوار را میکنید ،اینها خیلی نکته خوبی است.
یعنی اینکه ما توانستیم یک گام روبهجلو برداریم و بحث اقتصادی
را هم وارد کنیم .همانطور که آقای دکتر تابش هم اشاره کردند
بحثهای اقتصادی زیادی مثل قیمت ،درآمد خانوار و عوامل
دیگری که روی الگوی مصرف تأثیر میگذارند .اما چیزی که من
میخواهم امروز بهآن بپردازم بحث اقتصاد رفتاری است ،که خیلی
توانسته در دنیا در الگوی مصرف کاربردی شود .اگر وقت کنیم
میخواهم بحث تجربه موفق شهر کیپتاون آفریقای جنوبی را
اینجا ارائه کنم .منتها قبل از آن باید یکمقداری پایه را من بچینم
و پایهریزی کنم .اقتصاد رفتاری یک بحث تقریباً جدیدی هست
که جایزه نوبلی که آقای ریچارد تیلر گرفتند در این زمینه گرفتند.
ترکیب اقتصاد با دانش روانشناختی است که خیلی چشمگیر
بوده و بسیار هم کاربردی استفادهشده است .ولی من یک مقدمه
اگر بخواهم بگویم ،هر انسانی دو تا سیستم دارد :سیستم یک و
سیستم دو .سیستم یک خودکار است ،سیستم دو بازتابی است.
سیستم یک کنترل نشده است بدون سعی و تالش است ،تداعیگر
است ،سریع است ،ناخودآگاه است و تجربهگر است .اما سیستم
بازتابی کنترلشده است ،با سعی و کوشش است ،تابع قوانین و
مقررات است .من یک مثال میزنم .اگر شما در خیابان دارید
میروید و یک ماشین بوق بزند سریع شما میایستید و یک
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

رفلکس نشان میدهید .این سیستم  1شما است .ولی اگر من از
شما بپرسم  6251000×4831چهقدر میشود ،شما باید یک
ماشینحساب بردارید و یک ضرب را انجام دهید تا بتوانید به این
جواب برسید .چیزی که مهم است سیستم خودکار ما دچار اشتباه
زیاد میشود و در خیلی از مسائل هم صورت مسئله را تغییر
میدهیم .اما مسئله این است که ما میخواهیم ببینیم آیا با
مداخله ،ما حق داریم روی رفتارهای انسانی تأثیر بگذاریم؟ آیا ما
میتوانیم که کاری کنیم که مدیریت تقاضا را کاهش بدهیم؟ بله.
اما اینجا ممکن است کسی از من ایراد بگیرد که با آزادیهای
انسانی این تداخل دارد .ما این را از آقای ریچارد تیلر وام گرفتیم
و اسمش را گذاشتیم قیممآبی آزادیخواهانه .یعنی چی؟ یعنی
اینکه ما میتوانیم با دخالتهایمان زندگی طوالنیتر ،سالمتر و
بهتر برای افراد داشته باشیم .یک نکتهای که وجود دارد :انسانی
اقتصادی که در اقتصاد کالسیک بهآن پرداخته میشد ،این بود
که یک انسان اقتصادی ،منطقی است .یعنی تمام تصمیماتی که
میگیرد در راستای حداکثر کردن مطلوبیتش است.
یک انسان اقتصادی مانند انیشتین حافظهاش قوی است.
بهاندازه همه کامپیوترها ظرفیت ذخیرهسازی اطالعات را دارد.
مثل آقای گاندی عقل دارد .اما میدانیم که همه ما بهعنوان یک
انسان عادی اینجوری نیستیم .ما خیلی مواقع تولد خانممان را
فراموش میکنیم .حتی در جمع و ضرب معمولی ممکن است نیاز
به ماشینحساب داشته باشیم .ما یک انسانهای عادی هستیم.
شما میدانید که  %60آمریکاییها اضافه وزن دارند ،اضافه وزن
روی سالمتیشان تأثیر میگذارد ،ولی خیلیها سیگار میکشند،
قلیان میکشند .آیا این انسان عادی باید این کارها را انجام دهد؟
قطعاً نه!! اما میبینیم که خیلیها دارند این کار را انجام میدهند.
مصرف آب خیلی جاها باال است .ما چهگونه میتوانیم مصرف آب
را کاهش دهیم؟ ذهن انسان یک پردازنده با موجودیت محدود
است .یک مثالی برای شما عرض کنم .در یک آزمایش از یک
سری افراد خواسته شد که تعداد پاسهایی که در یک تیم
بسکتبال بههم داده میشود را بشمارند .در آن وسط یک گوریلی
که لباس گورخری داشت میآمد و رد میشد .جالب است که
چون همه توجه کرده بودند که پاسها را بشمارند ،تقریباً باالی
 60%این گوریل را ندیدند و خیلیها هم بعد از اینکه برایشان
بازپخش کردند گفتند این فیلم آن فیلم نیست .پس معلوم است
که ما ذهنیتمان به اصطالح اگر روی یک مسئله تمرکز کنیم سایر
جنبهها را نمیبینیم .ذهنیت روی رفتار تأثیر میگذارد .رفتار روی
ذهنیت تأثیر میگذارد .خیلی جالب است که برای شما در یک
داستانی که بحث لنگرهای ذهنی وجود دارد مثالی بزنم .قاضیها
که آدمهای بسیار باسوادی هستند ،چون رشتهشان تخصصی
هست ،یک آزمایش روی آنها انجام دادند و یک تاس را که
دستکاری شده بود عدد  3رویش بود و عدد  ،9که جالب است به
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کسانی که برایشان عدد  9آمده بود یک مورد مطالعاتی دادند و
گفتند روی یک پرونده جنایی کار کنید .کسانی که در تاس عدد
 9را دیده بودند برای همان پرونده  8ماه زندانی بریدند و کسانی
که عدد  3را دیده بودند بهطور متوسط  5ماه زندانی بریدند .یعنی
اینکه حتی رفتارهای تصادفی هم ذهنیت ما را تغییر میدهد.
حاال برگردیم ،این خالصهای بود که ببینیم در اقتصاد رفتاری و
کاهش حجم مصرف آب و مدیریت تقاضا چهکار میتوانیم بکنیم؟
عناصر رفتاری را ما اینجا به سه قسمت تقسیم کردیم:
اهمیت ،هنجارهای اجتماعی ،الگوبرداری و اطالعات .خود
هنجارهای اجتماعی گروههای مرجع را مطرح میکند .فاصلههای
اجتماعی ،غفلتهای جمعی و پتانسیلها را .در اینجا
برجستهسازی خیلی مهم است .یعنی اینکه نشان داده در
کشورهای توسعهیافته کسانی که قبض آبشان را بهصورت
اتوماتیک از حساب بانکیشان برمیدارند ،یا کسانی که مراجعه به
بانک و پرداخت میکنند ،کسانی که به بانک مراجعه میکنند %5
مصرف آبشان نسبت به کسانی که قبضشان اتوماتیک برداشته
میشود کمتر است .این خیلی مهم است ،حتی در ارزشافزوده
هم همینجور است .بین کسی که اگر ارزش افزودهاش را برود
بانک و با فیش پرداخت کند یا اتوماتیک بردارد خیلی تفاوت است.
اثر بار اطالعاتی هست که من از آن میگذرم.
هنجارهای اجتماعی خیلی روی مصرف آب مهم است .شما
دقت کنید ما آدمهایی هستیم که دوست داریم به جمع گرایش
داشته باشیم ،کارهایی که جمع میکند ماهم انجام میدهیم .این
خیلی مهم است .بهعنوان یک مثال ،شما دنبال یک آهنگی
هستید در اینترنت که اگر ببینید یکمیلیون بار دانلود شده و یک
آهنگ دیگر که  2000بار دانلود شده باشد ،قطعاً شما اتوماتیک
خودتان میروید دنبال آن آهنگی که یکمیلیون بار دانلود شده
است .حتی مطالعات نشان داده اگر  50نفر همینجور بیخودی
آسمان را نگاه کنند و  4نفر دیگر آن طرف آسمان را نگاه کنند،
همه میرویم پیش  50نفر میایستیم و آسمان را نگاه میکنیم.
پس ما آدمهای منطقی نیستیم .تفاوتها و همگروهی بودن خیلی
مهم است حاال بعداً من ارتباطش میدهم به مدیریت مصرف،
کمی به من اجازه بدهید .کسانی که هم دانشگاهی هستند اگر
هماتاقیهایشان درسخوان باشند بچهها درسخوان میشوند و
اگر هماتاقیشان ضعیف باشد معدلشان پایین است.
هنجار غفلت اجتماعی را بگویم که خیلی مهم است .وضعیتی
که اکثریت اعضای گروه بهطور خصوصی یک هنجار را رد
میکنند ،اما بهدالیل خاصی فرض میکنند که اکثریت دیگر آنرا
قبول دارند .یعنی ما در ذات خودمان وقتی تنها هستیم میگوییم
این رفتارها چیست؟ ولی وقتی در جمع میآییم متفاوت است.
این در ایران خیلی صادق است .مثالً در مطالعات در آمریکا نشان
داده شده که کسانی که به آنها آگاهیرسانی کردند ،ممکن است
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

کسانی گفتند مشروبات الکلی بد است ولی میانگین مشروبات
الکلی در بین دانشجویان مثال فالن درصد است .کسانی که کم
مصرف میکردند ،خودشان را مقایسه کردند و مصرفشان را باال
بردند و آنهایی که باال مصرف میکردند ،مصرفشان را کم کردند
و به میانگین رساندند.
آخرین بحثی که میخواستم اشارهکنم چون وقتم تمام شد
برمیگردد به کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب در
شهر کیپتاون و نتایج قابلتوجهی که حاصل شده است را تشریح
میکند .متشکرم.
دکتر تابش:
متشکر .البته ما سؤالی که از آقای دکتر کردیم جوابش را
نگرفتیم .ما بحثمان این بود که یکی از عوامل مؤثر در کاهش
مصرف و نزدیک شدن مصرف موجود به مصرف مطلوب استفاده
از بحث تعرفهها است که در دل آن تعرفهها ،تأثیر قیمتگذاری،
درآمد خانوار و بحث اقتصادی بود .حاال امیدواریم که در قسمت
دومی که آقای دکتر فرصت میکنند ،این نکته اصلی که مدنظر
ما در این نشست است را دقیقتر توضیح دهند.
خوب مورد بعدی این هست که ،یکی از راهکارها بحثهای
سیاستگذاری و قانونگذاریها هست که میتواند در بحث
مدیریت مصرف مؤثر باشد .ما اینجا در یک قسمت وزارت نیرو
مرتب داریم روی مدیریت مصرف ،سازگاری با کم آبی و غیره
صحبت میکنیم ولی در قسمت دیگر از وزارت نیرو و یا شاید
همان افراد روی بحثهای جدید دوباره ،انتقال آب بینحوضهای،
استفاده از آب دریا و مسائل مختلف دیگری که در حقیقت همان
بحث عرضه و تأمین آب است ،کماکان به روال سابق دارند کار
میکنند .این دو تا تضادی بهوجود میآورد که آن کسی که قرار
است مصرفش کم شود احساس میکند که باالخره آبی هم هست.
یا دولت خودش را موظف میداند ،با هر پولی یا با هر ضرب و
زوری که شده ،آب را برای مردم فراهم کند و مردم معترض نشوند.
بنابراین آن سیاستهای مدیریت تقاضا و مصرف ،نمیتواند به آن
اهداف خودش دست پیدا کند.
از آقای دکتر ضرغامی خواهش میکنیم که با توجه به نقشی
هم که در وزارت نیرو دارند این مطلب را برای ما بشکافند که
سیاستگذاری که االن در داخل وزارت نیرو میشود چهقدر
میتواند کمک کند که این مدیریت مصرف در اصل شکل بگیرد
و آن الگوهایی که برای مصرف سرانه داریم بهاصطالح بتوانیم بهآن
دست پیدا کنیم.
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همیشه چراغهایشان روشن است ،یعنی میگفت اصالً اینکه شما
به من میگویید اولین بار است که من متوجه میشوم که چنین
چیزی هم مهم است که من خاموش کنم.
مطلب بسیار مهم در مورد قانونگذاری ،تنظیمگری است.
تنظیمگری را اینجوری عرض کنم که عزیزان اشاره کردند که
شرکت آب و فاضالب بهعنوان دوستدار درآمدزایی که بهنوعی در
واقع بخش خصوصی هستند خیلی تمایل ندارند که مصرف ،نه
مصرف پایه بلکه مصرف بخش جریمه کم شود ،چون درآمد خیلی
بیشتری دارد .در اینجا چند تا مطلب سیاستی پیش میآید .یکی
اینکه چه رابطهای بین شرکت آب و فاضالب با شورای شهر و
مجلس شورای اسالمی وجود دارد؟ اینها باید تنظیم بشود .از آن
جالبتر در تلفیق بین آب و فاضالب شهری و آب و فاضالب
روستایی که موضوع داغ وزارت نیرو است ،این مطلب پیش میآید
که چگونه یک بخش دولتی با یک بخش خصوصی تلفیق میشود
و تنظیمگری بین آنها باید چگونه باشد؟ داخل در پرانتز ،ما چون
در دانشگاه تهران و در دانشکده وزین فنی هستیم ،درخواست ما
از علمای بزرگوار ،از اساتید و دانشجویان این است که
پایاننامهشان را بهسمت اینجور سواالت بیاورند .من فقط دو تا
موضوع پایاننامه را از دانشگاههای ایران ،جدید عرض کنم به شما،
که در دانشکده محیطزیست یکی از دانشگاهها موضوع پایاننامه
این بوده است که آلودگی هوای شهر یکی از ایالتهای اوهایو
آمریکا چی بوده است؟ من به اینها عرض کردم که الاقل شما
این را انگلیسی مینوشتید که در آمریکا بهدرد بخورد .شما در
اینجا اینرا به فارسی نوشتید بهچه درد میخورد؟ فقط تنها
دلیلش این بود که این دانشجو راحت این سیر زمانی را از آن
سایت دانلود کند و کار پایاننامه را انجام بدهد .لذا ما موضوعات
بسیار جدی در تنظیمگری بخش آب و فاضالب داریم .در عواملی
که خود الگوی مصرف در واقع در رفتار شرکت آب تأثیر دارند و
بسیار پیچیده و مهم و یک موضوع بسیار سنگین روی دوش
وزارت نیرو است ،مطالبات انباشته بسیار سنگین آب منطقهایها
از شرکت آب و فاضالب است و همچنین مطالبات بین شرکتهای
آب منطقهای و برق منطقهای .این سه تا بهشدت درهم تنیده
است و بهصورت تجمعی این مطالبات باال میرود و روی تصمیمات
رفتاری این نهادها تأثیر میگذارد.
موضوع بعدی و آخرین عرضم در این بخش از صحبتها بحث
انتقال بین حوضهای آب است .دیدگاه سنتی حاکم بر انتقال بین
حوضهای آب ،دیدگاه درستی است و آن این است که طبق قانون
توزیع عادالنه آب ،وزارت نیرو مکلف است که برای هر ایرانی در
هر کجا که هست آب شرب تامین کند .دیدگاه مقدسی است .در
عینحال ،تامین این آب ،بههر قیمتی و از هر جایی ،از دید
سیستمی یک اشکالی که ایجاد میکند این است که منی که در
یزد هستم ،منی که در خراسان جنوبی هستم و یا شاید در

دکتر ضرغامی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم و سالم و تشکر از دعوت بنده ،خیلی
ممنون از تاثیرگزاری جناب آقای دکتر تابش .آقای سجادی فر
کار من را آسان کردند بخشی از مباحثی که بنده میخواستم
عرض کنم و عمدهاش روی این است که ما در هر تصمیمی باید
از تفکر خطی آگاهانه به سمت تفکر سیستمی برویم و آن این
است که بازخورد رفتارها و تصمیمهایمان را باید درنظر بگیریم.
اگر ما این را درنظر نگیریم اتفاقی که در طرح احیا و الیروبی
بخش آب زیرزمینی اتفاق افتاده در  5سال اخیر ،رخ میدهد .این
طرح علیرغم زحمات فراوان ،تأثیر آنچنانی در تعادلبخشی در
آبهای زیرزمینی نداشت .چون ما تراز آب زیرزمینی دشت غربی
را نگاه کنیم تقریباً با همان شیب ،دارد پایین میرود .یا باز تصمیم
دیگری که بهنوعی باال و پایین هست ،طرح مطلوبیت کشت برنج
خارج از دو استان گیالن و مازندران است .فقط در استان
خوزستان در سال آبی گذشته  170هزار هکتار برنج کاشته شده
است ،درحالیکه کل شالیزارهای گیالن فقط  200هزار هکتار
است.
لذا باید ببینیم اشکال کار کجا است .یعنی ما در اصالح الگوی
مصرفی که در مسئله آب داریم باید حتماً تفکر سیستمی و این
بازخورد را ببینیم .راهکاری که پیشنهاد میشود یکی در اقتصاد
رفتاری است .شما موزه آب سنگاپور تشریف ببرید ،یک
حوضچهای بهاندازهی  150لیتر درست کردهاند و روی آن یک
عالمت با ماژیک کشیدند که ما باید به  140بیاییم ،بچهها و
دانشآموزهایی که برای بازدید می آیند ببینند 150 ،لیتر چهقدر
است و این چهقدر باید در روز پایین بیاید و باید همکاری کنند.
ما این را در دانشگاه تبریز آزمایش کردیم و به کمک خود
دانشجوها که بعضیهایشان آنجا حضور دارند و با نصب عالئم و
تابلوها و نصب پوسترهایی که قابلطرح برای دانشجوها است،
یعنی در روحیات آنهاست ،منظورم شعارهای کلی نیست ،بلکه
تصاویری که آنها خوششان میآید ،درک میکنند ،این کارها را
انجام دادیم .همچنین در مورد بخش بعد چون بنده مدیر سبز
دانشگاه بوده و هستم ،در بخش برق ،خود دانشجوها با هم صحبت
کردند و ارزشهایشان را با هم به اشتراک گذاشتند .یکی از
دانشجوها چنین جمله ای گفته بود که من در طول دو سالی که
در این خوابگاه هستم ،هیچ کلیدی را خاموش یا روشن نکردهام.
یعنی فقط آمدم و رفتم .چون تمام حمامها ،تمام سرویسها
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که باید ما در مسئولیت مصرف داشته باشیم تضاد دارد .در حقیقت
ما هرچه بحثهای الگوهای رفتاری را داریم ترویج میکنیم ،عمالً
داریم در دو تا نهاد مهم یکی مساجد و یکی مدارس ،ما نهاد راه
میاندازیم ،در مدارس کارت میدهیم ،بچهها را تشویق میکنیم
که مصرف را کاهش بدهند ،بعد میبینیم که در مدارس در همان
محلی که داریم آموزش میدهیم ،عکسش را انجام میدهیم .من
خواهشم این است که حداقل این سیاستگذاری را در سالهای
آتی در بحث مدیریت مصرفِ مصارف معاف از قیمت ،مدنظر
داشته باشند .متشکرم.

شهرهای دیگر ،اگر من مصرف عادی داشته باشم و هر جور دوست
داشته باشم آب مصرف کنم ،دولت قادر است که برود حتی از
دریای عمان برای من آب بیاورد یا از خرسچال آب بیاورد ،با
تونلهایی که  70کیلومتر طول دارد و این باعث میشود که هیچ
تلنگری در رفتار من ایجاد نشود .ما اگر میخواهیم به یک شهری
آب بیاوریم ،چهگونه میتوانیم شهر مبدا و مقصد را در تبعات آن
شریک و سهیم کنیم؟ شهر مبدا را در منافعش و شهر مقصد را
در هزینههای آن .آنوقت تصمیمها خیلی بهینه و عاقالنهتر
خواهد بود.
مطلبی در همین بحث تنظیمگری در ادامه کار ،پیشنهادی
که من جمعبندی بکنم در عرایضم این است که در قبوضی که
صادر میشود توسط شرکت آب و فاضالب کشوری و همچنین در
قبوض دیگر ،ما میتوانیم هزینههای واقعی آب را در آنجا بیاوریم.
نه از مردم نمیگیریم االن .درسته ،شرایط را من درک میکنم.
ولی انعکاس بدهیم که این آب با انتقال بینحوضهای بهدست
آمدهاست ،در شهر تبریز از زرینهرود آمدهاست ،در مشهد از سد
دوستی آمده ،از جای دیگر ،این هزینهاش به قیمت امروز اینقدر
است .این کمک میکند که در واقع ما بتوانیم مردم را هم حداقل
از لحاظ روانی درگیر در این کار بکنیم.

دکتر طالب بیدختی:
استفاده بردیم .دستتان درد نکند .خیلی ممنون .حاال چند
نکته هست .دو تا شهر است یکی شهر درسدن آلمان هست که
تقریبا قبل از اینکه آلمان غربی و شرقی با هم متحد بشوند،
وضعیتی مثل ما داشت .یعنی مصرف آبش بسیار باال بود و با
اقداماتی که انجام دادند ،مصرفشان را به نزدیک  90لیتر برای هر
نفر در روز رساندند و این اقداماتی که انجام دادند بخشی از آن
بحث آموزش بود که حاال دکتر و دوستان مطرح کردند که بسیار
حائز اهمیت است .بهعالوه مشوقهایی که در این زمینه گذاشتند،
آن مشوقها بسیار با اهمیت است و نهایتا رفتند روی قیمت واقعی
آب .یعنی قبالَ مثالَ چیزی در حد همین قیمتی که ما االن
میگیریم و االن آب و فاضالبی که دارد مصرف میشود،
مترمکعبی حدود  4/5یورو خواهد بود .در کالیفرنیا دوباره
تجربهای که انجام دادند بعد از این  5سال خشکسالی که داشتند،
این بود که شما هر جایی میرفتی ،در پارک ،در خیابان ،در ادارات
دولتی ،میدیدی که بحران آب هست ،بحران جدی هست ،همه
باید بدانند و در کنار بحث مشوقاتی که بوده ،بحث تنبیههای
اساسی هم وجود داشت .نکته بعدی که حاال بحثش خیلی شاید
مطرح نشد ،این روزها بحث شهر هوشمند خیلی مطرح است .شهر
هوشمند یکی از بخشهای مهمش بحث شبکه آب و فاضالب
است که این شبکه هم باید هوشمند شود با استفاده از تکنولوژی
فناوری ارتباطات اطالعاتی و اینترنت اشیا .این هم از آن چیزهایی
هست که بهنظر میآید باید دیده شود .مسئولین باید ببینند و

مهندس انتظام:
خیلی متشکر از رعایت وقت .ما چون در حقیقت یک جدول
زمانبندی داریم ،تعدادی از دوستان میتوانند در این حوزه
مباحثشان را مطرح بکنند و سواالتشان را از شرکت کنندگان
محترم با توجه به حوزهای که روی آن بحث کردند و مباحثی را
که مطرح کردند ،آن سواالت را اگر مشخصاً از فرد خاصی هم
هست ،بفرمایند.
سوال:
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم .ضمن عرض سالم و خسته نباشید
به همکاران و دست اندرکاران این همایش .سیاستی که االن
وزارت نیرو دنبال میکند و یکی از سیاستهایی که االن مجلس
هم تصویب کرده ،بحث معافیتهای مصارف کاربریهایی مثل
مساجد و مدارس است .ما از یکطرف میآییم کلی هزینه برای
روابط عمومیهایمان میکنیم .میآییم همایشهای مدیریت
مصرف برگزار میکنیم و از طرف دیگر میآییم این کاربریها را
معاف میکنیم .در حقیقت همان الگوهای رفتاری را خودمان
داریم نقض میکنیم .از یک طرف میگوییم مساجد آبشان رایگان
باشد ،بعد در مساجد که یک محل فرهنگی هست ،در کنارشان
رستوران میزنند و آب را به مقدار مختلف مصرف میکنند و در
حقیقت یک الگوی مصرفگرایی را عمالً داریم آموزش میدهیم.
در حقیقت سیاستی که وزارت نیرو دارد دنبال میکند با سیاستی
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اینرا مورد کمک قرار بدهند .حاال من خیلی نمیخواهم وقت
بگیرم .جزئیات اینهم هست .یعنی بهنوعی با استفاده از تکنولوژی
فناوری ارتباطات شما میتوانید یک پایش دقیق داشته باشید و
بتوانیم کاهشهای جدی داشته باشیم .یک بحثی باز در ایران در
برخی مناطق بسیار مهم است که بحث استفاده از سیستمهای
سنتی استحصال آب است که در طوالنیمدت وجود داشته است.
مثالً در مناطق جنوبی فارس و بندرعباس و آن مناطق ،آب انبارها
که در مواقع اضطراری میشود استفاده کرد .اینها را باید دید.
بهعالوه آن بحثی که وجود دارد دررابطه با سیستم برداشت آب
باران در منازل شهرها .آنهم یک چیزی هست که واقعا میتواند
در این زمینه به ما کمک کند .نکته دیگری بگویم بیشتر از این
وقتتان را نمیگیرم .سیاستها و برنامههایی که دولت دارد،
بازنگری در این زمینه بسیار مهم است .بهعالوه بحث قوانین و
مقررات و آخرین نکتهای که باز امروز کمتر صحبت شد ،که آقای
دکتر یک اشارهای داشتند بهآن ،در ارتباط با بودجههایی که باید
گذاشته شود برای تحقیقات و اینهم از آن چیزهایی است که
بسیار مهم است و ما فقط نمیتوانیم بگوییم که واقعا آب و
فاضالب یا وزارت نیرو نیازی ندارد که دانشگاهها در این زمینه
تحقیقاتی انجام بدهند و تحقیقاتی هم که انجام میشود همهاش
میآید و در کتابخانهها قرار میگیرد .خیلی ممنون.

مهندس سیدزاده:
تشکر میکنم من از جنابعالی .راجع به کولر :یک بحث
چندوجهی هست .کالً در حوزه مصرف صرفاً وزارت نیرو و شرکت
آب و فاضالب پاسخگو نیستند .بله ما کارهایی هم کردیم .در
زمینه کولر مطالعاتی شده ،میزان مصرف شناسایی شده است.
یکی از راهکارها و اقداماتی که شده استفاده از سایبان کولر بوده
که میتواند تا  20درصد در مصرف کولر صرفهجویی کند .تدوین
استاندارد یا بهنوعی برچسب آب برای کولرهای آبی در دستور کار
وزارت نیرو قرار گرفتهاست و جلسات متعددی برگزار کردیم،
انشاءاهلل آنهم منتشر خواهد شد .منتها موضوع اصلی که هست
ورود به مقوله داخل امالک است .ما میتوانیم توصیه بکنیم،
میتوانیم از مسیر قانونگذاری ورود پیدا بکنیم ،ولی ما نمیتوانیم
ورود پیدا کنیم به وسیلهای که آن فرد برای خودش انتخاب کرده
و در رفتار آن فرد تاثیرگذار است .حتماً همراهی وزارت صنعت،
معدن ،تجارت را میطلبد .وزارت صنایع باید ورود جدی کند بر
کنترل تولیدکنندگان کولر .اینها بعد از اینکه ما برچسب آب را
تدوین کردیم هیچ ضمانت اجرایی ندارند .ما ،برچسب آب را
تدوین کردیم ولی اصالً در تولید رعایت نشده است .اینها را باید
کنترل بکند .همکاران ما شاید االن حضور داشتهباشند ،حتی
تست کردند که کولرهای آبی را ،رنگ آبی را عوض کردند و رنگ
سفید زدند و بسیار در عدم جذب حرارت خورشید موثر بود.
راهکارهای متعددی هست .بخشی از آن ،در حوزه وزارت نیرو
مصداق پیدا میکند که ما پیگیرش هستیم.

مهندس تقیپور ،دانشجوی ارشد محیطزیست در
پژوهشکده فناوری ریاست جمهوری
بسم اهلل الرّحمن الرّحیم .ضمن عرض سالم .من یک نکتهای
را میخواهم عرض بکنم که سوالم مشخصاً از اطالعات آقایان
مهندس سیدزاده و دکتر جلیلی است .من یک خواهشی که دارم
این است که خانم دکتر زهرایی تاکید کردند االن ،که در این
جمع بین مصرف و برداشت تفاوت قائل نشویم .من خواهشم این
است که وقتی میگوییم  4میلیارد مترمکعب آب مصرف ،این
برداشت است و بحثی که آقای دکتر جلیلی میفرمایند  43لیتر
حمام ،این برداشت است ،ولی  20لیتر کولر مصرف است .من
میخواهم این را بگویم که آقای مهندس سیدزاده یک برنامه
مشخصی برای کولر ندارند؟ چون که کولر مشخصاً اگر تخصصی
حرف بزنیم ردپای آبی دارد ،ولی استحمام و مصارف خانگی،
بیشتر ردپای آب خاکستری دارند و این است که کولر را اگر ما
بیشتر تمرکز بکنیم ،محاسبهای که ما داشتیم این است که حدود ًا
 320میلیون لیتر مصرف میکند ،به معنای واقعی کلمه مصرف.
آن آب میرود ،تبخیر میشود ،ولی دیگر بخش آب خاکستری را
نداریم .خواستم ببینم برنامهای برای اینکه حاال تغییر بدهند،
وامی بدهند ،یک یارانهای باشد که این تبدیل بشود به کولرهای
گازی و اینها ؟ خیلی متشکر.
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دکتر سجادیفر:
خدمت شما عرض شود که خیلی سوال خوبی بود .آقای دکتر
طالب بیدختی نکتهای را اشاره کردند و آن دوستمان هم اشاره
کردند .بله ،این معافیتهای مدارس و مساجد کامالً اشتباه است.
اگر میخواستند بدهند ،باید حداقل یک مکانیزم دیگری
میگذاشتند .وقتی شما یک چیزی را معاف میکنید ،دیگر به
مصرفکننده سیگنال نمیدهد ،درست است .بحثی که دوستمان
اشاره کردند در مورد کولرها من کلی میخواهم بگویم نه روی
بحث کولر .بلکه روی بحث لوازم کاهنده مصرف هم هست .چون
قیمت آب در ایران پایین است هیچکدام از این طرحها اقتصادی
نیست و تا زمانی که طرحی اقتصادی نباشد ،هیچ پیشرفتی هم
حاصل نمیشود .یک ایرادی که ما داریم ،همه چیز را ما از دولت
میخواهیم .یک دولتی داریم که در همه چیز دخالت میکند.
اینجوری نیست .دولت اگر کارا بود در کشورهای سوسیالیستی و
کمونیستی ،االن باید بهترین میبودند .ولی هر کجا که دولت
دامنه نفوذش باالتر بوده ،وضع مردم هم بدتر بوده است .این ایراد
اساسیاش روی این است که قیمت آب پایین است.
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دکتر شیرزاد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .سالم عرض میکنم خدمت شما و
حضار محترم .از سوالهای شما اینجوری برداشت کردم که شما
بهعنوان پروژه قرار است کار آماری انجام بدهید و زیاد به دنبال
اندازهگیری میدانی نخواهید بود .اگر برداشتم درست است میخواهم
بگویم که ما یک مطالعهای انجام دادیم چند سال پیش ،در قالب یک
پایاننامه کارشناسی ارشد انجام شد .مسئول شبکه آب یکی از
شهرهای استان بود .یکسری امکانات فراهم شد که بتوانیم
اندازهگیریهایی انجام بدهیم ،ما دو سه تا خانه را حساب کردیم
روی قسمتهای مختلف لوله آمدیم کنتور نصب کردیم ،تا ببینیم
اجزای آب خانگی شرایطش چهگونه است .یک کمی مشکل داشت
چون صاحبخانهها میگفتند بیایید اینها را جمع کنید ببرید ،ما
اذیت میشویم .این اندازهگیریهایی که ما کردیم ،انطباق زیادی با
آن مقادیری که قبال بهدست آوردیم نداشت .بهنظر من شما در
پروژهتان اگر واقعا قرار است یککار خوب انجام شود ،حتما باید
اندازهگیریهای میدانی در شهرهای مختلف با همکاری شرکتهای
آب و فاضالب انجام شود .چون اجزای آب خانگی چیزی نیست که
در نشریه  117-3است و خیلی متفاوت است.

مهندس اعالیی (شرکت آب و فاضالب استان سیستان و
بلوچستان):
بسم اهلل الرحمن الرحیم .با عرض سالم و خسته نباشید .یک
موردی که بهنظرم شاید مغفول واقع شده ،بحث واقعیسازی و
شفافسازی منابع تولید هست .معموالً ما در فروش ،باتوجه به اینکه
فروش حساس هست و عمالً بحثهای مالی ما را بهدنبال دارد .بهجز
کنتور خراب و مواردی که انشعابات غیرمجاز است ،بقیه موارد در
ایران شفاف است .اما منابع تولید با توجه به اینکه گستردگی بیش
از حدی دارد و در نقاطی واقع شده که شاید قابل ایجاد زیرساخت
نباشد ،ما مشکالتی را در اینباره داریم .مهمتر از آن بحث منابع مالی
برای تامین کنتورهای هوشمند است .پیشنهادم این است که اگر
آقای مهندس سیدزاده نسبت به این موضوع عنایت ویژه داشته
باشند که از منابع عمرانی فارغ از منابع داخلی استانها این تامین
شود و الزام بشود به اینکه از بستر اینترنت استفاده بشود و در
جاهایی که اینترنت نیست حاال بههر صورت ،از پیامک استفاده بشود
و نظارت مستقیم آبفای کشور بتواند این موضوع را واقعی بکند .االن
آماری که ما اینجا مشاهده میکنیم ،واقعیت امر این است که شاید
در برخی موارد انحراف داشته باشد .امیدواریم که راجع به این موضوع
تصمیم اساسی گرفته بشود و این شفافسازی بشود .ممنونم.

دکتر جلیلی قاضی زاده:
خیلی ممنون آقای دکتر شیرزاد .دقیقا فرمایش شما صحیح
است .یعنی ما باید اندازهگیری میدانی انجام بدهیم .من هم آن
دادههایی که در آورده بودم از اندازهگیریهای میدانی بود .من بیشتر
آن روش را میخواستم بگویم که چون شهرها اقلیمهای مختلف
دارند ،بعضیها کولر دارند ،بعضیها ندارند ،بعضیها کولر گازی دارند،
بعضیها ندارند ،بعضیها ویالیی هستند ،بعضیها آپارتمانی اند ،ما
باید یک پایه مصرف تعریف کنیم .بعد اگر شهری فرض کنید این
ضرایب را دارد ،اضافه کنیم و قطعاً این کار از دادههای میدانی است
و همانطوریکه باز آقای دکتر و همکاران فرمودند ،خیلی تحقیقات
در این زمینه کم است .اصالً بحث یکی ،دو تا ،پنج تا ،کافی نیست.
چون اینقدر شرایط متفاوت است ،ما این همه در دانشگاه کار انجام
میدهیم ولی پایاننامههایی که واقعا این مشکل را حل کند ،از تعداد
انگشتان یک دست بیشتر نبودهاند.

مهندس سیدزاده:
یکی از سیاستهای شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور،
کنتوردار کردن منابع تامین یا شبکه توزیع است که این در دستور
کار تمام شرکتها قرار دارد .سعی کردیم بخشی از این منابع
طرحهای ملی را بهاین سمت هدایت بکنیم .بهعنوان مثال اعتباراتی
که برای طرح ملی هدررفت در هر سال تخصیص داده میشود،
اولویت را در گام اول با کنتوردار کردن منابع گذاشتیم .مستحضر
هستید که ما چیزی در حدود  75درصد منابع تامینمان کنتور دارند
و حدوداً  25تا  28درصد بدون کنتور هستند .برآورد اولیهای که
کردیم بالغ بر سه هزار میلیارد تومان اعتبار بابت کنتوردار کردن
تمام این منابع تامین ،نیاز هست .قطعاً باید سیاستهای دولت بهاین
سمت برود که کمک بکند ،ولی در سیاستهای شرکت آب و فاضالب
هست .اندازهگیری مهمترین گام در تمام این محاسبات هست.
انشاءاهلل که اگر اعتبار بیشتری تخصیص داده بشود این موضوع در
اولویت در بحثهای آب بدون درآمد ،فروش و تولید هست.

دکتر ضرغامی:
به مطلبی اشاره شد که این معافیت را مجلس تحمیل کرده
است .یعنی وزارت نیرو خودش دنبال اینکار نرفته بلکه مجلس
خواسته است .مثل این قضیه در حذف حقالنظاره آبهای زیرزمینی
هم هست و این باز از بعد حکمرانی ،داشتن مجلس چیز خوبی است
و در عینحال ،این ایراد هم در این قضیه وجود دارد که مجلس
میتواند تنظیمات و تغییرات تعرفهها را تحمیل کند و یک بازنگری
در این ایجاد فشار و زور مجلس به دولت نیاز هست .مسائل مبتالبه
دیگری هست و اگر وزیر این را قبول نکند تا حد استیضاح کار جلو
میرود.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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آب در کشور ایران در سال  1383در حدود  33درصد بوده و االن
رسیده به  24/8و روند ،کاهشی بوده است .میانگین کشورهای
درحال توسعه  35درصد است ،ما خیلی بهتر هستیم .توسعهیافته
 15درصد است .هدف ما رسیدن به آن توسعهیافته است ،ولی
زیرساخت الزم دارد .ولی روند کاهشی بوده است .بله همانجوری
که فرمودید اهواز و خوزستان در آن آماری که بدون احتساب آن
بخش هدر رفت ظاهری بود ،بهعنوان مثال خوزستان بود  137لیتر
به ازای هر نفر در شبانهروز ،هدر رفت ظاهری که اضافه شد 206
شد .اهواز بود  160با هدر رفت ظاهری فقط  .272بله در خوزستان
و اهواز میزان هدررفت باال هست و بحثی در آن نیست .باید اقداماتی
بکنیم انشااهلل کاهش پیدا کند.

خانم مهندس جوادی:
با تشکر از مطالبی که ارائه شد .نموداری که در سخنرانی اول،
آقای دکتر نشان دادند ،یک نموداری بود که اکثر مصارف را نشان
میداد .مصارف خانگی و مصارف غیرخانگی .آن بخشی که مصارف
غیرخانگی بود باالترین مصرف غیرخانگی فضای سبز بود .من تا
آنجایی که یادم هست از  15-10سال پیش ،یکی از سیاستهای
وزارت نیرو این بوده که از آب شرب و تصفیه شده که وارد شبکه
میشود ،برای فضای سبز استفاده نشود .واقعا جای تاسف است که
بعد از این همه سال ،ما میبینیم که این امر اجرا نشده و هنوز
باالترین رقم را در مصارف غیرخانگی ،یکی فضای سبز تشکیل
میدهد و یکی هم تلفات آب .یعنی همین نشان میدهد اگر ما تلفات
آب و همان فضای سبز را کاهش دهیم .حداقل کاری که میتوانیم
انجام بدهیم ،چهقدر میتوانیم در کاهش مصرف دخالت
داشتهباشیم؟ در بخش دیگری یک نمودار دیگری باز نشان داده شد
که تهران و البرز باالترین مصرف را داشت و اتفاقا خوزستان و
بهخصوص اهواز کمترین مصرف را داشت و بعد در سخنرانی بعد
خوزستان باالترین مصرف را داشت .این نشان میدهد که چهقدر
میزان تلفات در خوزستان و اهواز زیاد باید باشد که اینقدر اختالف
داشته باشد .در نمودار اول که مصارف را بدون تلفات نشان دادند،
تعجبآور بود که چهطور اهواز که هوا گرم است جزو پایینترین
مصارف قرارگرفته ولی در نمودار بعد که تلفات را حساب کردند،
دیدیم که اهواز و خوزستان در رتبههای اول قرار داشتند .این نشان
میدهد که نقش سیاستگذاری در کاهش تلفات چهقدر میتواند
موثر باشد .بعد یک پیشنهاد دیگر هم در رابطه با بخش خانگی
استفاده از آبهای خاکستری ،یعنی آبی که برای شستشو هست .اگر
این بتواند در سیستمهای ساختمان به فالشتانکها برگشت داده
بشود ،یک مقدار زیادی این میتواند موثر باشد ،چون لزومی ندارد
که فالشتانکها از آب تصفیه شده پر شده باشند .این میتواند
حداقل در ساختمانهای بزرگ و جاهایی که مصارفش باال هست
بهکار برده بشود.

دکتر تابش:
با توجه به اینکه فرصت ما تمام شده ،من فقط از دوستان عضو
میزگرد خواهش میکنم ظرف دو دقیقه هرکدام با توجه به مسائلی
که مطرح شد و مباحثی که در قسمت قبلی ،خودشان مطرح کردند،
یک جمعبندی روی آن موضوعی که صحبت کردند بفرمایند.
دکتر جلیلی قاضیزاده:
من فقط یک نکتهای را بگویم .فردا اینجا میزگردی هست راجع
به آب خاکستری و خیلی فکر کنم بحث جالبی باشد .چون موافقان
و مخالفان زیادی دارد .جمعبندی اگر بخواهیم بکنیم :بحث تعاریف
و شفافسازی بسیار مهم هست که اشاره شد .موضوع شفافسازی
دادهها باز بسیار مهم است .همانطور که دوستان گفتند گاهی ما
روی منابع تولید ،کنترل نداریم .گاهی دادههایمان ،شفاف و دقیق
نیست ،چون اگر داده ،دقیق نباشد کار روی دادههای غیردقیق خیلی
مشکل است .اشاره شد به تحقیقاتی که ما نیاز داریم در زمینه
مدیریت مصرف داشته باشیم که بیشتر کار کنیم و آن موضوعی که
آقای دکتر طالب بیدختی فرمودند بحث شبکههای هوشمند بحث
مهمی هست .فقط من عرض کنم که ما در واقع بعد از اینکه به
الگوی مصرف رسیدیم چهگونه به آن عدد برسیم ،رویکردهای
مختلفی هست .رویکردهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و بحث
قانونگذاری که اشاره شد.

مهندس سیدزاده:
من یکی یکی پاسخ بدهم .برای فضای سبز یکی از برنامههای ما
جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب است .تفاهمنامهای با وزارت
کشور سالیان گذشته مبادله شده و در این تفاهمنامه مقرر شده در
صورت وجود منابع آبی غیرقابل شرب این را وزارت نیرو در اختیار
بگذارد و آنها جدا کنند .کارهای زیادی شد در شهرهایی که منابع
آبی غیرقابل شرب وجود داشت .منتها فضای سبز یک موضوعی است
که دوستان ما در محیطزیست و در سازمان شهرداری میگویند
موضوع هوا مهمتر از آب هست و برای تنفس الزم است و برای
آلودگی شهرها نمیشود فضای سبز را خشک کرد ولی باید دنبال
راهکارهای جایگزین ،استفاده از پساب و استفاده از چاههای غیرقابل
شرب در مناطقی که این امکانات وجود دارد ،انجام و تسهیل شود.
موضوع بعدی که فرمودید تلفات آب ،من الزم است ذکر کنم تلفات
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دکتر سجادیفر:
خیلی ممنون .من عامدانه بحث را جای دیگر بردم .چون دقیقا
همین سوال را در دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب که
در اصفهان برگزار شد ،من توضیح دادم .من زیاد در مورد
قیمتگذاری کارآمد نوشتهام .میخواستم یک بحث جدیدتری را باز
بکنم که بگویم همهاش اقتصاد نیست .همینطوری که خانم مهندس
هم اشاره کردند بحث قیمتگذاری آب در ایران درست نمیشود و
بههمین منوال ادامه خواهد داشت .بهخاطر همین است که من هم
رویکردم را عوض کردم .هرچند که شرط الزم برای بهینهسازی
مصرف آب ،اصالح قیمتها است .حاال من نمیگویم کم و زیادش و
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ساختارش چهگونه باشد .ولی من امیدوار نیستم که این قیمتگذاری
درست بشود .بهخاطر همین است که رویکردهایمان را در کشورهای
در حال توسعه باید از سمت قیمتگذاری به جاهایی که ممکن است،
تغییر بدهیم.
یکی از اینها اقتصاد رفتاری است .من خدمت شما عرض کردم
که در شهرکیپتاون ،آنها هم در گزارششان اشاره کردند که بانک
جهانی برایشان انجام داده است .یک پروژه تقریبا صدوپنجاه هزار
دالری بوده .آنجا هم گفتند که چون ما اگر بخواهیم قیمت را زیاد
بکنیم ممکن است تنشهای اجتماعی ایجاد بکند و برای این
تنشهای اجتماعی باید راهکار پیدا کنیم .یکی از این راهکارها اقتصاد
رفتاری هست .سیاستهایی که در آن شهر پیاده کردند ،این است
که میانگین مصرف خانوار برای ماه گذشتهشان را در قبضهایشان
ارائه دادند .باز در قبضها میانگین مصرف خانواده را با میانگین
منطقهشان مقایسه کردند .میانگین مصرف خانواده را با کارآمدترین
نوع مصرف در منطقهشان ،مقایسه کردند .یعنی کسی که هم تعداد
اعضای خانوارش عین من است ولی مصرفش از من کمتر است .اینها
را بهعالوه نکات صرفهجویی و روشهای کاهش مصرف ضمیمه
قبضهایشان کردند .یکبار ماهانه و یکبار ساالنه انجام دادند .نتایج
پژوهش واقعاً جالبتوجه بود .نشانداده است که اقتصاد رفتاری بدون
هیچگونه فشار سیاسی و تنش سیاسی و اضافهکردن هزینهها به مردم
در شهر کیپتاون 4 ،لیتر در شبانهروز بهازای هر مشترک از کل
حجم مصرفی آب کم شده است .نشان دادند که صرفهجویی حاصل
از اعمال عناصر رفتاری نیم درصد مجموع کل مصرف در آن شهر
بوده است .شهر کیپتاون سه میلیون و نهصدهزار نفر جمعیت دارد.
یکمیلیون خانوار دارد و مصرف ،سیصد میلیون مترمکعب در سال
است .شما همین صرفهجویی نیم درصدی را که نگاه بکنید،
یکمیلیون و پانصدهزار مترمکعب توانستهاند مصرف آب را کاهش
بدهند .خیلی مهم است چون این شهر میانگین مصرفش هم خیلی
پایین است ،چون شهر مشکلداری است .بهطور کلی چون آب قابل
عرضه ندارد ،پس میانگینش هم قطعاً کم است .من یک حساب
سرانگشتی کردم اگر اینکار را میخواستیم در ایران انجام دهیم
یعنی نیم درصد مصرف را کاهش بدهیم ،چیزی حدود  16تا 25
درصد باید قیمت آب را اضافه میکردیم با شرط اینکه همه عوامل
ثابت باشند .یعنی درآمد خانوار تغییر نکند ،دما تغییر نکند .بهخاطر
همین ،من خواهش میکنم از آقای مهندس سیدزاده که در بحث
مدیریت مصرف ،به عناصر رفتاری توجه ویژهای بکنند .هرچند که
ممکن است که شرکتهای آب و فاضالب با اینها موافق نباشند،
چون ممکن است درآمدهایشان را کاهش بدهد .ولی این نگاه
کوتاهمدت است .ما اگر میخواهیم یک نگاه بلندمدت اجتماعی
داشتهباشیم ،چارهای نداریم جز اینکه میزان مصرف آب را کاهش
بدهیم و از آنطرف هم به بحث قیمتها باید اشارهکنم .آب یک
کاالی کم کشش است .این هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی
نشان داده شده است .یعنی شما اگر  10درصد قیمت آب را زیاد
کنید ،به احتمال بسیار زیاد مصرفتان کمتر از  10درصد کاهش پیدا
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

میکند .مثال ما نشان دادیم در ایران در جاهای مختلف تقریباً بین
 0/04تا حداکثر  0/4هم داشتیم .یعنی در بهترین شرایط شما اگر
 10درصد قیمت آب را زیاد کنید و همه چیز ثابت باشد 4 ،درصد
میتوانید مصرف آب را کاهش بدهید و این نکتهای است که واقعاً
باید به اقتصاد رفتاری نگاه کنیم .نگویید اینها کارهای لوکسی
هستند یا دانشگاهی هستند .دنیا دارد از آنها در مدیریت مصرف
انرژی و مدیریت مصرف آب استفاده میکند.
دکتر ضرغامی:
من از بعد عالقهمندی به این بحث ،عبارتی که استفاده کردم
اسمش تغییر پرستیژ مدیریتی هست .چهطور ما برای طرح انتقال
آب حاضریم بیست هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان
خرج کنیم ،ولی برای کل تعویض کنتورهای فرسوده که حدود تقریبا
سه هزار میلیارد تومان میشود ،حاضر نیستیم خرج کنیم .علت این
قضیه بهطور کلی مربوط به دولت نیست و مربوط به پرستیژ
مدیریتی افتتاح طرحهای بزرگ است .چهگونه قابلحل است؟
درصورتیکه تحت مطالبه مردم باشد .مردم بخواهند .رسانهها و
دانشگاههاییها بگویند این مهم است نه آن .لذا ما در تغییر الگوی
مصرف با توجه به اینکه حسابداری آب بهخصوص در مصرف شهری
و خانگی را نداریم تا کنتورها عوض بشود ،الزم داریم که مطالباتمان
عوض بشود .دوم در این پنج شش سال اخیر کلی شرکتهای
دانشبنیان جوان نوپا با کمک علم اطالعات در زمینه آب باال آمدند
و شرکت زدند و باید حمایت بشوند .اینها االن استحضار دارید که
فقط در سال گذشته آمازون 165 ،میلیارد دالر درآمدش ،نه
فروشش ،بوده است .این عدد باال را اینها از همین علم اطالعات
بهدست آوردند .مثال شرکت اسنپ شبانهروز چقدر اطالعات به
اپلیکشیشنهایشان وصل میشود .ما خیلی از این اطالعاتی که
صحبت شد را الزم نیست برویم داخل خانه مردم کنتور بگذاریم.
بلکه روش دیگری هست که اینها را میتوانند از آن طریق تخمین
زده و برآورد کنند .من خواهشم این است که از اینها کمک گرفته
بشود و توجه کنیم .مطلب سوم و آخر ،بحث نظام مهندسی ساختمان
است و آن ،این است که در نظام مهندسی ساختمان ،میدانید
بهنوعی اینها نهادهای مردمی هستند ،نه نهادهای دولتی .تجمع
نخبگان مهندسی شهریاند .با قدرت تمام ،آنها توجه دارند که بتن
چه ترکیبی داشته باشد ،اتصال فوالد در تیر و ستون چه باشد .ولی
واقعیت ،توجه خیلی کمی به معماری داخل ساختمان به خصوص از
بُعد مصرف حاملهای انرژی در این نظام مهندسی هست .ما باید از
طیف دانشجویانی که میروند به نظام مهندسی ،بخواهیم که به این
مسئله توجه کنند .من بخواهم مثال عرض بکنم این است که پکیج
در یک آپارتمان کجا باشد ،کلی تأثیر در مصرف آب دارد .خیلی
ساده است ،تا این آب را باز کنید تا گرم شود در همه خانهها -20
 30لیتر آب همینجوری هدر میرود .با یک طرح مهندسی و توجه
به این مسئله میشود اینها را اصالح کرد.
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پایاننامه برتر
رتبه دوم چهارمین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1398در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشگاه تهران
پردیس دانشکدههای فنی
دانشکده مهندسی عمران
عنوان :انتخاب گزینه برتر بازیافت پساب با استفاده از تحلیل پایداری چرخه عمر
نگارش :علی آخوندی
استاد راهنما :دکتر سارا نظیف
تاریخ :دی ماه 1394

يكی از راهكارهای غلبه بر مشكل كمبود منابع آب در كشور و دسترسی
به منابع جديد آب ،استفاده مجدد از پساب خروجی تصفيهخانههای
فاضالب يا بازيافت آب است .برای اين كه بتوان از پساب برای مصارف
كشاورزی ،صنعتی و تغذيه مصنوعی آب زيرزمينی استفاده نمود ،نياز
است تا با استفاده از روشهای مختلف تصفيه ،سطح كيفی آن را افزايش
داد .برای انتخاب گزينه برتر تصفيه و استفاده مجدد از پساب مطابق با
توسعه پايدار بايد معيارهای زيستمحيطی ،فنی ،اقتصادی و اجتماعی-
فرهنگی در رابطه با گزينههای مورد بررسی ،درنظر گرفته شوند تا گزينه
انتخاب شده بهعنوان گزينه برتر بتواند مورد استفاده مديران و تصميم
گيرندگان حوزه آب و فاضالب كشور قرارگيرد .برای رسيدن بهاين هدف
از چارچوب تحليل پايداری چرخه عمر استفاده میشود .تحليل پايداری
چرخه عمر يک چهارچوب تصميمگيری است كه امتيازدهی به گزينهها
در آن با استفاده از رويكرد تصميمگيری چندمعياره استدالل شهودی
كه قابليت درنظر گرفتن عدم قطعيتهای موجود در فرايند
تصميمگيری و همينطور تجميع ارزيابیهای كمی و كيفی را دارد،
انجام میشود .وزندهی به معيارها نيز توسط فرايند تحليل سلسله
مراتبی صورت میپذيرد .در تحليل پايداری چرخه عمر در ابتدا
گزينههای بالقوه استفاده مجدد از پساب با توجه به اصول توسعه پايدار
و معيارهايی نظير ارزش افزوده ايجاد شده ،ميزان اشتغالزايی ،هزينه
اجرا ،ميزان بهبود شرايط اجتماعی و زيستمحيطی ،پذيرش شرعی،
قانونی و عمومی ،كيفيت محصول توليدی نسبت به نمونه خارجی و
امنيت غذايی ايجاد شده مورد ارزيابی و مقايسه قرار میگيرند و برای
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تخصيص پساب اولويتبندی میشوند .سپس با استفاده از روشهايی
نظير ارزيابی چرخه عمر ،ارزيابی هزينههای چرخه عمر و همينطور
ارزيابیهای فنی ،زيستمحيطی و اجتماعی ،سيستم برتر تصفيه پساب
را براساس اصول توسعه پايدار از ميان سيستمهايی كه توانايی تصفيه و
توليد پساب با سطح كيفی مشخص شده توسط استانداردهای بازيافت
پساب را دارند ،تعيين میشود .در پايان بهعنوان مطالعه موردی پساب
خروجی تصفيهخانه فاضالب جنوب تهران مورد تحليل قرار میگيرد .بر
اين اساس تغذيه مصنوعی آب زيرزمينی بهعنوان اولويت اول اختصاص
پساب شناخته شد و پس از آن بهترتيب پااليشگاه نفت ،شهرك صنعتی
شمسآباد و شهرك صنعتی پرند دارای اولويتهای بعدی اختصاص
پساب هستند .ميزان پساب باقیمانده پس از اختصاص به اين موارد نيز
بايد به كشاورزی اختصاص يابد .همچنين نتايج بهدست آمده نشان داد
كه در تغذيه مصنوعی آب زيرزمينی ،صنعت (بخش آب خنکكننده و
آب ساير صنايع) ،صنعت (بخش آب جبرانی بويلر) و كشاورزی بهترتيب
سيستمهای راكتور زيستی غشايی  +اشعه فرابنفش ،الترافيلتراسيون +
اسمز معكوس  +اشعه فرابنفش ،انعقاد و لختهسازی +فيلتر عمقی +
الترافيلتراسيون  +اسمز معكوس  +اشعه فرابنفش و تاالب مصنوعی +
اشعه فرابنفش سيستمهای برتر تصفيه هستند.
کلمات کلیدی :تصفيهخانه فاضالب ،بازيافت آب ،ارزيابی چرخه عمر،
ارزيابی هزينههای چرخه عمر ،استدالل شهودی ،فرايند تحليل سلسله
مراتبی ،تصميمگيری چندمعياره ،پايداری
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پایاننامه برتر
رتبه دوم چهارمین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1398در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده مهندسی مکانیک
عنوان :طراحی و بهرهبرداری بهینه شبکه آبرسانی شهری با هدف مدیریت انرژی و نشت
نگارش :حامد منصف خوش حساب
استاد راهنما :دکتر محمد نقاش زادگان
استادان مشاور :دکتر راضیه فرمانی و دکتر علی جمالی
تاریخ :زمستان 1397

کاهش منابع آبی در دسترس و نیاز به خدمترسانی مطمئن و
مستمر در شبکههای توزیع آب شهری ،از اصلیترین دالیل انجام
مطالعات متعدد برای افزایش کیفیت طراحی و همچنین استفاده
صحیح و بهینه از این شبکهها است .عدم طراحی بهینه شبکههای
آبرسانی در گذشته ،به اتمام رسیدن دوره طراحی آنها و
همچنین افزایش تقاضا بهواسطه توسعه مناطق شهری یا افزایش
جمعیت ،نیاز به اصالح شبکههای آب موجود را بیش از پیش
نمایان میسازد.
بدین منظور در ادامه مطالعات صورت گرفته توسط سایر
محققین ،در بخش اول این رساله ضمن ارتقای الگوریتم
بهینهسازی تکامل تفاضلی به یک الگوریتم بهینهسازی چند هدفه
براساس مفهوم مرتبسازی نامغلوب ،عملکرد الگوریتم ارائه شده
در طراحی شبکههای توزیع آب ،مورد بررسی قرارگرفته و ضمن
مقایسه آن با دو الگوریتم بهینهسازی متداول دیگر ،نشانداده شد
که الگوریتم ارائه شده در این رساله از دقت و سرعت قابلقبولی
برای استفاده در طراحی شبکههای آبرسانی برخوردار است.
در گام بعدی ضمن بررسی توابع هدف متداول در بهینهسازی
چندهدفه شبکههای توزیع آب و تمرکز بر روی قابلیت اطمینان
این شبکهها ،شاخصهای اندازهگیری قابلیت اطمینان بررسی
شدند .در ادامه ضمن تعریف دو شاخص درصد واماندگی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

هیدرولیکی و درصد واماندگی مکانیکی ،توانایی پاسخهای بهدست
آمده در پروسه بهینهسازی با استفاده از شاخصهای متفاوت
قابلیت اطمینان در مواجهه با شرایط غیرطبیعی (مانند تغییرات
تقاضا یا شکست لوله) مقایسه شد.
در گام بعدی چالشی در خصوص نامناسب بودن شاخصهای
قابلیت اطمینان موجود برای استفاده بهعنوان تابع هدف در
بهینهسازی شبکههای توزیع آب مطرح شد .نشان داده شد
شبکههایی وجود دارند که با وجود بزرگتر بودن مقدار شاخص
قابلیت اطمینان ،توانایی کمتری در مواجهه با شرایط غیرطبیعی
مانند تغییرات تقاضا یا شکست لوله دارند .لذا در این رساله یک
روش جدید برای تعیین بهترین شاخص قابلیت اطمینان برای
استفاده در طراحی بهینه یک شبکه توزیع آب شهری ارائه شد.
در بخش دوم این رساله ،با توجه به رفتار پویای شبکه و
متغیر بودن فشار براساس تغییرات تقاضا ،چارچوبی برای کنترل
لحظهای شبکه و مدیریت فشار آن در هنگام بهرهبرداری با هدف
کاهش هدررفت و کاهش مصرف انرژی ارائه شد .در ادامه تخمین
میزان تقاضای لحظهای در نقاط مختلف شبکه براساس اطالعات
حسگرهای نصبشده در سطح شبکه (مانند فشارسنجها و
دبیسنجها) بهعنوان یکی از پیشنیازهای مدیریت فشار شبکه
مورد بررسی قرار گرفت .نشان داده شد که بهدلیل یک به یک
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نبودن تابع فشار برحسب میزان تقاضای آب ،امکان دستیابی به
پاسخ یکتا در تخمین تقاضای لحظهای تک تک نقاط شبکه وجود
ندارد .لذا برای رفع این مشکل ضمن یکسان فرض کردن میزان
تقاضای لحظهای نقاط مختلف شبکه در هر بازه زمانی ،نسبت به
تخمین ضریب تقاضای شبکه (نسبت تقاضای لحظه ای به تقاضای
متوسط) براساس اطالعات مخابره شده توسط فشارسنجهای
موجود در شبکه اقدام شد و نتایج قابلقبولی بهدست آمد.
در گام بعدی از این بخش ،مکانیابی بهینه شیرهای کاهنده
فشار بهعنوان یکی دیگر از پیشنیازهای مدیریت فشار شبکه مورد
بررسی قرار گرفت و ضمن ارائه یک الگوریتم بهینهسازی تلفیقی
از الگوریتمهای ژنتیک و تکامل تفاضلی ،نسبت به انتخاب بهترین
محل برای نصب شیرهای کاهنده فشار با هدف ایجاد بیشترین
کاهش در میزان نشت شبکه اقدام شد .در ادامه بهمنظور کاهش
فشار مازاد موجود در نقاط شبکه و بهدنبال آن کاهش نشت و
مصرف انرژی در شبکههای توزیع آب ،با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی تکامل تفاضلی ،یک کد بهینهسازی تهیه شد تا
تنظیمات بهینه تجهیزات کنترلی شبکه (مانند فشار خروجی
شیرهای کاهنده فشار یا دور پمپهای دور متغیر) را پس از
دریافت اطالعات فشارسنجهای نصب شده در شبکه و تخمین
تقاضا ،محاسبه کرده و ارائه دهد.
در پایان ضمن استفاده از کد فوق برای مدیریت فشار با سه
رویکرد متفاوت (مدیریت فشار با استفاده از کنترل شیرهای
کاهنده فشار ،مدیریت فشار با استفاده از کنترل دور پمپهای دور
متغیر و مدیریت فشار با استفاده همزمان از شیرهای کاهنده فشار
و پمپهای دور متغیر) ،میزان کاهش نشت و مصرف انرژی در هر
رویکرد برای یک شبکه نمونه محاسبه و مقایسه شد .نتایج نشان
دادند که استفاده همزمان از شیرهای کاهنده فشار و پمپهای
دور متغیر بهترین نتیجه را در کاهش همزمان نشست و مصرف
انرژی دارد .همچنین استفاده از پمپهای دور متغیر عالوه بر
کاهش نشت ،تاثیر بهسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد ،در
صورتیکه استفاده تنها از شیرهای کاهنده فشار اگر چه کاهش
بیشتری را در میزان نشت نشان میدهد ،اما هیچ نقشی در کاهش
مصرف انرژی بازی نمیکند .لذا استفاده از شیرهای کاهنده فشار
در مدیریت فشار شبکههای فاقد ایستگاه پمپاژ با شبکههای با
اختالف رقوم ارتفاعی زیاد نتیجه بهتری خواهد داشت.
کلمات کلیدی :شبکههای توزیع آب شهری ،بهینهسازی طراحی،
قابلیت اطمینان ،کنترل برخط ،الگوریتم تکامل تفاضلی ،تخمین
میزان تقاضای لحظهای ،مدیریت همزمان نشست و انرژی
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ایده برتر
رتبه دوم مسابقه ایدههای برتر استفاده از آب خاکستری در محیط شهری ()1398
(برگزار شده توسط کمیته تخصصی بازیافت آب ،انجمن آب و فاضالب ایران)
عنوان :استفاده از آب خاکستری در شستوشو ،اختالط و عملآوری بتن
نگارندگان :محمدعلی معلمی و نوید یزدیان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست ،دانشکده مهندسی عمران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
تاریخ :مرداد 1398

مساوی و يا بیشتر از  90درصد مقاومت نمونه شاهد با آب شرب
باشد ،آب مورد استفاده در نمونه ميتواند بهعنوان جايگزين آب
شرب در بتن مورد استفاده قرار گیرد .مطابق استاندارد ASTM-
 C94نیز گیرش اولیه و گیرش نهايي (نسبت به حالتي كه از آب
شرب استفاده شود) بهترتیب نبايد كمتر از  60دقیقه و بیشتر از
 90دقیقه باشد .در انتها توصیه  EPAبرای كیفیت آب بتن و
حدود كیفیت ذكر شده آب خاكستری در مراجع مختلف نیز در
جدول  1آمده است.

مقدمه
امروزه يكي از مهمترين و پركاربردترين مصالح بهمنظور احداث
سازههای زيربنايي در كشورهای درحالتوسعه ازجمله ايران ،بتن
است .بعد از آب ،بتن پرمصرفترين مصالح ساختماني بهشمار
ميرود .گسترش شهرها ،كشاورزی و صنعت از يک طرف و افزايش
آلودگي آبها از طرف ديگر ،استفاده از پسابها (منابع آب
غیركارآمد) را در بتن مورد توجه قرار داده است .يكي از اين منابع
آب نامتعارف ،آب خاكستری است كه ميتوان از آن بهعنوان يک
منبع جايگزين آب شیرين در صنعت بتن بهره برد .آب خاكستری،
آب خروجي از آشپزخانه ،ظرفشويي ،روشويي ،حمام و ماشین
لباسشويي است كه بهطوركلي غلظت آاليندههای بیولوژيكي و
پاتوژنها در آن قابلتوجه نیست؛ همچنین آب خاكستری بهعنوان
يک شكل رقیق از فاضالب ،بهطور متوسط  67درصد فاضالب
خانگي را شامل ميشود.

واژههای کلیدی
بتن ،منابع آب نامتعارف ،آب خاكستری ،محیطزيست
جدول  -1کیفیت آب خاکستری

تبیین ایده پیشنهادی
برای تولید بتن در كشور ايران بهطور متوسط در حدود 125
میلیون لیتر آب در روز مصرف ميشود .از طرف ديگر ،اكثر
استانداردهای جهان ،مشخصات آب اختالط را محدود كردهاند كه
بايد عاری از هرگونه ماده زيانآوری باشد .استفاده فعلي از آب
شرب برای تهیه بتن با توجه به تقاضای باالی آب و كمبود منابع
آن باعث تحمیل تنش بیشازحد به منابع آب و محیطزيست
ميشود .ايده پیشنهادی اين مطالعه استفاده از آب خاكستری
بهصورت تصفیهشده يا نشده بهعنوان جايگزين آب شرب در
صنعت تولید بتن است .فاصله محل منبع آب خاكستری تا محل
استفاده از آن ،بايد حداقل فاصله ممكن باشد تا اهداف فني و
اقتصادی طرح برآورده شود .براساس استاندارد  ASTM-C109اگر
مقاومت فشاری نمونه  7روزه بتن با آب غیرشرب يا غیرمتعارف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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توصیه EPA

مراجع

(صنعت بتن)

مختلف
6/7-8

متغیر کیفی

واحد

pH

-

6-8

SO4

mg/L

2000

10-200

Cl

mg/L

500

~250

COD

mg/L

500

180-520

TDS

mg/L

2000

~1000

TSS

mg/L

2000

22-760

E. coli

MPN/100 ml

<200

~200000
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معرفی کتاب
عنوان :تکنولوژیهای غشایی برای تصفیه آب
پدیدآورندهAlberto Figoli, Jan Hoinkis and Jochen Bundschuh :
سال انتشار2016 :
ناشرCRC Press, Taylor & Francis Group :

این کتاب تمرکز خود را بر استفاده از فناوری غشایی ( )Membrane Technologyدر حذف فلزات سمی از آب میگذارد .از جمله این
فلزات سمی میتوان به آرسنیک ،اورانیوم و فلوراید اشاره کرد .این ترکیبات بهطور متوسط در پوسته زمین در سطوح بین دو تا پنج هزار
میکروگرم در کیلوگرم (قطعات در میلیون) وجود دارند و میتوان این ترکیبات را برای انسانها که در درجه اول از طریق هوا ،غذا و آب در
معرض آنها قرار دارند ،بسیار سمی درنظر گرفت .بهمنظور انطباق با حداکثر سطح جدید آالیندهها ،مطالعات زیادی برای بهبود تصفیههای
انجام شده یا توسعه فناوریهای پاالیش جدید برای حذف فلزات سمی از آبهای سطحی و زیرزمینی آلوده انجام شده است.
در میان فناوریهای موجود قابل استفاده برای تصفیه آب ،فناوری غشایی بهعنوان یک فناوری امیدوار کننده برای حذف چنین فلزات
سمی از آب شناخته شده است .این کتاب هم فشار محوری ،مانند فرآیندهای سنتی ،نانوفیلتراسیون ،اسمز معکوس ،اولترافیلتراسیون و هم
فرآیندهای غشایی پیشرفتهتر مانند اسمز رو به جلو ،تقطیر غشا و راکتورهای زیستی غشایی را بههمراه شرایط کاربرد و میزان اثرگذاری
هرکدام ،توصیف میکند .جنبه اصلی این کتاب ارائه اطالعات هم در زمینه اصول فناوری غشاء و هم در مورد نتایج ،بسته بهنوع فناوری بهکار
رفته است.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

85

سال پنجم ،شماره  ،2تابستان 1399

معرفی کتاب
عنوان :میکرو پالستیکها در صنعت آب و فاضالب
پدیدآورندهHrissi K. Karapanagioti and Ioannis K. Kalavrouziotis :
سال انتشار2019 :
ناشرIWA Publishing :

این کتاب موضوعات مربوط به میکروپالستیکها در آب و فاضالب را پوشش میدهد .کتاب در ابتدا با مباحث مقدماتی مربوط به افزایش
عالقه جامعه علمی در مورد میکروپالستیک و چرخه آب انسان شروع میشود و به مکانی که میکروپالستیکها میتوانند با آب تعامل داشته
باشند اشاره دارد .در فصلهای بعدی شواهد وجود میکروپالستیک در آبهای شیرین ،مانند رودخانهها و دریاچهها و همچنین مواد شیمیایی
خطرناک مرتبط با میکروپالستیک در چنین سیستمهایی بررسی میشود.
مجموعهای دیگر از فصلها در مورد وجود میکروپالستیک در فاضالب بحث میکند که عبارتند از:
منابع آنها ،انتقال آنها از طریق تصفیهخانه فاضالب ،غلظت میکروپالستیک در پساب در سراسر جهان ،بیومدیای پالستیکی مورد
استفاده در تصفیهخانههای فاضالب و تأثیر آن بر محیط اطراف لولههای فاضالب پساب .در این فصلها همچنین در مورد روشهای
نمونهگیری ،روشهای نمونهبرداری و تجزیه و تحلیل نمونهای که تاکنون برای میکروپالستیکها در فاضالب استفاده شده ،بحث شده است.
سرانجام ،یک فصل خالصه تمام مقررات و ابتکارات مربوطه است که به ضرورت یک دستورالعمل جهانی برای حفاظت از محیطزیست در
برابر آلودگیهای پالستیکی و میکروپالستیکها اشاره دارد.
مبحث میکروپالستیک در سیستمهای آب شیرین و در فاضالب بهندرت مورد مطالعه قرار گرفته است و نیاز به توجه بیشتری دارد .کتاب
مذکور با هدف جلب توجه این یافتههای اولیه به مخاطبان گستردهتر و بهویژه به بهرهبرداران و مدیران سیستمهای آب شیرین و فاضالب
تالیف شدهاست .همچنین برای افرادی که از مشکل زبالههای دریایی مطلع هستند ،درک منابع میکروپالستیک در اقیانوسها ،سیستمهای
آب شیرین و تصفیهخانههای فاضالب مفید خواهد بود.
بهطور کلی این کتاب برای محققان و سیاستگذاران در زمینه شیمی محیط ،مهندسی عمران ،برنامهریزی شهری ،مدیریت پسماند و
سمشناسی توصیه میشود .عالوهبر این ،برای کسانی که نگران تأثیرات پالستیک ریز روی محیطزیست و انسان هستند نیز ارزشمند است.
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اخبار انجمن
اخبار و فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه دوم سال  1399بهشرح زیر است:
 انتشار اولین شماره از سال پنجم نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران
 برگزاری جلسه پانزدهم کمیته تخصصی تلفات آب انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/01
 برگزاری جلسه کمیته تخصصی بازیافت انجمن انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/02

 اخذ مجوز فعالیتهای پژوهشی توسط انجمن آب و فاضالب ایران از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
()99/04 /07
 راهاندازی صفحه اینستاگرام انجمن به آدرس @irwwa.ir

 شرکت در نهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/04/11
 برگزاری جلسه اول شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/04/15
 برگزاری پنجمین جلسه کمیته تخصصی کیفیت آب انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/17
 برگزاری جلسه سی و نهم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/04/25

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه (نوبت اول) اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/04/26
 انتشار پنجاه و دومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (تیرماه )1399

 برگزاری جلسه دهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/01
 برگزاری جلسه یازدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/04
 برگزاری جلسه دوازدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/10
 برگزاری جلسه سیزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/13
 برگزاری جلسه چهاردهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/14
 برگزاری جلسه پانزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/05/20
 برگزاری جلسه چهلم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/05/28
 برگزاری جلسه نمایندگان هیئت مدیره انجمن و موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ()99/05/27
 برگزاری جلسه دوم شورای دبیران سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()99/05/21
 انتشار پنجاه و سومین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (مرداد ماه )1399
 برگزاری جلسه سوم شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()99/06/22

 کسب رتبه "ب" توسط نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب در ارزیابی سال  1398نشریات علمی از سوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
 برگزاری جلسه شانزدهم هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/06/26

 برگزاری جلسه چهل و یکم هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/06/26
 اعالم فراخوان دومین دوره ایدههای کاربردی در علوم و مهندسی آب و فاضالب
 اعالم فراخوان اولین المپیاد علمی آب و فاضالب
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معرفی نمایندگان انجمن

علی عباسی ،نماینده انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد
علی عباسی ،دکترای مدیریت منابع آب و استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه
فردوسی مشهد ،متولد آذرماه  1359در شهر بیرجند است .زمینه تخصصی کاری ایشان مدیریت
منابع آب بهخصوص کاهش تلفات از سیستمهای آبهای سطحی ،استفاده از روشهای داده محور
و نیز توسعه شبکههای پایش سیستمهای منابع آب مبتنی بر اینترنت اشیاء از عالقمندیهای کاری
و تحقیقاتی ایشان است .توسعه و استفاده از روشهای نوین و درعین حال کارآمد در شرایط کشور
در راستای اهداف ذکر شده ،دغدغه اصلی وی است.
علی حقیقی ،نماینده انجمن در دانشگاه شهید چمران اهواز
علی حقیقی ،دکترای عمران-هیدرولیک ،هماکنون دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز ،معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه و سردبیر مجله علمی-پژوهشی  Hydraulic Structureاست .در مجالت
داخلی و خارجی زیادی داوری و چاپ مقاله داشتهاند .دارای افتخاراتی از جمله :فارغالتحصیل
ممتاز کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه شهید چمران ،فارغالتحصیل
ممتاز دکترای مهندسی عمران هیدرولیک ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،پژوهشگر
برتر دانشگاه شهید چمران اهواز در سالهای  1394 ،1392و  ،1396پژوهشگر برتر استان
خوزستان در محور فنی و مهندسی در سال  1395و استاد نمونه آموزشی دانشگاه شهید چمران
اهواز در سال  1394بودهاند .همچنین طرحهای پژوهشی بسیاری را در طول زمان فعالیت علمی
و اجرایی خود انجام دادهاند.
آسیه سادات مالباشی ،نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
آسیه سادات مالباشی لیسانس خود را از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در رشته
مهندسی عمران -آب در سال  1376اخذ نمود ،در سال  1380از پایان نامه کارشناسی ارشد خود
با موضوع تحلیل ضربه قوچ بهروش اجزای محدود در دانشگاه صنعتی اصفهان دفاع کرد .مهندس
مالباشی از سال  1378در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بهعنوان کارشناس فنی مشغول
بهکار شدند .ایشان از سال  1386بهعنوان مدیر نظارت بر بهرهبرداری شبکه توزیع آب و از سال
 1390بهعنوان کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
خدمت نموده و از سال  1395بهعنوان مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به
خدمت خود ادامه داد .ترجمه کتاب راهنمای عملی ضدعفونی لولهها و مخازن ذخیره آب را به
سفارش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال  1392به چاپ رساند .ارائه مقاالت متعدد در
زمینههای مختلف تحلیل شبکه آبرسانی ،تحلیل خطای کنتور ،تحلیل حوادث ،لوازم کاهنده مصرف
آب ،آب خاکستری و  ...از سوابق پژوهشی ایشان است .حضور در نشستهای تخصصی و مباحث
علمی ،ارائه کارگاههای آموزشی و همچنین ارتباطدهنده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
اصفهان با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از دیگر فعالیتهای او است .ایشان همچنین بهعنوان
مشاور مدیرعامل در حوزه بانوان و خانواده نیز فعالیت میکند.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

1399  مهر24  و23

 دانشگاه کشاورزی- ساری
و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری

اولین کنفرانس بین المللی
مدیریت یکپارچه منابع آب در
گذر زمان

http://wms99.sanru.
ac.ir/fa/

1399  آبان۷  و۶

 دانشگاه کشاورزی-ساری
و منابع طبیعی ساری

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
 انجمن آبخیزداری- طبیعی ساری
ایران

پانزدهمین همایش ملّی علوم و
مهندسی آبخیزداری ایران

http://iwwa-conf.ir

1399  آذر۶  تا4

شیراز – دانشگاه شیراز

– انجمن آب و فاضالب ایران
دانشگاه شیراز

سومین کنگره علوم و مهندسی
آب و فاضالب ایران

https://nwlsm.ir/

 بهمنماه28  و2۷
1399

 دانشگاه فردوسی- مشهد
مشهد

انجمن هیدرولیک ایران – دانشگاه
فردوسی مشهد

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک
ایران

https://nwlsm.ir/

 بهمنماه28  و2۷
1399

 دانشگاه فردوسی- مشهد
مشهد

انجمن علوم و مهندسی منابع آب
ایران – دانشگاه فردوسی مشهد

هشتمین کنفرانس مدیریت منابع
آب ایران

http://iwrmt2020.sa
nru.ac.ir/fa/

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

http://www.daal.online/
meetings2020.html

22 October – 12
November

Online Event

http://www.ucm.edu.co/i
wa2020/

8 – 12 November
2020

Manizales,
Colombia

https://biofilms2020conf
erence.nd.edu/

7 – 12 December
2020

Notre Dame, USA

https://iwa-ts2020.org/

16 – 19 December
2020

Vellore, India

http://iwa-ywp.eu/

31 March – 2 April
2021

Riga, Latvia

7 – 9 April 2021

Bordeaux, France

9 – 14 May 2021

Copenhage,
Denmark

16 – 19 May 2021

Poznan, Poland

https://micropol2021.org/

6 – 10 June 2021

Santiago de
Compostela,
Spain

12th Micropol and Ecohazard Conference

https://www.siww.com.s
g/events/details/waterconvention-2020

20 – 24 June 2021

Singapore,
Singapore

Singapore International Water Week – Water
Convention 2020

https://www.efficient202
1.org/
http://www.worldwaterc
ongress.org/
http://wwrr.put.poznan.pl
/

http://www.ecostp2020.p
olimi.it/

21 – 25 June 2021

Milano, Italy

https://mtc2021.wustl.ed
u/

1 – 4 August 2021

St. Louis,
Missouri, USA
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عنوان کنفرانس
Latin American Meetings on Anaerobic
Digestion (Virtual Conference)
2nd Latin American and Caribbean Young
Water Professional Conferences: Towards
Sustainable Development (Virtual Conference)
IWA Biofilms Virtual Conference – Emerging
Trends and Developments in Biofilm Processes
1st Trans-Asia IWA Young Water
Professionals Conference on Smart
Technologies for Water and Wastewater
Treatment
12th Eastern European Young Water
Professionals Conference: Water Research and
Innovations in a Digital Era
11th IWA Efficient Urban Water Management
Conference
IWA World Water Congress & Exhibition
2021
Wastewater, Water and Resource Recovery
Conference

5th International Conference on
Ecotechnologies for Wastewater Treatment
(ecoSTP2020) “Impacting the environment
with innovation in wastewater treatment”
The 10th International Water Association
(IWA) Membrane Technology Conference &
Exhibition for Water and Wastewater
Treatment and Reuse
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اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا

توسعه انهار آریانا

مهندسین مشاور داهه
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معرفی شرکتهای عضو انجمن

شرکت سپهر کویر فرداد
تصفیه آب و فاضالب و راهاندازی سیستمهای تصفیه و تامین آب همواره یکی از دغدغههای
جوامع امروزی بهشمار میرود .فرآیند تصفیه آب و فاضالب بسته به نوع مصرف و کیفیت آب خام
میتواند از روشهای مختلف انجام گیرد .تأمین آب آشامیدنی و آب مورد استفاده در بخش
صنعت و کشاورزی و همچنین تصفیه فاضالبهای بهداشتی و صنعتی شامل روشهای
پیشتصفیه ،تصفیه و تصفیه نهایی است .شرکت سپهر کویر فرداد با بهرهگیری از تکنولوژی روز
سعی در پیشبرد اهداف سازمانی خود در صنعت تصفیه آب و فاضالب و کمک به حفظ محیط
زیست دارد .پرداختن به طیف گستردهای از روشهای نوین برای تصفیه و استحصال آب از جمله
منابع ورودی به دیگهای بخار و برجهای خنککن ،شیرینسازی آبهای شور ،تولید آب
آشامیدنی و استفاده مجدد از پساب راهحلهای این شرکت است.

شرکت مهندسین مشاور داهه
شرکت مهندسین مشاور داهه (سهامی خاص) در سال  1360براساس بخشنامههای جدید
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تاسیس و صالحیت آن در رشتههای معماری و سازه و
تاسیسات تایید شده است .این شرکت با توجه به تجربیات گذشته در طراحی و نظارت بر اجرای
پروژههای مختلف موفق به کسب گواهینامه صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در
گرایشهای زیر شده است:
 .1رتبه  1تخصص سازه
 .2رتبه  1تخصص ساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی و نظامی
 .3رتبه  3تخصص ساختمان های آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی
 .4رتبه  3تاسیسات آب و فاضالب
حاصل عملکرد  32ساله این مهندسین مشاور از بدو تاسیس انعقاد بیش از  60قرارداد با ارگانهای
دولتی و بخش خصوصی بوده است.

شرکت فناوری زیست محیط پاک صبا
شرکت فناوری زیست محیط پاک صبا در راستای حفظ و ارتقای بهداشت ،ایمنی و محیطزیست
کوشا بوده و مطابق با قوانین و استانداردهای ملی و بینالمللی درجهت دستیابی به اهداف خود
در حوزه مدیریت پسماند و پسابهای شهری ،صنعتی و بیمارستانی اقدام نموده و انجام کار ایمن،
همراه با حفاظت از محیطزیست ،را سرلوحه فعالیتهای خویش قرار داده است .در این راستا این
شرکت بهمنظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بهمنظور حفاظت از
محیطزیست و تضمین بهرهمندی صحیح و مستمر از محیط زیست بهنحوی که ضمن حفظ تعادل
مناسبات زیستی موجبات توسعه پایدار و بهبود ،رشد و اعتالی کیفی انسانها فراهم آید ،فعالیت
میکند.
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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

*

50000000

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

*

80000000

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

* شامل یکسال عضویت حقوقی انجمن
مزایای عضویت در انجمن آب و فاضالب ایران
عضویت حقیقی

مزایای عضویت

عضویت حقوقی (شرکتها)

پیوسته

وابسته

کوچک

متوسط

بزرگ

تخفیف شرکت در کنفرانسهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

-

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در دورههای آموزشی انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در کارگاهها و بازدیدهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن*

-

-

%20

%20

%20

تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف خرید انتشارات انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

امکان صدور معرفینامه عضویت در انجمن

*

*

*

*

*

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به اطالعات سایت انجمن
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راهنمای نگارش مقاالت
محتویات مقاله است و شکلها و جدولها در جای خود جانمایی
شدهاند.
 فایل  pdfمقاله بدون نام نویسندگان که شامل کلیه اجزا ومحتویات مقاله است و شکلها و جدولها در جای خود جانمایی
شدهاند.
 فایل مشخصات نویسندگان. فایل حق چاپ ) :(Copy Rightنامهای است که نویسندگان بامضمون تعهد ارسال مقاله فقط برای مجله علوم و مهندسی آب و
فاضالب تهیه میکنند و با امضای کلیه مولفین با ترتیبی که قرار
است چاپ شود ،ارسال مینمایند (نمونه این نامه در زمان ثبت
مقاله در قسمت نامه به سردبیر قابل رویت است).
 فایل تعارض منافع ) :(Conflict of Interestsنامهای است کهنویسندگان با مضمون تعهد به رعایت کلیه اصول اخالق نشر
ارسال مینمایند (نمونه این نامه در زمان ثبت مقاله در قسمت
نامه به سردبیر قابل رویت است).

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

 نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013

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

 دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت:
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 آییننامه جدید نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،از این پس امکان چاپ مقاالت پژوهشی نیز وجود دارد و
نوع هر مقاله (پژوهشی ،مروری ،یادداشت فنی (ترویجی) و
یادداشت کوتاه) در باالی آن درج خواهد شد.

 نام مؤسسه:
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:

 فایلهای الزم

شامل مقدمه ،مواد و روشها (روش تحقیق) ،نتایج و بحث و
نتیجهگیری است .حداقل تعداد کلمات در چکیده  150و حداکثر
 250کلمه باشد.

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
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 چکیده انگلیسی :باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.

 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیه شدهاند،ارسال کاربرگ دادههای رسم نمودار نیز ضروری است.

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

 معادالت:

 واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی:

معادالت بهصورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده
از  Microsoft Equationتهیه میشوند .واحدها برحسب واحد
بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری میشوند.

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

 مراجع:
نگارش مراجع در این مجله براساس شیوه مرجعنویسی هاروارد
است .در متن مقاله بهمنظور اشاره به مرجع بهصورت (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 .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 ( )Abbreviationخودداری میشود .در متن
مقاله نیز 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.
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 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
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