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پیشگفتار
اثرات مهمی همچون ایجاد رنگ روی البسه و تأسیسات دارند!.
با اینوجود ،در دهه  1990بحث قدیمی آلودگیهای میکروبی
منابع آب مجدداً مورد توجه قرار گرفت بهطوریکه رویکرد
دهههای قبلی متخصصین این صنعت را دستخوش تغییراتی نمود.
از جمله دالیل این عقبگرد تکنیکی را میتوان به اعالم و اجرای
قانون تصفیه آبهای سطحی 4و قانون کل کلیفرم 5در سال 1989
توسط سازمان حفاظت محیطزیست ایاالت متحده امریکا و اصرار
و نظارت بر اجرای دقیق آنها و همچنین بروز برخی بیماریهای
7
جدید منتقله از آب شامل ژیاردیازیس 6و کریپتوسپوریدیوزیس
مربوط کرد .البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم
شعار سال  2011سازمان جهانی بهداشت نیز تحت عنوان
"مقاومت ضد میکروبی :اگر هیچ عملی امروز انجام ندهیم ،هیچ
درمانی برای فردا نخواهیم داشت" ،نیز بهنوعی گویای برگشت و
شیوع مجدد بیماریهایی است که سالها پیش بهواسطه مصرف
آنتیبیوتیکها تحت کنترل انسان درآمده است؛ اما بهدلیل مقاوت
میکروبی دوباره شاهد بروز مواردی از این بیماریهای عفونی مانند
فلجاطفال ،8سل ،9آبله 10و مانند آنها هستیم.
در همین حال مرکز کنترل بیماریهای امریکا 11نیز فهرستی
از  10عامل بیماریزای اصلی در این کشور را ژیاردیا ،لژیونال،12
نوروویروسها ،13شیگال ،14کمپیلوباکتر ،15مس ،سالمونال،16
هپاتیت  ،17Aکریپتوسپوریدیم ،اشریشیاکلی ،18و فلوراید مازاد
گزارش کرده است که نشان میدهد بهغیر از دو مورد آالینده
شیمیایی "مس و فلوراید مازاد" ،غالب عوامل بیماریزا را عوامل
بیولوژیکی تشکیل میدهند .نکته قابلتوجه در مورد عوامل
بیولوژیکی و بیماریهای منتجه آنها ،بروز واکنش سریع بدن در
مقابل ورود آلودگی و نیاز به بستری شدن و حتی مرگ است.
در همینحال ،چالش بحثبرانگیز دیگری که در دهههای
 1960تا  1970بهوجود آمد هزینه اثربخشی فرآیندهای
مورداستفاده بود .بهطوریکه سبب شد طی سالهای بعد با ارتقای
فرآیندها و ارائه روشهای هزینه اثربخشتری مانند فرآیندهای
زاللسازی پربار ،بهبود فرآیند تهنشینی ،فرآیندهای فیلتراسیون
پر بار و ساخت و ارائه پکیج فرآیندهای تلفیقی ،هزینه تمام شده
تصفیه بهازای مترمکعب آب هرچه بیشتر کاهش یابد.
در سالهای  1970و  1980براساس تحقیقات صورتگرفته
در دنیا ،مهندسین تصفیه آب و متولیان آبرسانی ،با چالش جدید

چالشها و تحوالت تصفیه آب ،گذشته ،حال و آینده

دکتر افشین ابراهیمی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط ،و مرکز تحقیقات
محیطزیست ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم ،مهمترین چالش
پیشروی مهندسین در حیطه تصفیه آب ،کنترل بیماریهای
عفونی انتقالیافته از آب بود .در سراسر دنیا بیماریهای عفونی
بیداد میکرد و بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی مملو از
بیمارانی بود که با عالئمی مانند دل درد و دل پیچه ،اسهال ،تب
و مانند اینها مراجعه مینمودند .آمار بیماریهای عفونی مانند
تیفوئید 1سال به سال افزایش مییافت؛ بهطوریکه در فاصله
سالهای  1885تا  1905از حدود  2000مورد به نزدیک 10000
مورد ابتال افزایش یافت .سالها بود که پزشکان و کارشناسان
بهداشتی و درمانی در شناسایی علل و راه انتقال آنها سردرگم
بودند .در سال  1906با ارائه فرآیند فیلتراسیون شنی 2تحول
نوینی در راستای کنترل این بیماری و بیماریهای مشابه دیگر
حاصل شد .بهناگاه آمار بیماریهایی مانند تیفوئید با روندی
قابلتوجه طی  9سال به حدود  1000مورد ابتال کاهش یافت!
کاربرد کلر در ضدعفونی آبها در سال  1913تحول شگرف
دیگری در عرصه تصفیه آب بود .سال  1945یعنی پایان جنگ
جهانی دوم مصادف شد با کاهشی در حدود یک لوگ در موارد
ابتال به تیفوئید (حدود  100مورد)!!
نگاهی به تخصص دانشآموختگان آن دوران که عمدتاً بر روی
فیلتراسیون شنی کند و کلرزنی متمرکز میشد نیز گویای این
مطلب است که بحث آلودگیهای میکروبی ،مشکل اساسی
سیستمهای تصفیه و آبرسانی بوده است .رویکرد مهندسین
مسئول تصفیه آب آن دوران بهغیر از حذف عوامل بیماریزای
بیولوژیکی ،صرف حذف آن دسته از عوامل آالیندهی دیگری
میشد که در بیشتر موارد اثرات بهداشتی خاصی نداشتند.
بهعنوان مثال آهن و منگنز اگرچه در دسته فلزات سنگین قرار
میگیرند لیکن معموالً در غلظتهایی فراتر از حدود مجاز 3خود،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دیگری روبرو شدند" :اثرات بهداشتی بالقوه با مصرف دراز
مدت آالیندههای آلی کممقدار".
همانطور که میدانیم ،از گذشته تا به امروز طیف وسیعی از
آالیندههای خطرناک شامل آالیندههای معدنی و آلی که در اثر
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تولید و مصرف مواد شیمیایی مختلف در بخشهای مختلف
خانگی ،صنعت ،و کشاورزی خواسته یا ناخواسته به محیطزیست،
منابع آب سطحی و زیرزمینی و نهایتاً به بدن موجودات زنده
بخصوص پستانداران و انسان وارد شدهاند ،شناخته شده است .در
پاسخ به این چالش ،موجی از استانداردها ،رهنمودها و قوانین از
سوی سازمانهای قانونگذار در سراسر دنیا وضع گردیده است که
این روند همچنان ادامه دارد.
اما آیا صرفاً با تصویب و اجرای استانداردهای کیفی
سختگیرانه میتوان به آب با کیفیت برای مصرفکنندگان دست
یافت؟ پاسخ به این سوال طبیعتاً منفی است .بهعنوان نمونه،
آرسنیک یکی از ترکیباتی است که در گذشته توجه کمتری به
آن میشد .رهنمود قبلی سازمان جهانی بهداشت برای این ترکیب
 50میکروگرم در لیتر آب بوده است .براساس این رهنمود ،تا چند
سال پیش در کشوری مانند ایران ،صرفاً برخی منابع آب زیرزمینی
استانهایی مانند گلستان ،کردستان ،سیستان و بلوچستان و
آذربایجانغربی در زمینه باال بودن غلظت آرسنیک ،نامطلوب
گزارش میشدند .لکن پس از اعالم رهنمود جدید  10میکروگرم
در لیتر بهدلیل مشخص شدن اثرات زیانبار آن بر سالمت انسان،
به یکباره شاهد باالتر بودن از حدود مجاز این ترکیبات در
بسیاری از منابع استانهای مختلف کشور هستیم! که این مسأله
متولیان صنعت آب کشور را با چالش اساسی روبرو ساخته است؛
چراکه تاسیسات تصفیه موجود توانایی برآورده ساختن این
رهنمود را ندارند!
ذکر این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که سازمان
حفاظت محیطزیست ایاالت متحده امریکا 19که یکی از
سازمانهای پیشرو در زمینه وضع مقررات و قوانین محیطزیستی
در امریکا و حتی در دنیا محسوب میشود ،از سال  1998فهرستی
از آالیندههای منتخب آب 20آشامیدنی که در سیستمهای
آبرسانی عمومی شناخته شده یا پیشبینی میشوند و در
حالحاضر مشمول مقررات آب آشامیدنی این سازمان نیستند را
ارائه میدهد .این سازمان تاکنون چهار لیست در این زمینه در
سالهای  2009 ،2005 ،1998و  2016ارائه داده است و در
حالحاضر برای تهیه فهرست پنجم نیز فراخوانی نموده است .به
این امید که فهرستی از آخرین ترکیباتی که تولید و در
فعالیتهای روزانه انسانی در بخشهای مختلف خانگی ،صنعتی و
کشاورزی مصرف میشوند ،تهیه و مورد بررسی بیشتر محققین
در سرتاسر دنیا قرار گیرند.
با توجه به تولیدات صنعتی جدید و مصرف فرآوردههای آنها
در بخش خانگی ،از قبیل تجهیزات و تزئینات دکور خانگی،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

کفپوشها ،رزینها ،مبلمان ،دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن
همراه ،تبلت ،مایعات اطفای حریق و مانند آنها و همچنین
مصرف خودسرانه داروها ،مکملهای غذایی ،هورمونها و داروهای
اعصاب ،روزانه شاهد ورود آالیندههای مختلفی به محیطزیست و
منابع آب هستیم؛ بهطوریکه هر از چند گاهی شاهد معرفی
ترکیبی نوظهور از سوی سازمانهای قانونگذار در حیطه
محیطزیست مانند سازمان جهانی بهداشت و سازمان حفاظت
محیطزیست ایاالت متحده هستیم .امروزه بخشی از این ترکیبات
را تحتعنوان ترکیبات مختلکننده غدد درونزیر میشناسیم ،که
برطبق تعریف یا در کار هورمونهای غدد درونریز بدن
پستانداران و از جمله انسان تداخل میکنند ،یا بهجای این
ترکیبات عمل میکنند .اثراتی مانند تداخالت هورمونی،
بیشفعالی ،بلوغ زودرس ،تشکیل تودههای خوش خیم و
بهخصوص بدخیم (سرطانهای مختلف) ،اختالالت عصبی ،تغییر
جنسیت و موارد بسیاری دیگر که در این مقال نمیگنجد ،تنها
نمونه کوچکی از اثرات این ترکیبات بر انسان است .در اینجا جا
دارد به این نکته توجه شود که اطالق واژه ترکیبات نوظهور
ضرورتاً بهمعنی جدید بودن این ترکیبات نیست .بسیاری از آنها
از سالیان بسیار دور یعنی از زمانی که در محیطهای تجاری مورد
استفاده قرار گرفتهاند ،در محیطزیست وجود داشتهاند .مثالً
داروها که برای درمان بیماریهای مختلف استفاده میشوند
سالیان زیادی است که استفاده شدهاند و مقادیر بسیار زیادی از
این ترکیبات به انحاء مختلف به محیطزیست وارد میشوند .اما
یکی از مهمترین دالیل نوظهور بودن این ترکیبات ،افزایش توانایی
سنجش آنها با تجهیزات سنجشی پیشرفتهای است که در
دسترس انسان قرار گفته است .بهکارگیری تکنیکهای نوین و
پیشرفته استخراج ،جداسازی و سنجش ،سبب کاهش حدود
تشخیص ترکیبات مذکور شده است.
نگاهی به فرآیندهای تصفیه آب مورد استفاده در کشور که
عمدتاً مربوط چند دهه پیش هستند ،نشان میدهد که رویکرد
عمده طراحان این فرآیندها بر حذف همان آلودگیهای بیولوژیکی
و کدورت به عنوان شاخصی برای زیبایی ظاهری آب بنا نهاده
شده است .این در حالی است که بهدلیل خشکسالی چندین ساله
در کشور و خشک شدن برخی منابع آب سطحی تغذیهکننده این
تصفیهخانهها و تغییر منبع آب از سطحی به زیرزمینی ،بسیاری
از فرآیندهای موجود از کمترین کارایی در تصفیهخانههای آب
برخوردارند و عمدتاً بالاستفاده ماندهاند و برای عبور جریان بهکار
برده میشوند .هرچند از دیدگاه استانداردهای اولیه (استاندارد
 1053کیفیت آب ایران) که حفظ سالمت عمومی مردم در آنها
3
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پیشگفتار

6- Giardiasis
7- Cryptosporidiosis
8- Polio
9- Tuberculosis
10- Smallpox
11- CDC: Centers for Disease Control and Prevention
12- Legionella Pneumophila
13- Norovirus
14- Shigella
15- Campylobacter
16- Salmonella
17- Hepatitis A
18- E-coli
19- US-EPA
20- CCL: Contaminant Candidate List
21- THMs
22- VOCs

مدنظر است فرآیندهای مذکور توجیهپذیر هستند ،اما بهنظر
میرسد بهدلیل عدم شناخت کافی و خطرات ناشی از اینگونه
ترکیبات ،وضع استاندارد برای بسیاری از آنها همچنان مغفول
مانده است و دستاندرکاران مسائل آب را با خألهای قانونی روبرو
نموده است .پر واضح است که عدم توجه به ترکیبات نوپدید و
خطرات دراز مدت منتسب به این ترکیبات در آینده میتواند
اثرات جبرانناپذیری بر محیطزیست و انسان از خود برجای
بگذارد.
با عنایت به مطالب گفته شده امید است پیشنهادات زیر از
سوی مسئولین کالن کشور مورد بررسی و در دستور کار قرار
گیرد:
 .1تأمین مالی اجرای برنامه ایمنی آب و اجرای کامل و دقیق آن
در تمامی شهرها؛
 .2گنجاندن برخی ترکیبات شاخص از آالیندههای نوپدید در
برنامه روتین پایش کیفیت آب مانند تریهالومتانها ،21ترکیبات
آلی فرار ،22برخی آفتکشهای کلره و فسفره ،محصوالت
محافظت شخصی ،داروهای پرمصرف ،و متابولیتهای آنها؛
 .3اجرای برنامه پایش بیولوژیکی آالیندهها در بافتهای بدن
انسان بهمنظور برنامهریزی برای ارتقای فرآیندهای تصفیه آب در
آینده؛
 .4ارزیابی خطر آالیندههای انتقالیافته از آب بهمنظور برآورد
خطرات احتمالی حاصل برای انتخاب فرآیندهای تصفیه آب؛
 .5بازنگری مبانی طراحی تصفیهخانههای موجود و امکانسنجی
اضافه کردن واحدهای تصفیه تکمیلی از قبیل ستونهای کربن
فعال ،رزینهای تبادل یونی ،فرآیندهای غشایی یا ارتقای
فرآیندهای موجود بهعنوان مثال استفاده از انعقاد پیشرفته،
سهالیه کردن فیلترهای شنی موجود و استفاده از برخی مصالح
جدید بستر فیلتر به منظور ارتقای فرآیند و غیره؛
 .6اصالح و بهروزرسانی دستورالعملهای سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ،سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور برای طراحی تصفیهخانههای آب
جدید و الزام طراحی واحدهای حذف برای آالیندههای ویژه و
نوظهور.
پینوشتها
1- Typhoid
2- Sand Filters
3- Maximum Contaminant Level
4- SWTR: Surface Water Treatment Rule
5- TC: Total Coliform Rule
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Wastewater/runoff reuse is one of the strategies for
sustainable water resource management which, based on
the consumption type, requires supplementary treatment
and standardization due to a wide range of environmental
contaminations. Wastewater recycling not only reduces
the pressure on fresh water resources but also is so frugal
in comparison to the huge costs and the environmental and
socioeconomic impacts of water transfer projects,
especially between the basins. Nowadays, the application
of bio-methods such as constructed wetlands has
increased significantly due to the high cost of
conventional
wastewater
treatment
approaches.
Constructed wetland systems have different design
methods depending on the desired outlook (wastewater or
runoff treatment). With regards to the flow patern, the
system classifies into free water surface flow, and
horizontal and vertical subsurface flow. Design
configurations of the constructed wetlands depend on the
kinematic description of biological reaction as well as the
designer’s knowledge of the flow pattern. In this paper,
the related literature is reviewed and the required
supplementary treatment of secondary effluent of the
treatment plant is presented. Then the performance of
different types of constructed wetlands in removal of
pollutants is investigated. Finally the principles of
constructed wetlands design with the aim of harvesting
and treating runoff and wastewater have been thoroughly
described. The design criteria are presented based on the
observed obstacles for such evolution in the field of water
recycling. The feasibility of constructed wetlands is then
investigated, especially in arid and semi-arid regions. By
presenting the justified plan for the system application,
the required measures for site selection of such
constructed wetland systems are expressed.

 استفاده مجدد از،یکی از راهکارهای مدیریت پایدار منابع آب
پساب شهری و روستایی است که با توجه به طیف وسیع/رواناب
 نیازمند تصفیه اضافی و،آالیندههای محیطزیستی موجود در آن
 بازگردانی پسابها عالوهبر.استانداردسازی براساس نوع مصرف است
 از نظر اقتصادی نیز در مقایسه با هزینههای،کاهش فشار بر منابع آبی
زیاد پروژههای انتقال آب بهویژه بهصورت بین حوضهای و تبعات
 امروزه با. اجتماعی و اقتصادی آن مقرون بهصرفه است،محیطزیستی
 استفاده از،توجه به هزینههای باالی راهکارهای متداول تصفیه
روشهای زیستی چون تاالبهای مصنوعی افزایش چشمگیری یافته
 تاالبهای مصنوعی بسته به دورنمای مورد انتظار (تصفیه پساب.است
 این سامانه براساس. دارای روش طراحی متفاوتی هستند،)یا رواناب
 زیرسطحی افقی و،الگوی جریان به سه دسته جریان آزاد سطحی
 انتخاب نوع طراحی سامانه عالوهبر توجه.عمودی تقسیمبندی میشود
 به آگاهی از کارکرد،به توصیف جنبشی واکنشهای بیولوژیکی تصفیه
 با بیان مطالعات انجام شده، در این مقاله.الگوی جریان نیز وابسته است
 عملکرد انواع سامانههای،و الزام به تصفیه اضافی پسابهای تصفیهخانه
 اصول، سپس.تاالب مصنوعی در حذف آالیندهها بررسی شده است
طراحی سامانه تاالب مصنوعی با هدف جمعآوری و تصفیه رواناب و
 سرانجام با ارائه معیارهای طراحی.تصفیه پساب توضیح داده شده است
،و بررسی موانع موجود در مسیر ایجاد این تحول در عرصه بازیافت آب
امکانسنجی استفاده از این سامانه بهویژه در نواحی خشک و
 در نهایت با بیان طرح.نیمهخشک مورد بررسی قرار گرفته است
 اقدامات موردنیاز برای جانمایی آنها،توجیهی بهرهگیری از این سامانه
.بیان شده است

Keywords: Constructed Wetland, Flow Pattern,
Performance, Plants, Pollutant Removal, Treatment.

، گیاهان، تصفیه، تاالب مصنوعی، الگوی جریان:واژههای کلیدی
. فرآیند حذف آالیندهها،عملکرد

تاالب مصنوعی ،چالش -راهکار -طراحی

 -1مقدمه

بههمراه داشته باشد .با توجه به این تفاسیر ،یکی از راهکارهای
حفاظت آب ،استفاده مجدد از آبهای نامتعارفی چون پسابهای
شهری و روانابهای ایجاد شده در سطوح شهری است .از اینرو
با تصفیه آب از یکسو میتوان از آلودگی منابع آبهای سطحی
و زیرسطحی جلوگیری نمود و از طرفی منبع جدیدی را برای
استفاده در عرصههای مختلف بهوجود آورد.
حجم متوسط آب برداشتی و بازیافتی برخی از کشورهای
منتخب در جدول  1ارائه شده است .در این جدول درصد بازیافت
آب تولیدی براساس آمار ارائه شده قابل مشاهده است .الزمبه ذکر
است که میزان بازیافت آب تولیدی در کشورهای مختلف الزاما
بیانگر میزان استفاده از این منبع نیست؛ زیرا راندمان تصفیه آب
توسط تجهیزات حاضر و زیرساختارهای الزم برای استفاده از آب
بازیافتی در کشورهای مختلف متفاوت است .تخمینهای سازمان
خواربار و کشاورزی ملل متحد در سال  2010نشان داده است که
ظرفیت جهانی برای بازیافت پساب تنها حدود  4درصد بوده و
میزان رشد ساالنه آن از ابتدای سال  2000برابر  0/2درصد
پیشبینی شده است ( .)FAO, 2010اگرچه میزان ظرفیت تصفیه
فاضالب در کشورهای مختلف بهصورت مستقیم تابعی از میزان
درآمد و وضعیت اقتصادی آن کشور است ،بررسی منابع حاکی از
آن است که میزان درصد تصفیه فاضالب تولید شده در کشورهای
توسعهیافته با درآمد باال حدود  ،%70کشورهای با درآمد متوسط
رو به باال حدود  ،%38کشورهای با درآمد متوسطه رو به پایین
 %28و در کشورهای با درآمد پایین تنها حدود  8درصد است
(.)Sato et al., 2013
همچنین جدول  ،2ظرفیت استفاده مجدد از آب در برخی از
کشورهای منتخب تا سال  2016را پیشبینی نموده که در این
میان دو کشور ایاالت متحده آمریکا و چین بهترتیب دارای
بیشترین ظرفیت برای استفاده از پساب تصفیهشده هستند .لذا
الزم است کشورهایی نظیر ایران با اقلیم غالب نیمهخشک نیز در
این راستا تصمیمات اساسی و اجرایی گرفته و گام بزرگی را در
تأمین نیاز آبی به ویژه برای بخش کشاورزی از آبهای نامتعارف
تصفیهشده بردارند.
سرنوشت پساب براساس شرایط و نوع طرح مدیریتی انتخابی،
یک یا ترکیبی از مواردی از قبیل تخلیه به آبهای سطحی ،تغذیه
آبهای زیرزمینی ،مصارف کشاورزی ،صنعتی و یا تفرجی خواهد
بود .تصمیمگیری در مورد گزینه انتخابی به نیازهای جامعه،
تکنولوژی و امکانپذیر بودن طرح باتوجه به محدودیتهای
محیطزیستی وابسته است .از بین منابع پسابها و آبهای
برگشتی ،فاضالبهای خانگی (آب سیاه) بهخاطر حجم زیاد و

بر طبق برآوردها در سال  900 ،2010میلیون نفر در جهان به
آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشته و  2/6میلیارد نفر از امکانات
بهداشتی مناسب برخوردار نبودند ( .)UNESCO, 2010به همین
دلیل ،میلیونها نفر که اکثر آنها را کودکان زیر  5سال تشکیل
میدهند در اثر بیماریهای مرتبط با آب مانند حصبه و وبا جان
خود را از دست دادهاند .از طرفی رشد جمعیت از مهمترین عوامل
اثرگذار بر نوع مدیریت منابع آبی در یک منطقه است
()Sivakumar, 2011؛ زیرا افزایش جمعیت خود به تنهایی عاملی
است که در همه بخشها باعث افزایش تقاضا میشود (تقاضا در
مصرف خانگی ،صنعتی ،کشاورزی ،انرژی ،تفریح و غیره).
آمار تخمینی اخیر سازمان ملل متحد نشان میدهد که
جمعیت جهان از  6/2میلیارد نفر در سال  2007به  7/7میلیارد
نفر در سال  2020و به  9/2میلیارد نفر در سال  2050خواهد
رسید ( .)United Nations, 2007این مناطق پرجمعیت عموما
مناطقی هستند که در حالحاضر با مشکالت آب و بهداشت
قابلمالحظهای روبهرو بوده و در حال مبارزه با شرایط بد
هیدرولوژیک هستند که در آینده نیز امکان بدتر شدن اوضاع آنها
پیشبینی میشود .دو سوم از جمعیت جهان در حال زندگی در
مناطقی هستند که کمبود آب را برای حداقل یک ماه از سال
تجربه میکنند ( .)U.N. Water, 2017عالوهبر این ،تغییرات آب
و هوای جهان ناشی از گازهای گلخانهای نیز تأثیر قابلمالحظهای
بر آینده منابع آبی نقاط مختلف جهان خواهد داشت (اسالمیان و
اخروی .)1394 ،بر طبق آمارهای موجود ،در حالی که در سال
 1340مقدار مصرف کل آب در ایران در حدود  4/5میلیارد
مترمکعب بوده است ،این میزان مصرف در سال  1376به 83
میلیارد مترمکعب رسیده است و پیشبینی حاکی از  116میلیارد
مترمکعب در سال  1400است (وزارت نیرو.)1392 ،
همگام با رشد جمعیت ،نیاز آبی و همچنین تولید فاضالب نیز
رو به افزایش است .براساس گزارش آب مورد نیاز شرب شهری و
روستایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،مقدار کل
استحصال آب شرب مطلوب به  7200میلیون مترمکعب در سال
 1400خواهد رسید که از این مقدار حدود  5900میلیون
مترمکعب بهعنوان آب برگشتی و پساب (فاضالب تصفیهشده)
پیشبینی میشود (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.)1383 ،
تخلیه پساب شهری ،صنعتی و کشاورزی به منابع آبهای سطحی
و زیرزمینی میتواند موجب آسیب رساندن به محیطزیست شود
و در نهایت برای سالمت انسان و دیگر موجودات زنده خطراتی را
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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سید سعید اخروی و سید سعید اسالمیان

مصارف کشاورزی است ( .)U.N. Water, 2017لذا تمرکز بررسی
در این پژوهش و ارائه راهکار نیز در این قالب است.

کیفیت مناسبتر بعد از طی مراحل تصفیه برای مصارف کشاورزی
از اولویت بیشتری برخوردارهستند .مطالعات جهانی نیز گواه
استفاده بیش از  30درصد از حجم پساب تصفیهشده در دنیا برای

جدول  -1درصد تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن در برخی از کشورها ()Sato et al., 2013
کل پساب تولید شده

کل پساب تصفیهشده

درصد کل آب بازیافتی

کل استفاده از پساب تصفیهشده

کشور

سال

m3×109/year

سال

ایران*

2010

3/548

2010

0/821

بحرین

2010

0/084

2005

0/062

74

فلسطین اشغالی

2007

0/5

2007

0/45

90

2004

فلسطین

2001

0/071

2001

0/03

42

1998

عراق

2012

0/58

2012

0/58

100

-

-

کویت

2008

0/254

2005

0/25

98

2002

0/078

لبنان

2003

0/31

2006

0/004

1

2005

0/002

عمان

2000

0/09

2006

0/037

41

2006

0/037

قطر

2005

0/055

2005

0/043

78

2005

0/043

عربستان سعودی

2000

0/73

2002

0/548

75

2006

0/166

سوریه

2002

1/364

2002

0/55

40

2003

0/55

ترکیه

2010

3/582

2010

2/719

76

2006

1

امارات متحده عربی

1995

0/5

2006

0/289

58

2005

0/248

چین

2009

58/92

2006

17/89

30

2005

13/39

هند

2012

13/999

2012

4/302

62

2000

0/45

3

9

m ×10 /year

9

3

سال

m ×10 /year

23

2010

0/328

2005

0/016
0/262
0/01

کشورهای منتخب آسیایی

کشورهای منتخب توسعهیافته
فرانسه

2004

7/91

2004

6/654

84

2004

0/411

آلمان

2007

6/172

2007

5/213

85

2000

0/042

ایتالیا

2007

3/926

2007

3/902

99

2000

0/233

اسپانیا

2007

5/204

2007

4/57

88

2007

0/487

انگلیس

2002

4/019

2008

3/806

95

2008

0/164

ایاالت متحده آمریکا

1995

79/573

1995

56/642

71

2002

2/345

کانادا

2006

5/395

2006

4/477

83

-

-

استرالیا

2008

2/094

2008

1/799

85

2008

0/348

برزیل

1996

2/567

کشورهای منتخب آمریکای التین
2008

0/009

1996

0/885

34

0/091
0/28

آرژانتین

1997

3/53

2000

0/104

3

2000

مکزیک

2002

13/34

2005

3/11

23

2000

پرو

2012

0/786

2012

0/275

35

2000

0/019

تونس

2010

0/246

2010

0/226

92

2001

0/021

مصر

2011

8/5

2011

4/8

56

2011

0/7

سنگال

2010

0/067

2010

0/015

22

2010

0/002

آفریقای جنوبی

2000

3/2

2000

3/2

100

2008

0/03

غنا

2006

0/28

2006

0/022

8

-

-

کشورهای منتخب آفریقا

الجزایر

2010

0/73

2010

0/15

20

-

-

لیبی

1999

0/546

1999

0/04

7

2000

0/04

مراکش

2010

0/7

2010

0/124

18

2008

0/07

* مقادیر اعداد ارائه شده تنها برای پسابهای شهری و روستایی در ایران است.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تاالب مصنوعی ،چالش -راهکار -طراحی
جدول  -2ظرفیت مصرف مجدد آب در برخی کشورهای منتخب ()Lautze et al., 2014
ظرفیت مصرف مجدد آتی ()2016-2009

کشور
ایاالت متحده آمریکا

میلیارد گالن در روز

میلیون مترمکعب در روز

2/8

10/7

چین

1/6

5/9

عربستان سعودی

0/9

3/5

استرالیا

0/7

2/5

اسپانیا

0/6

2/1

مکزیک

0/7

2/1

امارات متحده عربی

0/5

1/9

عمان

0/4

1/6

هند

0/3

1/2

الجزایر

0/3

1/1

محدودیتزا در انتخاب الگوی کشت محسوب میشوند (جدول
 .)3بهعنوان نمونه ،با توجه به عملکرد تصفیهخانه شرق اصفهان
در سال  1392و مقایسه آن با استاندارد ایران برای استفاده مجدد
از پساب میتوان نتیجه گرفت که هنوز نمیتوان از پساب خروجی
تصفیهخانه بهصورت مستقیم در کشاورزی استفاده نمود .دلیل
این امر در میزان باالی مواد میکروبی (شاخص کلیفرم) و عدم
میزان مناسب  2COD ،1BODو  3TSSبرای تخلیه به آبهای
سطحی و استفاده برای کشاورزی و یا آبیاری فضای سبز است.
بنابراین ،با توجه به جدول  ،3لزوم توجه به تصفیه مجدد پساب
خروجی تصفیهخانه (تصفیه پیشرفته) برای مصارف کشاورزی
آشکار میشود .برای تصفیه بیشتر اینگونه پسابها ،راهکارهایی
با چالشهای مختلف وجود دارند که یکی از آنها استفاده از
تاالبهای مصنوعی 4است (اخروی.)1393 ،

در حالحاضر در سطح کشور ،بهویژه در حواشی شهرهای بزرگ
و مراکز استانها مناطق وسیعی با پسابها ،آبهای برگشتی و
روانابهای شهری آبیاری میشوند .خالصهای از تحقیقات علمی
در استفاده مجدد از پسابها در سطح کشور نمایانگر آن است که
در بیشتر مواقع این استفاده غیراصولی بوده و برای کشت
سبزیجات و صیفیجات بهکار رفته و به آلودگی منابع آب و خاك
و انتقال آن به محصوالت تولیدی میانجامد (معاونت برنامهریزی
و نظارت راهبردی رییس جمهور .)1389 ،بنابراین ،استانداردها و
دستورالعملهایی بهصورت مجزا برای شرایط و کیفیت پساب
مورداستفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز باید درنظر گرفته
شود .الزمبه ذکر است که معیارهای استفاده از پساب برای آبیاری
درختان مثمر و غیرمثمر نیز متفاوتاند و در سالهای اخیر برای
مصارف زراعی ،موارد بهداشتی از جمله کلیفرم از عوامل

جدول  -3استاندارد استفاده مجدد از پساب و آبهای برگشتی در کشاورزی و آبیاری فضای سبز.
فاضالب

پساب

استاندارد تخلیه به

استاندارد مصارف

استاندارد برای

ورودی

خروجی

آب سطحی

کشاورزی

آبیاری فضای سبز

86

30

100

31

171

60

200

-

40

100

پارامتر

واحد

BOD

میلیگرم در لیتر

299

COD

میلیگرم در لیتر

513

TSS

میلیگرم در لیتر

196

60

کل کلیفرم

تعداد در  100میلیلیتر

2/7×108

89000

1000

1000

40
() 1

)2(1000

( :)1الزمبه ذکر است که در استاندارهای خارجی مانند  ،EPAشرایط سختتری برای کشاورزی اعمال شده است و حذف کامل کلیفرم برای محصوالت مورد استفاده
مستقیم انسان و میزان  200کلیفرم در  100میلیلیتر را برای محصوالتی که مورد مصرف انسان قرار نمیگیرند ،پیشنهاد شده است (.)EPA, 2012
( :)2در آبیاری فضای سبز عمومی میزان کلیفرم برابر یا کمتر از  200کلیفرم در  100میلیلیتر توصیه شده است.

در این مقاله در ابتدا تعریف ،تفسیر و بررسی کارایی سامانههای
تاالب مصنوعی برای استفاده مجدد از پساب بهویژه در عرصه
کشاورزی انجام میشود .سپس ،در دو بخش مجزا ،طراحی سامانه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

تاالب مصنوعی با هدف جمعآوری و تصفیه رواناب (کاربرگ  )1و
تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه (کاربرگ  )2ارائه و معیارهای
اساسی طراحی سامانه با جزئیات تشریح میشود .در انتها نیز با
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سید سعید اخروی و سید سعید اسالمیان

فاضالب/پساب مانند صافی چکنده ،الگونهای هوادهی،
تماسدهندههای بیولوژیکی دوار ،هضمکنندههای هوازی و لجن
فعال نه تنها هزینه باالتری برای ساخت ،نصب تجهیزات،
بهرهبرداری و نگهداری سامانه نیاز است؛ بلکه مصرف انرژیهای
غیرتجدیدپذیر در نحوه عملکرد تصفیه در سامانههای متداول
اجتنابناپذیر است .بهعنوان نمونه ،عمل اکسیژندهی (هوادهی)
عموماً در این سامانهها از طریق سیستمهای مکانیکی مانند
تجهیزات هوادهی سطحی (پاشش آب) و عمقی (همزن) و یا
توسط کمپرسورهای تأمینکننده هوای فشرده انجام میشود.
درحالیکه تاالب مصنوعی با صرف انرژی بسیار کم یا بدون مصرف
انرژی به تصفیه اضافی پساب میپردازد .همچنین ،هنگامی که
سامانههای رایج تصفیه قادر به تصفیه غلظت مذکور نیستند
کاربرد سامانه تاالب مصنوعی در تصفیه پسابهای با غلظت
آالینده کم نیز کاربرد پیدا میکنند .بهعنوان نمونه سامانه لجن
فعال کارایی قابلقبولی در غلظتهای  BODکمتر از  50تا 80
میلیگرم بر لیتر ندارد (اخروی.)1393 ،
استفاده از سامانه تاالب مصنوعی با طراحی مناسب در مقایسه
با سامانههای متداول مذکور با راندمان یکسان ،مزایایی از قبیل:
 )1کاهش هزینه سرمایهگذاری اولیه جهت تأسیسات مکانیکی و
ساختمانی؛  )2هزینههای عملیاتی ،تعمیر و نگهداری پایین؛ )3
توسعه محیطزیست گیاهی و جانوری؛  )4نیاز کمتر به نیروی
انسانی آموزشدیده و  )5عمر مفید باالی سامانه را دارا است
( .)Eslamina et al., 2019الزمبه ذکر است که سامانه تاالب
مصنوعی برای تصفیه اضافی پساب با چالشهایی نظیر نیاز به
زمین با مساحت نسبتاً زیاد و برقراری جریان دائمی پساب درون
سامانه روبرو است .عالوهبر این در صورت عدم طراحی مناسب
مهندسی در ابعاد سامانه ،میزان جریان ،اندازه ذرات محیط
متخلخل و نوع آرایش ورودیها و خروجیها ،گرفتگی جریان در
داخل سامانه و عدم کارکرد مناسب برای تصفیه پساب دور از
انتظار نخواهد بود .همچنین ،برای استفاده از سامانه تاالب
مصنوعی بهصورت محلی و در مناطق با جمعیت نسبتاً کم توصیه
بیشتری شده است؛ زیرا سامانه تاالب مصنوعی دارای سرعت
پایینتری برای تصفیه اضافی پساب در راندمان تصفیه مشابه به
نسبت دیگر سامانههای مذکور است (.)Eslamian et al., 2019
بررسی منابع نشان داده است که اولین تحقیقات در مورد
سامانه تاالب مصنوعی و ساخت اولین نمونه آن به هدف
امکانسنجی تصفیه فاضالب در کشور آلمان و در مؤسسه Max
 Planckصورت گرفت ،که ) Seidel et al. (1976توانایی انواع
گیاهان آبزی را برای جذب آالیندههای شیمیایی مورد بررسی

مطرح کردن چالشهای روبرو در استفاده از پساب برای بخش
کشاورزی ،جمعبندی مطالب ارائه میشود .همچنین براساس
تجارب علمی و عملی محققین این پژوهش ،طرح توجیهی تصفیه
تکمیلی پساب و جمعآوری رواناب ناشی از بارندگیهای
غیرمتمرکز و تصفیه آن در محل ،بهعنوان رویکردی کارامد بهویژه
در نواحی خشک و نیمهخشک با میانگین بارندگی کمتر از
میانگین کشور ارائه میشود.
 -2تاالب مصنوعی
از سامانههای تصفیه طبیعی و سازگار با محیطزیست ،تاالبهای
مصنوعی هستند که هزینه ساخت و بهرهبرداری پایینتری نسبت
به دیگر سامانههای تصفیه دارا هستند .در تاالبهای مصنوعی
بهدلیل الهامگیری از طبیعت ،فرآیندهای بیولوژیکی تاالبهای
طبیعی برای حذف آالیندهها صورت میگیرد .تاالبهای مصنوعی
سازههایی کمعمق هستند که عموماً از ذرات شن و ریگ با
دانهبندی مشخص پر میشوند .همچنین ،در این سامانه گیاهان
مقاوم به شرایط اشباع کشت میشوند .پساب به این سامانه وارد
شده و بهصورت سطحی یا زیرسطحی درون آن جریان یافته و
سرانجام توسط خروجیهای مشخصی خارج میشود .سامانههای
تاالبهای مصنوعی دارای پنج بخش اصلی )1 :استخر (محل
حرکت جریان)؛  )2محیط متخلخل (نوع دانهبندی فیلتر)؛ )3
گیاهان؛  )4پوشش استخر (عایقسازی جریان) و  )5ورودیها و
خروجیها هستند (اخروی و همکاران-1394 ،الف).
سامانههای تصفیه طبیعی پساب به دو دسته تقسیم میشوند:
تصفیه به کمک زمین و تصفیه به کمک گیاهان آبزی .تاالبهای
طبیعی و مصنوعی در دسته دوم قرار میگیرند .در ساخت
تاالبهای طبیعی بشر دخالتی نداشته و عمالً بهعنوان منبع
پذیرنده عمل میکنند و کنترل خاصی بر سامانه صورت نمیگیرد.
در تاالبهای مصنوعی انسان شرایطی را برای رشد گیاهان فراهم
میآورد و کنترل بهتری بر شرایطی از قبیل زمان ماند ،نوع گیاه
و نوع بستر را ایجاد میکند .این سامانه به دو دسته کلی سطحی
و زیرسطحی تقسیم میشود که در نوع سطحی ،سطح جریان
سیال به صورت آزاد بوده و در نوع زیرسطحی ،سطح سیال زیر
سطح بستر محیط متخلخل است.
کارایی سامانههای تاالب مصنوعی بیشتر برای تصفیه پیشرفته
پساب تصفیهخانههای فاضالب شهری و روستایی بوده و کمتر
برای پسابهای صنعتی توصیه شده است ( UN-HABITAT,
 .)2008در روشهای معمول تصفیه بیولوژیکی هوازی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تاالب مصنوعی ،چالش -راهکار -طراحی

قرار داد ،Kadlec .مدیر سازمان مدیریت تاالبها و محقق برتر در
زمینه تاالب مصنوعی ،در سال  1973تحقیق جامع و کاملی
پیرامون سامانه تاالب مصنوعی در مؤسسه تحقیقات آب دانشگاه
میشیگان انجام داد .او توانست شرایط فعالیتهای بیولوژیکی
موجود در تاالبهای طبیعی را بهخوبی در تاالب مصنوعی
پیادهسازی نماید ( .)Okhravi et al., 2017محققان متعددی
بخشهای مختلفی از سامانه تاالب مصنوعی را مورد بررسی و
تحقیق قرار دادهاند .برای تشخیص وضعیت هیدرودینامیکی
تاالبهای مصنوعی و مسیرهای جریان زیرسطحی از ردیاب
استفاده میشود.
) King et al. (1997از لیتیم بهعنوان ردیاب استفاده کرده و
توزیع زمان ماند تاالب مصنوعی برای تصفیه فاضالب را مدلسازی
نمودند .همچنین در این راستا ،اخروی و همکاران (-1394ب) با
مدلسازی هیدرولیک داخلی جریان تاالب مصنوعی زیرسطحی
افقی و بهرهگیری از ردیاب اورانین ،ارتباط بین توزیع زمان ماند
هیدرولیکی و میزان غیریکنواختی جریان را بهصورت کمی و
کیفی ارائه نمودند .امینیراد و همکاران ( )1390فرآیند تصفیه
پساب کارخانه آنتیبیوتیکسازی و رساندن آن به مقدار مجاز با
استفاده از نمونه کوچک تاالب مصنوعی را مورد بررسی قرار دادند.
نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که با افزایش زمان ماند
هیدرولیکی از  6به  9روز ،راندمان حذف  BODاز  72درصد به
 92/5و راندمان حذف  CODاز  28درصد به  64/5درصد افزایش
یافته است .همچنین ،تحقیقات نشان داده است که افزایش زمان
ماند هیدرولیکی منجر به افزایش قابلمالحظه بازده حذف ،NH4+
 NO3و ( 5TKNنیتروژن کلدال) میشود.مطالعات نشان داده است که راندمان حذف آالیندهها در سامانه
تاالب مصنوعی با جریان افقی با افزایش زمان ماند هیدرولیکی و
کاهش نرخ بار هیدرولیکی بهبود مییابد (اخروی و همکاران،
 .)1397تحقیقات وسیعی پیرامون قدرت سامانه تاالب مصنوعی
برای حذف آالیندههای متفاوت و با انواع گیاهان تاالبی صورت
گرفته است Fazlolahi and Eslamian (2014) .در تحقیقی به
بررسی راندمان حذف مواد مغذی توسط سه گیاه تاالبی در تصفیه
پساب بهروش تاالب مصنوعی پرداختند .پس از گذشت  6ماه،
درصد حذف مواد مغذی توسط گیاهان در هر سلول برای گیاه
جگن ،نی معمولی و لویی بهترتیب برای نیترات و فسفات بهصورت
 %58/6Nو  %56/48N ،%35/71%Pو  %32/19N ،%30/35Pو
 %14/28Pبود .نتایج نشان داده است که بررسی آهنگ حذف
نیترات در سامانه تاالب مصنوعی متأثر از چندین عامل
هیدرولیکی از جمله نرخ بار هیدرولیکی ،زمان ماند هیدرولیکی و
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

عمق آب است .این راهکار جامع که بخش عمدهای از تحقیقات
مهندسین و محققین را بهخود اختصاص داده است دارای ابعاد
تحقیقاتی متفاوتی بوده و روز به روز این ابعاد بهسمت بهینهتر
شدن برای کاربرد در سامانههای تصفیه پساب پیش میرود.
 -1-2انواع سامانههای تاالب مصنوعی
همانطور که بیان شد ،تاالب مصنوعی دارای سه نوع مدل
طراحی (جریان سطحی آزاد ،زیرسطحی افقی و زیرسطحی
عمودی) است که تمرکز سامانههای تاالب مصنوعی برای تصفیه
پساب تصفیهخانه بر مدل جریان زیرسطحی (افقی یا عمودی و یا
ترکیبی) و سامانههای جمعآوری و تصفیه رواناب بر مدل سطحی
آزاد است.
 -1-1-2جریان سطحی
در این مدل ،آب توسط نیروی ثقل در سطح زمینی رسی با
نفوذپذیری کم گسترش مییابد .این تاالبها حقیقتاً به تاالبهای
طبیعی شباهت زیادی داشته و عموماً برای تصفیه پسابهای با
آالیندگی نه چندان زیاد و یا برای جمعآوری و تصفیه رواناب
استفاده میشوند .در این تاالبها  80درصد مواد جامد معلق در
دو روز اول حذف میشوند .زمان ماند در این واحدهای با جریان
آب آزاد باید کمتر از  2-3روز باشد تا از رشد جلبکها جلوگیری
شود ( .)UN-HABITAT, 2008نوع تجزیه مواد آلی وابسته به
میزان تبادل اکسیژن و مقدار مواد آلی است .از جمله مزایای این
مدل میتوان نیاز به زمان ماند هیدرولیکی کمتر ،هزینه اولیه کم،
عملیات و نگهداری بسیار آسان ،توانایی بیشتر در حذف فسفر،
عدم نیاز به مصرف انرژی و امکان پرورش ماهی را نام برد.
همچنین ،معایب این نوع سامانه تاالب مصنوعی شامل توانایی
کمتر در حذف  TSS ،N ،COD ،BODو  ،6TDSتوانایی بسیار
کم در حذف کلیفرم ،افزایش موجودات موذی در منطقه ،تبخیر
زیاد ،ایجاد لجن در سطح تاالب و در نتیجه افزایش بو در منطقه
اشاره نمود.
 -2-1-2جریان زیرسطحی افقی
شکل  1مقطع جریان زیرسطحی افقی در سامانههای تاالب
مصنوعی (افقی و عمودی) را نمایش میدهد .در مدل جریان
زیرسطحی افقی ،پساب از طریق لوله ورودی به سامانه تغذیه شده
و به آرامی از درون محیط متخلخل عبور کرده تا به محل خروجی
برسد .در این گذار ،پساب با شبکههایی از محیطهای هوازی و
بیهوازی برخورد میکند .محیط هوازی در الیه سطحی تاالب،
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تأمین اکسیژن از طریق گیاه کارایی بیشتری دارد(1998) .

نزدیک اتمسفر ،و در نزدیکی ریشه گیاهان بهدلیل انتقال اکسیژن
از ریزومهای گیاهان به محیط داخلی موجود است .بههمین دلیل
پساب هنگام عبور از منطقه هوازی ،توسط فرآیندهای فیزیکی و
شیمیایی و تجزیه بیولوژیکی مورد تصفیه قرار میگیرد (اخروی و
همکاران-1394 ،الف) .این نوع سامانههای تاالبی دارای توانایی
بسیار باالیی برای حذف مواد آلی هستند (.)BOD, COD, TSS
از جمله مزایای این نوع سامانه نیز میتوان به تصفیه باال (در
صورت طراحی دقیق 90 ،درصد همانند تصفیه پیشرفته) ،عدم
تولید بو و پشه ،مدیریت بهتر و اطمینانپذیری بیشتر در سیال
خروجی ،عدم تولید لجن ،بدون انرژی به استثنای انرژی مورد نیاز
برای شستشوی بستر ،استفاده از نی برای مصارفی چون
کاغذسازی ،تولید فیبر و علوفه دام و تبخیر و نفوذ کم اشاره نمود.
راندمان کم در حذف فسفر ،گرفتگی بستر و فضای زیاد از جمله
معایب این سامانه است.

 Platzerنشان داد که ورودی متناوب پساب به سامانه سبب انتقال
اکسیژن از  23 gO2/m2dتا  64 gO2/m2dاست ،در صورتیکه
برای سامانه کشت شده با گونههای نی معمول این میزان را تنها
 2 gO2/m2dدر محیط ریشه برآورد نمود .معموالً این مدل تاالب
در جوامع کوچک بهکارگرفته شده و دارای هزینه باالتر و عملیات
بیشتر نسبت به دو مدل قبل است .همچنین ،در این مدل گرفتگی
بستر بیشتر بوده و در مقابل ،قادر به حذف  TSSبا راندمانی باالتر
در حدود  98درصد است (.)UN-HABITAT, 2008
 -4-1-2جریان ترکیبی
کارکرد سامانههای تاالب مصنوعی زیرسطحی افقی در حذف
 BODو  TSSاز پساب اثبات شده است؛ اما برای عمل
نیتریفیکاسیون (از مراحل چرخه حذف نیتروژن) کارایی مناسب
نداشته که دلیل آن نرخ انتقال اکسیژن پایین است .بههمین دلیل
از تاالب مصنوعی با جریان زیرسطحی عمودی استفاده میشود تا
بتوان بهمیزان اکسیژن باالتری دست یافت .با این وجود ،این
سامانهها نیز دارای محدودیتهایی شبیه به عدم کارکرد مناسب
برای حذف ذرات جامد و مشکل گرفتگی درصورت انتخاب نوع
دانهبندی نامناسب ذرات محیط متخلخل هستند .بنابراین،
ترکیبی از تاالبهای با جریان زیرسطحی افقی و عمودی بهطور
فزایندهای رو به گسترش است .در این سامانه معایب دو نوع قبلی
توسط یکدیگر جبران میشوند .ترتیب قرارگیری مدل افقی و
عمودی به هدف تصفیه وابسته است.

 -3-1-2جریان زیرسطحی عمودی
در تاالبهای با جریان زیرسطحی عمودی (شکل  ،)1پساب
از سطح بهصورت عمودی به درون سامانه و به آرامی تغذیه شده
و سپس توسط شبکه زهکشی در کف تخلیه میشود .در این
تاالبها عموماً آب بهصورت متناوب بر روی سطح پخش میشود
تا بستر محیط متخلخل شرایط هوازی و بیهوازی را بهصورت
متناوب دریافت کند و عملیات نیتریفیکاسیون برای حذف
نیتروژن بهتر صورت گیرد .پخشیدگی اکسیژن از هوا براساس
ورودی متناوب سامانه برای فرآیند تجزیه بیولوژیکی نسبت به

شکل  -1تاالب مصنوعی با جریان زیرسطحی افقی (تصویر باال) و عمودی (تصویر پایین) ()Tilley et al., 2014

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تاالب مصنوعی ،چالش -راهکار -طراحی

میکنند .همچنین ،گیاهان توانایی انتقال مواد مغذی و عناصر و
مواد آلی آب را از طریق روزنهها و جذب سطحی دارند (مشینچی
و همکاران .)1398 ،برخی از گونههای گیاهان تاالبی مورداستفاده
در انواع سامانه تاالب مصنوعی در جدول  5آمده است .بهطور
خالصه نقش گیاهان در سامانه تاالب مصنوعی را میتوان در قالب
مواردی از جمله )1 :تهیه اکسیژن برای میکروارگانیزمها؛  )2جذب
آب و مواد مغذی و معدنی؛  )3ایجاد محیط مناسب برای تشکیل
بیوفیلم (اجتماع سلولهای میکروبی متصل به سطح)؛  )4افزایش
رسوبگذاری بهوسیله کاهش میزان آشفتگی آب؛  )5افزایش
سطحی برای جذب آالیندهها؛  )6ایجاد سایه برای گیاهان به هدف
کاهش رشد جلبکها؛  )7لختهشدن و تهنشینی ذرات کلوییدی؛
 )8افزایش زمان ماند با کاهش سرعت جریان و  )9بهبود هدایت
هیدرولیکی عنوان کرد (اخروی و همکاران-1394 ،الف) .عالوهبر
این ،گیاهان از بینبرنده بوی بد محیط و سبب افزایش جنبههای
زیبایی سامانه نیز میشوند .همچنین ،گیاهان سطحی را برای
فعالیتهای میکروبی فراهم میآورند و بهعنوان شاخص بیولوژیکی
تاالب شناخته میشوند.

 -2-2عملکرد تصفیه در تاالب مصنوعی
سامانه تاالب مصنوعی ترکیب پارامترهای مختلفی مانند
سیال (پساب) ،ذرات محیط متخلخل ،گیاهان و مجموعهای از
انواع میکروارگانیزمها بهخصوص باکتریها است که بررسی فرآیند
عملکرد آن را پیچیده میسازد .گیاهان نقش حیاتی در ایجاد
محیط مناسب برای رشد میکروبی و درنتیجه عملیات تصفیه بازی
میکنند .عملیات حذف آالیندهها طی فرآیندهای فیزیکی،
شیمیایی و بیولوژیکی صورت میگیرد .روش حذف آالیندهها در
جدول  4بیان شده است.
گیاهان از آشکارترین ویژگیهای تاالب هستند و وجود آنها
در تاالب مصنوعی ،سامانه را از فیلترهای شنی یا الگونهای بدون
پوشش متمایز میسازد .گیاهان مورداستفاده برای تصفیه پساب
در محیط تاالب مصنوعی باید توانایی رشد در شرایط اشباع دائمی
را داشته باشند .توزیع گیاهان به عمق آب و طول مدت اشباع
وابسته است .گیاهان باعث پایداری رسوبات و حذف آالیندهها از
طریق فیلتر کردن بهوسیله برگ ،ساقه و ریشه میشوند .با فراهم
کردن زیستتوده ،کربن مورد نیاز میکروارگانیزمها را تأمین

جدول  -4روشهای حذف آالیندهها در تاالب مصنوعی
ترکیبات فاضالب

روش حذف

جامدات معلق

رسوبگذاری و فیلتراسیون

مواد آلی محلول

تجزیه میکروبی هوازی و غیرهوازی

فسفر

رسوب ،جذب زنده ،کمپلکس و جذب گیاهی

نیتروژن

تولید آمونیاك پس از نیتریفیکاسیون میکروبی ،تجزیه نیترات یا دنیتریفیکاسیون ،جذب زنده ،جذب گیاهی ،تبخیر آمونیاك (معموالً در
سامانههای سطحی)

فلزات

جذب و تبادل یونی ،کمپلکس ،رسوب ،جذب گیاهی ،اکسایش /کاهش میکروبی

عوامل بیماریزا

رسوبگذاری و فیلتراسیون ،مرگ طبیعی ،تابش فرابنفش معموالً در سامانههای سطحی ،تغذیه برای دیگر ارگانیزمها
جدول  -5گونههایی از گیاهان تاالبی با عملکرد مناسب در تاالبهای مصنوعی

نام فارسی

اسم علمی

کاربرد ویژه

زنبق مردابی ،زنبق زرد

Iris Pseudacorus

مناسب تاالبهایی با عمق کمتر از  20سانتیمتر

دانه قناری نیمانند

Typha Latifolia

تاالبهای کم عمق

گرز ،لویی ،کرفو
گرز ،لویی ،کرفو

Typha Latifolia
Eleocharis Palustris

تاالبهای کم عمق
تاالبهای کم عمق

نی اره

Cladium Mariscus

مطلوب برای آبهای سخت

جگن

Carex Riparia & Bulrush

مطلوب برای تمامی شرایط
مطلوب برای تمامی شرایط

نی

Phragmites Australis

توروف

Sparganium Emersum

مطلوب برای بخشهای انتهایی تاالب

دم اسب

Equisetum Fluviatile

مطلوب برای بخشهای انتهایی تاالب

پنجه برگ

Potentilla Palustris

مطلوب برای بخشهای انتهایی تاالب

آبچکان

Oenanthe L

مطلوب برای بخشهای انتهایی تاالب

کرفس باتالقی

Apium Nodiflorum

مطلوب برای بخشهای انتهایی تاالب

سیزاب

Veronica Scutellata

مطلوب برای بخشهای انتهایی تاالب

قاشقواش

Alisma Plantago Aquatica

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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سید سعید اخروی و سید سعید اسالمیان

و) طراحی و جانمایی آرایش ورودی(ها) و خروجی(ها) به
هدف دستیابی به وضعیت هیدرولیکی مطلوب.

 -3اصول طراحی تاالب مصنوعی
فرآیند طراحی سامانه تاالب مصنوعی برای جمعآوری و تصفیه
رواناب/پساب بهطور کلی شامل مراحل زیر است ( Eslamian et
:)al., 2019
 )1تعیین پارامترهای الزم برای طراحی
الف) تعیین میزان دبی جریان و میزان تخمینی نسبت سطح
مورد نیاز به حجم؛
ب) تعیین ویژگیهای شیمیایی پساب/رواناب و تعیین سطح
مطلوب تصفیه (راندمان تصفیه)؛
ج) تعیین محل تخلیه پساب و گرفتن مجوزهای مورد نیاز.
 )2دستیابی به دادههای هیدرولوژیک و اطالعات محوطه ساخت
سامانه
الف) دادههای بارش روزانه ،میزان دما و نرخ تبخیر منطقه؛
ب) تعیین نوع خاك ،توپوگرافی منطقه و گونه گیاهان تاالبی
بومی منطقه؛
ج) تعیین شرایط تخلیه پساب/رواناب و محدودیتها.
 )3طراحی سامانه پیشتصفیه با هدف دستیابی بهحد مطلوب
تصفیه پساب/رواناب درصورت پایین بودن کیفیت پساب ورودی
الف) حذف ذرات معلق (بهعنوان مثال استفاده از تانک
سپتیک)؛
ب) کاهش سموم و غلظت برخی از مواد مغذی از سامانه برای
اهداف خاص؛
ج) بهحد مطلوب رساندن میزان پساب و مواد مغذی میکروبی
الزم در تصفیه میکروبی پساب.
 )4طراحی سامانه تاالب مصنوعی
الف) انتخاب طرحبندی سامانه و محاسبه ابعاد بر اساس میزان
پساب/رواناب ورودی و سطح زمین در دسترس؛
ب) تعیین میزان نسبت طول به عرض و طراحی و جانمایی
بخش پیشتصفیه؛
ج) تعیین نوع ذرات محیط متخلخل و تعیین میزان دانهبندی
و محاسبه هدایت هیدرولیکی آنها بههمراه عمق جریان؛
د) محاسبه میزان زمان ماند الزم برای سطح تصفیه مطلوب
با درنظرگیری فاکتور اطمینان در فصلهای مختلف؛
ه) تخمین پارامترهای هیدرولیکی اعم از راندمان ،میزان
مسیرهای میانبر و نرخ جریان یکنواخت در سامانه با
درنظرگیری زمان ماند محاسباتی مرحله پیشین و چگونگی
تغییر این پارامترها با موارد دیگر دخیل در طراحی (فرآیند
سعی و خطا)؛
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -1-3طراحی سامانه تاالب مصنوعی سطحی با هدف
جمعآوری و تصفیه رواناب
روزبهروز توجه به مدیریت آب باران و رواناب در سطوح
غیرقابل نفوذ شهری بهعنوان نواحی با پتانسیل باالی تولید رواناب
و در مناطق مواجه با کمبود آب افزایش یافته است؛ زیرا در این
نواحی ارزش یک بارندگی  10میلیمتــری در یک هکتار بـرابــر
با  100هزار لیتــر آب است که میتوان با استحصال این حجم
رواناب و تصفیه آن ،آب مـوردنیاز محلی با دسترسی کم به سایر
منابع تأمین آب را فـراهم ساخت (اسالمیان و اخروی.)1394 ،
بنابراین ،استفاده از تاالب مصنوعی بهعنوان روشی سازگار با
محیطزیست بهمنظور کنترل بهینه رواناب ،نه تنها سبب کنترل
و استفاده مجدد از آب باران میشود بلکه با ایجاد پوشش سبز
سبب تعدیل دمای هوا شده و با توسعه زیستگاههای کوچک
موجودات به اکوسیستم منطقه کمک میکند ( Okhravi et al.,
 .)2019در جدول  6مراحل طراحی سامانه تاالب مصنوعی سطحی
با هدف جمعآوری و استفاده مجدد از رواناب بهصورت قدم به قدم
توضیح داده شده است.
پس از تعیین هدف اصلی طراحی تاالب مصنوعی سطحی و
مکان احداث آن در گام اول ،نیاز به آگاهی از میزان کل رواناب
ورودی به سامانه و محاسبه نرخ حداکثر جریان برای تاالب
مصنوعی در گام دوم است .اگرچه زمانی که هدف تصفیه پساب
تصفیهخانه فاضالب باشد ،عموماً میزان دبی جریان از پیش
مشخص است .بنابراین ،این گام مختص سامانه تاالب مصنوعی با
ورودی رواناب است .در این مرحله نیاز به داشتن میزان بارش
باران ( )RREبوده و برای محاسبه حجم ورودی آب به تاالب
مصنوعی ( )EWVاز معادله ( )2موجود در گام دوم در جدول 6
(کاربرگ اول) استفاده میشود .عموماً میزان بارش محاسباتی بر
اساس حداکثر رخداد بارندگی  2ساله محاسبه میشود و در
اینصورت میزان سطح تاالب و اندازه ورودی و خروجی به نسبت
دچار تغییر خواهند شد .اگرچه توصیه بر آن است که رواناب
حاصل از دبی  10و  100ساله نیز مدل و یا محاسبه شود تا ابعاد
سامانه با ضریب اطمینان باالتری طراحی شود .در گام سوم،
بخش پیشتصفیه سامانه مورد طراحی قرار میگیرد (جدولهای
 6و  .)7در گام چهارم ،پیکربندی سامانه تاالب مصنوعی با جریان
سطحی آزاد طراحی و میزان حجم آب در اختیار سامانه مشخص
میشود .تخصیص میزان حجم رواناب در اجزای سامانه تاالب
13
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آب ،حداقل به اندازه  30-20سانتیمتر در طراحی درنظر گرفته
شود و اقدامات الزم بهمنظور عدم فرسایش بستر در مناطق
ورودی و خروجی و استهالك انرژی جریان در نقاط ورودی و

مصنوعی مطابق با شکل  2بهصورت  20-10درصد برای استخر
منطقه خروجی 40-35 ،درصد برای مناطق کمعمق و 45-40
درصد برای مناطق عمیق سامانه انجام میگیرد .طرح کف سامانه
در این نوع بهتر است بهصورت نامنظم و ناصاف (دارای پستی و
بلندی) ساخته شود؛ زیرا این سطوح نهتنها سبب افزایش طول
مسیرهای جریان و زمان ماند میشوند بلکه میکروزیستگاههایی
در سامانه تاالب ایجاد میکنند .همچنین ،در این قسمت نسبت
طول به عرض سامانه و شیب کف نیز باید مورد بررسی قرار گیرد
(جدول  .)7تجهیزات نگهداری و بازرسی سامانه نیز باید بهدرستی
بهخصوص در منطقه ورودی و خروجی و قسمت پیشتصفیه

خروجی و سرریزها صورت گیرد .در گام ششم ،با مقایسه حداکثر
سرعت جریان و سطح آب محاسبه شده در طراحی سامانه برای
کنترل رواناب با میزان سرعت جریان مجاز برای نوع خاك مورد
استفاده در کف سامانه میتوان به ارزیابی وضعیت فرسایش کف
سامانه پرداخت تا اقدامات الزم قبل از اجرایی شدن سامانه صورت
گیرد و سرانجام در گام آخر (گام هفتم) ،کشت گیاه و مدیریت
و طراحی محوطه بررسی میشود .برای کاشت گیاهان در تاالب
مصنوعی فاکتورهایی نظیر بومی بودن گیاه ،جنبه زیبایی گیاهان،
ارتفاع گونه خاص ،تحمل شرایط اشباع محیط ،تحمل میزان
آفتاب و قرارگیری گونه خاص گیاهان در نواحی کمعمق یا عمیق
از اهمیت باالیی برخوردارند.

جایابی شوند .سپس ،در گام پنجم ،طراحی سازه ورودی و
خروجی سامانه باید بهگونهای باشد که رواناب تخمینی در گام
دوم طراحی را با امنیت کامل و بدون خسارت عبور دهد .بهمنظور
عبور آزاد جریان در ورودی و خروجی باید سطح اطمینان آزاد

جدول  -6کاربرگ ( )1طراحی سامانه تاالب مصنوعی سطحی با هدف جمعآوری و تصفیه رواناب
گام اول :تعیین کارکرد و هدف طراحی و ساخت تاالب مصنوعی
گام دوم :تعیین میزان بارش باران ( ،)RREمیزان حداقل آن  15میلیمتر است و تعیین میزان حجم رواناب برای ورود به سامانه ()EWV
A
RRE
I

m2
..............
m
................

سطح ناحیه جمعآوری رواناب
میزان بارش باران
پوشش غیرقابل نفوذ سطح ناحیه جمعآوری رواناب بر حسب درصد

Rv

معادله (،)1

EWV

معادله (،)2

................ %

Rv =0.05+0.009I

....................
m3
..............

) EWV=(A)(RRE)(Rv

گام سوم :تعیین میزان حجم ذخیره سامانه تاالب مصنوعی ()PWV
PD

حجم بخش پیشتصفیه در سامانه تاالب مصنوعی

A

سطح تاالب مصنوعی

φ

تخلخل محیط بستر تاالب مصنوعی

M

عمق مواد بستر محیط متخلخل تاالب مصنوعی

H

عمق آب

m3
..............
m2
..............
................ %
m
................
m
................
m3
..............

)PWV=(A)[φ(M)+H]+(PD

PWV

معادله (،)3

MWV

این پارامتر عموماً بهعنوان درصدی از میزان حجم ذخیره سامانه تاالب مصنوعی ( )PWVبیان میشود.

m3
..............

آیا حجم روانابی که به سامانه وارد شد ( )EWVبهطور کامل تحت مدیریت و عملیات تصفیه قرار گرفت؟
(بهعنوان نمونه ،آیا  MWV≥ EWVاست؟)

بله یا
خیر

گام چهارم :تعیین میزان حجم آبی که در کنترل و مدیریت سامانه تاالب مصنوعی قرار دارد ()MWV

در صورتیکه جواب بله است عملیات طراحی سامانه تمام است و درغیر اینصورت باید میزان ابعاد سامانه بهگونهای طراحی شود تا حجم
ذخیره آن ( )PWVافزایش یابد .برای این منظور حجم بخشی که باید به حجم ذخیره سامانه اضافه شود ( )RWVبهصورت زیر محاسبه میشود:
RWV

معادله (،)4

m3
..............

)RWV=2(EWV-MWV
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شکل  -2نمای سامانه تاالب مصنوعی با جریان آزاد سطحی با هدف جمعآوری و تصفیه رواناب
جدول  -7مالحظات طراحی سامانه تاالب مصنوعی سطحی
پارامتر
ناحیه جمعآوری رواناب

مالحظات طراحی
این ناحیه باید حداقل  10هکتار باشد تا شرایط مرطوب سامانه تاالب در فصول خشک نیز برقرار باشد.

اندازه کلی

وسعت محدوده ساخت سامانه باید در حدود  5-2درصد ناحیه جمعآوری رواناب باشد.

شیب جانبی

بیشتر از  )H:V( 4:1نباید باشد.

طول به عرض

حداقل طول به عرض باید  2باشد و بیشترین توصیه متون علمی بر عدد  3است (.)Okhravi et al., 2017

دبی طرح

توانایی عبور دبی  10 ،2و  100ساله را باید داشته باشد.

پیشتصفیه

اندازه بخش پیشتصفیه باید به گونهای باشد که  15-10درصد کل رواناب را شامل شود .همچنین ،عمق این بخش  2-1متر پیشنهاد
شده است (.)Tilley et al., 2014

حفاظت ناحیه خروجی
خاك -بستر

حفاظت منطقه خروجی جریان باید بهگونهای باشد تا از آبشستگی در بستر سامانه جلوگیری نماید.
خاكهایی با نفوذپذیری بسیار پایین باید در بستر جریان استفاده شوند.

با مقدار پیشفرض عمق استخر تاالب و بهروش سعی و خطا ،طول
و عرض و عمق سامانه با درنظرگیری مالحظات طراحی در جدول
 9تعیین میشوند .محققین در پژوهشهای متعددی عنوان
نمودند که حداقل مقدار طول به عرض برای دستیابی به راندمان
تصفیه  70درصد 2 ،است ( .)Su et al., 2009در کاربرگ شماره
 ،2طراحی ابعاد سامانه در قالب سه گام بیان شده و مالحظات
طراحی نیز در جدول  9آمده است.

 -2-3طراحی سامانه تاالب مصنوعی زیرسطحی افقی به
هدف تصفیه پساب
فرآیند طراحی سامانه تاالب مصنوعی زیرسطحی افقی بهعنوان
پرکاربردترین نوع تاالب مصنوعی ساخته شده در جهان
( )Eslamian et al., 2019کمی متفاوت از مدل طراحی قبلی
است .دلیل تفاوت مدل طراحی در هدف سامانه بهمنظور تصفیه
پساب تصفیهخانه است؛ زیرا در اینحالت میزان دبی ورودی به
سامانه ،غلظت آالیندهها و غلظت مورد انتظار در خروجی که تحت
عنوان راندمان تصفیه نیز مطرح میشود از پیش مشخص است
(اخروی و همکاران .)1396 ،لذا با داشتن این اطالعات با استفاده
از معادله ( )1در جدول ( 8کاربرگ  ،)2میزان سطح بستر تاالب
مصنوعی محاسبه خواهد شد .سپس ،از معادله ( )2در این
کاربرگ ،میزان سطح جانبی (مقطع افقی) محاسبه شده و همراه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -4مالحظات اساسی در امکانسنجی سامانههای سطحی
و زیرسطحی
تاالبها بهطور ایدهال نیازمند مکانی با سطح نسبتاً بزرگ و منبع
پیوسته پساب یا رواناب هستند و بههمین دلیل فاکتورهای
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آالیندهها و اهداف تصفیه انتخاب میشود .تاالب مناسب برای
عملیات تصفیه نیازمند مساحت قابلتوجهی است .در تاالبهای
کوچک کنترل جریانهای بزرگ حاصل از بارندگی بسیار مشکل
است؛

گوناگونی باید بهطور جداگانه و همزمان ارزیابی شوند .این
تحلیلها در هنگام بررسیهای امکانسنجی ساخت سامانه باید
صورت گیرد .برای طراحی بهینه سامانه تاالب مصنوعی ،سطحی
و زیرسطحی ،باید موارد زیر به دقت مورد بررسی قرار گیرند:
 -1مساحت زمین موجود ،که با توجه به حجم جریان ،غلظت

جدول  -8کاربرگ ( )2طراحی تاالب مصنوعی زیرسطحی افقی با هدف تصفیه پساب تصفیهخانه فاضالب
گام اول :تعیین کارکرد و هدف طراحی و ساخت تاالب مصنوعی
گام دوم :تعیین میزان دبی روزانه ورودی به سامانه ( )Qd
گام سوم :محاسبه ابعاد سامانه تاالب مصنوعی زیرسطحی افقی
Qd

دبی روزانه ورودی به سامانه

m /day

Ci

غلظت  BODپساب ورودی

mg/L

Ce

غلظت موردانتظار  BODپساب خروجی

mg/L

H

عمق آب

m

φ

تخلخل محیط بستر تاالب مصنوعی

%

T

دما

℃

KBOD

ثابت واکنش،

)KBOD=(KT)(H)(φ

KT
As

مساحت سطح بستر سامانه تاالب مصنوعی،

K

هدایت هیدرولیکی جریان در محیط اشباع

Ac

m/day

) ،K20( KT = K20 (1.06در دمای  20درجه میزان  Kمشخص است)

)(T-20

dH/dS

3

) Qd ( ln Ci - ln Ce
KBOD

m/day

= As

2

m

m/s

شیب خط انرژی یا شیب بستر

m/m
Qd

مساحت سطح مقطع جریان سامانه تاالب مصنوعیAc = K(dH⁄ds) ،

m2

جدول  -9مالحظات طراحی سامانه تاالب مصنوعی زیرسطحی افقی
پارامتر

مالحظات طراحی

KBOD

میزان نرخ واکنش ( )KBODبه دما وابسته است و با افزایش هر درجه سانتیگراد ،میزان آن  10درصد افزایش مییابد .الزمبه ذکر است که ثابت
واکنش  ،K20برابر با  1/1است.

طول به عرض

حداقل میزان طول به عرض برای دریافت میزان راندمان تصفیه معادل  %70برابر با  2است و با افزایش میزان این نسبت عملکرد هیدرولیکی و
راندمان تصفیه سامانه افزایش مییابد.

اندازه ذرات
محیط

با توجه به دردسترس بودن مصالح در محل ،توصیه بر استفاده از ذرات با دامنه بین  20-5میلیمتر برای سامانه تاالب مصنوعی زیرسطحی
افقی شده است .برای جلوگیری از گرفتگی جریان در ورودی و خروجی سامانه توصیه شده است که از ذرات با اندازه  80-40میلیمتر استفاده
شود.

شیب کف بستر
آببندی

میزان شیب بستر جریان عموماً بین  2-0/5درصد است.
10-7

در صورتیکه از خاك منطقه برای استخر (محل جریان) استفاده شود باید میزان هدایت هیدرولیکی آن خاك کمتر از
و در غیر اینصورت لزوم استفاده از پوششهای غیرقابل نفوذ مصنوعی مانند ورقهای پلیمری ژئوممبرین اجتنابناپذیر است.

متر بر ثانیه باشد

پیکربندی ورودی
و خروجی

اندازه لولههای ورودی و خروجی با استفاده از میزان دبی ورودی و خروجی مشخص میشوند .جانمایی لولههای ورودی و خروجی باید بهگونهای
باشد که آب در ورودی بهصورت یکنواخت در کل عرض سامانه پخش شده و سپس توسط لوله خروجی نیز در عرض سامانه جمعآوری شود.
این عمل به حرکت یکنواخت جریان در سامانه میانجامد و با کاهش میزان مسیرهای میانبر و میزان حجم مرده پساب در سامانه سبب افزایش
راندمان هیدرولیکی و تصفیه پساب خواهد شد (اخروی و همکاران.)1396 ،

گیاهان

گیاهان تاالبی عمده در جدول  5معرفی شدند .تنها نکته ملزوم ،استفاده ترجیحی از گیاهان بومی منطقه با تراکم ساقه و ریشه بیشتر به منظور
کارایی باالتر سامانه است.

پیشتصفیه

عموماً تاالب مصنوعی زیرسطحی افقی بهمنظور تصفیه اضافی پساب خروجی از تصفیهخانه فاضالب یا هر مکان دیگر با آالیندههای غیردرشت
استفاده میشود ،لذا پیشتصفیه و استفاده از تانک سپتیک ضروری نیست .اگرچه وجود منبع ذخیره ورودی با زمان ماند یک تا دو روز سبب
کاهش ورود ذرات معلق به سامانه خواهد شد.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 -2توپوگرافی محل باید نسبتاً یکنواخت باشد .هدف از این امر،
ایجاد گرادیان هیدرولیکی مناسب است .در یک منطقه شیبدار
براساس قانون دارسی ،آب در تاالب یا دچار باالزدگی و یا
پایینرفتگی در ابتدا میشود؛
 -3ذرات محیط متخلخل نه تنها بستر رشد و توسعه ریشه
گیاهان هستند ،بلکه سطح مناسبی برای رشد میکروارگانیزمها
نیز فراهم میآورند و با متعادلسازی جریان در داخل سامانه سبب
رسوب آالیندهها میشوند .در این راستا انتخاب اندازه و دانهبندی
ذرات محیط متخلخل با تأثیر مستقیم بر هدایت هیدرولیکی
جریان نقش بسیار مهمی در طراحی سامانه ایفا میکند .استفاده
از ذرات کوچکتر از  5میلیمتر در سامانه تاالب به دلیل هدایت
هیدرولیکی پایین و ایجاد جریان سطحی منجر به ماندگاری بیش
از حد آب در بستر تاالب و کند شدن بیش از حد حرکت پساب
در آن میشود (اخروی و همکاران .)1397 ،این پدیده موجب
مسدود شدن سامانه و انباشته شدن پساب در شبکه میششود.
اگرچه ذرات ریزتر با ایجاد سطح جذبی باالتر سبب حذف بیشتر
آالیندهها و  TSSمیشوند .درحالیکه ،ذرات بزرگتر با هدایت
هیدرولیکی باال ،سطح جذبی پایینتری نسبت به حجم محیط
میکروبی دارا هستند و عمل تصفیه با نارساییهایی همراه میشود.
جلوگیری از مخلوط شدن قلوه سنگهای الیههای محافظتی در
ابتدا و انتهای تاالب با ریگ و شن الیه تصفیهکننده در وسط بستر
نیز از مالحظات کلیدی است (اخروی)1393 ،؛
 -4غلظت آالیندهها ،برای طراحی یک سامانه تصفیه پساب با
استفاده از تاالبهای مصنوعی ،آگاهی دقیق از میزان بار
آالیندههای موجود در پساب ضروری است (بار= غلظت
آالیندهها×حجم پساب) .طراحی سامانه براساس حداکثر بار
آالیندهها صورت میگیرد .همچنین آگاهی از میزان غلظت
آالیندهها در تعیین نیاز به تصفیه مقدماتی پساب قبل از ورود به
سامانه ضرورری است .پساب تصفیهشده در درون تاالب نیز باید
به روش مناسب جمعآوری شده و در یک مکان مناسب برای
استفادههای بعدی از قبیل تغذیه سفرههای زیرزمینی ،کشاورزی،
آبیاری و یا افزودن به یک منبع سطحی آب نگهداری شود .نکته
حائز اهمیت در تمامی سامانههای بیولوژیکی آن است که
غلظتهای باالی آالیندههای خاص به طور موقتی میتواند یک
سامانه تصفیهکننده را در درازمدت دچار مشکل سازند؛
 -5زمان ماند سامانه ،بحرانیترین پارامتر برای طراحی سامانههای
تصفیه طبیعی فاضالب اعم از سامانه تاالب مصنوعی بهشمار
میرود .این زمان در حقیقت زمان الزم برای تصفیه آالیندهها
است .بهطور خاص راندمان تصفیه در این نوع تاالبها با زمان
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ماند هیدرولیکی ارتباط نزدیکی دارد .این ارتباط از جایی مشخص
میشود که حذف آالیندهها زمانی رخ داده که زمان تماس بین
زیستتودههای فعال و آب آلوده به اندازه کافی طوالنی باشد تا
فرآیندهای بیولوژیکی و واکنشهای آب قادر به حذف آالیندهها
شوند .کاهش در مقدار این زمان سبب نقصان در عملیات تصفیه
شده و افزایش آن نیز صرفه اقتصادی نداشته و سامانه دیگر مقرون
بهصرفه نخواهد بود .بنابراین تعیین این زمان نیازمند طراحی
مهندسی است ()Okhravi et al., 2017؛
 -6محیط متخلخل ،عایقسازی محیط شنی بهمنظور حفظ پساب
در تاالب و ممانعت از نفوذ فاضالب به آبهای زیرزمینی ضروری
است .در این مورد مشکالت کنترل نفوذ فاضالب به آبهای
زیرزمینی مطرح میشود و سطح باالی آب زیرزمینی ممکن است
تأسیسات را با مشکل مواجه سازد؛
 -7آب و هوا ،بهدلیل این که تاالبها دارای جریان کمعمق و با
سطحی باز نسبت به اتمسفر هستند بهمیزان زیادی تحتتأثیر
اقلیم منطقه هستند .بارندگی ،ذوب برف ،روانابهای سطحی،
دورههای خشکی و دما از عواملی هستند که بر روند تصفیه در
تاالبها اثرگذارند .جریانهای زیاد در هنگام وقوع باران و ذوب
برفها باعث کاهش زمان نگهداشت جریان در تاالب میشوند.
بنابراین ممکن است در فصل بارندگی بهدلیل افزایش سرعت
جریان و کاهش زمان تماس آن با سطح تاالب ،از کارایی سامانه
کاسته شود .به همین دلیل پیشنهاد میشود که برای اجتناب از
جریانهای اضافی درون سامانه ،روانابهای با دبی بیشتر از دبی
طرح از محل تاالب منحرف شوند .همچنین ،راندمان تصفیه در
آب و هوای سرد عموماً پایینتر است و سامانههای ساخته شده
در هوای سرد نیاز به مساحت بزرگتر یا عملکرد خاص برای
دستیابی به اهداف تصفیه را دارند .در آب و هوای گرم سامانه
نیازمند منابع اضافی آب برای جلوگیری از خشک شدن است
(اخروی و همکاران-1394 ،الف)؛
 -8شرایط بیولوژیکی و فاکتورهای بومی ،استفاده از این راهکار
در نزدیکی انسانها با بومهای حیات وحش خاص با هدف
جلوگیری از بهخطر افتادن زندگی آنها ،نیازمند مطالعات
ریختشناسی در منطقه است.
 -5بحث و جمعبندی (چالش استفاده و راهکار)
از سال  1950با طرح سامانههای تاالب مصنوعی برای تصفیه
فاضالب در ابعاد و طرحهای مختلف ،اکنون این سامانه بهعنوان
روش تصفیه تکمیلی پساب در اروپا و بهخصوص در مناطق
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روستایی ترویج یافته و تقریبا  95درصد سامانههای موجود در
این قاره دارای جریان زیرسطحی هستند .تعداد آنها تنها در اروپا
بیش از  10000واحد تا سال  2006گزارش شده است ( Morel
 .)and Diener, 2006براساس توانایی زیاد سامانه تاالب مصنوعی
در تصفیه پساب ،تعداد بیشماری از کنفرانسهای بینالمللی برای
به بحث گذاشتن اطالعات علمی و تجربی بهمنظور طراحی و
ساخت آن برگزار شده است .عالوهبر این ،انجمن جهانی آب هر
دو سال همایشی در این رابطه با عنوان سامانههای تاالبی برای
کنترل آلودگی از سال  1998برگزار مینماید .برگزاری چنین
همایشی سبب توجه بیش از پیش به قدرت سامانه تاالب مصنوعی
برای تصفیه و کنترل آلودگی شده است .از نتایچ این رویدادها
میتوان به تصویب یک قانون جدید (شماره  152سال  )1999و
اجرای حکم  91/271درباره تصفیه پسابها به وسیله تاالب
مصنوعی در کشور ایتالیا اشاره نمود .استفاده از تاالبهای
مصنوعی به ویژه برای مراکز شهرها با دامنه متوسط جمعیت 10
تا  2000نفر در واحد سطح به منظور تخلیه در آبهای سطحی
و دامنه  10تا  10000نفر در واحد سطح بهمنظور تخلیه در آب
دریا و تسهیالت گردشگری و دیگر منابع متمرکز با نوسان شدید
مواد آلی توصیه و بهعنوان گزینهای برای استفاده مجدد از پساب
به خصوص در کشورهای در حال توسعه مطرح شده است
( .)Morel and Diener, 2006با این تفاسیر نیاز است که کشور
ایران نیز در این زمینه گامی بلند برداشته و با تهیه دستورالعمل
طراحی سامانه تاالب مصنوعی و استفاده مجدد از پساب زمینه را
برای کاهش فشار بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ایجاد کند.
بدین منظور باید در ابتدا موانع موجود در مسیر ایجاد این
تحول در عرصه بازیافت آب بهصورت ریشهای برطرف شود تا این
راهکار بهصورت مناسب در مناطق مختلف جانمایی شود .از جمله
نکات مهم ،توجه به قیمتگذاری کافی اما واقعی آب برای بازیابی
هزینهها و نیز ترغیب حفاظت منابع آب است .در موارد متعدد،
آب شیرین برای آبیاری بدون توجه به قیمت تمام شده در اختیار
کشاورزان قرار میگیرد .این امر نهتنها انگیزه حفاظت منابع آب
را کاهش میدهد بلکه هرگونه تالش برای برطرف کردن بخشی از
نیاز آبیاری با پساب تصفیه شده به قیمت تمام شده را بهخطر
میاندازد .مانع بالقوة دیگر برای الزام کشاورزان به استفاده از پساب
تصفیه شده آن است که اغلب آنها اکنون فاضالب خام را برای
آبیاری استفاده میکنند و بنابراین منافع زراعی و خطرات
بهداشتی استفاده مجدد را به درستی نشناختهاند .در این موارد
ممکن است کشاورزان در برابر تحمیل هزینههای آب که برای
جبران بخشی از هزینه سامانه تصفیه است ،مقاومت کنند.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

همچنین ،خارج از حوزه کشاورزی نیز پسابهای نامتمرکز
بهصورت خام وارد محیط شده و کارفرمایان تنها با پرداخت جریمه
از این مسئولیت مهم سرباز مینمایند .دلیل این امر همچنان که
پیشتر نیز گفته شد ،جنبه اقتصادی است که کارفرما جریمه
محیطزیست را کمتر از هزینه تصفیه آن میبیند .لذا اگر
طرحهایی ارزان قیمت از قبیل تاالب مصنوعی توجیه و تبلیغ
شود ،میتواند جایگاه خود را پیدا نموده و این چالش بزرگ
پیشرو را رفع نماید .بنابراین خطمشهای ملی (به شکل
طرحهای اصلی منابع آب ،طرحهای حوزه رودخانه و قانونگذاری)
باید تخصیص آب شیرین برای استفاده انسان را بهعنوان یک
اولویت قرار دهند و دستورالعملهایی را برای کیفیت پساب و
آبهای برگشتی ایجاد کنند ،بهطوری که استفاده مجدد آن برای
مقاصد کشاورزی ،خانگی یا صنعتی را ترغیب نماید.
با توجه به مزایای سامانه تاالب مصنوعی و اقلیم گرم و خشک
بسیاری از شهرهای ایران و کمبود شدید آب ،لزوم توجه بیشتر
برای تصفیه اضافی پساب شهری به هدف امکان استفاده مجدد
در مناطق مختلف انکارناپذیر است .بههمین دلیل انواع سامانههای
تاالب مصنوعی با توجه به منطقه ،قابلیت جانمایی دارند .برای
مطالعه و مکانیابی مناطق مستعد جانمایی سامانههای تاالب
مصنوعی ،ابتدا باید اقلیم و وضعیت زمینی یک منطقه به دقت
بررسی و سپس امکان قرارگیری سامانه نسبت به محل تأمین
پساب و همچنین محل مصرف پساب تصفیه شده مشخص شود.
در نهایت ،توجیه اقتصادی طرح انتقال پساب برای محل مصرف
بررسی شود .با توجه به تجربیات محققین این پژوهش اقدامات
مورد نیاز برای جانمایی سامانههای تاالب مصنوعی بهعنوان گزینه
مناسب تصفیه اضافی پساب شهری و امکان استفاده از این منبع
پایدار در هر منطقه و مکان را میتوان بهصورت زیر تعریف نمود:
 )1توجه به مسائل مربوط به محل احداث پروژه از جمله قیمت
زمین و مساحت در دسترس و طرحهایی که در آن مکان در آینده
ساخته خواهد شد؛
 )2میزان فاصله از منبع تأمین پساب شهری به هدف انتقال پساب
به محل طرح و همچنین راههای دسترسی؛
 )3بررسی اقلیم و آب و هوای منطقه؛
 )4بازرسی خاك محل برای تعیین بافت و نفوذپذیری خاك؛
 )5بررسی شیمی خاك و تأثیر سطح آب زیرزمینی و جریانهای
سطحی بر کیفیت آب مکان طرح؛
 )6ارزیابی پوشش گیاهی در محل برای اطمینان از قابلیت حیات
و نحوه پاسخ به شرایط هیدرولوژیکی طرح؛
 )7تعیین مقادیر در دسترس مصالح مورد نیاز برای بستر ،دانه و
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ذخیره گیاهی موجود و وجود بستر مناسب برای احداث تاالب؛
 )8دریافت اطالعات کامل در مورد منبع تأمین پساب موردنظر از
جمله غلظت آالینده و میزان امالح محلول و باکتری (انجام
آزمایشات متعدد فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی بر پساب دریافتی
بهمنظور طراحی دقیق سامانه الزامی است)؛
 )9محاسبه و طرح ابعاد سامانه تاالب مصنوعی مورد نظر براساس
موارد مطرح شده؛
 )10بررسی فاکتورهای بومی ،بیولوژیکی و محیطزیستی منطقه
و درصورت نیاز طرح مجدد سامانه.
تحقیقات نویسندگان نشان داده است که مکانی برای طرح
تاالب مصنوعی مناسب است که حتیاالمکان در نزدیکی منبع
پساب قرارداشته و دارای فضای کافی ،شیب مناسب و خاك قابل
تراکم باشد (برای جلوگیری از نشت و ورود آبهای زیرزمینی)،
در دشتهای سیالبی واقع نشده و باالی سطح آب زیرزمینی باشد.
همچنین ،دارای گونههای تهدیدکننده و خطرناك نبوده و در
مناطق باستانی و تاریخی قرار نداشته باشد .البته تصفیه پساب با
استفاده از این سامانه نیز دارای محدودیتهایی از قبیل وسعت
زمین ،عدم قطعیت تصفیه مؤثر در تمامی شرایط محیطی و
اقلیمی ،حساسیت به سطح باالی آمونیاك و گاهاً تجمع حشرات
است که با طراحی بهینه سامانه به حداقل خواهند رسید .بهعنوان
نمونه ،این راهکار نیازمند زمین نسبتاً وسیعی بوده و بالتبع در
مکانهایی با هزینه زمین کمتر ،اقتصادیتر است .براساس نتایج
پژوهش انجام شده در تاالب مصنوعی ساخته شده در اصفهان
بهوسیله سازمان آب منطقهای اصفهان ،یک سامانه تاالبی بهعنوان
گزینه تصفیه پیشرفته در مقایسه با سامانههای تصفیه پیشرفته
متعارف ،هزینهای در حدود یک-سوم آن را داشته و این در حالی
است که سامانه تاالب عالوهبر مزیت اقتصادی و عدم دشواری در
بهرهبرداری نسبت به سامانههای صنعتی ،از مزایایی چون افزایش
فضای سبز و بوم حیاتوحش در منطقه ،کاهش مصرف انرژی (در
مقایسه با سامانههای دیگر) ،عملیات و بهرهبرداری کمتر ،راندمان
تصفیه باال و توانایی در حذف آالیندههای خطرناکی چون ترکیبات
هورمونی برخوردار است .همچنین منافع حاصل از کاهش هزینه
تصفیه و دفع فاضالب و نیز رشد بهرهوری کشاورزی بهخوبی
سرمایهگذاری برای استفاده مجدد از پساب در عرصه کشاورزی را
توجیه میکنند .بهعنوان نمونه تجربیات سایر کشورها نشان داده
است که استفاده از پساب تصفیهشده در آبیاری گزینهای بسیار
جذاب برای کشاورز بوده حتی اگر خود کشاورز متحمل پرداخت
هزینه تصفیه شود .بهخصوص این امر در مناطقی که آب
سهلالوصول دیگری ندارد و زمینهای زراعی پهناوری در مجاورت
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

منبع پساب هستند ،سبب اشتیاق سرمایهگذاری کشاورزان در
استفاده مجدد از پساب میشود .این مورد درحقیقت مزیت
منطقهای بودن سامانه تاالب مصنوعی برای تصفیه پسابهای
نامتمرکز از قبیل پساب یک واحد صنعتی کوچک یا متوسط و یا
برطرفسازی نیاز کشاورز را نشان میدهد .بنابراین الزمه اجرای
موفقیتآمیز هرگونه پروژه بهرهبرداری از پساب آن است که پس
از تدوین دستورالعملها ،قوانین و مقررات تدوین شوند و با ایجاد
زیرساختهای الزم پیش از عملیاتی نمودن آن و حتی به موازات
اجرای آن ،برنامههای مفصل و ویژهای با هدف آموزش عمومی
جامعه و اطالعرسانی گسترده برای شفاف ساختن واقعیتها
تدوین و اجرا شوند.
 -6خالصه و نتیجهگیری
تأمین آب از مسائل حیاتی کشور در تمامی سازمانهای مرتبط
اعم از استانداری ،سازمان آب منطقهای ،سازمان آب و فاضالب و
همچنین شهرداری است .طرح اینگونه روشها بهصورت کاربردی
سبب مشارکت در تأمین آب مطابق با اصول توسعه پایدار خواهد
بود .عالوهبر این ایجاد تاالبهای مصنوعی بهصورت منطقهای قادر
به تأمین آب با کیفیت مناسب برای کشاورزان با هدف کشت و
کار و بازیابی اراضی بیابانی است .همچنین ،برای کارخانجات و
تولیدیها در مناطقی که دسترسی به منابع آبی برای آنها مقدور
نیست و یا گران تمام میشود ،گزینه مناسبی است .با توجه به
مزیتهای ارائه شده برای این سامانه ،استفاده از سامانه تاالب
مصنوعی راهکاری مناسب برای تصفیه پساب است که مخصوصاً
در کشور ایران به آن کمتر توجه شده است .امروزه این راهکار
جایگاه ویژهای در کشورهای پیشرفته بهخود اختصاص داده است
تا آنجایی که کشورهایی توسعهیافته قوانین و آییننامههایی را
برای اجرای اینگونه سامانهها تدوین و اعمال نمودهاند .با توجه به
قوانین تصویب شده توسط مجامع عمومی وآژانسهای نظارتی،
امید است تحقیقات و پژوهشهای کاربردی ایجاد شده در این
زمینه با ارائه معیارهای طراحی در دفتر استانداردها و طرحهای
آب و آبفا تصویب شده و برای استفاده شرکتهای مشاور و
پیادهسازی بهعنوان یک گزینه تصفیه پیشرفته در سطح کشور
مورد استفاده قرار گیرند.
 -7پینوشتها
)1- Biochemical Oxygen Demand (BOD
)2- Chemical Oxygen Demand (COD
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 طراحی- راهکار- چالش،تاالب مصنوعی
3- Total Suspended Solids (TSS)
4- Constructed Wetland
5- Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)
6- Total Dissolved Solids (TDS)
7- Required Rian Event (RRE)
8- Entered Water Volume (EWV)
9- Provided Water Volume (PWV)
10- Managed Water Volume (MWV)
11- Remaining Water Volume (RWV)

جذب سطحی در حذف آالیندههای دارویی از محلولهای آبی و
34- ،)4(4 ، نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب،"پسابها
.50
 ضوابط،)1389( ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 دفتر،زیستمحیطی استفاده مجدد از آبهای برگشتی و پسابها
.535  نشریه شماره،مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا
 گزارش طرح کالن ملی دانش و فناوری بازیافت،)1392( ،وزارت نیرو
 شناسایی استانداردها و، صنعتی و کشاورزی،پسابهای شهری
 دانشگاه،قوانین جهانی و کشور در زمینه تصفیه و بازیافت پسابها
. ایران،تهران
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Given the environmental conditions governing it, its
stakeholders' expectations and its organizational mission and in
the context of supplying and distribution of water and safe
disposal of wastewater, the water and wastewater sector needs
to grow and develop in parallel to the changes in environmental
conditions. For this reason identifying the development
condition of the water and wastewater sector is a necessity in the
context of targeting plans and strategies from the aspect of
sectorial management and senior management. This research
was undertaken to identify the level of development of the water
and wastewater companies (35 companies) from the aspect of
the different indicators specific to the water and wastewater
industry in the context of clarifying the economic plans and to
enhance and improve operational activities. In the course of the
study, after identifying 18 indicators, the exploratory factor
analysis was undertaken and the number of indicators was
reduced to 5 significant factors. Then the combined indicator
was calculated according to the weight of factors and the entire
sector was classified. In continuation and by applying the
hierarchal clustering method the development levels of water
and wastewater companies were categorized on the basis of 5
factors in three homogenized groups of development. The
study's results indicate an unbalanced and non-homogenous
level of development in the sector, with some companies failing
to achieve the desirable level of development and needing
greater attention and planning to improve the developmental
conditions.
Keywords: Clustering, Development, Economic Planning,
Exploratory Factor Analysis, Water and Wastewater Sector.
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 انتظارات ذینفعان،صنعت آب و فاضالب با توجه به شرایط محيطي حاكم بر آن
و رسالت سازماني كه برعهده دارد و در راستای تأمين و توزیع آب و دفع
 نيازمند رشد و توسعه متوازن با تغييرات شرایط محيطي،بهداشتي فاضالب
 از اینرو شناسایي وضعيت توسعهای صنعت آب و فاضالب یک الزام در.است
 این پژوهش در.راستای هدفگذاری برنامهها و راهبردها محسوب ميشود
35( راستای شناسایي ميزان توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب شهری
شركت) از منظر مؤلفههای گوناگون خاص صنعت آب و فاضالب در راستای
تبيين برنامهریزیهای اقتصادی برای ارتقا و بهبود فعاليتهای عملياتي انجام
 با شيوه تحليل عاملي، شاخص18  در این پژوهش پس از استخراج.شده است
 شاخص تركيبي، در ادامه. عامل معنيدار تقليل یافت5 اكتشافي شاخصها به
 در ادامه.با توجه به بار عاملها محاسبه و رتبهبندی مجموعه صنعت انجام شد
با رویكرد شيوه خوشهبندی سلسله مراتبي سطح توسعهیافتگي شركتهای آب
 گروه همگن از منظر سطح توسعهیافتگي3  عامل در5 فاضالب بر پایه
 ميزان توسعهیافتگي صنعت، نتایج پژوهش نشان ميدهد.گروهبندی شدند
 بهطوریكه برخي شركتها از توسعهیافتگي مطلوبي،متعادل و همگن نبوده
 به توجه بيشتری نياز دارند و برنامهریزی برای بهبود وضعيت،برخوردار نيستند
.توسعهای آنها ضروری است
 تحليل عاملي، توسعهیافتگي، برنامهریزی اقتصادی:واژههای کلیدی
. صنعت آب و فاضالب، خوشهبندی،اكتشافي
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 -1مقدمه

هستند كه براساس قانون تشكيل بهعنوان واحدهایي با شخصيت
مستقل حقوقي و در قالب قانون تجارت برای تحقق برخورداری
آحاد جامعه از یكي از زیربنایيترین خدمات عمومي (تأمين آب
سالم و دفع بهداشتي فاضالب) با ساختاری نوین سازماندهي
شدهاند .این شركتها با توجه به حساسيت آب و فاضالب با حيات
و سالمتي آحاد جامعه باید هميشه آماده خدماترساني باشند.
خدماترساني مستلزم این است كه شركتهای آب و فاضالب
ظرفيتهای بالقوه رشد و توسعه خود را از منظرهای گوناگون با
شرایط موجود برنامهریزی كنند و شناسایي وضعيت توسعهیافتگي
و شناسایي نقاط ضعف و قوت در این زمينه بسيار كارآمد است؛
 .3مدیریت ارشد :شركت مهندسي آب و فاضالب كشور نقشهای
اصلي هدفگذاری ،هدایت ،حمایت و نظارت كالن امور اجرایي و
پشتيباني شركتهای آب و فاضالب را برعهده دارد .شركت
مهندسي آب و فاضالب كشور عالوهبر وظيفه حمایت از منافع
مجموعه شركتها در تدوین قوانين و مذاكره با نهادهای دولتي
(مجلس ،دولت و غيره) نقش عمده را دارد و در عينحال اعمال
حاكميت دولت و نظارتهای راهبردی ،جزء وظایف این نهاد است.
همچنين ،تأمين مخارج ،كمک به تشكيل هستههای توليدكننده،
خرید ،انتقال و استقرار فنآوری ،تأمين نيروی انساني متخصص،
تهيه استانداردها از دیگر وظایف شركت مهندسي آب و فاضالب
كشور است .بنابراین ،شناسایي سطوح توسعهیافتگي شركتهای
زیرمجموعه صنعت برای شركت مهندسي آب و فاضالب كشور در
راستای برنامهریزی و تدوین راهبردهای كالن در سطح و كالن
(چشمانداز بلندمدت دولت) یک الزام است؛
 .4عدالت توزیعي :نظر به شرایط اقتصادی و قانوني حاكم بر
صنعت آب و فاضالب ،دولت هر ساله مبالغي در قالب ردیفهای
بودجه اعتبارات طرحهای تملک دارایيهای سرمایهای ،تحت
موافقتنامههای ملي در اختيار وزارت نيرو و شركت مهندسي آب
و فاضالب به شركتهای زیرمجموعه تخصيص ميدهد .شناسایي
سطح توسعهیافتگي با رویكرد مدلهای كمي برای تخصيص
اعتبارات بهينه به شركتهای كمتوسعه در راستای بهبود یا
افزایش توسعه بسيار اثربخش خواهد بود و در واقع نوعي عدالت
توزیعي است.
در زمينه بررسي سطح توسعهیافتگي مناطق كشور با استفاده
از تكنيکهای سطحبندی مطالعات متعددی در كشور انجام شده
است .موسوی و حكمتنيا ( )1384در مطالعهای عوامل مؤثر بر
توسعه انساني نواحي ایران را بررسي كردند و به این نتيجه رسيدند
كه عوامل آموزشي ،بهداشتي ،مسكن و درمان در توسعه انساني
دارای باالترین اولویت هستند .تقوایي و قائدرحمتي ( )1385با

صنعت آب و فاضالب به عنوان نخستين طرح برونسپاری دولت
در راستای كوچکسازی و استفاده از ظرفيتهای بالقوه بخش
غيردولتي در چارچوب قانون با ساختاری نوین در قالب
شركتهای استاني و تبصرهای سازماندهي شده است .استقالل
مالي و اقتصادی و برونرفت از بودجه عمومي دولت فلسفه
وجودی تشكيل شركتهای آب و فاضالب كشور است .از سویي
با توجه به اهميت و نقش آب و فاضالب با حيات جوامع بشری و
پارامترهایي همچون رشد جمعيت ،افزایش سطح رفاه ،بحرانهای
خشكسالي ،آلودگي و تخریب منابع آبي ،شناسایي سطح
توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب در راستای رسالت
سازماني و برنامهریزی برای بهبود و ارتقای سطح توسعهیافتگي
آنها یک الزام است .در این راستا شناسایي و سطحبندی ميزان
توسعهی شركتهای آب و فاضالب با رویكردهای علمي و فارغ از
نظرات شخصي و سليقهای با لحاظ كردن محدودیتها و مشكالت
پيشرو و برای تصميمگيرندگان نهایي به خصوص در سطح كالن
(شركت مهندسي آب و فاضالب كشور) برای برنامهریزی و كاهش
نابرابری در استفاده از منابع ،امكانات و تسهيالت یک ضرورت
است.
توسعه یک مقوله ارزشي ،جریاني چندبعدی است و با
بهرهوری ارتباط نزدیكي دارد و یكي از اصليترین مؤلفههای علم
اقتصاد است .هدف توسعه ،رفع نيازهای جوامع بشری است كه
بهطور كلي طيف نيازهای زیستي ،فيزیولوژیكي و اجتماعي را
شامل ميشود.
توجه به توسعه و شناسایي سطح توسعهیافتگي صنعت آب و
فاضالب از دیدگاههای مختلف (اقتصادی ،فني ،فرهنگي و غيره)
از منظر موارد زیر حائز اهميت است:
 .1تأمين و توزیع آب و خدمات دفع فاضالب ،رویكردهایي
اقتصادی هستند و امروزه در سطوح منطقهای و جهاني با توجه
به افزایش نياز به آب ،محدودیت منابع آبي ،افزایش مصرف با
توجه به رشد جمعيت و توسعه صنعت ،ورود حجم بسيار زیادی
فاضالب به محيطزیست ،تغييرات آب و هوایي ،حفظ محيطزیست
در راستای توسعه پایدار و افزایش و استفاده از ظرفيتهای موجود
شركتهای آب و فاضالب باید پاسخگوی تقاضای مشتركان و
ذینفعان باشد .بنابراین ،شناسایي توسعهای و ظرفيتهای موجود
برای بهبود و ارتقای از طریق برنامهریزیهای جامع در سطوح
مختلف مدیریت بخشي و ارشد ضرورت دارد؛
 .2شركتهای آب و فاضالب ،بنگاههای اجتماعي-اقتصادی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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استفاده از تكنيک تحليل عاملي و شاخص استاندارد  ،Zسطح
توسعهیافتگي استانهای كشور را محاسبه نمودند .نتایج این
پژوهش نشان ميدهد كه استان تهران تنها استان بسيار
توسعهیافته بوده و استانهای ایالم ،سيستان و بلوچستان،
كهگيلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،بوشهر ،قزوین ،چهارمحال و
بختياری ،گلستان ،زنجان و سمنان بسيار محروم و توسعهنيافته
بودند .تقوایي و بهاری ( )1391با بهرهگيری از دو تكنيک تحليل
عاملي و تحليل خوشهای و انتخاب  88شاخص توسعه ،ميزان
توسعهیافتگي شهرستانهای استان مازندران را بررسي كردند.
مطابق مطالعات گستردهای كه از طریق جستوجو در
سامانههای الكترونيكي انجام شد ،پژوهش خاصي در زمينه بررسي
سطح توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب شهری در كشور
یافت نشد .در سطح بينالمللي نيز مطالعات بسيار كمي در این
زمينه انجام شده است Dong et al. (2018) .یک مدل تحليل
پوششي دادهها با رویكرد ورودی-محور را توسعه دادند تا سطح
توسعهیافتگي زیرساختهای آب و فاضالب در  157شهر چين را
بررسي كنند .مدل تحليل پوششي توسعهدادهشده دارای هفت
ورودی و پنج خروجي بود كه با استفاده از آن نمره پایداری
زیرساختهای آب و فاضالب محاسبه شده است .در مطالعه آنها،
موجودی سرمایه بخش آب ،موجودی سرمایه بخش فاضالب،
طول شبكه آب ،طول شبكه فاضالب ،مصرف انرژی برای توليد
آب ،مصرف انرژی برای جمعآوری فاضالب و توليد لجن بهعنوان
یک محصول نامطلوب محيطزیستي بهعنوان ورودی و عرضه آب
تصفيه شده ،حجم دفع بهداشتي فاضالب ،حذف اكسيژن مورد
نياز شيميایي ،(COD( 1حذف مواد جامد معلق )SS( 2و حذف
نيتروژن كل )TN( 3بهعنوان خروجي درنظر گرفته شده است.
) Noiva et al. (2016با استفاده از تجزیه و تحليل سلسلهمراتبي
خوشهای و شاخصهای مصرف سرانه آب ،جمعيت ،بودجه بخش
آب و شاخص جوی-هيدروليكي توسعهیافتگي زیرساختهای
بخش آب در  142كالنشهر را بررسي كردهاند.
مطالعه و شناسایي سطح توسعهیافتگي یكي از فعاليتهای
ضروری برای برنامهریزی اقتصادی است .شناسایي سطح
توسعهیافتگي بر پایه شاخصهای عملكردی در بستر مدلهای
كمي ابزاری قدرتمند برای بهبود و افزایش سطح توسعهیافتگي با
توجه به نقاط ضعف و قوت است .در این راستا ،پژوهش پيشروی
از شيوه آماری تحليل عاملي به دليل تبدیل شاخصهای
توسعهیافتگي به عاملهای محدود بدون از دست دادن اطالعات
و صرفهجویي در هزینه و زمان انجام شده است .این پژوهش در
محدوده مكاني هلدینگ صنعت آب و فاضالب شهری ( 35شركت
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مستقل) و محدوده زماني سال  1395انجام شده و بهمنظور كسب
نتایج دقيق و تجزیه و تحليل دادهها از بسته نرمافزار آماری
 SPSS23استفاده شده است.
 -2روش تحقیق
روش پژوهش كمّي ،تحليلي است كه با استفاده از مدلهای
تحليل عاملي و خوشهبندی انجام شده است .شيوه جمعآوری
دادهها و مباني نظری كتابخانهای است و دادههای مورد نياز از
گزارش ارزیابي عملكرد شركتهای آب و فاضالب تحت عنوان
"ابجد" و سامانهی اطالعرساني شركت مهندسي آب و فاضالب
كشور برای سال  1395استخراج شده است .در این پژوهش پس
از جمعآوری شاخصهای موردنظر در زمينههای گوناگون ،با
استفاده از شيوهی آماری تحليل عاملي 18 ،شاخص به  5عامل
معنيدار كاهش یافته است.
 -1-2تحلیل عاملی
تحليل عاملي ،كشف و شناسایي ساختار بنيادی مجموعهای
از متغيرها یا الگوهای احتمالي در دادهها است .در اینروش،
پيشفرض اوليه آن است كه هر متغيری ممكن است با هر عاملي
ارتباط داشته باشد ،به تعبيری ،محقق هيچ پيشفرض اوليهای
ندارد .هدف تحليل عاملي این است كه یک عامل (متغير غيرقابل
مشاهده) از تركيب چند متغير (شاخص) مشاهده شده ساخته
شود .در شيوه آماری تحليل عاملي ،فرض ميشود متغيرهای
لحاظشده تركيبي خطي از متغيرهای فرضي یا ساختگي باشند.
هر متغير فرضي كه یک عامل ناميده ميشود از تركيب چند متغير
كه دارای وجوه مشتركي هستند ساخته ميشود .مدل تحليل
عاملي مطابق رابطه ( )1است:
()1

) (i  1, 2, 3, 000.m , j  1, 2, 3, 000. p

Y i  i   j ij  f i  ei

كه  :µiميانگين iام تمام مشاهدات :λij ،ضرایب عامل jام در ارتباط
با متغير iام (كواریانس متغير jام و عامل iام)  :fjتعداد  mعامل
مؤثر و  :eiخطاهای مدل است.
چنانچه  λijبا استفاده از ماتریس ضرایب همبستگي بين
متغيرها (ماتریس واریانس-كواریانس متغيرهای استاندارد شده)
بهدست آیند ،آنگاه λijها ضریب همبستگي بين متغير jام و عامل
jام خواهند بود .نكته اینكه در شيوه تحليل عاملي فرض ميشود
كه تمام متغيرها منتصب به عامل pام با یكدیگر همبستگي دارند،
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درحاليكه متغيرهای هر عامل نسبت به متغيرهای عاملهای
دیگر هيچ همبستگي ندارند .تحليل عاملي شامل تحليل عاملي
اكتشافي 4و تأیيدی 5است .در تحليل عامل اكتشافي (موضوع
پژوهش حاضر) ،هدف كشف ساختار زیربنایي مجموعهای بزرگ
از متغيرها است و پيشفرض اوليه آن است كه هر متغيری ممكن
است با هر عامل دیگری ارتباط داشته باشد .در تحليل عاملي
تأیيدی ،پيشفرض اساسي آن است كه هر عاملي با زیرمجموعه
خاصي از متغيرها ارتباط دارد .در حل مسائل تحليل آماری مراحل
زیر باید انجام شود:
 .1تشكيل ماتریس اوليه :این ماتریس شامل  35ردیف
(شركتهای مستقل آب و فاضالب) و  18ستون (شاخص) است؛
 .2محاسبه ماتریس همبستگي :ماتریس همبستگي ،ماتریس
مثلث باالیي از ضرایب همبستگي متغيرها با یكدیگر است .این
ماتریس كه سطر و ستونهای آن با یكدیگر برابر است ،ماتریسي
متقارن بوده كه قطر اصلي آن یک است .با محاسبه این ماتریس
و مقایسهكردن ضرایب آن ،متغيری كه با سایر متغيرها همبستگي
كمي دارد باید حذف شده و در ساختار شاخصها تجدیدنظر شود.
در واقع این ماتریس برای تأیيد مناسب بودن شاخصها برای انجام
نهایي تحليل عاملي است؛
 .3انتخاب مدل تحليل :مدلهای متنوعي برای تحليل عاملي
وجود دارد كه مهمترین آنها تحليل مؤلفههای اصلي (موضوع
پژوهش حاضر) ،و تحليل عاملي مشترک است .تحليل مؤلفههای
اصلي زماني استفاده ميشود كه هدف تلخيص متغيرها و دستيابي
به تعداد محدودی عامل باشد .هدف مدل تحليل عاملي مشترک،
شناسایي عاملهایي است كه به سادگي قابل شناسایي نيستند؛
 .4استخراج عاملها :برای استخراج عاملها دو روش عاملهای
متعامد (موضوع پژوهش حاضر) و عاملهای متمایل وجود دارد.
در روش متعامد ،عاملها به شيوهای استخراج ميشوند كه
محورهای عاملي در حالت  90درجه قرار گيرند .به تعبيری ،هر
عامل مستقل از سایر عاملها است (همبستگي بين عاملها بهطور
قراردادی صفر ميشوند) .در مدل عاملي متمایل ،همبستگي بين
عاملها صفر نيست و عاملها دارای همبستگي هستند .اگر هدف
تحقيق آن باشد كه تلخيص تعداد متغيرهای اصلي بدونتوجه به
نتایج عاملهای استخراج شده تا چه حد معنيدار است ،در
اینصورت روش متعامد روش مناسبي خواهد بود؛
 .5چرخش عاملها :یكي از مفاهيم مهم در تحليل عاملي ،چرخش
عاملها است و دليل اصلي آن دستيابي به ماتریس عاملي ساده و
از نظر تئوریكي معنيدار و قابل تفسيرتر است .دو نوع چرخش
متعامد و متمایل وجود دارد .در چرخش متعامد ،زاویه محورهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

عمودی و افقي در حالت  90درجه باقي ميماند .اما اگر در
چرخش عاملها ،زاویه بين محورها در حالت  90درجه باقي نماند
این نوع چرخش ،چرخش متمایل است .از آنجا كه در روش
چرخش متمایل ضرورتي ندارد كه محورهای عاملها بهصورت
قائم باقي بمانند ،بنابراین این شيوه از انعطافپذیری بيشتری
برخوردار است .روشهای چرخش عاملها كوارتيماكس،
وارتيماكس و اكوایماكس است .در این پژوهش از شيوه واریماكس
استفاده شده است .روش واریماكس به دنبال مختصر كردن و
سادهسازی ستونهای ماتریس عاملي است؛
 .6استخراج تعداد عاملها :بهطور كلي به تعداد متغيرهایي كه در
تحليل عاملي استفاده ميشود ميتوان عامل استخراج كرد .اگرچه
مبنای كمّي دقيقي برای تصميمگيری در مورد تعداد عاملهای
استخراجي ارائه نشده ،اما ضوابطي وجود دارد كه از آنها در
تصميمگيری برای تعيين تعداد عاملهای استخراجي استفاده
ميشود .این معيارها از تنوع بسياری برخوردارند كه مهمترین
آنها معيار مقدار ویژه است .این معيار سادهترین روش برای
تعيين تعداد عاملها است .در تحليل مؤلفههای اصلي تنها
عاملهایي كه مقدار ویژه آنها بيشتر از یک باشد بهعنوان
عاملهای معنيدار در نظر گرفته ميشود و تمام عاملهایي كه
مقدار ویژه آنها كمتر از یک است از تحليل كنار گذاشته ميشوند.
6

 -2-2ضریب کیسر -میرالکین ()KMO

همانطور كه پيشتر عنوان شد ،ماتریس مثلث باالی
همبستگي پيرسون معيار مناسبي برای اطمينان از مناسب بودن
دادهها برای تحليل عاملي است .برای اطمينان از مطلوبيت مناسب
بودن دادهها برای تحليل عاملي از ضریب  KMOنيز استفاده
ميشود (رابطه (.))2

 rjk2
()2

 p2jk
j¹k

j¹k
rjk2 +



=KMO

j¹k

كه  :rijضریب همبستگي پيرسون بين متغيرهای  iو  jو :pij

ضریب همبستگي جزئي بين متغيرهای  iو  jهستند .مقادیر
كوچک ضریب  KMOنشان ميدهد همبستگي بين زوج متغيرها
نميتواند توسط متغيرها دیگر تبيين شوند ،بنابراین كاربرد تحليل
عاملي متغيرها قابل توجيه نيست .ضریب  KMOهمواره بين بازه
مقداری  0الي  1بوده و قاعده كلي برای تفسير آن بهشرح زیر
است:
 مقادیر بين  0/8الي  1نشان از نمونهگيری كافي جامعه آماری
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بوده و همبستگي بين دادهها برای تحليل عاملي مناسب است؛
 مقادیر كمتر از  0/6نشان ميدهد نمونهبرداری كافي نيست
و اقدامات اصالحي در انتخاب شاخصها باید انجام شود.
 -3-2آزمون کرویت بارتلت

ماتریس اوليه متغير  iدر شركت ( jرابطه ( ))5است:
()5

σ

7

كه  :Kijدادههای ماتریس اوليه : μ ،ميانگين و  :σانحراف استاندارد
هستند.

برای اطمينان بيشتر از مناسب بودن دادهها ،برای تحليل
عاملي به جزء ماتریس ضریب همبستگي باید از آزمون بارتلت
استفاده كرد .معنيداری آزمون كرویت بارتلت نشان ميدهد در
ماتریس اوليه ،بين دادهها به اندازه كافي همبستگي وجود دارد
كه بتوان تحليل عاملي را ادامه داد .در آزمون بارتلت فرض صفر
این است كه متغيرها فقط با خودشان همبستگي دارند .عدم
پذیرش فرض صفر نشان ميدهد ماتریس همبستگي اطالعات
معنيداری دارد و حداقل شرایط الزم برای تحليل عاملي وجود
دارد .فرض صفر و متقابل آزمون كرویت بارتلت مطابق زیر است:

 -5-2خوشهبندی
تحليل خوشهای برای گروهبندی اشيایي كه شبيه یكدیگرند
استفاده ميشود .تجزیه و تحليل خوشهای ابزار ميانبر تحليل
دادهها است كه هدف آن نظم دادن به اشيای مختلف به گروههایي
است كه درجه ارتباط بين دو شيء اگر آنها به یک گروه تعلق
داشته باشند ،حداكثر و در غير اینصورت حداقل است .هدف
خوشهبندی دادهها آن است كه مشاهدات به گروههای متجانس
تقسيم شوند ،بهطوریكه مشاهدات هر گروه بيشترین شباهت و
مشاهدات گروههای مختلف كمترین شباهت را با یكدیگر داشته
باشند .تحليل خوشهای گستردگي زیادی دارد و در این پژوهش
با توجه به اینكه تعداد خوشه برای گروهبندی از منظر سطح
توسعهیافتگي قابل پيشبيني نيست ،از شيوه خوشهای سلسله
مراتبي استفاده شده است.

H0: σ12 = σ22 = ... = σ102
H1: At least one σi2 is not equal to the others.

معنيداری اطالعات موجود در یک ماتریس از طریق آزمون
مربع كای دو با درجهی آزادی ) 0.5p(p-1انجام ميشود (رابطه
( .))3معنيدار بودن آماره كای دو و آزمون بارتلت حداقل شرط
الزم برای تحليل عاملي است.

 -6-2معرفی شاخصها

2p+5 

χ 2 =-  n-1| Ln|R
6 


()3

K ij -μ

=Z

بهمنظور شناسایي سطح توسعهیافتگي شركتهای صنعت آب
و فاضالب با توجه به شرایط محيطي (اقتصادی ،سياسي،
اجتماعي ،فرهنگي) با مصاحبه از خبرگان صنعت و همچنين
شاخصهای بينالمللي منتشره از سوی برنامه محيطزیست
سازمان ملل متحد ،)2017( 9تعداد  18شاخص انتخاب شد
(جدول .)1

كه  :nتعداد آزمودنيها :p ،تعداد متغيرها (شاخصها) و |𝑅|:
مقدار مطلق دترمينان ماتریس همبستگي است.
8

 -4-2شاخص ترکیبی

بعد از انجام تحليل عاملي و شناسایي تعداد و بار عاملي،
شاخص تركيبي (امتياز عامل) هر شركت (گزینه) از طریق رابطه
( )4محاسبه شود تا پس از رتبهبندی سطح توسعهیافتگي آن
تعيين شود.

 -3یافتههای تجربی پژوهش
حل مسایل مرتبط با تحليل عاملي مستلزم محاسبات و استخراج
جدولهای متنوعي است كه نظر به محدودیتهای موجود از ارائه
آنها صرفنظر شده و فقط جدولهای نهایي گزارش شده است .در
ادامه مراحل اجرای مدل به اختصار ارائه شده است:
 .1محاسبه ماتریس همبستگي :پس از تشكيل ماتریس اوليه و
محاسبه ماتریس مثلثي همبستگي در بستر نرمافزار  SPSS23ضریب
همبستگي بين شاخصها در سطح مطلوبي بود ،بنابراین شاخصها

m

()4

f jk = lik Zij
i=1

كه  :fjkارزش عامل kام در شركت (گزینه) :i ،متغيرهای لحاظشده
(شاخصها) :Lik ،بار عاملي بر متغير و  :Zijدادههای استاندارد شده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شهرریو باهمکاران
سجادیف
دحسین
بررسی سطح توسعهیافتگی شرکت س
استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشهبندی
فاضالب
هاییآب و

مناسب بودن شاخصها برای تحليل عاملي از ضریب  KMOو
آزمون آماری بارتلت استفاده شد (جدول .)2

برای تحليل عاملي مناسباند و نيازی به حذف متغير (شاخص)
خاصي نيست؛
 .2محاسبه ضریب  KMOو آزمون بارتلت :برای بررسي بيشتر

جدول  -1شاخصهای انتخابی برای شناسایی توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب
ردیف

شاخص

مقیاس

ردیف

شاخص

مقیاس

In.01

جمعيت تحت پوشش آب

درصد

In.10

گردش عمليات مالي
(فروش  +حق انشعاب  +تبصرهها)

ميليارد ریال

In.02

جمعيت تحت پوشش فاضالب

درصد

In.11

اعتبارات دریافتي استاني و ملي

ميليارد ریال

In.03

پوشش مشتركان

درصد

In.12

نسبت پوشش هزینهها

درصد

In.04

آب بدون درآمد

درصد

In.13

نسبت وصول مطالبات

درصد

In.05

نسبت كاركنان حرفهای به كل كاركنان

درصد

In.14

سرمایهگذاری برای هر مشتركان

ميليون ریال

In.06

حداكثر ظرفيت تأمين آب

هزار مترمكعب

In.15

ارزش افزوده خالص

ميليارد ریال

In.07

حجم فروش آب

هزار مترمكعب

In.16

بازده سود و زیان

درصد

حجم دفع فاضالب

هزار مترمكعب

In.17

مطلوبيت كلر باقيمانده

درصد

In.08
ميليارد ریال
لگاریتم موجودی سرمایه (دارایيها)
In.18
In.09
(ماخذ :گزارش ارزیابي عملكرد "ابجد ،"1396-نتایج عمل سال  ،1396شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و برنامه محيطزیست سازمان ملل)2018 ،

درصد

مطلوبيت ميكروبي

جدول  -2ضریب  KMOو نتایج آزمون کرویت بارتلت
0/725

شاخص کفایت نمونهگیری KMO

آماره خي دو (كای اسكوئر)
آزمون بارتلت

1038/38
153

درجه آزادی

0

سطح معنيداری
(ماخذ :محاسبات محققان)

برپایه جدول  ،2مقدار ضریب  KMOمعادل  0/725است .در
نتيجه ،دادهها برای انجام تحليل عاملي مناسباند .سطح
معنيداری آزمون بارتلت نيز معنيدار است ،به تعبيری فرض
مقابل قابلقبول است ،یعني بين متغيرها (شاخصها) همبستگي
معنيداری وجود دارد؛
 .3محاسبه همبستگي اشتراک استخراجي :جدول  3ميزان

همبستگي اشتراک استخراجي شاخصها را نشان ميدهد و در
صورتي كه ارزش همبستگي مقادیر اشتراک استخراجي بزرگتر
از  0/50باشد ،عامل های استخراج شده ،شاخصهای را بهتر
نمایش مي دهند .مطابق جدول  ، 3همبستگي تمام شاخصها
بيشتر از  0/50است و مطلوب بهنظر ميرسند؛

جدول  -3ضریب همبستگی بین شاخصها
ضریب

شاخص

ضریب

شاخص

In.01

0/987

In.10

0/985

In.02

0/677

In.11

0/841

In.03

0/814

In.12

0/765

In.04

0/779

In.13

0/606

In.05

0/697

In.14

0/733

In.06

0/982

In.15

0/990

In.07

0/986

In.16

0/724

In.08

0/926

In.17

0/868

In.09

0/982

In.18

0/696

(ماخذ :محاسبات محققان)

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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سیدحسین سجادیفر و همکاران

مورد بررسي توسط عاملها ،مطابق اطالعات جدول  4است
(جدول .)4

 .4شناسایي مقدار ویژه عاملها :شناسایي متغيرها و نقش آنها
در عاملها از طریق مقدار كل واریانس تبيين شده متغيرهای

جدول  -4مقدار ویژه و درصد واریانس توزیع شده در عاملها
مقادیر ویژه اولیه
اجزاء

مجموع مربعات بارهای عاملی

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

1

7/93

44/08

44/08

7/93

2

3/16

17/58

61/66

3/16

3

1/67

9/28

70/95

1/67

9/28

4

1/25

6/99

77/95

1/25

6/99

77/95

5

1/00

5/60

83/55

1/00

5/60

83/55

6

0/918

5/10

88/65

7

0/745

4/13

92/79

8

0/484

2/68

95/48

9

0/317

1/76

97/24

10

0/222

1/23

98/47

11

0/160

0/898

99/37

12

0/067

0/372

99/74

13

0/023

0/129

99/87

14

0/011

0/061

99/93

15

0/006

0/036

99/96

16

0/004

0/022

99/98

17

0/002

0/010

99/99

18

0

0/001

100

مجموع

مجموع

مجموع مربعات بارهای عاملی
پس از دوران

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

44/08

44/08

7/71

17/58

61/66

2/15

70/95

2/11

11/76

1/81

10/07

76/68

1/23

6/87

83/55

مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

42/85

42/85

11/98

54/83
66/60

(ماخذ :محاسبات محققان)

مؤلفههای بارگذاری شده (استخراجي) جدول  ،4آمارههای
مربوط به مؤلفههای استخراج شده كه شامل سه بلوک مجزا است
را نشان ميدهد .بلوک اول (مقادیر اوليه )10مربوط به مقادیر ویژه
ماتریس همبستگي است .مقدار ویژه ،مقداری از واریانس آزمون
كل است كه توسط یک عامل خاص برآورد ميشود .این درصد در
تحليل عاملي نيز قابلقبول است و بهواسطه آن ميتوان از نسبت
مناسب بودن متغيرهای انتخاب شده برای تحليل عاملي نيز
اطمينان حاصل كرد .همچنين عاملهایي كه مقدار ویژه آنها
كمتر از یک هستند ،بهدليل اینكه سبب تعيين واریانس
نميشوند ،از تحليل حذف ميشوند .در جدول  4مؤلفههایي كه
مقادیر باالی  1دارند  83/55درصد از واریانس را برآورد ميكنند.
اطالعات بلوک ( 2مقدار استخراج بارهای مربعي )11مجموع
ضرایب قبل از چرخش است .بلوک سوم (مقدار چرخش بارهای
مربعي )12مربوط به حل عامل چرخيده است و واریانس را ميان
عاملها بهصورت یكنواخت توزیع ميكند .در ادامه برای تعيين
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

جهت اهميت عاملهای استخراج شده در تبيين واریانس از نمودار
سنگریزه 13استفاده ميشود (شكل .)1
در این نمودار تعداد عاملها برحسب درصد و مقادیر ویژه
مشخص ميشود كه بر پایه آن ميتوان تعداد عاملهایي كه ارزش
آنها بيشتر از یک است تعيين كرد.
 .5محاسبه ماتریس دورانیافته :این ماتریس بارهای عاملي هر یک
از متغيرها در عاملها را پس از چرخش با شيوه واریماكس نشان
ميدهد .هرچه مقدار قدر مطلق ضرایب شاخصها (متغيرها) بيشتر
باشد ،عامل مربوطه نقش بيشتری در (واریانس) متغير مورد مطالعه
دارد (جدول .)5
با توجه به جدول  5ميزان همبستگي و مشاركت شاخصها در
هر یک از عاملها را ميتوان به شرح جدول  6خالصه كرد .برای
نمونه ،عامل اول تنهایي  42/85درصد از واریانس را بهخود
اختصاص داده است.
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بررسی سطح توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب شهری با استفاده از روش تحلیل عاملی و خوشهبندی

درصد فراوانی تجمعی واریانس

عامل (شاخص)

شکل  -1نمودار اسکری گراف (سنگریزه) تعیین تعداد عاملها
جدول  -5ماتریس دورانیافته برای تعیین شاخصها به عاملها
In

1

2

3

4

5

In

1

2

3

4

5

In.01

0/98

0/03

0/09

0/01

0

In.10

0/99

0/03

0/02

0/05

0

In.02

0/03

-0/04

0/72

0/39

0/02

In.11

0/90

0

-0/13

0/03

0/03

In.03

0/19

0/55

0/60

0/28

0/14

In.12

0/25

0/33

0/20

0/72

-0/13

In.04

-0/05

-0/87

0/06

0/07

0/07

In.13

-0/08

0/75

0/16

-0/02

-0/02

In.05

-0/12

0/37

-0/11

0/07

-0/72

In.14

-0/01

-0/10

-0/82

0/08

0/19

In.06

0/98

-0/03

0/05

0/02

0

In.15

0/99

0/01

0/07

0/03

0

In.07

0/99

0

0/04

0/02

0

In.16

0/20

0/37

0/42

0/59

-0/10

In.08

0/90

0/04

0/27

0/14

0/04

In.17

-0/06

0/25

-0/42

-0/03

0/78

In.09

0/99

0/03

0

0/03

0/01

In.18

0/10

0/19

0/01

-0/80

-0/03

(ماخذ :محاسبات محققان)

جدول  -6تفکیک شاخصهای بارگذاریشده در عاملها
درصد واریانس

فراوانی

توزیعشده

تجمعی
42/85

عامل

شاخصهای بارگذاریشده

Fa-/01

جمعيت تحت پوشش آب ،حداكثر ظرفيت تأمين آب ،حجم فروش آب ،حجم دفع فاضالب ،لگاریتم موجودی سرمایه
(دارایيها) ،گردش عمليات مالي (فروش+حق انشعاب+تبصرهها) ،اعتبارات دریافتي استاني و ملي ،ارزش افزوده خالص

42/85

Fa-/02

آب بدون درآمد و نسبت وصول مطالبات

11/98

54/83

Fa-/03

جمعيت تحت پوشش فاضالب ،پوشش مشتركان و سرمایهگذاری بهازای هر مشترک

11/76

66/60

Fa-/04

نسبت پوشش هزینهها ،بازده سود (زیان) و مطلوبيت ميكروبي

10/07

76/68

نسبت كاركنان حرفهای به مجموع كاركنان و مطلوبيت كلر باقيمانده

6/87

83/55

Fa-/05
(ماخذ :محاسبات محققان)

جدول  ،6اطالعات با ارزشي را در خصوص برنامهریزی برای
بهبود و ارتقای توسعه در اختيار تصميمگيرندگان قرار ميدهد.
برای نمونه توجه به شاخصهای عامل اول با مقدار ویژه 42/85
درصد بيشترین تأثير را در بهبود و ارتقای سطح توسعهیافتگي
دارند و شاخصهای عامل پنجم (نسبت كاركنان حرفهای به
مجموع كاركنان و مطلوبيت كلر باقيمانده) كمترین تأثير را دارند.
در ادامه با ضرب ماتریس بردار جدول  6در ماتریس دادههای
اوليه و جمع سطری عناصر ماتریس (رابطه ( ))5امتياز نهایي
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شاخص تركيبي حاصل ميشود كه رتبه و جایگاه هر شركت آب
و فاضالب را از منظر توسعهیافتگي نشان ميدهد (جدول .)7
بر پایه اطالعات جدول  ،7شركت آب و فاضالب تهران با مقدار
شاخص تركيبي  18/29در رتبه نخست و شركت آب و فاضالب
كهگيلویه و بویر احمد با مقدار شاخص تركيبي  -2/20در رتبه آخر قرار
دارد .چنانچه مشاهده ميشود دامنه تغييرات شاخص تركيبي كه
معيار ارزشيابي رتبه توسعهیافتگي است بسيار زیاد است (شكل .)2
بعد از محاسبات تحليل عاملي و تعيين شاخص تركيبي
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سلسلهای ،وضعيت نوع توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب
مشخص شد (جدول  8و شكل .)4

(جدول  ،)7در این مرحله بر پایه ارزش شاخص تركيبي،
خوشهبندی شركتهای آب و فاضالب با رویكرد شيوه خوشهبندی

جدول  -7رتبهبندی نهایی توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب براساس شاخص ترکیبی
رتبه

شرکت

ارزش

رتبه

شرکت

ارزش

1

تهران

18/29

19

سيستان و بلوچستان

-0/68

2

اصفهان

3/67

20

همدان

-0/73

3

مشهد

2/57

21

لرستان

-0/87

4

آذربایجان شرقي

1/70

22

فارس

-1/03

5

خوزستان

0/75

23

كاشان

-1/22

6

آذربایجان غربي

0/73

24

یزد

-1/23

7

البرز

0/17

25

قزوین

/24

8

كرمانشاه

0/16

26

بوشهر

-1/49

9

هرمزگان

0/08

27

اردبيل

-1/50

10

اهواز

-0/08

28

خراسان جنوبي

-1/53

11

گيالن

-0/14

29

زنجان

-1/81

12

مازندران

-0/15

30

چهارمحال و بختياری

-1/87

13

شيراز

-0/21

31

خراسان شمالي

-1/87

14

كردستان

-0/24

32

سمنان

-2/00

15

قم

-0/39

33

گلستان

-2/01

16

مركزی

-0/47

34

ایالم

-2/08

17

خراسان رضوی

-0/52

35

كهكيلویه و بویر احمد

-2/20

18

كرمان

-0/57

(ماخذ :محاسبات محققان)

تعداد

فراوانی نسبی شاخص ترکیبی

شکل  -2نمودار هیستوگرام توزیع پراکندگی شاخص ترکیبی
جدول  -8گروهبندی سطح توسعهیافتگی شرکتهای آب و فاضالب در سال 1395
تعداد

عنوان

شرکت

توسعه یافته

تهران ،اصفهان ،مشهد و آذربایجان شرقي

4

در حال توسعه

خوزستان ،آذربایجان غربي ،البرز ،كرمانشاه ،هرمزگان ،اهواز ،گيالن ،مازندران ،شيراز ،كردستان ،قم ،مركزی ،خراسان رضوی ،كرمان،
سيستان و بلوچستان ،همدان ،لرستان ،فارس و كاشان

19

توسعه نيافته

یزد ،قزوین ،بوشهر ،اردبيل ،خراسان جنوبي ،زنجان ،چهارمحال و بختياری ،خراسان شمالي ،سمنان ،گلستان ،ایالم و كهگيلویه و
بویراحمد

12

(ماخذ :محاسبات محققان)
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برای بررسي تفاوت ميانگين خوشههای مختلف و با فرض هر
خوشه بهعنوان یک گروه مستقل ،از تحليل واریانس استفاده شد
(جدول .)9

اطالعات جدول  8نشان ميدهد كه سطح توسعهیافتگي
شركتهای صنعت آب و فاضالب همگن نبوده ،بهطوریكه 4
شركت توسعه یافته 19 ،شركت در حال توسعه و  12شركت كم
توسعه یافتهاند.
توسعه یافته
در حال توسعه
توسعه نيافته

شکل  -4پراکندگی شرکتهای آب و فاضالب استانی از منظر شاخصهای توسعهیافتگی آب و فاضالب
جدول  -9نتایج آزمون تحلیل واریانس برای بررسی اختالف خوشهها
مجموع

حساب

مربعات

میانگین

درجه آزادی

مربعات

بين گروهها

210/37

2

105/18

درون گروهها

191/02

32

5/96

401/40

34

مجموع

آماره F

سطع معنیداری

17/62

0/000

(ماخذ :محاسبات محققان)

پيرسون استفاده شد (جدول  .)10ضریب همبستگي  85/61محاسبه
شده كه نشان از هماهنگي و اعتبار خوشهبندی دارد .همچنين ،سطح
معنيداری آزمون ( )Sigكمتر از مقدار  1( αدرصد) است ،بنابراین
در سطح اطمينان  99درصد ،فرض  H0رد و فرض  H1پذیرفته
ميشود و نتيجه اینكه ارتباط مقادیر ماتریس كوفنتيک و متناظر
غير صفر مجاورت تصادفي یا اتفاقي نيست.

مطابق جدول  9از آنجایي كه سطح معنيداری آزمون ()Sig
برای تمام شاخصها كمتر از مقدار  1( αدرصد) بوده ،بنابراین در
سطح اطمينان  99درصد ،فرض  H0رد و فرض  H1پذیرفته
ميشود و نتيجه اینكه بين خوشهها تفاوت معنيداری وجود دارد.
برای ارزیابي اعتبار خوشهبندی پس از تشكيل ماتریس باال مثلثي
كوفنتيک ( 171عنصر) (تحت عنوان متغير  )yو ماتریس متناظر غير
صفر مجاورت (تحت عنوان متغير  )xاز ضریب و آزمون همبستگي

جدول  -10ضریب کوفنتیک اعتبار خوشهبندی بر اساس همبستگی و آزمون پیرسن
حساب
مجاورت (پراكسيميتي)

كوفنتيک

مجاورت (پراکسیمیتی)

کوفنتیک

همبستگي پيرسن

1

0/856

سطح معنيداری

-

0/000

تعداد

171

171

همبستگي پيرسن

0/856

1

سطح معنيداری

0/000

-

تعداد

171

171

(ماخذ :محاسبات محققان)
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سیدحسین سجادیفر و همکاران

 -4نتیجهگیری

ضعف مناطق مختلف با رویكرد مدلها ،ابزار مناسبي در راستای
برنامهریزی برای بهبود و ارتقای توسعه است؛

هدف اصلي پژوهش شناسایي سطح توسعهیافتگي مجموعه
هلدینگ صنعت آب و فاضالب با رویكرد مدلهای علمي از جمله
تحليل عاملي بود و همانطور كه مشاهده شد سطح توسعهیافتگي
بدون دخالت و اظهارنظر شخصي تصميمگيرندگان با قطعيت
كامل انجام شد و سطحبندی توسعهیافتگي مجموعه شركتهای
آب و فاضالب مشخص شد .نتایج پژوهش در راستای برنامهریزی
اقتصادی (در سطح مدیریت ارشد و بخشي صنعت) برای افزایش
توسعهیافتگي شركتهای زیر مجموعه صنعت آب و فاضالب در
راستای رسالت سازماني و چشمانداز برنامههای دولت در بستر
برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي بسيار
كاربرد دارد.
منطبق بر مطالبي كه پيرامون آنها بحث شد و نتایج حاصل
از توسعهیافتگي شركتهای آب و فاضالب ،مطالب زیر قابل تأمل
است:

 شناسایي و گروهبندی شركتهای زیرمجموعه صنعت به سطح
مختلف (جدول  8و شكل  )3فرصتهای مناسبي برای مقایسه
عملكرد شركتها از منظر نقاط قوت و ضعف با یكدیگر در گروهای
همسان و قابل مقایسه بهوجود ميآورد .شركتهای گروههای كم
توسعهیافته ميتوانند از تجارب و آموزههای شركتهای
درحالتوسعه و توسعهیافته در بهبود و ارتقای عملكردی در
حوزههای گوناگون استفاده كنند.
در این پژوهش برای تعيين سطح توسعهیافتگي از  18شاخص
مطابق جدول  1استفاده شده و پرواضح است در صورت تغيير
شاخصها این سطحبندی نيز تغيير خواهد كرد .همچنين
شركتهایي كه از سطح توسعهیافتگي باالیي برخوردارند (جدول 8
ردیف شركتهای توسعه یافته) ،وضعيت توسعهیافتگي آنها صد
درصد مطلوب نبوده و فقط جایگاه نسبي آنها را در مقایسه با سایر
شركتها نشان ميدهند.

 اختالف زیادی بين شركتهای استاني از منظر برخورداری
از شاخصهای توسعهای وجود دارد (چولگي راست) ،بهطوریكه
شركتهای آب و فاضالب تهران و اصفهان در رتبههای نخست و
شركتهای ایالم و كهگيلویه و بویر احمد در رتبههای آخر قرار
دارد؛

 -5پینوشتها
)1- Chemical Oxygen Demand (COD
)2- Suspended Solids (SS
)3- Total Nitrogen (TN
4- Exploratory Factor Analysis
5- Confirmatory Factor Analysis
6- Running the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test
7- Bartlett's Test
8- Composite Indicators
)9- United Nations Environment Program (UNEP
10- Initial Eigenvalues
11- Extraction Sums of Squared Loadings
12- Rotation Sums of Squared Loadings
13- Scree Plot

 هر یک از شركتهای آب و فاضالب از منظر شاخصهای
توسعهای دارای نقاط ضعف و قوتي برای رشد و توسعه هستند،
نتایج تحقيق (بارهای عاملي) نقش هر یک از شاخصها در
توسعهیافتگي نشان ميدهند كه بارهای عاملي در اصل ضریب
اهميت شاخصهای زیرمجموعه را بهصراحت نشان ميدهند،
بنابراین در راستای برنامهریزیهای راهبردی در سطح مدیریت
ارشد و بخشي ،توجه به شاخصهایي كه از بار عاملي زیادی
برخوردارند (مانند شاخصهای عامل  )1باید مدنظر قرار بگيرند؛

 -6مراجع

 در سطح كالن ،مطابق توصيههای سازمان برنامه حفاظت از
محيطزیست ،كاهش نابرابری در استفاده از منابع و امكانات
موجود در راستای توسعه مناطق مختلف هر كشوری باید متوازن
باشد .در اینخصوص شناسایي سطح توسعهیافتگي و نقاط قوت و

تقوایي ،م ،.و بهاری ،ع" ،)1391( ،.سطحبندی و سنجش درجه
توسعهیافتگي شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل
تحليل عاملي و تحليل خوشهای" ،جغرافيا و برنامهریزی محيطي،
.15-38 ،)48(4
تقوایي ،م ،.و قائد رحمتي ،ص" ،)1385( ،.تحليل شاخصهای
توسعه فرهنگي استانهای كشور" ،مجله جغرافيا و توسعه
ناحيهای.132-117 ،)7(4 ،
دفتر امور مجامع و نظارت مالي ،)1396( ،گزارش ارزیابي عملكرد
(ابجد) -روایت  ،23معاونت برنامهریزی و امور اقتصادی ،شركت

 یكي از وظایف هدفگذاری شده برای مدیریت ارشد صنعت
آب و فاضالب تخصيص اعتبارات ملي و استاني یا اعتبارات
دریافتي از مؤسسات مالي بينالمللي (مانند بانک توسعه
كشورهای اسالمي) است ،اطالعات عملكردی شاخص تركيبي
ميتواند معيار مناسبي برای توزیع اعتبارت در راستای اجرای
عدالت توزیعي باشد؛
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Today, due to legal restrictions on the methods burying
sewage sludge, environmentalists recommend using it as
a fertilizer as a fertilizer in agriculture to get rid of the
problems caused by sludge produced in treatment plants.
Sewage sludge can be the best and cheapest organic
fertilizer for agricultural lands due to its high content of
organic compounds and nutrients required by the plant.
But at the same time toxic factors such as heavy metals in
sludge are the most important limiting factor for its use.
The purpose of this study was to investigate the effect of
sewage sludge application on some soil chemical
properties and heavy soil metals. This study was carried
out in the Aburaihan Campus Research Greenhouse of
Tehran University with three levels of sewage sludge for
anaerobic and dehydrated anaerobic wastewater treatment
plant south of Tehran containing 0, 10 and 20 g/kg soil, in
three replications in a completely randomized block
design on Helianthus annuus. After finishing the growing
season, the Soil of control and treated pots were sampled.
After physical and chemical tests on soil samples, it was
observed that application of sewage sludge in soil
significantly increased Organic Matter (O.M), Cation
Exchange Capacity (CEC), Salinity (EC), total nitrogen,
potassium and Heavy metals Pb, Ni, Cd concentrations,
and There was a significant decrease in pH in the treated
soils compared to the control treatment. Also, treatment
of 20 g of sewage sludge per kg soil had the best effect on
soil chemical properties.
Keywords: Heavy Metals, Helianthus Annuus, Reuse of

امروزه بهدلیل محدودیتهای قانونی در مورد روشهای دفن لجن
 متخصصین محیطزیست برای رهایی از مشکالت ناشی از لجن،فاضالب
 استفاده از آن را بهعنوان کود در کشاورزی،تولیدی در تصفیهخانهها
 لجن فاضالب بهدلیل داشتن مقادیر زیادی از ترکیبات.توصیه میکنند
آلی و عناصر غذایی موردنیاز گیاه میتوانند بهترین و ارزانترین کودهای
آلی برای اراضی کشاورزی باشد؛ اما عوامل سمی مانند فلزات سنگین
. مهمترین فاکتور محدودکننده استفاده از آن است،موجود در لجن
هدف از این پژوهش بررسی اثر کاربرد لجن فاضالب روی خصوصیات
 این تحقیق در گلخانه تحقیقاتی.شیمیایی و فلزات سنگین خاک است
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران با سه سطح لجن فاضالب مربوط به
تصفیهخانه فاضالب جنوب تهران و تهیه شده بهروش بیهوازی و
 در سه تکرار و، گرم در کیلوگرم خاک20  و10 ،0  شامل،آبگیری شده
در قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی بر روی گل آفتابگردان زینتی
 از خاک گلدانهای شاهد و تحت، پس از اتمام دوره رشد.انجام شد
 پس از انجام آزمایشات فیزیکی و شیمیایی.تیمار نمونهبرداری انجام شد
 مشاهده شد که کاربرد،روی نمونههای خاک و تجزیه و تحلیل آماری
 گنجایش تبادل،لجن فاضالب در خاک باعث افزایش معنیدار ماده آلی
، پتاسیم و فلزات سنگین سرب، غلظت نیتروژن کل، شوری،کاتیونی
 در خاکهای تحت تیمار نسبتpH نیکل و کادمیوم و کاهش معنیدار
 گرم لجن فاضالب در کیلوگرم20  ضمن اینکه تیمار.به تیمار شاهد شد
.خاک بهترین تأثیر را بر مشخصات شیمیایی خاک داشت

Sewage Sludge, Soil Properties,
Wastewater Treatment Plant.

 تصفیهخانه فاضالب جنوب، استفاده مجدد لجن فاضالب:واژههای کلیدی

South

Tehran

. آفتابگردان زینتی، خصوصیات خاک، فلزات سنگین،تهران

تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانهای گل آفتابگردان زینتی

 -1مقدمه

کاتیونی خاک با مقدار ماده آلی خاک نسبت مستقیم دارد .با
افزودن  240تن در هکتار لجن فاضالب به خاکی که گنجایش
تبادل کاتیونی آن بین  0/055تا  0/064سانتیمول ( )+بر
کیلوگرم خاک بود به  0/154سانتیمول ( )+بر کیلوگرم خاک
رسید .رضایینژاد و افیونی ( )1379و زائری ( ،)1380گزارش
کردند که افزودن لجن فاضالب در حجمها و تعداد سالهای
مختلف ،افزایش معنیدار ماده آلی و گنجایش تبادل کاتیونی
خاک را بهدنبال داشت .یگانه ( )1383به بررسی تأثیر کاربرد لجن
فاضالب بر پروفیل شوری خاک آهکی پرداخت و مشاهده کرد که
افزودن لجن فاضالب منجر به افزایش معنیدار  ECدر همه
تیمارها و در همه اعماق گردید.
فتحالعلومی و همکاران ( ،)1394بهمنظور بررسی اثرات لجن
فاضالب شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی
صفات زراعی گندم تحقیقی انجام داده و مشاهده کردند که کاربرد
لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار نیتروژن کل ،فسفر قابل
استخراج و پتاسیم قابل استخراج در خاک زیر کشت گندم شد.
) ،Latare et al. (2014نشان دادند که کاربرد لجن فاضالب به
مقدار  40تن در هکتار باعث افزایش معنیدار عناصر پرمصرف
خاک زیر کشت گندم شد .واثقی و همکاران ( )1380اثر لجن
فاضالب بر غلظت تعدادی از عناصر غذایی و ویژگیهای شیمیایی
خاک را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که لجن فاضالب
باعث افزایش معنیدار فسفر و پتاسیم قابل جذب ،نیتروژن کل،
درصد کربن آلی ،هدایت الکتریکی و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
میشود و  pHخاک نیز کاهش معنیداری پیدا میکند.
) Wu et al. (2017یک آزمایش گلخانهای با اضافه کردن
مقادیر متفاوتی از لجن فاضالب به خاک و کاشت پنج گیاه زینتی
Aphelandra
ruellia,
Syngonium
( podophyllum,

لجن فاضالب ،مواد جامد ،نیمه جامد یا مایع تولید شده در طی
فرآیند تصفیه است که شامل آب ،مواد جامد قابل رسوب و عمدت ًا
مواد آلی است که طی فرآیندهای تصفیه دفع میشوند ( Water
 .)Security Agency, 2004در حال حاضر فقدان مدیریت اصولی
بر لجنهای دفعی از تصفیهخانههای فاضالب در کشور موجب
شده است که در بیشتر موارد این لجنها بهصورت خام و تثبیت
نشده به محیط راه یافته و خسارات زیادی را بر سالمت انسان و
منابع محیطزیست وارد نمایند (فرزاد کیا .)1378 ،لجن فاضالب
دارای مقادیر فراوانی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه است و می-
تواند بهعنوان یک کود آلی در کشاورزی مصرف شود (افیونی و
همکاران .)1379 ،بهطور متوسط  30میلیون تن لجن فاضالب
ساالنه در جهان تولید میشود ،که حدود  21میلیون تن آن
بهعنوان کود به زمینهای کشاورزی اضافه میشود (واثقی و
همکاران .)1380 ،پـژوهشهـا نـشان داده اسـت کـه لجـن دارای
عناصر پرمصرف مانند نیتروژن ،فسفر و پتاسیم و عناصر کم
مصرف مانند آهن ،مس ،روی و منگنز است که میتوانند باعث
افزایش بـاروری و حاصـلخیزی خـاک شـده و از آن طریق در
افـزایش رشـد و عملکرد گیاه نقش به سزایی داشته باشند (افیونی
و همکاران1379 ،؛ زائری.)1380 ،
نکته مهمی که در کاربرد لجن فاضالب در کشاورزی باید به
آن توجـه شـود ،غلظـت بـه نسبت زیاد برخی عناصر سنگین
مانند سرب ،کادمیوم و نیکل در آنها است .وجـود عناصـری نظیر
سرب و کادمیوم همراه با عناصر کممصرف در محیط ریزوسفر،
سبب انتقال این عناصر به زنجیره غـذایی انسان و حیوان میشود
که میتواند پیامدهای خطرناکی را به دنبال داشته باشـد ( Bolan
 .)et al., 2003ایراد اصلی فلزات سنگین این است که در بدن
متابولیزه نمیشوند و بهتدریج در بافتهای بدن انباشته میشوند
و همین امر موجب بروز بیماریها و عوارض متعددی در بدن
میشود .از جمله مهمترین مضرات فلزات سنگین اختالالت عصبی
(پارکینسون ،آلزایمر ،افسردگی ،اسکیزوفرنی) ،انواع سرطانها،
برهم خوردن تعادل هورمونها ،سقط جنین ،اختالالت تنفسی و
قلبی -عروقی ،آسیب به کبد ،کلیهها و مغز ،آلرژی و آسم ،اختالل
در عملکرد آنزیمها ،ناباروری ،کمخونی ،خستگی ،تهوع ،سردرد،
تضعیف سیستم ایمنی بدن ،تخریب ژنها ،کاهش حافظه ،پوکی
استخوان ،بیخوابی و مرگ است ( ;Geravandi et al., 2014
.)Sadat Taghavirad et al., 2014
) ،Epestein et al. (1976ثابت کردند که گنجایش تبادل
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Schefflera odorata, Alocasia macrorrhiza, and Dianella

 )ensifoliaانجام دادند .نتایج نشان داد که افزودن لجن ،بهطور
قابلتوجهی قدرت حاصلخیزی و رطوبت خاک و نیز محتوای
کادمیوم ،سرب ،مس و روی در خاک و رشد نسبی گیاهان و جذب
مواد مغذی را افزایش داد ،Yang et al. (2018) .یک آزمایش
مزرعهای طوالنی مدت با یک سیستم چرخش ذرت-گندم برای
بررسی تجمع فلزات سنگین در یک خاک آهکی با مقادیر مختلف
اصالح لجن فاضالب انجام دادند .با افزایش یک تن لجن کاربردی
در هکتار در سال در خاک ،محتوای روی ،مس ،سرب و کادمیوم
در خاک بهترتیب  49/2 ،92/9 ،619و  0/5میکروگرم بر کیلوگرم
افزایش یافت ،Guoqing et al. (2019) .با آزمایشی دو ساله برای
تعیین تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر رشد صنوبر ،به این نتیجه
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گلدانهای استکانی کاشته شد .به اینصورت که در گلدانها شش
بذر کاشته شد .پس از گذشت 15روز از کاشت بذرها ،نشاء بوتهها
تنک شدند و در هر گلدان سه بوته که از بقیه بوتهها مقاومتر بود
نگهداشته شد تا فضای کافی برای رشد گیاه وجود داشته باشد و
یک هفته بعد هریک از گیاهچهها به یک گلدان بزرگتر انتقال
داده شد .در این مطالعه از گلدانهای پالستیکی به ارتفاع  30و
قطر  20سانتیمتر با ظرفیت تقریبی  3کیلوگرم خاک استفاده
شد .بهمنظور آماده کردن تیمارها ،نمونههای خاک خشک شده
در هوا ،از الک شش میلیمتری و لجن فاضالب پس از کوبیده
شدن از الک یک میلیمتری عبور داده شد و سپس در سطح صفر،
 10و  20درصد وزنی خاک با آن مخلوط شد .قبل از پر کردن
گلدانها با تیمارهای خاک ،در کف هر گلدان مقداری شن درشت
بهعنوان زهکش ریخته شد و گلدانها با تیمارهای تهیه شده ،پر
شدند .در مدت رشد گیاهان در گلخانه ،وجین علفهای هرز با
دست انجام شد و جز لجن اضافه شده از کود دیگری استفاده
نشد .آبیاری گلدانها با آب شهر و تقریباً هر چهار الی پنج روز
یکبار تا حد ظرفیت زراعی خاک که بهصورت وزنی با وزن کردن
گلدانها صورت میگرفت ،انجام شد.
جدول  ،1برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک و
لجن فاضالب مورداستفاده را نشان میدهد .طبق این جدول،
مقایسه مقادیر عناصر مذکور در لجن مورد آزمایش با
استانداردهای آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ( USEPA,
 ،)1993نشان میدهد که غلظت این عناصر در این لجن فاضالب
در محدوده مجاز بوده و از پتانسیل آلودگی کمی برخوردار است؛
اما با این وجود ،کاربرد طوالنی مدت لجن میتواند موجب انباشته
شدن این عناصر در خاک شود.

رسیدند که لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار قطر و تقویت
رشد صنوبر شد .ضمن اینکه لجن فاضالب بهطور قابلتوجهی بر
تجمع کلسیم ،سدیم ،مس ،نیکل و سرب در قسمتهای هوایی
صنوبر و توزیع  Mg ،Ni ،S ،Nو  Pبین ریشه و برگ یا ساقه تأثیر
گذاشت.
با توجه به تحقیقات صورتگرفته ،لزوم بررسی کاربرد لجن
فاضالب در اراضی کشاورزی و اثر کشت گیاهان مختلف بر روی
خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک ،امری ضروری بهشمار
میآید .لذا پژوهش حاضر به بررسی کاربرد لجن فاضالب توأم با
کشت گل آفتابگردان زینتی و تأثیر آن روی برخی خصوصیات
شیمیایی خاک میپردازد.
 -2مواد و روشها
این پژوهش در سال  ،1397-1398در گلخانه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ،بهصورت گلدانی در
قالب طرح بلوکهای کامالً تصادفی با سه سطح کاربرد  10 ،0و
 20درصد وزنی خاک لجن فاضالب با سه تکرار انجام شد .خاک
مورد استفاده از عمق  30-0سانتیمتری مزرعه تحقیقاتی
دانشکده کشاورزی برداشته شد و به محل انجام پژوهش ،انتقال
یافت .لجن فاضالب مورد استفاده مربوط به تصفیهخانه فاضالب
جنوب تهران از نوع هضمشده بهروش بیهوازی و آبگیری شده
بود.
در این تحقیق ،از گیاه آفتابگردان زینتی اسـتفاده شـد.
تعـداد گلـدانهـا با توجه به تعداد تیمار و تکرارها برابر  9عدد
گلدان بود .در اواخر تیر ماه بذرهای گیاه آفتابگردان زینتی در

جدول  -1برخی از ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک قبل از اعمال تیمارها و لجن مورد استفاده
ویژگی

واحد

خاک

لجن فاضالب

حد مجاز استاندارد USEPA

بافت خاک

-

لوم شنی

-

-

اسیدیته )(pH

-

7/8

6/45

-

هدایت الکتریکی )(EC

dS/m

0/855

16/2

-

گنجایش تبادل کاتیونی

cmol+/kg

20/44

-

-

ماده آلی

%

0/49

40/47

-

نیتروژن کل

%

0/196

3/69

-

پتاسیم

mg/kg

105/55

328

-

سرب

mg/kg

0/71

61/35

300

نیکل

mg/kg

0/40

65/7

420

کادمیوم
mg/kg
 -1آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا ()1993

0/057

1/1

39
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تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانهای گل آفتابگردان زینتی

جذب اتمی (مدل  )Perkin Elmer 1100Bاندازهگیری شد.
در پایان آزمایش ،تأثیر استفاده از لجن فاضالب بر روی
پارامترهای مورد مطالعه با استفاده از نرمافزار  SASمورد تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفت .بعد از اینکه معنیدار بودن پارامترها
مشخص شد ،میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطح
احتمال پنج درصد مقایسه شدند.

برداشت گل آفتابگردان زینتی 60 ،روز بعد از کاشت و به گل
نشستن گیاه انجام شد .همزمان با برداشت گیاه ،از خاک گلدانها
نیز نمونهبرداری انجام شد .نمونههای خاک پس از هوا خشک
شدن و کوبیدن از الک دو میلیمتری گذرانده شده و برای بررسی
ویژگیهای شیمیایی خاک مورد آزمایش قرار گرفتند.
بافت خاک به روش هیدرومتری (،)Gee and Bauder, 1986
اسیدیته و قابلیت هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک بهترتیب
توسط دستگاه  pHمتر و دستگاه هدایتسنج (،)McLean, 1982
درصد کربن آلی بهروش واکلی و بالک ( Walkley and Black,
 ،)1934گنجایش تبادل کاتیونی بهروش استات آمونیوم و استات
سدیم در  pH=8/2بهروش شعلهسنجی (،)Rhoades, 1982
نیتروژن کل با استفاده از دستگاه کجلدال ( )Westeman, 1990و
پتاسیم قابلدسترس بهروش شعلهسنجی ( Knudesh et al.,
 )1982اندازهگیری شد .برای اندازهگیری غلظت فلزات سنگین در
خاک ،عصارهگیری از خاک با  DTPAانجام شد .غلظت فلزات
سنگین سرب ،نیکل و کادمیم در عصارههای خاک توسط دستگاه

 -3نتایج و بحث
 -1-3تأثیر لجن فاضالب بر برخی ویژگیهای شیمیایی و
غلظت عناصر پرمصرف خاک
جدول  2نتایج تجزیه واریانس و جدول  3مقایسه
میانگینهای اثرات کاربرد لجن روی برخی خصوصیات شیمیایی
و غلظت عناصر پرمصرف خاک را در پایان کشت و پس از برداشت
گلها نشان میدهد.

جدول  -2تجزیه واریانس اثرات کاربرد لجن روی برخی خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر پرمصرف خاک
منابع تغییرات

درجه آزادی

میانگین مربعات ()SM
pH
**0/59

تیمار

2

ns

EC
dS/m
*0/705
ns

CEC
cmol+/kg
*27/91
ns

N
%
**0/01

OM
%
**3/73

ns

ns

K
mg/kg
**4821/19
ns

تکرار

2

0/01

0/0018

0/65

0/06

0/0003

309/62

خطا

4

0/009

0/0044

1/62

0/12

0/0004

221/16

1/33

6/58

5/37

5/84

7/3

10/07

ضریب تغییرات

 :nsفاقد اختالف معنیدار * ،اختالف معنیدار در سطح پنج درصد ** ،اختالف معنیدار در سطح یک درصد
جدول  -3مقایسه میانگینهای اثرات کاربرد لجن روی برخی خصوصیات شیمیایی و غلظت عناصر پرمصرف خاک
تیمار

pH

CEC
cmol+/kg
20/44b

EC
dS/m
0/855c

شاهد

7/80a

 10گرم در کیلوگرم

7/21b

b

1/011

24/05

 20گرم در کیلوگرم

6/93c

1/162a

26/5a

a

OM
%
4/87c
b

N
%
0/2b

K
mg/kg
105/55b
a

6/09

a

0/28

152/1

7/1a

0/32a

185/36a

 b ،aو  :cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن ،تفاوت معنیداری ندارند.

است .نتایج این تحقیق با نتایج ) Navas et al. (1998و برجی و
همکاران ( )1390که گزارش کردند افزودن لجن به خاک باعث
کاهش  pHخاک شد ،همخوانی دارد.
کاربرد لجن فاضالب باعث افزایش شوری خاک در سطح
احتمال پنج درصد شد (جدول  .)2همانطور که در جدول  3دیده
میشود ،با افزایش میزان لجن فاضالب به خاک ،شوری آن از
 0/855در تیمار شاهد به  1/162در تیمار  20گرم در کیلوگرم
لجن فاضالب افزایش یافت ،که دلیل آن باال بودن میزان امالح

 اسیدیته و قابلیت هدایت الکتریکیکاربرد لجن فاضالب باعث کاهش اسیدیته خاک در سطح
احتمال یک درصد شد (جدول  .)2بیشترین اسیدیته خاک در
تیمار شاهد و کمترین آن مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم
بود ،بهطوری که اسیدیته خاک از  7/80در تیمار شاهد به 6/93
در تیمار  20گرم در کیلوگرم رسید (جدول  )3که این احتماال
بهدلیل اکسیداسیون مواد آلی اضافهشده در اثر لجن فاضالب بوده
که با تولید عوامل اسیدی منجر به کاهش  pHمحیط کشت شده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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الهام محمدیان و همکاران

سطح پنج درصد) داشته است ،اما تفاوت معنیداری بین
تیمارهای  10و  20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .بیشترین مقدار
نیتروژن کل مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم با مقدار 0/32
درصد و کمترین مقدار آن هم در تیمار شاهد با  0/2درصد بود.
دلیل افزایش نیتروژن کل ،درصد باالی نیتروژن لجن فاضالب
است که به افزایش ماده آلی خاک در نتیجه کاربرد لجن فاضالب
مرتبط است .نتایج این پژوهش با یافتههای فتحالعلومی و همکاران
( )1394که در پژوهش خود اثرات لجن فاضالب شهری را بر
غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه و برخی صفات زراعی
گندم مورد بررسی قرار داده و گزارش کردند استفاده از لجن
فاضالب باعث افزایش معنیدار نیتروژن کل در خاک زیر کشت
گندم شد ،مطابقت دارد.

موجود در لجن فاضالب است .این نتایج با تحقیقات Miller et

) al. (1986و یگانه ( )1383که ثابت کردند افزودن لجن فاضالب
به خاک ،قابلیت هدایت الکتریکی خاک را افزایش میدهد،
مطابقت دارد.
 گنجایش تبادل کاتیونی خاکجدول تجزیه واریانس (جدول  )2داللت بر این دارد که کاربرد
لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار گنجایش تبادل کاتیونی
خاک در سطح پنج درصد شد .مقایسه میانگینها به روش دانکن
در جدول  3نشان میدهد که مصرف لجن فاضالب باعث افزایش
گنجایش تبادل کاتیونی خاک از  20/44سانتیمول ( )+بر
کیلوگرم در تیمار شاهد به  26/5سانتیمول ( )+بر کیلوگرم در
تیمار  20گرم در کیلوگرم شده است ،اما تفاوت معنیداری بین
تیمارهای  10و  20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .بنابراین،
افزودن لجن فاضالب به خاک ،افزایش کربن آلی و بهدنبال آن،
افزایش گنجایش تبادل کاتیونی خاک را موجب شده است .نتایج
این پژوهش با یافتههای ) ،Epestein et al. (1976رضایینژاد و
افیونی ( )1379و زائری ( )1380که افزایش ظرفیت تبادل
کاتیونی خاک را با کاربرد لجن فاضالب گزارش کردند ،همخوانی
دارد.

 پتاسیم خاکتیمارهای لجن فاضالب طبق جدول تجزیه واریانسها (جدول
 )2تأثیر معنیداری بر غلظت پتاسیم خاک داشتند .مقایسه
میانگینها به روش دانکن در جدول  3نیز نشاندهنده افزایش
معنیدار پتاسیم خاک (در سطح پنج درصد) بهدلیل استفاده از
لجن فاضالب نسبت به تیمار شاهد است؛ اما تفاوت معنیداری
بین تیمارهای  10و  20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .مصرف
لجن فاضالب باعث افزایش پتاسیم خاک از  105/55میلیگرم در
کیلوگرم در تیمار شاهد به  185/36میلیگرم در کیلوگرم در
تیمار  20گرم در کیلوگرم شده است .دلیل این افزایش به محتوای
نسبتاً باالی پتاسیم در لجن فاضالب برمیگرددLatare et al. .
) ،(2014نشان دادند که کاربرد لجن فاضالب به مقدار  40تن در
هکتار باعث افزایش معنیدار عناصر پرمصرف مانند پتاسیم خاک
زیر کشت گندم شد ،این نتیجه مشابه نتایج حاصل از پژوهش
حاضر بود.

 ماده آلی خاککاربرد لجن فاضالب باعث افزایش ماده آلی خاک در سطح
احتمال یک درصد شد (جدول  .)2کمترین ماده آلی خاک در
تیمار شاهد و بیشترین آن مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم
بود ،بهطوری که ماده آلی خاک از  4/87درصد در تیمار شاهد به
 7/1درصد در تیمار  20گرم در کیلوگرم رسید (جدول  .)3لجن
فاضالب حاوی مواد آلی است که باعث افزایش ماده آلی خاک
میشود .این نتایج با تحقیقات )،Epestein et al. (1976
رضایینژاد و افیونی ( )1379و زائری ( )1380که نشان دادند
کاربرد لجن فاضالب ،مقدار کربن آلی خاک را افزایش میدهد،
همخوانی دارد.

 -2-3تأثیر لجن فاضالب بر غلظت فلزات سنگین در خاک
جدول  4نتایج تجزیه واریانس و جدول  5مقایسه
میانگینهای اثرات کاربرد لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین
خاک را در پایان کشت و پس از برداشت گلها را نشان میدهد.
استفاده از لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار میزان سرب،
نیکل و کادمیوم خاک در سطح یک درصد شد .کمترین میزان
سرب ،نیکل و کادمیوم خاک در تیمار شاهد و بیشترین آنها
مربوط به تیمار  20گرم در کیلوگرم بود ،بهطوریکه سرب ،نیکل
و کادمیوم خاک بهترتیب از  0/38 ،0/66و  0/055میلیگرم در
کیلوگرم در تیمار شاهد ،به  1/18 ،2/84و  0/16میلیگرم در
کیلوگرم در تیمار  20گرم در کیلوگرم افزایش پیدا کرد .با افزایش

 نیتروژن کل خاکنتایج تجزیه واریانس نیتروژن کل در جدول  2نشاندهنده
این است که استفاده از لجن فاضالب باعث افزایش معنیدار مقدار
نیتروژن کل در سطح یک درصد شد .مقایسه میانگینها در جدول
 3نیز نشان میدهد که مقدار نیتروژن کل ،با افزایش لجن فاضالب
در هر دو تیمار خاک نسبت به تیمار شاهد افزایش معنیداری (در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تأثیر کاربرد لجن فاضالب بر خصوصیات شیمیایی خاک در شرایط کشت گلخانهای گل آفتابگردان زینتی

میزان مواد آلی و کانیهای رسی ،بیشتر در سطح خاک ،تثبیت
میشود ( Wu et al. (2017) .)Sipos et al., 2005یک آزمایش
گلخانهای با اضافه کردن مقادیر متفاوتی از لجن فاضالب به خاک
و کاشت پنج گیاه زینتی انجام داده و نتایج نشان دادند که افزودن
لجن ،بهطور چشمگیری محتوای فلزات سنگین (کادمیوم ،سرب،
مس و غیره) را در خاک افزایش داد .این نتایج با نتایج تحقیق
حاضر همخوانی دارد.

میزان لجن فاضالب در تیمارهای دریافتکننده لجن ،میزان سرب
و نیکل خاک ،افزایش معنیداری (در سطح پنج درصد) داشته
است؛ اما در مورد کادمیوم تفاوت معنیداری بین تیمارهای  10و
 20گرم در کیلوگرم مشاهده نشد .ضمن اینکه میزان فلزات
سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) در خاک نیز از حد مجاز
استاندارد ( )SEPA, 1995کمتر بود .فلز سرب بیشترین غلظت
را در بین سایر فلزات نیکل و کادمیوم دارا است؛ زیرا تحرک سرب
در خاک از دیگر عناصر پایینتر بوده و این عنصر بهعلت باال بودن

جدول  -4تجزیه واریانس اثرات لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) خاک پس از برداشت
میانگین مربعات ()SM

منابع

درجه

تغییرات

آزادی

تکرار

2

Pb
mg/kg
0/05 ns

Ni
mg/kg
0/007 ns

Cd
mg/kg
0/00019 ns

تیمار

2

** 3/57

** 0/48

** 0/009

خطا

4

0/022

0/015

0/00013

8/43

15/54

9/91

ضریب تغییرات

 :nsفاقد اختالف معنیدار * ،اختالف معنیدار در سطح پنج درصد ** ،اختالف معنیدار در سطح یک درصد
جدول  -5مقایسه میانگینهای اثرات لجن فاضالب بر میزان فلزات سنگین (سرب ،نیکل و کادمیوم) خاک پس از برداشت
Pb
mg/kg
0/66 c

تیمار
شاهد
 10گرم در کیلوگرم
 20گرم در کیلوگرم
محدوده مجاز در خاک (1995

2)SEPA,

b

1/76

a

2/84
350

Ni
mg/kg
0/38 c
b

0/78

a

1/18
60

Cd
mg/kg
0/055 b
a

0/14

a

0/16
0/6

 b ،aو  :cدر هر ستون ،میانگینهای دارای حداقل یک حرف مشترک ،در سطح احتمال پنج درصد با آزمون دانکن ،تفاوت معنیداری ندارند.

لجن فاضالب باعث افزایش شوری خاک و زهآب خارج شده ناشی
از آبیاری میشود .بدین منظور پیشنهاد میشود که شوری خاک
و زهآب خروجی نیز بهطور مرتب کنترل شود.

 -4جمعبندی
نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن لجن فاضالب به خاک،
منجر به افزایش معنیدار برخی خصوصیات شیمیایی خاک مانند
هدایت الکتریکی ،گنجایش تبادل کاتیونی ،ماده آلی ،نیتروژن کل
و پتاسیم خاک و نیز کاهش معنیدار اسیدیته خاک شد که تمامی
این پارامترها باعث بهبود حاصلخیزی خاک میشوند .بنابراین
لجن فاضالب میتواند بهعنوان کود در خاکهای کشاورزی مورد
استفاده قرار گیرد .اما باتوجه به اینکه لجن فاضالب دارای عناصر
سنگین و شوری زیاد میباشد ،در کاربرد طوالنی مدت نیازمند
مالحظاتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
با توجه به اینکه تیمار  20گرم لجن فاضالب در کیلوگرم
خاک ،در این آزمایش نتایج بهتری را نشان داد ،توصیه میشود
که از این مقدار لجن برای بهبود خصوصیات خاک برای کشت
گل آفتابگردان زینتی در شرایط گلخانهای استفاده شود .افزودن
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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Leakage in water distribution networks will cause
waste of water and reduced pressure. Different
leak detection methods are used in the networks
among which the Meta-search algorithms have
received much attention in the recent years.
WaterGEMS commercial software uses genetic
algorithm for optimal design and calibrate water
distribution networks and detect leakage. In this
paper, the WaterGEMS V8i performance in
leakage detection using Darwin Calibrator tool
was investigated in two hypothetical networks
(Poulakis and Aniton). In the Poulakis network
where only the node's pressure was put into the
software as observational data, the location of
leakage was determined at or in the vicinity of the
exact location. However, in the Aniton network,
where the input discharge was also introduced to
the program as observational data, the location and
the amount of the leakage were calculated more
accurately. These results were similar to the
leakage resulted in using the Ant colony
algorithm.WaterGEMS is therefore evaluated as a
good tool for engineers for estimating the location
and amount of leakage in water networks.

 نشت موجب هدررفت و کاهش فشار،در شبکههای توزیع آب
 روشهای شناسایی نشت مختلفی در شبکهها مورد.میشود
 از جمله این روشها الگوریتمهای.استفاده قرار میگیرند
فراکاوشی هستند که در سالهای اخیر مورد توجه زیاد محققین
 امکان طراحیWaterGEMS  در نرمافزار تجاری.قرار گرفتهاند
 کالیبراسیون و نشتیابی شبکه توزیع آب با استفاده از،بهینه
 در این مقاله با استفاده از ابزار.الگوریتم ژنتیک وجود دارد
 امکانWaterGEMS V8i  در نرمافزارDarwin Calibrator
 در دو شبکه فرضی (پوالکیس وWaterGEMS نشتیابی
 در شبکه پوالکیس که فشار.انیتاون) مورد بررسی قرار گرفت
،ثبتشده در گرهها بهعنوان داده مشاهداتی به نرمافزار معرفی شد
محل نشت توسط نرمافزار در محل دقیق و یا در مجاورت آن
 اما در شبکه انیتاون دبی ورودی نیز به عنوان.تعیین شده است
دادههای مشاهداتی به برنامه معرفی شد که محل و مقدار نشت
 این نتایج مشابه.با دقت باالتری توسط نرمافزار محاسبه شد
، بنابراین.نشتیابی انجامشده با الگوریتم کلونی مورچهها است
 ابزاری مناسب برای مهندسین در برآورد اولیهWaterGEMS
.محل و مقدار نشت است
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ارزیابی عملکرد نرمافزار  WaterGEMSدر نشتیابی شبکههای توزیع آب

 -1مقدمه

روش جامعه مورچگان انجام دادند .همچنین نشت براساس رابطه
دبی-فشار در مدل محاسبه شده است .طراحی پویا ،شبکههای با
اطمینان باالتر و هزینه کمتر را تولید میکندMartinez- .
) Bahena et al. (2018الگوریتم ژنتیک و مدل  Epanetرا برای
بهینهسازی یک شبکه توزیع واقعی در مکزیک بهکار بردند .تابع
هدف آنها حداقلکردن هزینه تغییرات در شبکه شامل لولههای
جدید ،تانک و شیرآالت بوده است .با شبیهسازی دوره گسترده
شبکه توزیع آب ،حداقل هزینهها برای اصالح شبکه بهدست آمد.
مروری بر تحقیقات انجام شده نشان میدهد که روشهای
فراکاوشی قابلیت باالیی در طراحی ،نوسازی ،نشتیابی و
بهرهبرداری از شبکههای توزیع آب دارند .از بین روشهای
فراکاوشی ،الگوریتم ژنتیک بهطور گسترده توسط محققین بهکار
رفته است .در نرمافزار  WaterGEMSاین الگوریتم برای طراحی
بهینه ،بهرهبرداری از ایستگاه پمپاژ ،کالیبراسیون و نشتیابی
شبکه توزیع وجود دارد .در این مقاله توانایی نرمافزار
 WaterGEMSدر نشتیابی شبکه توزیع آب مورد بررسی
قرارگرفته است .نشتیابی در دو شبکه توزیع انجام شده است که
نتایج قابلیت مناسب این نرمافزار در نشتیابی را نشان میدهد.

نشتیابی برای کاهش تلفات آب در شبکههای توزیع دارای
اهمیت زیادی است .در سالهای اخیر محققین مختلف از
روشهای فراکاوشی برای برآورد محل و مقدار نشت در شبکههای
توزیع آب استفاده کردهاند Wu et al. (2006) .با استفاده از
الگوریتم ژنتیک شبکههای توزیع آب را کالیبره کردند .آنها بیان
داشتند که کالیبره کردن به کمک الگوریتم ژنتیک انعطاف
بیشتری نسبت به سایر روشها دارد و میتوان پارامترهای
بیشتری را وارد مسئله نمود.
فغفور مغربی و همکاران ( )1392مدلهای شبکه توزیع آب
شـهری را با استفاده از روش بهینهیابی کلونی مورچهها مورد
بررسی و کالیبراسیون قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که روش
بهینهیابی کلونی مورچهها روشی مؤثر و انعطافپذیر بوده و دارای
سرعت و همگرایی باالیی در رسیدن به جوابها با حداقل خطاها
است .نﺼیریان و فغفور مغربی ( )1393با روش کلونی مورچهها و
نتایج آزمایشگاهی نشان دادند تعداد گرههای دارای نشت و مقدار
نشت ،تﺄثیر جدی بر روی دقت روش کلونی مورچهها دارند .در
طی تحلیلهای صورتگرفته مشخﺺ شد که کمینه شدن
اختالف بین مقادیر اندازهگیری شده و محاسبه شده نمیتواند
بهعنوان تنها شاخﺺ ،اطمینان از صحت نتایج بهدست آمده ایجاد
کند.
) Creaco and Pezzinga (2015با استفاده از الگوریتم
چندهدفه هیبریدی و با هدف کاهش نشت در شبکه توزیع آب،
تحت قید حداقل فشار گرهها ،تعداد و محل نﺼب شیرهای کنترل
و لولههای جایگزین را بهینهسازی کردند .براساس نتایج آنها این
الگوریتم توانایی قابلقبولی در بهینهسازی اهداف ذکر شده داشته
است Sousa et al. (2016) .دو مدل بهینهسازی با الگوریتم نورد
شبیهسازی شده را مورد مقایسه قرار دادند که شامل شناسایی
لولههای نیازمند به جایگزینی با حداقل هزینه و مدل بهرهبرداری
بهینه از شبکه با تعریف کنترل پمپ و تنظیمات شیرهای فشار
شکن هستند .هر دو مدل جوابهای خوبی را ارائه کردندPaolo .
) et al. (2017موقعیت و تنظیمات شیرهای فشار شکن در شبکه
توزیع را با هدف کاهش فشار در گرهها با روش جستجوی
هماهنگ بهینهسازی کردند .هدف از حداقلسازی فشار در گرهها
کاهش نشت در شبکه بوده است .روش جستجوی هماهنگ با
کاهش زمان محاسبات روشی مفید در مدیریت فشار شبکه بوده
است Shirzad et al. (2017) .با هدف طراحی شبکه با اطمینان
باالتر و هزینه کمتر ،بهینهسازی چندهدفه شبکه توزیع آب را با
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
 -2-1شبکههای توزیع
بهمنظور مقایسه نتایج با نتایج مقاالت دیگر ،دو شبکه فرضی
که در سایر پژوهشها مورد بررسی قرارگرفتهاند بهمنظور محاسبه
نشت توسط نرمافزار  WaterGEMSانتخاب شدند .شبکه  1که در
شکل  1نشان داده شده است دارای  16گره 34 ،لوله 3 ،پمپ
موازی ،یک مخزن با ارتفاع  3/04متر و دو تانک با ارتفاع 71/6
متر است .مشخﺼات ارتفاع گرههای شبکه و لولهها در شکل 1
درﺝ شده است.
شبکه  2که در شکل  2نشان داده شده است شامل  20حلقه،
 30گره 50 ،لوله و یک مخزن است .طول لولههای افقی و عمودی
بهترتیب  1000و  2000متر و متوسط زبری مطلق (  ) کلیه
لولهها  0/26میلیمتر و مﺼرف گرهی در تمام گرهها  50لیتر بر
ثانیه است .قطر ،شماره لولهها و گرهها در شکل  2آورده شده
است.
 -2-2نرمافزار WaterGEMS

نرمافزار تجاری  WaterGEMSبهصورت گسترده توسط
مهندسین بهمنظور طراحی و بهرهبرداری از شبکههای توزیع آب
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وزنی که اهمیت فشار و دبی در تابع هدف را بهترتیب مشخﺺ
میکند (.)Bentley, 2005
همچنین حداکثر تعداد نقاط نشت توسط کاربر تعیین
میشود .ممکن است تعداد گرههای نشتیافته شده کمتر از تعداد
گرههای تعیین شده توسط کاربر باشد .در ابزار معرفی شده رابطه
دبی و فشار گره نشت مطابق رابطه ( )4برای محاسبه دبی نشت
گره بهکار میرود:

مورد استفاده قرار میگیرد .این نرمافزار دارای قابلیتهای زیادی
از جمله طراحی بهینه شبکه ،کالیبراسیون و نشتیابی است.
قابلیتهای ذکر شده توسط الگوریتم ژنتیک در WaterGEMS
فراهم شده است .کرمی و همکاران ( )1396با استفاده از ابزار
 Darwin Schedulerموجود در این نرمافزار ،بهینهسازی مﺼرف
برق در یک شبکه توزیع با  5پمپ را انجام دادند .در این
بهینهسازی قیدهای هیدرولیکی شامل حداقل و حداکثر فشار در
گره ،حداکثر سرعت در لوله و تعداد دفعات خاموش و روشن شدن
پمپها بود که نتیجه آن کاهش مﺼرف برق تا  15درصد نسبت
به حالت بدون اعمال بهینهسازی است.
ابزار  Darwin Calibratorبرای کالیبراسیون و نشتیابی
شبکه مورد استفاده قرار میگیرد .برای تعیین موقعیت نشت و
مقدار آن الزم است در نقاطی از شبکه فشار مشاهداتی و یا دبی
اندازهگیری شده لوله در مدل وارد شود .مشابه تمام روشهای
فراکاوشی ،این مقادیر در برآورد تابع هدف مورد استفاده قرار
میگیرند .از جمله خروجیها ،اختالف فشار و دبی در حالتهای
مشاهداتی و محاسباتی هستند .حداقل مربعات ،حداقل اختالف
مطلق و حداقل حداکثر اختالف بهعنوان تابع هدف قابل تعریف
است .این توابع بهترتیب در روابط ( )1تا ( )3تعریف شده است:

()4

که  :Kضریب نشت :P ،فشار در گره و  :Qدبی نشت گره هستند.
مقدار توان  nنیز برابر  0/5است .در الگوریتم ژنتیک ضریب K
بهعنوان متغیر تﺼمیم درنظر گرفته میشود و محدوده و اندازه
گام توسط کاربر تعیین میشود .با قرار دادن ضریب  Kمحاسباتی
و فشار در گره مقدار نشت محاسبه میشود .در برنامه واحد فشار
متر آب و واحد دبی لیتر بر ثانیه است .بنابراین واحد ضریب K
برابر  l/s/(m H2O)0.5است.
در این مقاله با سعی و خطا ،پارامترهای الگوریتم به اینصورت
تعیین شد :اندازه جمعیت  ،100احتمال آمیزش  95درصد،
احتمال جهش  1/7درصد و حداکثر تکرار برابر  100هزار.
همانطور که قبال گفته شد الزم است برای تعیین محل نشت،
دادههای مشاهداتی شامل فشار و دبی به مدل وارد شوند .به
اینمنظور برای دو شبکه فرضی ،در ابتدا دبی نشت به دبیهای
موجود در گره نشت اضافه شده است .بعد از اجرای برنامه و فشار
در گره مشاهداتی و یا دبی در لوله ورودی بهعنوان دادههای
مشاهداتی ثبت میشود .دبیهای نشت از دبی گرهها حذف شد و
سپس با استفاده از ابزار  Darwin Calibratorموقعیت و ضریب
نشت گره نشت محاسبه شد .با قراردادن ضریب نشت در رابطه
( )4دبی نشت در گره محاسبه شده است .بهمنظور بررسی و
مقایسه توانایی  WaterGEMSدر یافتن نقاط نشت ،مقادیر فشار
و دبی در شبکه  1مشابه سناریوهای انجام شده توسط نﺼیریان و
مغربی ( )1392و برای شبکه  2مشابه ساقی ( )1396درنظر گرفته
شده است.

که  :NHتعداد کل گرههای فشارسنجی :NF ،تعداد
اندازهگیریهای دبی در لولهها :Hobsnh ،گرادیان هیدرولیکی
مشاهداتی در گره nhام :Hsimnh ،گرادیان هیدرولیکی شبیهسازی
شده در گره nhام :Fobsnf ،دبی مشاهداتی در لوله nfام:Fsimnf ،
دبی شبیهسازی شده در لوله nfام :Hpnt ،گرادیان هیدرولیکی برای
بیبعد کردن :Fpnt ،دبی برای بیبعدسازی و  wnhو  :wnfضرایب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

Q=KPn

 -3نتایج
قبل از بررسی نتایج ،ستونهای جدولهای  1و  2که مشابه
یکدیگر هستند معرفی میشوند .ستون  ،1شماره تحلیل انجام
شده در شبکه موردنظر است .ستونهای  2و  3بهترتیب شماره
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فشار در آنها ثبت و بهعنوان داده مشاهداتی وارد مدل شده است.
در برخی تحلیلها مانند تحلیل شماره  1در شبکه  ،1دبی ورودی
به شبکه نیز بهعنوان داده مشاهداتی درنظر گرفته شده است.

گره و دبی نشت واقعی است .بهعنوان مثال در تحلیل شماره 1
در شبکه  ،1در گره شماره  ،70دبی  30لیتر بر ثانیه بهعنوان دبی
نشت درنظر گرفته شده است .ستون  4شماره گرههایی است که

شکل  -1شبکه )Walski et al., 1987( 1

شکل  -2شبکه )Poulakis et al., 2003( 2

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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نتایج تحلیل نشت در شبکه  2در جدول  2نشان داده شده
است .در ستون  ،8موقعیت نشت محاسبه شده بهروش تحلیل
فشار گرهی (ساقی 1396 ،و فغفورمغربی و همکاران )1393 ،ارائه
شده است .در تمام تحلیلهای صورتگرفته در این شبکه تنها
فشار گرهها بهعنوان دادههای مشاهداتی به نرمافزار معرفی شده
است .در تحلیل شماره  1با وجود فشار در دو گره بهعنوان
دادههای مشاهداتی ،نرمافزار  WaterGEMSموقعیت و مقدار
نشت را بهدرستی محاسبه کرده است .در تحلیل شماره  2در
تعداد گرههای نشت مختلف معرفی شده به برنامه ،گره نشت
واقعی ،گره شماره  ،16بهعنوان گره نشت با بیشترین دبی نشت
بهدست آمده است.
در این شبکه امکان نشتیابی توسط نرمافزار درصورت وجود
دو نشت همزمان در تحلیلهای شماره  3و  4مورد بررسی قرار
گرفت .در تحلیل شماره  3در حالت  2گره نشت تعریف شده در
مدل ،محل نشت بهدرستی محاسبه شده است؛ اما مقادیر نشت
دارای تفاوت با مقادیر واقعی هستند .در این تحلیل در حالت 3
گره نشت ،موقعیت یکی از گرهها بهدرستی تعیین شده است؛ اما
بهجای گره  ،17گره مجاور آن (گره  )11بهعنوان موقعیت نشت
محاسبه شده است .مشابه این نتایج در تحلیل شماره  4نیز
مشاهده میشود.

در ستون شماره  ،5حداکثر تعداد گرههای نشت تعیین شده
توسط کاربر آمده است .ستونهای  6و  7بهترتیب گره نشت و
دبی نشت محاسبه شده توسط نرمافزار هستند .برای بررسی
توانایی ابزار معرفی شده ،در ستون  ،5تعداد گره نشت متفاوتی به
نرمافزار وارد شده است .اما در تحلیل شماره  1در جدول  1در هر
سه حالت تنها یک گره نشت توسط نرمافزار یافت شده است .در
ستونهای  8و  9شماره گره نشت و دبی محاسبه شده توسط
محققین دیگر آمده است.
نتایج تحلیل نشت در شبکه  1در سناریوهای مختلف در
جدول  1نشان داده شده است .در تحلیل شماره  ،1نرمافزار
 WaterGEMSبرای تعداد مختلف گره نشت ،موقعیت و مقدار
نشت را به درستی برآورد میکند .با مقایسه چهار تحلیل انجام
شده برای این شبکه میتوان دریافت که در تحلیل شماره  3که
دبی ورودی بهعنوان داده مشاهداتی به برنامه معرفی نشده است
دارای خطا در تعیین موقعیت و مقدار نشت است .اما در حالتیکه
تعداد گره نشت  2در برنامه درنظر گرفته شده است ،یکی از
گرههای نشت بهدرستی تعیین شده و بهجای گره دوم گره مجاور
آن بهعنوان گره نشت در برنامه تعیین شده است .در چهار تحلیل
انجام شده برای شبکه  ،1نرمافزار توانایی قابلقبولی در تعیین گره
نشت و مقدار نشت دارد.

جدول  -1نتایج نشتیابی در شبکه 1
نشت واقعی
شماره تحلیل
شماره گره
()1

()2

نشت محاسبه شده ()WaterGEMS

مقدار
)(l/s
()3

مشاهدات

()4

تعداد گره

شماره گره

()5

()6

1

70

30/1

2

70

30/1

3

70

30/1

1

70

30/1

2

70

30/1

3

70

30/1

140

20/6

30

25/4

160

29/6

1

70

30

90
جریان ورودی

2

70

30

90
120
جریان ورودی

70

30

90

140

20

120

3

70

30

140

20

90
120
110
جریان ورودی

2

2

3

4
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مقدار
)(l/s
()7

3

45

40

30/9

60

1/0

70

30/1

140

20/1

70

30

140

20

50

0/1

نشت محاسبه شده
(نصیریان و مغربی)1393 ،
شماره گره
()8

مقدار
)(l/s
()9

20
70
40

10
10
10

70

30

110

70

140

20

30

20
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ارزیابی عملکرد نرمافزار  WaterGEMSدر نشتیابی شبکههای توزیع آب
جدول  -2نتایج نشتیابی در شبکه 2
نشت محاسبه شده

نشت واقعی
شماره تحلیل
شماره گره

مقدار

()WaterGEMS

شماره گره مشاهدات

)(l/s

()1

()2

()3

()4

1

20

10

20
11

2

16

50

20
11

17

30

20

40

17

10

20

40

تعداد گره

شماره گره

()5

()6

1

20

2

20

10/2

3

20

10/2

1

16

49/9

4

14/3

16

50/2

9

8/4

24

18/2

16

45/3

20

47/2

17

63/2

29

23/3

20

47/5

11

33/9

20

45/5

18

14/9

20

45/1

4

2

3

2

20 ،3
26 ،25
29 ،27

)(l/s

()7

3

3

مقدار

10/2

2

20 ،3
26 ،25
29 ،27
6

تحلیل فشار گرهی

3

18

10/1

6

5/0

موقعیت
()8
20

16

17
20

15
20

 -4نتیجهگیری

 -5مراجع

نرمافزار تجاری  WaterGEMSدر طراحی شبکههای توزیع آب و
خطوط انتقال آب بهطور گسترده توسط مهندسین مورد استفاده
قرار میگیرد .در این مقاله قابلیت نشتیابی این مدل با استفاده
از اطالعات دو شبکه مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد
که درصورت تعریف دبی ورودی در شبکه بهعنوان داده
مشاهداتی ،محل و مقدار نشت محاسبه شده توسط مدل از دقت
بسیار باالیی برخوردار است .اما چنانچه تنها فشار اندازهگیریشده
بهعنوان داده مشاهداتی در مدل وارد شود ،تعیین موقعیت نشت
در محل دقیق یا گره مجاور صورت میگیرد .براساس نتایج
بهدست آمده ،ابزار  Darwin Caliblatorدر نرمافزار
 WaterGEMS V8iمیتواند در عملیات مربوط به نشتیابی
شبکه توزیع آب به مهندسین کمک کند که این امر هزینههای
نشتیابی در شبکه را کاهش میدهد.

ساقی ،ح” ،)1396( ،.ارائه روشی نوین جهت تخمین میزان نشت
در شبکههای آبرسانی با استفاده از تحلیل فشار گرهی“،
نشریه علوم آب و خاک.143-127 ،)1(21 ،
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In water distribution systems, pressure is one of the
most important factors affecting leakage. Accordingly
pressure management is an integral part of the leak
reduction strategy. The main purpose of pressure
management is to minimize network leakage by
providing minimal pressure on network nodes. Using
the pressure control valves (PRV) in the water
networks is one of the common methods to reduce
water leakage. In this study, with the aim of
determining the optimal pressure in the network, the
water distribution network was analyzed using
WaterGEMS and ArcGIS software and based on field
data. The modeling results showed that the pressure
distribution in the network is uneven and some network
nodes are experiencing non-optimal pressure.
Therefore, based on the topography of the area, three
pressure optimization scenarios were implemented in
the model, which reduced the average night network
pressure by 32% to 53%. The results showed that the
infrastructure network leakage index (ILI) was reduced
by 23.18 to 13.96, which showed a decrease of 28% to
40%. Finally, the calculations showed that by applying
these scenarios, network leakage can be reduced by
24.2% to 34.5%.

 فشار شبکه،از مهمترین عوامل مؤثر بر نشت در سیستمهای توزیع آب
است و مدیریت فشار از استراتژیهای مهم کاهش نشت شبکههای
 هدف اصلی مدیریت فشار در سیستمهای توزیع آب.آبرسانی است
 در گرههای مصرف شبکه،بهحداقل رساندن نشت با بهینهسازی فشار
 یکی از روشهای معمول برای تحقق این امر استفاده از شیرهای.است
 در این تحقیق بهمنظور بررسی وضعیت فشار در.کنترل فشار است
محدوده شبکه توزیع منطقه موردمطالعه و تعیین سناریوهای فشار
 نسبت به تهیه مدل هیدرولیکی بر اساس اطالعات میدانی،بهینه شبکه
 نتایج. اقدام شدWaterGEMS  وArcGIS موردنیاز توسط نرمافزارهای
اولیه نشان میدهد توزیع یکنواخت فشار در شبکه وجود ندارد و برخی
، برای بررسی اثرات مدیریت فشار.مناطق از فشار بهینه برخوردار نیستند
سه سناریو بهینهسازی بر مبنای تأمین حداقل فشار در مدل تعریف
 نتایج نشان میدهد که با اعمال این سناریوها متوسط فشار شبانه.شد
 همچنین محاسبات نشان داد. کاهش مییابد%53  تا%32 شبکه بین
 تقلیل13/96  تا23/18 شاخص نشت زیرساخت شبکه توزیع روستا از
 درنهایت نشت. را نشان میدهد%40  تا%28 یافت که کاهشی بین
 کاهش یافت که تجمیع نتایج حاکی%34/5  تا%24/2 شبانه شبکه بین
.از امکان بهرهبرداری پایدار شبکه خواهد بود

Keywords: Distribution network, Hydraulic modeling,
Leakage, Pressure management.

 مدلسازی، شبکه توزیع، نشت، مدیریت فشار:واژههای کلیدی
.هیدرولیکی

مدلسازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب روستایی بهمنظور کاهش نشت (مطالعه موردی :روستای گراخک ،شهرستان بینالود)

 -1مقدمه

است .موضوع مهم در مدیریت نشت ،این است که نشت چگونه
کنترل شود و کدام فاکتورها بیشترین اهمیت را ازنظر تأثیر بر
میزان نشت دارند .اگر بتوان فاکتورهای کلیدی تأثیرگذار بر نشت
را شناسایی کرد ،آنگاه پیشبینی اثرات احتمالی فعالیتهای
مختلف کاهش نشت ممکن خواهد بود .در تحقیقاتی که از سوی
انجمن بینالمللی آب ( 1)IWAدر زمینه مدیریت نشت
انجامگرفته ،نشان داده شده است که چهار پارامتر مدیریت فشار،
کنترل فعال نشت ،سرعت و کیفیت تعمیرات ،مدیریت انتخاب،
نصب ،نگهداری و نوسازی و بازسازی لولهها و تأسیسات شبکه،
بیشترین اثر را بر روی نشت دارند (شکل Thornton and ( )1
.)Lambert, 2005
مدیریت فشار عبارت است از اعمال کنترل روی فشارهای
سیستم برای رسیدن به یک سطح فشار بهینه ،مناسب برای
سیستم آبرسانی بهگونهای که عالوهبر حذف تغییرات و ناپایداری
در فشار ،حداقل فشار الزم برای تأمین حقوق قانونی مشترکان و
مصرفکنندگان فراهم شود (مالباشی و دستگردی .)1395 ،نرخ
تلفات واقعی آب از شبکههای توزیع تابعی از سطح فشار شبکه
است ( .)Giustolisi et al., 2008مقدار نشت در سطح شبکه و
بهخصوص مقدار نشت از اتصاالت و لولههای غیرفلزی ،بهشدت به
سطح فشار شبکه وابسته است ( .)Lambert, 2000از طرف دیگر
افزایش ناگهانی فشار و پدیده سرج 2باعث ایجاد نقاط نشت جدید
میشود .بر این اساس امروزه مدیریت فشار درسطح شبکه بهعنوان
یکی از کارآمدترین و اقتصادیترین سیاستهای کاهش نشت
اهمیت زیادی پیدا کرده است ( .)AbdelMeguid et al., 2011اثر
فشار روی نشت باالترین و فوریترین اثر بر روی تمامیت نشت
بوده و هر تغییری در فشار آب باعث تغییر در آهنگ نشت از
شبکه میشود (جعفری اصل.)1395 ،

یکی از چالشهای جدی کشورهای در حالتوسعه ،توجه به حفظ
منابع آب و بهرهبرداری بهینه از آن در کنار بهبود زیرساختهای
توسعه است .در طی سالهای اخیر برنامهریزان منابع آبی توجه
خود را به مدیریت منابع آب و عرضه آن معطوف کرده و به مطالعه
در زمینه مسائل عمده بخش آب ازجمله کمآبی و برطرف کردن
مشکالت موجود در این زمینه پرداختهاند.
به دلیل هزینههای باالی ساخت و نگهداری سازههای کنترل،
نگهداری آبهای سطحی مانند سدها و بندها ،تأسیسات الزم
برای استخراج آب از منابع زیرزمینی و هزینههای تصفیه و
سالمسازی آب ،در سالهای اخیر ،کم کردن تلفات آب بهعنوان
یکی از راهبردیترین و اقتصادیترین راههای مقابله با کمآبی در
کشور مطرح شده است .در این راستا ،حفاظت و نگهداری از آب
موجود در شبکه بهعنوان یکی از راهکارهای ارزانقیمت در
پروژههای آبی موردتوجه شرکتهای آب و فاضالب قرارگرفته
است .از طرف دیگر ،با توجه به اهمیت آب از لحاظ استراتژیکی،
افزایش رو به رشد جمعیت ،کاهش نسبی مقدار نزوالت جوی و
مناقشات مرزی بر سر مالکیت آبهای سطحی و از همه مهمتر
کمبود منابع آبی قابل استحصال موجود در کشور ،چارهای جز
استفاده بهینه و کامل از منابع موجود نیست .بنابراین جلوگیری
از هدررفت آب ،میتواند یک راهکار مناسب برای ذخیره آب در
کشور باشد (مالباشی و دستگردی.)1395 ،
نشت در شبکههای آبرسانی تابع عوامل مختلفی ازجمله فشار
آب ،قدمت لولهها ،کیفیت آب و خاک ،کیفیت اجرا ،کیفیت لولهها
و متعلقات ،ضربه و بارهای جانبی نظیر ترافیک است .بهمنظور
مدیریت مناسب نشت ،شناخت پارامترهای مؤثر بر نشت ضروری

مدیریت فشار

سطح اقتصادی تلفات

کنترل فعال نشت

نشت اجتنابناپذیر ساالنه

سرعت و کیفیت تعمیرات

مدیریت انتخاب ،نصب ،نگهداری و
نوسازی و بازسازی لولهها و تاسیسات
شبکه

شکل  -1روشها و استراتژیهای کنترل نشت ()IWA

سلطانی اصل و فغفور مغربی ( )1388فشار را یکی از
مهمترین عوامل مؤثر در میزان آب بدون درآمد در شبکههای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

توزیع دانسته و نشان دادندکه کنترل هوشمند فشار دارای
بیشترین و سریعترین اثر هیدرولیکی بر روی مقدار نشت و کاهش
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صدمات ناشی از فشارهای زیاد در شبکه است .در این پژوهش
ابتدا شبکه موردنظر با بهرهگیری از تلفیق روش اندازهگیری
جریان حداقل شبانه و تحلیل هیدرولیکی با استفاده از قابلیت
نرمافزار  ،EPANENTمدلسازی شد .سپس با استفاده از نتایج
مدل ،در شیر فشارشکن ورودی شبکه ،یک برنامه زمانی تغییرات
هد فشار خروجی در طول ساعات روز و بر مبنای تأمین حداقل
فشار در کمفشارترین نقطه ،تعیین و اعمال شد .نتایج نشان داد
که میتوان با استفاده از این روش مدیریت فشار ،ضمن کاهش
نشت شبانه به حدود  ،%35توزیع فشار را در شبکه یکنواختتر
نمود .در تحقیقی دیگر مالباشی و دستگردی ( )1395به کاربرد
مدیریت فشار در کاهش حوادث خط انتقال آب پرداختند .آنها
در این مقاله نشان دادند که میتوان از مدیریت فشار بهعنوان یک
روش عملیاتی و اجرایی در خطوط انتقال برای کاهش حوادث
خط انتقال استفاده نمود .بدین منظور خط انتقال شهر سجزی
استان اصفهان بهعنوان زمینه تحقیق انتخاب شد .حریری اصلی
و همکاران ( )1395با استفاده از مفهوم حداقل جریان شبانه آب
و مدیریت هوشمند فشار و تحلیل دادهها توسط نرمافزار
 WeterGEMSاز منطق فازی به مثابه یک گزینه مدلسازی در
انطباق با  GISاستفاده نمودند.
) Pilipovic and Taylor (2003نتایج مطالعهای پیرامون
طرح و کاربرد یک برنامه استانداردسازی فشار در شبکه را که در
شهر ویتکایر کشور نیوزلند به اجرا در آمده است ،ارائه کردند.
نتایج حاکی از آن است که این برنامه با هزینه کلی 850000
دالر) نیوزلند) ،در طول سه سال موجب  10درصد کاهش مصرف
آب 5 ،درصد کاهش فاضالب (با صرفهجویی بالغ بر 500000
دالر در سال( ،کاهش تلفات آبی )با صرفهجویی نزدیک به
 300000دالر در سال( کاهش حوادث و شکستهای بزرگ و
افزایش عمر مفید شبکه تا حدود  10الی  20سال شده است.
) Thornton and Lambert (2006نشان دادند که هم بزرگی و هم
رخداد نشتهای جدید با کاهش و ثبات فشار در سیستم کاهش
مییابند .همچنین کاهش فشار نه فقط باعث کاهش میزان نشت
از منافذ موجود میشود بلکه باعث کاهش نشتهای جدید خواهد
شد.
در این پژوهش عالوهبر بررسی تأثیر مدیریت فشار در کاهش
نشت ،بهخصوص در شبکه های آب شرب روستایی ،از مدلسازی
هیدرولیکی شبکه بهعنوان ابزاری برای پایش شبکه استفاده
میشود .همچنین شاخص نشت زیرساخت بهعنوان فاکتوری مهم
در آب بدون درآمد مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت .در
این تحقیق متوسط فشار شبانه منطقه بهعنوان پایه تحقیق درنظر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

گرفته شده است.
 -2مواد و روشها
 -1-2معادالت حاکم
در بهرهبرداری و کنترل شبکههای آبرسانی همواره دو پارامتر
دبی (میزان تولید یا مصرف) توسط جریانسنجهای موجود در
مخازن (یا نقاط دیگر شبکه) و هد در بین دو نقطه توسط
فشارسنجها پایش میشوند .براساس مقادیر هد و دبی ،پارامترهای
مختلفی در شبکه آبرسانی محاسبه میشوند .این روابط پایه که
همان اصل پیوستگی و اصل انرژی (قانون برنولی) هستند در
روابط ( )1و ( )2نشان داده شدهاند (:)Walski et al., 2003
()1
()2

∑ 𝑄𝑖𝑛 − ∑ 𝑄𝑜𝑢𝑡 = 0
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𝑃2 𝑉22
+
= 𝑍2 + +
+ ℎ𝐿1−2
𝑔𝛾 2
𝑔𝛾 2

𝐻𝑒𝑎𝑑 = 𝑍1 +

که  Qinو  :Qoutمقادیر دبی ورودی و دبی خروجی به گره را
برحسب واحد حجم سیال بر زمان بیان میکنند .در رابطه برنولی
نیز پارامترهای  hL1-2 ،V ،P ،Zو  :Headبهترتیب بیانگر ارتفاع گره
موردنظر تا خط مبنا ( ،)mفشار در گره ( ،)m H2Oسرعت سیال
در گره ( ،)m/sافت هد ناشی از اصطکاک بین گرههای  1و )m( 2
و انرژی سیال یا هد کلی آن ( )mهستند.
برای محاسبه افت هد طولی روابط مختلفی همچون رابطه
هیزن-ویلیامز ،رابطه مانینگ و رابطه دارسی-وایسباخ ارائه شده
است .از بین این روابط ،رابطه هیزن-ویلیامز (رابطه ( ))3در
شبیهسازیها (ورودی نرمافزارهایی چون  WaterGEMSsو
 )EPANETبیشتر مورد استفاده قرار میگیرد ( Rossman,
:)2000
()3

𝑄 1.852 −4.87
) ( ℎ = 10.68
𝐷.
𝐿.
𝐶

که  :hافت فشار (متر) :Q ،دبی (مترمکعب در ثانیه) :L ،طول لوله
(متر) :C ،ضریب زبری لوله (بدون بعد) و  :Dقطر لوله (متر)
هستند .این فرمول یک فرمول تجربی است که در نیم قرن اخیر
کاربرد زیادی در طراحی خطوط انتقال و توزیع آب پیدا کرده
است؛ اما دارای نقاط ضعفی است که از جمله میتوان به تجربی
بودن آن اشاره کرد ،درحالیکه رابطه دارسی وایسباخ رابطهای
کامالً علمی و آکادمیک است .طبق مبانی نظری هیدرولیک،
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متوسط شبانه منطقه ) 3(AZNPو شاخص نشت 4که توسط
مطالعات مرکز تحقیقات آب انگلستان 5بهدست آمده در شکل 2
نشان داده شده است (نشریه شماره  .)1391 ،556مشاهده
میشود که منحنی تا فشار حدود  50متر تقریباً خطی است.
همچنین حتی یک کاهش کوچک در فشارهای باال میتواند سبب
کاهش زیادی در میزان شاخص نشت شود .در تحقیقات چند تن
از محققین در انگلستان و ژاپن مقادیر  1/15 ،1/18و  1برای توان
فشار ) (nپیشنهاد شده است ( .)Lambert, 1997از شکل  ،2رابطه
( )6بهدست میآید (:)UWI, 1994

معادله یک جریان کامالً آشفته  Qاز یک منفذ با مقطع ثابت 𝐴 و
هد استاتیک ثابت بهصورت رابطه ( )4است ( Thornton et al.,

:)2008
()4

𝑄 = 𝐾𝐴√2𝑔ℎ

که  :Qبا سطح مقطع منفذ 𝐴 :و سرعت خروج سیال حقیقی )𝑉(
که خود با ریشه دوم هد استاتیکی فشار و ضریب جریان 𝐾 تغییر
میکند ،متناسب است .اگر سطح مقطع منفذ یا ضریب جریان
نیز با فشار تغییر کند آنگاه تغییرات جریان حساسیت بیشتری
به تغییرات فشار خواهد داشت ( .)Thornton et al., 2008لذا
بهعنوان یک رابطه کلی برای تخمین نشت از رابطه ( )5استفاده
میشود (سلطانی اصل و فغفور مغربی:)1388 ،

()6

متوسط فشار شبانه منطقه در هر منطقه بهروشهای زیر
بهدست میآید (نشریه شماره :)1391 ،556

𝑛𝑝𝑐 = 𝑄

()5

 (𝐿𝐼) = 0.5 𝐴𝑍𝑁𝑃 + 0.0042شاخص نشت
∗ 𝐴𝑍𝑁𝑃2

 متوسط مقادیر فشار در بلندترین و پستترین نقاط شبکه؛
 محاسبه مقادیر فشار برای هر نقطه به وسیله یک مدل کالیبره
شده تحلیل شبکه و بهدست آوردن فشار متوسط شبکه.

که 𝑄 :دبی خروجی از منفذ یا نشت :𝑝 ،فشار و 𝑐 :ضریب تخلیه
روزنه یا ضریب نشت و 𝑛 :توان ثابت فشار هستند .رابطه بین فشار

شاخص نشت

متوسط فشار شبانه منطقه )(m

شکل  -2رابطه بین متوسط فشار شبانه منطقه و شاخص نشت (نشریه شماره )1391 ،556

بودن این روستا جمعیت از آمار رسمی نیز فزونی مییابد .سرانه
مصرف روستا در سال  96در حدود  190لیتر در شبانهروز بوده
است .تأمین آب روستای گراخک از یک ایستگاه پمپاژ توسط خط
انتقال  110میلیمتری (پلی اتیلین-گالوانیزه) بهطول تقریبی
 5000متر صورت میگیرد .در محل حصارکشی ،یک مخزن 500
مترمکعبی فعال وجود دارد .شبکه توزیع روستای گراخک دارای
عمر متوسط  15سال است و از جنس پلیاتیلن به طول 11700
متر به استثنای طول انشعابات مشترکین است .شبکه توزیع
روستای گراخک بعد از طی مسیری حدود  700متر از خروجی

 -2-2منطقه مورد مطالعه
این پژوهش به مطالعه شبکه توزیع روستای گراخک
شهرستان بینالود (طرقبه شاندیز) برای یافتن فشار بهینه شبکه و
کاهش مقدار نشت شبانه شبکه موردنظر پرداخته است .این روستا
در فاصله  20کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در منتهیالیه
شهرستان بینالود و در دامنه کوههای بینالود واقع شده است.
روستای گراخک طبق آمار رسمی سال  1395جمعیتی بالغ بر
 742نفر داشته که نسبت به سال  1390رشد  %9/1را تجربه
کرده است .در ایام گرم سال بهعلت ییالقی و خوش آب و هوا
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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گرفت .فشار نقاط بهطور میانگین در بازههای زمانی  10دقیقهای
و طی حدود  6ماه ( 6ماه پایانی سال  )1396اندازهگیری و در
بانک اطالعاتی شرکت آبفار خراسان رضوی ثبت شد.
برای سهولت در انجام پژوهش و بهدلیل حجم عظیم دادههای
اندازهگیری شده فشار در ساعات مشخص (مطابق با ضرایب
نوسانات ساعتی مصرف طی شبانهروز برگرفته از نشریه )117-3
و بهصورت هفتگی متوسطگیری شدند .درنهایت میانگین مقادیر
بهدست آمده برای هر ساعت نیز محاسبه شد .نمونهای از
محاسبات برای یکی از نقاط در جدول  1قابل مشاهده است.

مخزن به دوشاخه اصلی منشعب شده است که وظیفه توزیع آب
به دو سمت اصلی روستا را دارد.
 -3-2جمعآوری اطالعات
در نیمه دوم سال  1396با نصب تعدادی فشارسنج و دیتاالگر
در چند نقطه از شبکه توزیع روستای گراخک (شکل )3قدم اول
در خصوص اجرایی شدن این مهم برداشته شد .برای اینمنظور
در روزهای مختلف هفته در ساعات مختلف شبانهروز فشار شبکه
توسط دیتاالگر جمعآوری شد و بانک اطالعاتی وسیعی از
دادههای فشار برحسب روز و ساعات مختلف شبانهروز شکل
گره J-7

گره J-1030

گره J-1155

گره J-900
شکل  -3موقعیت نصب فشارسنجها و پراکندگی آنها در سطح روستای گراخک
جدول  -1نمونهای از متوسط فشار اندازهگیری شده (گره )J-1155
متوسط فشار اندازهگیری شده ( )atmدر ساعات حداکثر و حداقل مصرف

بازه زمانی

ساعت 6

ساعت 9

ساعت 13

ساعت 15

ساعت 19

 6/1تا 6/7

3/95

7/66

7/38

6/81

6/08

............
 10/27تا 11/3

................
9/10

..............
8/36

..............
7/59

.............
8/94

..............
8/64

متوسط فشار اندازهگیری شده برای هر ساعت طی  6ماه

7/54

8/24

7/72

8/16

7/62

با استفاده از آخرین فایل موجود از شبکه توزیع آب روستای
گراخک ،در محیط نرمافزار  GISکلیه لولهها بهعنوان شبکه اصلی
درنظر گرفته و وارد نرمافزار  WaterGEMSشده است .سپس ،با
توجه به محل قرارگیری لولههای اصلی ،محل گرهها در کل محدوده
مشخص شده است .پس از آن ،مصارف سه دوره منتهی به پایان
سال  1396مشترکین روستا از بانک اطالعاتی شرکت آب و فاضالب
روستایی خراسان رضوی برداشت شد .با بررسی مصارف مشترکین
در این سه دوره مشخص شد مقدار مصارف دورهها تفاوت چندانی
باهم نداشته و لذا برای سهولت در کار ،نسبت به متوسطگیری
سه دوره اقدام شد .با فراخوانی اطالعات مشترکین موجود در فایل
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

اکسل در محیط  ،GISاطالعات مصرف براساس مصرف متوسط
به نقاط رقومی قابل استفاده در  WaterGEMSتبدیل شد .با
استفاده از دستور  Loud builderنقاط مشخصکننده مشترکین و
مصارف هر مشترک به نزدیکترین لوله منتقل شد .با توجه به
کمبود اطالعات و عدم امکان نصب کنتور حجمی برخط در ورودی
و خروجی مخزن روستا ،برای نوسانات ساعتی مصرف در ساعات
مختلف شبانهروز از اطالعات مندرج در جدول  1-3نشریه -3
 117استفاده شد .با توجه به جمعیت کمتر از  5000نفر روستای
گراخک ضرایب ساعتی مصرف مذکور برای ایجاد الگو طی یک
بازه زمانی  48ساعته مورد استفاده قرار گرفت (شکل .)4
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( )1397با مقایسه دو الگوریتم بهینهسازی علف هرز مهاجم و
الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان نشان دادند که تنظیم
ضریب زبری لولهها ،مصارف گرهی و قطر لوله طی کالیبراسیون
کمترین درصد خطا در پیشبینی و شبیهسازی را دارد .لذا با
استفاده از مقادیر اندازهگیری شده فشار در نقاط از پیش
تعیینشده و مقایسه آنها با مقادیر فشار به دست آمده در مدل
در همان نقاط ،نسبت به کالیبره نمودن هیدرولیکی شبکه اقدام
شد .تنها پارامتر در دسترس و قابلتغییر برای کالیبراسیون شبکه
ضریب زبری (هیزن-ویلیامز) لولههای موجود است .با تغییر
ضریب زبری در مدل و تکرار محاسبات در نرمافزار سعی شد تا
نتایج مدل شبیهسازی شده به اطالعات مشاهده شده نزدیک شود.

مهمترین مرحله در مدلسازی ،تطبیق نتایج حاصل از
مدلسازی با وضعیت واقعی سیستم است .معموالً در مدلسازی
شبکهها ،مقادیر فشار و دبی و بهطورکلی پارامترهای شبکه با
مقادیر محاسباتی متفاوت است .این امر ناشی از تفاوت پارامترهای
طراحی با مقادیر واقعی است؛ بنابراین الزم است مدل توسط
دادههای میدانی کالیبره شود .کالیبراسیون فرایندی است که
مشخصات و پارامترهای مدل را تا جایی تغییر میدهد که اختالف
کمیتهای محاسبه شده توسط مدل با اطالعات مشاهداتی به یک
سطح قابلقبول برسد .در بین پارامترهای مختلف طراحی،
مهمترین پارامترها شامل زبری لوله ،قطر و طول لوله ،مشخصات
شیرآالت و ابعاد مخازن است (ساقی .)1396 ،عطارزاده و همکاران

شکل  -4الگوی هیدرولیکی ایجاد شده برای مدل

کالیبراسیون را نشان میدهد .در مورد اختالف زیاد مقادیر دو
فشار در گره  J-7نیز پس از بررسیهای میدانی مشخص شد قبل
از گره مذکور مصارف غیرمتعارف زیادی ازجمله منطقه وسیعی از
ویالهای شخصی و خانهباغ وجود دارد که اکثر ًا نسبت به اخذ
انشعاب بهصورت غیرمجاز از شبکه اقدام نمودهاند .این امر باعث
افت شدید فشار در گره  J-7شده است (شکل .)5

 -3نتایج
با اندازهگیری مقادیر فشار در نقاط از پیش تعیین شده و مقایسه
آنها با مقادیر مدل سعی در نزدیک کردن این مقادیر بههم شد.
نتایج کالیبراسیون شبکه در جدول  2قابل مشاهده است.
بهاستثناء گره  J-7در سایر نقاط اختالف قابلمالحظهای بین فشار
اندازهگیری شده و فشار محاسبه شده مدل وجود ندارد که صحت

جدول  -2اختالف فشار اندازهگیری شده و محاسبه شده توسط مدل بعد از کالیبراسیون شبکه
مکان اندازهگیری

ساعت اندازهگیری

متوسط فشار اندازهگیری شده ()m

متوسط فشار محاسبه شده مدل()m

اختالف ()m

اختالف

گره J-1155

19-15-13-9-6

78/56

80/18

1/62

%2/06

گره J-900

19-15-13-9-6

15/62

15/48

-0/14

%-0/90

گره J-1030

19-15-13-9-6

12/94

12/34

-0/6

%-4/64

گره J-7

19-15-13-9-6

29/12

66/6

37/48

%128/71
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شکل  -5تصویر هوایی از محل انشعابات غیرمجاز روستای گراخک

نتایج محا سبه شده ف شار شبکه تو سط مدل در ساعتهای

)(m H2O

مختلف در شکل  6نشان داده شده است.

الف -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک در ساعت 3

ب -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک در ساعت 6

نیمه شب

پ -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک در ساعت 9

ت -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک در ساعت 13

ث -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک در ساعت 17

ج -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک در ساعت 19

شکل  -6پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک قبل از اعمال سناریوهای فشار
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مدلسازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب روستایی بهمنظور کاهش نشت (مطالعه موردی :روستای گراخک ،شهرستان بینالود)

با توجه به روابط بین نشت و متوسط فشار شبانه رابطه ( )6و
شکل  ،2شاخص نشت شبانه شبکه  23/18محاسبه شد.

 -1-3متوسط فشار شبانه شبکه توزیع روستای گراخک
()AZNP

2

𝑃𝑁𝑍𝐴 ∗ 𝐼𝐿𝐼 = 0.5 𝐴𝑍𝑁𝑃 + 0.0042
𝐴𝑍𝑁𝑃 = 35.67 (𝑚 𝐻2𝑂) → 𝐼𝐿𝐼 = 23.18

متوسط فشار شبانه روستای گراخک با توجه به مقادیر فشار
متوسط محاسبه شده در ساعت  3نیمهشب ،مطابق شکل  6برابر
با  35/67متر است.

 -3-3سناریوهای بهینهسازی فشار
با توجه به وسعت منطقه مورد پژوهش 3 ،سناریو بهینهسازی
فشار برای رسیدن به فشار مطلوب شبکه بر اساس کدهای ارتفاعی
پیشبینی و در مدل اجرا شد (شکل .)7

 -2-3شاخص نشت زیرساخت شبکه توزیع روستای
گراخک

الف  -سناریوی شماره ( 1زونبندی روستای گراخک براساس  5زون ارتفاعی)

ب -سناریوی شماره ( 2زونبندی روستای گراخک براساس  4زون ارتفاعی)

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پ -سناریوی شماره( 3زونبندی روستای گراخک براساس  3زون ارتفاعی)

شکل  -7زونبندی روستای گراخک براساس کدهای ارتفاعی و سناریوهای

در مرزهای مشخص شده با استفاده از زونبندی ارتفاعی جانمایی
گردید.

باتوجه به توپوگرافی و شکل شبکه که دو خط به موازات
یکدیگر و در راستای طول روستا هستند ،در هر سناریو دو عدد
شیر فشارشکن با خروجی  1/5اتمسفر در شبکه مطابق شکل ()8

سناریوی 1
سناریوی 2
سناریوی 3

شکل  -8نقاط نصب شیرهای فشارشکن براساس زونهای ارتفاعی

ساعت  3نیمهشب قبل و بعد از اجرای سناریوهای سهگانه را نشان
میدهد.

 -4-3فشار شبکه قبل و بعد از اجرای سناریوهای
سهگانه
شکل  9پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

56

سال پنجم ،شماره  ،3پاییز 1399

مدلسازی هیدرولیکی شبکه توزیع آب روستایی بهمنظور کاهش نشت (مطالعه موردی :روستای گراخک ،شهرستان بینالود)

)(m H2O

الف -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک قبل از اجرای

ب-پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک بعد از اجرای

سناریو

سناریوی 1

پ -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک بعد از اجرای

ت -پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک بعد از اجرای

سناریوی شماره 2

سناریوی شماره 3

شکل  -9مقایسه پهنهبندی فشار شبکه توزیع روستای گراخک قبل و بعد از اجرای سناریوهای سهگانه

 -5-3متوسط فشار شبانه شبکه توزیع روستای گراخک

 -6-3شاخص نشت بعد از اجرای سناریوهای سهگانه

بعد از اجرای سناریوهای سهگانه

با توجه به روابط بین شاخص نشت و متوسط فشار شبانه
رابطه ( )6و شکل  2و پس از اجرای سناریوهای سهگانه شاخص
نشت برای هر سناریو مطابق ذیل محاسبه میشود.

متوسط فشار شبانه شبکه توزیع روستای گراخک باتوجه به
فشارهای محاسبه شده در سناریوهای سهگانه (شکل  )9و
دستورالعمل نشریه  556بهشرح جدول  4محاسبه شده است.

𝐼𝐿𝐼 = 0.5 𝐴𝑍𝑁𝑃 + 0.0042 ∗ 𝐴𝑍𝑁𝑃2

جدول  -4متوسط فشار شبانه شبکه توزیع روستای گراخک در

سناریوی :1

سناریوهای سهگانه
شماره سناریو

متوسط فشار شبانه (متر)

1

23/35

2

24/58

3

27/03

سناریوی :2
سناریوی :3

𝐼𝐿𝐼 → )𝑂𝐴𝑍𝑁𝑃 = 23.35 (𝑚 𝐻2
= 13.96
𝐼𝐿𝐼 → )𝑂𝐴𝑍𝑁𝑃 = 24.58 (𝑚 𝐻2
= 14.83
𝐼𝐿𝐼 → )𝑂𝐴𝑍𝑁𝑃 = 27.03 (𝑚 𝐻2
= 16.58

جدول  -5شاخص نشت در هر سناریو
شماره سناریو

شاخص نشت قبل از اجرای سناریوها

1
2

23/18

3

13/96

40%

14/83

36%

16/58

28%

𝑄1 𝑝1
𝑠𝑝
=
) ( → 𝑄𝑠 = 𝑄1
𝑠𝑝 𝑠𝑄
𝑝1

-7-3تغییرات فشار و نشت قبل و بعد از اجرای
سناریوهای سهگانه
با استفاده از رابطه ( )5و درنظر گرفتن Mays, ( n = 1

→ 𝑄 = 𝑐𝑝𝑛 , 𝑛 = 1

که  Q1و  :Qsبهترتیب میزان نشت شبکه قبل و بعد از اجرای
سناریو هستند .میزان تغییرات نشت پس از اجرای هر سناریو به
شرح (جدول  )6است.

 ،)1997میتوان میزان تغییرات نشت را قبل و بعد از اجرای
سناریوهای سهگانه فشار محاسبه نمود.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -6تغییرات فشار و نشت قبل و بعد از اجرای سناریوهای سهگانه
شماره

متوسط فشار شبانه

متوسط فشار شبانه قبل از اجرای

اختالف مقدار متوسط فشار

اختالف

کاهش

سناریو

(متر)

سناریو (متر)

شبانه (متر)

فشار

نشت

1

23/35

35/67

12/32

52%/8

34%/5

2

24/58

35/67

11/09

45%/1

31%/1

3

27/03

35/67

8/64

32%/0

24%/2

بهمیزان  %24/2تا  %34/5مقدار اولیه شده است .از بین سه
سناریوی اعمالشده ،اولین سناریو تا حدود زیاد و قابلقبولی
انتظار را از حداقل و حداکثر فشار مجاز در شبکه نسبت به دو
سناریو دیگر برآورده کرد .با اعمال این سناریو هدف رسیدن به
فشار بهینه شبکه و کاهش حداکثری نشت و شاخص نشت
زیرساخت نیز برآورده شد .در ادامه بعضی از محدودیتهای
موجود در این تحقیق و چند پیشنهاد برای پروژههای مرتبط
بعدی ارائه میشود:
 با توجه به کمبود اطالعات و عدم امکان نصب کنتور حجمیبرخط در ورودی و خروجی مخزن روستا ،برای محاسبه نوسانات
ساعتی مصرف در ساعات مختلف شبانهروز از اطالعات مندرج در
جدول  1-3نشریه  117-3استفاده شده است .محاسبه دقیق این
ضرایب برای شبکههای آب شرب روستایی میتواند بهعنوان یک
مطالعه مستقل درنظر گرفته شود؛
 هرچند در این تحقیق توان ثابت فشار ( )nبا ضریب اطمینانباالیی برابر با یک درنظر گرفته شده ()Mays, 1997؛ اما پیشنهاد
میشود در پروژههای بعدی این توان برای شبکههای روستایی
محاسبه شود؛
 در این تحقیق صرفاً از شیرهای فشارشکن با فشار خروجی ثابتبرای مدیریت فشار شبکه استفاده شد .تأثیر دیگر شیرآالت
کنترلی و همچنین ترکیب این شیرآالت باهم در مسئله طرح
مدیریت و کنترل فشار شبکههای توزیع آب میتواند در آینده
بررسی شود.

با اجرای سناریوی  1هم متوسط فشار شبانه و هم نشت
بهترتیب  %52/8و  %34/5نسبت به وضع موجود کاهش نشان
میدهند .با توجه به شکل  9سناریوی  1تأثیرگذارترین سناریو در
کاهش نشت شبکه است.
 -4نتیجهگیری
در حال حاضر ،یکی از چالشهای جدی کشورهای درحال
توسعه ،توجه به حفظ منابع آب و بهرهبرداری بهینه از آن در
کنار بهبود زیرساختهای توسعه است .موضوع نشت و کم کردن
آن در شبکههای آبرسانی شهری از موضوعاتی است که در سالیان
اخیر در بسیاری از کشورها از جمله ایران موردتوجه قرارگرفته و
با برنامهریزیهای مدون علمی تجارب خوبی نیز بهدست آمده
است .خوشبختانه این امر مهم چند سالی است که در ایران نیز
از آن استقبال شده و در قالب یک طرح ملی در شرکتهای آبفا
موردمطالعه قرارگرفته است .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی
اثربخشی مدیریت فشار بر کاهش نشت و درنتیجه کاهش
هدررفت در شبکههای توزیع آب روستایی بوده است .برای این
منظور ،سناریوهای بهینهسازی فشار براساس کدهای ارتفاعی
منطقه تعریف و شیرهای فشارشکن با فشار خروجی ثابت در نقاط
مناسب بر اساس مرزهای شکلگرفته و توجه به توپوگرافی منطقه،
دسترسی محلی و تأسیسات موجود جانمایی و تعبیه شدند.
در این تحقیق نشان داده شد که مدلسازی شبکه توزیع
توانایی ایفای نقش یک راهنما و مشاور مجرب را برای بهرهبردار
دارا است .نتایج مدل بهخوبی رفتار عادی شبکه توزیع منطقه مورد
مطالعه را از منظر میزان فشار شبکه در ساعات مختلف شبانهروز
ارائه داد؛ بهطوریکه حتی با مقایسه مقادیر مدل و مقادیر
فشارسنجی شده در یک نقطه از روستا بهوجود مصارف
غیرمتعارف و انشعابات غیرمجاز پیبرده شد .نتایج نشان میدهد
که با اعمال سناریوها ،متوسط فشار شبانه در شبکه توزیع روستا
از  %32تا حدود  %53مقدار فعلی شبکه کاهش مییابد .این میزان
کاهش متوسط فشار شبانه منجر به تغییر شاخص نشت زیرساخت
از مقدار اولیه  23/18به مقادیر  14/83 ،13/96و  16/58شد.
همچنین این مقدار کاهش فشار ،منجر به تغییرات نشت شبکه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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Water quality is presented by its physicochemical
and biological specification. The aim of this study
was to analyze the physicochemical characteristic of
waters (river, drinking, hybrid and pure water)
including total hardness, magnesium, nitrite and
ammonia (mg/L) which were determined based on
the standard protocols of the EPA (2010) using
photometer, Palintest, 8000. Furthermore, dissolved
oxygen (mg/L), temperature (ºC) and pH were
determined by oxygen meter, calorimeter and pH
meter, respectively, with 3 repeats and in the
limnology laboratory of Birjand University. In river
water, the concentration of nitrogen is higher
compared to other water sources due to the
physicochemical reactions (especially due to the
disposal of ammonia into water). For the hybrid
water, consisting of drinking water plus pure water,
the chlorine concentration (0.4 mg/L) was greater
than the average (0.15 mg/L). The total hardness of
the same (125 mg/L) was however lower than the
average (185 mg/L). Finally, it is recommended that
biological indicators such as the presence of rotifers,
tubular cross-sectional fish, and salmon (which
normally live in clean water) be used to assess the
qualitative characteristics of the water. This is due to
the fact that there are normally more living creatures
in waters which can hold salts.
Keywords: Biological Index, Chemical Properties
of Water, Comparative Analysis, Physical Properties
of Water.
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 شیمیایی آب و ویژگیهای زیستی- مقایسه شاخصهای فیزیکی
 در پژوهش حاضر بهغیر از.آن منعکس کننده کیفیت آب است
 دماسنج و، مترpH  دما و اکسیژن محلول که بهترتیب با،pH
 سایر شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب،اکسیژنسنج تعیین شدند
 تحت شرایط استاندارد آزمایشگاهی باPalintest 5000 با دستگاه
. تکرار در آزمایشگاه لیمنولوژی دانشگاه بیرجند اندازهگیری شد3
هدف پژوهش حاضر تحلیل قیاسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 مجموع. ترکیبی و مقطر) است، چاه عمیق،آبها (رودخانه
شیمیایی که در رودخانه توسط موجودات-واکنشهای زیستی
صورت میگیرد باعث تولید و افزایش ترکیبات نیتروژندار در این
 میلیگرم بر0/4(  میزان یون کلر آب ترکیبی.منابع آبی میشود
) مقطر+لیتر) از میانگین آبهای بهدست آمده از آن (چاه عمیق
 بیشتر بود؛ از طرفی میزان سختی کل آب ترکیبی0/15 یعنی
 میلیگرم بر لیتر) از میانگین آبهای بهدست آمده125(
 در نهایت پیشنهاد میشود از.میلیگرم بر لیتر) کمتر بود185(
 ماهی مقطع لولهای و،شاخصهای زیستی مانند وجود روتیفرها
ماهی قزلآال که بهطور معمول در آبهای تمیز و پاکیزه زندگی
میکنند نیز بهمنظور بررسی خصوصیات کیفی آب اســتفاده
شود؛ بهدلیل آنکه بهطور معمول در آبهایی که قابلیت نگهداری
.امالح را دارند موجودات زنده بیشتری در آنها مشاهده میشود
 خصوصیات شیمیایی، خصوصیات فیزیکی آب:واژههای کلیدی
. شاخص زیستی، تحلیل قیاسی،آب
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 -1مقدمه

کیفیت آب را نشان میدهد .مسافری ( )1387کیفیت میکروبی و
شیمیایی آب مصرفی در صنایع غذایی با محتوای پایین آب در
محصوالت نهایی را بررسی کرد .با بررسی تعداد  11کارخانه با
تولیدات متنوع به این نتیجه رسیدند که در برخی از صنایع ،آب
مصرفی از نظر میکروبی مشکوک به آلودگی بود .در کلیه آبهای
آنالیز شده فلزات نیکل ،کروم ،مس ،روی ،آهن و منگنز مشاهده
شد .سرب در کارخانه ماکارونی بیشتر از میزان حداکثر مجاز و در
کارخانه سوسیس و کالباس و کارخانه قند نزدیک به حداکثر مجاز
بوده است .یاری و صفدری ( ،)1384به بررسی کیفیت فیزیکی،
شیمیایی و میکروبی آب مصرفی در صنایع غذایی شهرکهای
صنعتی استان قم پرداختند .کیفیت آب مصرفی در صنایع غذایی
شهرک شکوهیه از نظر پارامترهای سولفات ،TDS ،EC ،کلر،
میزان کلر باقیمانده MPN ،با مقادیر استاندارد مطابقت ندارد.
مقدار سختی کل ،کلسیم و منیزیم بیشتر از مقدار حداکثر مطلوب
و کمتر از حد مجاز میباشد.
طبق مرور منابع در استفاده از آب برای چرخاندن چرخهای
صنایع و استفاده از آب در فرآیند تولید محصوالت مختلف باید
آنالیزهای شیمیایی ،میکروبی و فیزیکی صورتگیرد و میزان
شاخصها با استانداردهای ملی و جهانی تطبیق داده شود .لذا
هدف پژوهش حاضر تحلیل قیاسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی
آبهای مختلف (رودخانه ابن حسام شهرستان خوسف ،استان
خراسان جنوبی ،چاه عمیق (آب شهری بیرجند در استان خراسان
جنوبی) ،ترکیبی (ترکیب کردن آب مقطر با آب چاه عمیق با
نسبت یکسان) و مقطر (آب مقطر معمولی مورد استفاده در
آزمایشگاه)) بهمنظور دستیابی به نتایجی جدید در خصوص
کیفیت منابع آب بود .در واقع در این پژوهش ،با توجه به اینکه
همین دو منبع آب در دسترس بود ،مقایسه تحلیلی ترکیبات
منابع آب سطحی (رودخانه) و زیرزمینی (چاه عمیق) بخشی از
استان خراسان جنوبی (بیرجند) و آب ترکیبی و آب خالص از نظر
نگهداری امالح و همچنین مقایسه اختالط آبها و بررسی
میانگین غلظتها در فصل بهار انجام شد.

در دیدگاه توسعه پایدار ،برداشت عقالیی از منابع پایه بدون
تخریب و کنترل پیامدها و همچنین استفاده مجدد از منابع
استفاده شده ،محورکار قرار گرفته که یکی از کلیدیترین منابع
اجتنابناپذیر منابع آب هستند؛ چرا که با وجود پایان هزاره دوم
میالدی مسئله بهبود و کیفت آب پسگردی فاحش داشته است و
مسئله کیفیت آب در مقایسه با کمیت آن در آینده نگران کننده
تر خواهد بود (عرفانمنش و افیونی .)1385 ،بهطورکلی این باور
پذیرفته شده است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی محیطهای
آبی میتواند منعکس کننده واقعی وضعیت سالمتی یک
اکوسیستم باشد (سلطانی و جهانگیر .)1397 ،طبق مطالعات
دستورانی ( )1389در منطقه طالقان میزان بار آلودگی بر بستر
محیطزیست ناشی از فعالیتهای کشاورزی حدود  232کیلوگرم
در سال برآورد شده است ،یعنی ساالنه  232کیلوگرم اکسیژن
صرف تجزیه شیمیایی ترکیبات کودهای مصرف شده وارد به آن
میشود .یکی از مواردی که باعث حذف آالیندههای آب میشود
ایجاد تاالب و یا احیا تاالبهای قدیمی است؛ چرا که گیاهان
موجود در آن مواد غذایی زائد را جذب میکنند و بسیاری
آالیندهها در آن را تهنشین میکنند (شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی ایران .)1388 ،کیانی و همکاران ()1392
بهمنظور بررسی پارامترهای کیفی رودخانه ابن حسام خوسف در
شرق ایران نشان دادند دلیل تغییرات کیفی آب رودخانه (به ویژه
افزایش نیترات) ورود فاضالب خانگی به رودخانه است .از طرفی
آبهای آلوده و یا دارای امالح و عناصر سمی و یا بیش از حد
استانداردهای تعیین شده ،اثرات سوء محیطزیستی و زمینه
انتقال آلودگی به انسان را فراهم میسازند که بررسی کیفیت آب
میتواند اولین و شاید مهمترین گام در اعمال یک مدیریت صحیح
کیفی بهمنظور رفع آلودگی آن باشد (منصوری و همکاران،
)1389؛ شاخصهای فیزیکی-شیمیایی و ویژگیهای زیستی آب
منعکسکننده کیفیت آن است (.)Davies, 2001
یکی از بخشهای مصرف آب در جوامع صنایع هستند .میزان
مصرف آب در صنعت متفاوت است و هر صنعت معموالً به چندین
نوع آب با کیفیتهای متفاوت نیاز دارد ،لذا با توجه به شاخصها،
میتوان آبهای مصرفی در صنایع را بهطورکلی به  4دسته
طبقهبندی کرد .این تقسیمبندی با توجه بـه کیفیـت
آب موردنیاز و میزان تصفیه الزم برای رسیدن به کیفیت مطلوب
صورتگرفته است (حمیدیان .)1379 ،جدول  ،1گروهبندی کلی
صنایع با کیفیتهای مختلف آب ورودی و برخی شاخصهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
این پژوهش بر روی  4نوع آب رودخانه ،چاه عمیق ،ترکیبی و آب
مقطر (خالص) در فصل بهار سال  1398انجام شد؛ آب رودخانه
در این پژوهش از رودخانه ابن حسام شهرستان خوسف (استان
خراسان جنوبی) برداشت شد ،آب شهری همان آب چاه عمیق
شهر بیرجند (مرکز استان خراسان جنوبی) بود ،آب ترکیبی نیز
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آزمایشگاه بود .این تقسیمبندی براساس سختی آبها صورت
گرفت؛ طبقهبندی آبها از نظر سختی بهشرح جدول  2است.

به نسبت یکسان با مخلوط کردن آب چاه عمیق با آب مقطر
بهدست آمد و آب مقطر هم آب مقطر معمولی مورد استفاده در

جدول  -2طبقهبندی آبها از نظر سختی (ابراهیمپور کاسمانی)1388 ،
طبقه

نوع آب

سختی کل )(mg/L

1

سبک (نرم) یا شیرین

0-100

2

متوسط (معدنی)

100-200

3

سخت (لب شور)

200-400

4

سنگین (خیلی سخت) یا شور

< 400

مدیریت است (جعفری و همکاران .)1398 ،نیتریت و نیترات
یونهایی هستند که بهعنوان بخشی از چرخه طبیعی ازت وجود
دارند؛ روش نیتروکول پالین تست برای اندازه نیتریت شامل یک
قرص است که حاوی معرفهای ترکیب اسیدی است ،آزمایش به
آسانی با انداختن یک قرص به نمونه آب مورد آزمایش و خرد
کردن آن انجام میشود ،شدت رنگ ایجاد شده در نمونه با غلظت
نیتریت متناسب است و به کمک فتومتر در طول موج  570نانومتر
اندازهگیری میشود .الزمبه ذکر است که تمام مراحل این پژوهش
با  3تکرار در آزمایشگاه لیمنولوژی دکتر کاسمانی دانشگاه بیرجند
انجام شد و روش تحقیق آن آزمایشگاهی -تحلیلی بود.
ویژگیهای فیزیکی (ظاهری) آب نظیر بو ،مزه ،کدورت ،درجه
حرارت و رنگ آب میتواند آب را برای مصرف کننده نامطلوب
سازد (شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران .)1388 ،شکل
 ،1اندازهگیری خصوصیات فیزیکی آب رودخانه ابن حسام
شهرستان خوسف (استان خراسان جنوبی) را نشان میدهد.

در این پژوهش طبق اندازهگیریهای صورت گرفته ،آب
ترکیبی ،آب مقطر ،آب چاه عمیق و آب رودخانه بهترتیب در
طبقات  1تا  4از نظر میزان سختی قرار میگیرند .برای استفاده
مجدد از آبها الزم است ابتدا به پارامترهای  ،pHکل مواد جامد،
مواد جامد معلق ،مواد جامد محلول ( )TDSیا رسانایی الکتریکی
( ،)ECنسبت جذب سدیم ( ،)SARغلظت بر( ،)Bکلرید ( )CLو
سدیم ( )Naتوجه شود .در این آزمایش بهغیر از  ،pHدما و
اکسیژن محلول که بهترتیب با  pHمتر ،دماسنج و اکسیژنسنج
تعیین شدند ،سایر شاخصهای فیزیکی-شیمیایی آب (میزان
سختی کل ،کلسیم ،منیزیم ،نیتریت ،کلر و آمونیاک) با دستگاه
اسکپتروفتومتر  ،Palintest 5000تحت شرایط استاندارد
آزمایشگاهی شماره  1503آب شرب ایران اندازهگیری شدند.
کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات اندازهگیری از جمله پارامترهای
مهم در سنجش ویژگیهای آبها است ،بهدلیل آنکه به دادههای
آنها در بخشهای مختلف استناد شده و مبنای تصمیمگیری و

شکل  -1اندازهگیری خصوصیات فیزیکی آب رودخانه
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به تبخیر باالی آب در مناطق خشک شرق کشور و نیز جنس
زمین نسبت داد .آب رودخانه توانایی بیشتری نسبت به آب شهری
در نگهداری ترکیبات حاوی نیتروژن داشته ،بهطوریکه میزان
آمونیاک و نیتریت آن بیش از  8برابر آب چاه عمیق بود .بیشتر
بودن غلظت نیتروژن آب رودخانه در قیاس با دیگر آبهای
آزمایش را میتوان به واکنشهای زیستی -شیمیایی (بهویژه
آمونیاک دفع شده توسط آبزیان موجود در رودخانه) نسبت داد
که منجر به تولید ترکیبات نیتروژندار در این منابع آبی میشود.
در آب مقطر که در واقع همان آب خالص است میزان ترکیبات
نیتروژندار صفر بود.

 -3نتایج و بحث
خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آبهای مورد مطالعه در جدول 2
نشان داده شده است .سختی کل آب رودخانه بیش از  3برابر
سختی کل آب چاه عمیق بود ولی میزان کلر آن نصف آب چاه
عمیق اندازهگیری شد (جدول  .)3میزان کلر آب ترکیبی (0/4
میلیگرم بر لیتر) از میانگین آبهای بهدست آمده از آن (چاه
عمیق  +مقطر) یعنی  0/15بیشتر بود؛ از طرفی میزان سختی کل
آب ترکیبی ( )125mg/Lاز میانگین آبهای بهدست آمده
( )185mg/Lکمتر بود .باال بودن سختی آب رودخانه را میتوان

جدول  -3خصوصیات فیزیکی -شیمیایی آبهای موردمطالعه (انحراف معیار ±میانگین)
منبع آب
آب طبیعی (رودخانه)

شاخصها

آب شهری (چاه عمیق)

آب ترکیبی

آب مقطر (خالص)

(میلیگرم در لیتر)
سختی کل

1200±50

10±350

125±5

17±1

کلسیم

176±7

52±4

28±2

1±1

منیزیم

173±5

50±3

24±2

6±1

آمونیاک

0/79±0/1

0/1±0/02

0/06±0/01

0

نیتریت

0/05±0/01

0/007±0/001

0/002±0/001

0

0/1±0/02

0/2±0/06

0/4±0/08

0/1±0/03

اکسیژن محلول

6/7±0/2

5/8±0/2

5/8±0/2

5/8±0/2

دما (درجه سانتیگراد)

12/9±0/2

13/6±0/2

13/6±0/2

13/6±0/2

pH

7/82±0/1

7/75±0/2

8±0/05

8/16±0/05

کلر بهصورت یون

cl

مطالعات نشان داده است که نوسان ترکیبات نیتروژندار از
فصل پاییز به زمستان است و با شروع فصل بهار به طور نسبی
ثابت میشود (مهدوی و همکاران .)1389 ،اثرگذاری عوامل
تغییردهنده کیفیت آب در فصل بهار و تابستان بیشتر از سایر
فصول است ( .)Mazaheri et al., 2013در آبهای طبیعی
(رودخانه) برخی موجودات ریز مثل پالنکتونها وجود دارند که
بیماریزا نیستند ولی رنگ و مزه آب را تغییر میدهند؛ این
پالنکتونها یا در آب شناور هستند یا روی سنگهای کف رودخانه
و جدار کانالهای آبرسانی آب چاه عمیق یافت میشوند
( .)zadab.comعوامل سنگشناختی ( )tectonicsدلیل اصلی
گسترش ویژگیها و عناصر ساختاری هستند ( Yazdani and
)Aryamanesh, 2013؛ در واقع باید خاطر نشان کرد بین ساختار
زمینشناختی و عملکرد بومشناختی رابطه مستقیم دو سویه وجود
دارد (کیانی .)1390،در همین راستا درجه سختی آب با توجه به
منبع تامین آب و وضعیت اکولوژیکی منطقه متغییر خواهد بود
که البته سایر عوامل مثل محل عبور آب در زیرزمین (ترکیبات
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ساختمانی سنگ و خاک) و جاری شدن در سطح زمین هم بر
سختی آب اثر میگذارند (حسینیان .)1374 ،بهطور مثال سختی
آب شهر کیان که در یک محیط کوهستانی و با ساختار
زمینشناختی کارستی (آهکی) در نزدیکی نهاوند واقع شده
است  120 mg/Lو سختی آب شهر رابر که در یک محیط تقریباً
مسطح در نزدیکی کرمان واقع شده است  60 mg/Lاست.
درحالیکه سختی آب شهر بیرجند که در یک منطقه کویری واقع
شده است  350 mg/Lاست (کیانی و حسینزاده.)1388 ،
بنابراین هرچه ساختار زمینشناختی کارستی (آهکی) و یا
خشکتر باشد (بهدلیل تبخیر زیاد) سختی آب هم افزایش
مییابد .میزان دما در آب شهر ،ترکیبی و مقطر بهدلیل ساکن
بودن نزدیک بههم بود ولی دمای آب رودخانه بهدلیل تأثیرپذیری
از عوامل طبیعی کمتر بود ،باتوجه با اینکه میزان اکسیژن محلول
هم تابعی از دما است میزان اکسیژن محلول آب رودخانه که دمای
پایینتری داشت ،اندکی از سایر آبهای مورد آزمایش بیشتر بود.
مقادیر نیترات و نیتریـت ،شاخـص مهمی برای ارزیابی کیفیت
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اختالف معنیدار بودند که برای سالمتی انسان مخاطرهآمیز است.
مقدار نیتریت در آب آشامیدنی بستهبندی شده (آب معدنی) باید
بر اساس استاندارد ملی ایران ( )1388کمتر از  0/02باشد .در این
آزمایش مقدار نیتریت آب آشامیدنی شهر بیرجند کمتر از 0/01
بود که از استاندارد ملی ایران ( )1388کمتر است .جدول 4
مشخصات فیزیکی شیمیایی آب آشامیدنی را بر اساس استاندارد
 WHOنشان میدهد.

آب است .افزایش مقادیر این عنصر مشکل مهمی برای سالمتی
انسان محسوب میشود .نیتریت و نیتروزامین سالمتی بشر را
تهدید کرده و باعث پیشرفت مت هموگلوبینمیا در نوزادان
میشود (فروزان و همکاران .)1387 ،طبق تحقیقات فروزان و
همکاران ( )1387بر روی دو نشان آب معدنی موجود در بازارهای
ارومیه میانگین مقدار نیتریت در آبهای معـدنی مورد آزمایش
 0/03یعنی بیش از حد استاندارد بوده و در سطح  %1دارای

جدول  - 4مشخصات فیزیکی -شیمیایی آب آشامیدنی ()WHO, 2008
ویژگی

مقدار مجاز

واحد اندازه گیری (برحسب)

pH
دما

9-6/5

-

20-0

درجه سانتیگراد

بو

بی بو

-

طعم

 > 3در دمای اتاق

TON

رنگ

بی رنگ

-

کدورت

>1

NTU

سختی کل

500

CaCo3

کلرور

400

Cl

نیتریت

( 3در شبکه آبرسانی)

No2

کلسیم

300

Ca

منیزیم

50

Mg

آمونیاک

1/5

NH3

خصوصیات فیزیکی -شیمیایی در میزان سمی بودن فلزات
سنگین تأثیر بهسزایی دارند (کیانی .)1389 ،مطالعات در این
زمینه نشان دادهاند هرچه سختی آب بیشتر باشد سمی بودن
فلزات سنگین کاهش مییابد؛ یعنی سختی آب و سمی بودن
فلزات سنگین رابطه معکوس نسبت بههم دارند (کیانی و حسین
زاده .)1388 ،مطالعات اخیر نشان داده که مصرف آبهای
سختتر بهعلت وجود منیزیم و کلسیم ،مرگهای ناگهانی ناشی
از امراض قلبی و عروقی را بهشدت کاهش میدهد .عالوهبر این
وجود کلسیم و منیزیم در آبهای آشامیدنی سخت مانع جذب
فلزات سنگین نظیر سرب ،کادمیوم ،روی و مس و رسوب آنها
در استخوانها میشود .ناگفته نماند که آبهای با سختی زیاد
( ) <500مشکالت خاص خود را دارند .از طرفی در مناطقی که
از آبهای نرمتر استفاده میشود ،با فشار خون ،وجود چربی و
کلسترول در خون مواجه شدهاند که هر دوی این عوامل میتوانند
مضر باشند .برای کاهش درجه سختی آب روشهای مختلفی
ابداع شده است ،مثالً رزینهای تبادل یونی با تبدیل یونهای
کلسیم و منیزیم محلول در آب به یونهای نامحلول ،آنها را
جذب و در نتیجه سختی آب را کاهش میدهد (حسینیان،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

.)1374
میرزائی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان تحلیل
کیفیت فیزیکی شیمیایی آب رودخانههای استان مازندران به این
نتیجه رسیدند که در مجموع  NO3- ،SO42- ،pH ،TDSو PO43-
قادر هستند حدود  95درصـد از تغییـرات واریـانس جامعـه را
توصـیف نماینـد ،بنابراین توصیه کردند که بهجای برداشت
ویژگیهای بـا اطالعـات مشـابه ،از سایر خصوصیات کیفیت آب
(مشخصههای زیستی) که قادرند ابعاد کیفی دیگـری را بـه
نمــایش بگذارنــد اســتفاده شود .برای حذف سایر آالیندههای
منابع آب نیز میتوان از روشهای طبیعی (گیاه پاالیی یا
باکتریهای تصفیه کننده) استفاده کرد .هرچند روشهای
جدیدی تصفیه آب مثل استفاده فناوری نانو مطرح شدهاند ولی
بهطور معمول این روشها بهدلیل هزینه باال توجیه اقتصادی
ندارند .در فناوری استفاده از گیاهان (گیاه پاالیی) از گیاهان سبز
و ارتباط آنها با میکروارگانیسمها برای کاهش آلودگی خاک و
آبهای زیرزمینی استفاده میشود .این فناوری میتواند برای رفع
آالیندههای معدنی و آلی بهکار رود .در این روش از گیاهانی مانند
خردل هندی ،آفتابگردان ،تنباکو ،چاودار و ذرت استفاده میشود
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تحقیقات آینده این موضوع مجدد مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
در آخر پیشنهاد میشود از شاخصهای زیستی مانند وجود
روتیفرها ،ماهی مقطع لولهای و ماهی قزلآال که معموالً در
آبهای تمیز و پاکیزه زندگی میکنند هم ،بهمنظور بررسی
خصوصیات کیفی آب اســتفاده شود؛ زیرا معموال آبهایی که
قابلیت نگهداری امالح باالیی را دارند موجودات زنده بیشتری هم
در آنها وجود دارد.

که آالیندههای منابع آب با غلظت کمتر در ریشههایشان تغلیظ
یا رسوب میکنند که این روش بخصوص برای فاضالبهای
صنعتی ،رواناب کشاورزی و یا فاضالب معادن اسیدی کاربرد دارد
و برای فلزاتی مانند سرب ،کادمیم ،مس ،نیکل ،روی و کرم
مناسب است ( .)environmentalhealth.irهمچنین میتوان از
باکتریهای تصفیه فاضالب بهره جست .این باکتریها میتوانند
مواد آلی و مختلفی که در فاضالب وجود دارد را یا بهصورت آزاد
در محیط تصفیه یا بر روی یک سطح ثابت مصرف کرده و به مواد
ثابت تبدیل نمایند ( .)environmentalhealth.irدر اصالحیه
استاندارد ملی ایران ( )1388برای شرایط اضطرار میزان سختی
را بدون محدودیت قید کردهاند؛ چراکه حساسیت نسبت به این
ویژگی آب در قبال سایر ویژگیها بسیار کم است .بهطورکلی
سختی آب به عنوان یک فاکتور مثبت نقش بسزایی در کاهش
سمیت فلزات سنگین دارد (کیانی و حسینزاده .)1388 ،عالوهبر
این اگر آب اینقدر امالح دارد (شور است) که ماهی نمیتواند در
آن به حیات و رشد خود ادامه دهد ،میتوان از آن برای پرورش
آرتیمیا استفاده کرد (کردوانی)1387 ،؛ آرتمیا موارد استفاده
زیادی دارد بهویژه بهترین ماده غذایی برای پرورش میگو بهحساب
میآید .همچنین در این مناطق میتوان محصوالت گیاهی مقاوم
به شوری مانند چغندر و کلم دکمهای کشت کرد (دبیری.)1386 ،

 -5تشکر و قدردانی
این مقاله با استفاده از امکانات آزمایشگاهی دانشگاه بیرجند انجام
شده است .از آقای مهندس محمدحسن حسینزاده رابری بهدلیل
مشوق بودن ایشان قدردانی میشود .همچنین از استاد ارجمند
زنده یاد دکتر محمد ابراهیمپور کاسمانی (استاد دانشگاه بیرجند)
به پاس مساعدتهای بیدریغشان تشکر میشود و از خداوند منان
برای شادی روح آن بزرگوار طلب مغفرت میکنیم.
 -6مراجع

دبیری ،م ،)1386( ،.آلودگی محیط زیست (هوا -آب -خاک-
صوت) ،انتشارات کتاب آیالر 400 ،صفحه.
دستورانی ،م" ،)1389( ،.معیارها و شاخصهای کشاورزی در
توسعه پایدار (مطالعه موردی :منطقه طالقان)" ،پایاننامه
کارشناسیارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشکده منابع
طبیعی دانشگاه تهران 142 ،صفحه.
حمیدیان ،ا" ،)1379( ،.بررسی فاضالبهای کارخانجات شهرک
صنعتی سمنان و ارائه بهترین روش تصفیه" ،پایاننامه
کارشناسیارشد محیطزیست ،دانشکده علوم طبیعی دانشگاه
تهران.
جعفری ،ه ،.حسینی بیدار ،س .ه ،.و نیکداد ،ح .ر،)1398( ،.
"مشکالت و مناسبترین راهکارهای تهیه ،بهرهبرداری و
نگهداری بهینه از تجهیزات ابزار دقیق در شرکتهای آب و
فاضالب" ،نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب-52 ،)1(4 ،
.59
سلطانی ،ک ،.و جهانگیر ،م" ،)1397( ،.پهنهبندی کیفی منابع
آب شهری ،صنعتی و کشاورزی در منطقه جنوبشرقی استان
سیستان و بلوچستان" ،نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب،
.18-32 ،)4(3
شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران ( ،)1388آلودگی

 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
آب رودخانه توانایی بیشتری نسبت به آب شهری در نگهداری
ترکیبات حاوی نیتروژن دارد ،بهطوریکه میزان آمونیاک و
نیتریت آن بیش از  8برابر آب چاه عمیق بود .بیشتر بودن غلظت
نیتروژن آب رودخانه در قیاس با دیگر آبهای آزمایش را میتوان
به واکنشهای زیستی-شیمیایی (بهویژه آمونیاک دفع شده توسط
آبزیان موجود در رودخانه) نسبت داد که منجر به تولید ترکیبات
نیتروژندار در این منابع آبی میشود .در آب مقطر که در واقع
همان آب خالص است میزان ترکیبات نیتروژندار صفر بود.
سختی کل آب رودخانه بیش از  3برابر سختی کل آب چاه عمیق
بود ولی میزان کلر آن نصف آب چاه عمیق اندازهگیری شد .میزان
کلر آب ترکیبی ( 0/4میلیگرم بر لیتر) از میانگین آبهای
بهدست آمده از آن (چاه عمیق  +مقطر) یعنی  1/5بیشتر بود؛ از
طرفی میزان سختی کل آب ترکیبی ( )125mg/Lاز میانگین
آبهای بهدست آمده ( )185mg/Lکمتر بود .با استناد به
یافتههای این پژوهش که مقدار کلر آب ترکیبی برابر با میانگین
جبری مقدار کلر دو آب اولیه نبود ،پیشنهاد میشود که در
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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غذائی با محتوای پایین آب در محصوالت نهایی" ،فصلنامه
سالمت و محیط زیست.129-121 ،)2(1 ،

محیط زیستی و روشهای کنترل آن (هوا -آب -خاک -صوت)،
انتشارات شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ایران80 ،
صفحه.
عرفان منش ،م ،.و افیونی ،م ،)1385( ،.آلودگیهای محیط
زیست-آب ،خاک و هوا ،انتشارات ارکان اصفهان.
فروزان ،ش ،.بنیراد معتمدیان ،ا ،.رحیمی ،ا ،.دانش محمدی ،ن،.
و یگانه ،س" ،)1387( ،.بررسی وجود فلزات سنگین مقادیر
نیتریت و نیترات و ویژگیهای میکروبی آبهای معدنی موجود
در بازار استان آذربایجان غربی" ،مجموعه مقاالت هجدهمین
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بودهام.
* آیا برای انجام امور تحقیقاتی خود ارتباط مشخص و
مستمری با سازمانهای تابعه در سطح استان و کشور
دارید؟
 با توجه به مواردی که در قسمت قبل معروض داشتم متناسببا نوع فعالیت با ادارات و سازمانهای مرتبط چه در سطح استان
و چه در سطح کشور مرتبط بودهام که بعضا هنوز ادامه دارند.
* لطفا فعالیتهای پژوهشی و ترویجی که در دانشگاه
شیراز در حوزه آب و فاضالب انجام شده است را بیان کنید.
 فعالیتهای پژوهشی مرتبط با صنعت آب و فاضالب متناسب بانوع پژوهش در بخشهای مختلفی از جمله بخش زمینشناسی
در دانشکده علوم ،بخشهای مرتبط با آب در دانشکده کشاورزی
و همچنین بخشهای مختلف دانشکدههای مهندسی مانند بخش
راه ،ساختمان و محیطزیست ،بخش برق ،بخش شیمی و بخش
مکانیک انجام میپذیرد .این فعالیتها هم در بعد آموزشی و امور
پژوهشی در راستای موضوعات مرتبط با صنعت آب و فاضالب در
پایاننامههای مقاطع دکتری و ارشد کامال" ملموس است و هم
در انجام طرحهای تحقیقاتی مرتبط با آب چه در سطح کشور و
چه در سطح استان .بسیاری از اساتید داشگاه شیراز در حالحاضر
از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در انجام امور تحقیقاتی
ادارات ،سازمانها ،شرکتها و یا کارخانههای تولیدی در صنعت
آب و فاضالب و حتی طراحی و اجرای سدها ،شبکههای انتقال و
توزیع آب و جمعآوری فاضالب ،تصفیهخانهها و یا سیستمهای
آبشیرینکن در سطوح مختلف درگیر هستند.

جناب آقای دکتر سید حسین افضلی
دانشیار محترم دانشگاه شیراز و نماینده سابق مجلس
شورای اسالمی
* لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق علمی و کاری خود
ارائه فرمایید.
 اینجانب لیسانس راه و ساختمان خود را از دانشگاه شیراز ،فوقلیسانس سازههای هیدرولیکی را از دانشگاه امیرکبیر و دکترای
سازههای هیدرولیکی را از دانشگاه شیراز اخذ نمودم .حدود 32
سال است که بهعنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه شیراز ،بخش
راه ،ساختمان و محیطزیست مشغول خدمت هستم .از ابتدای
خدمت عالوهبر تدریس ،تقریبا بالفصل تا خردادماه سال جاری در
سمتهای مختلف (اکثرا در سطح دانشگاه) مسئولیت اجرایی
داشتهام .در این مدت با ارائه حدود  80مقاله علمی در مجالت و
سمینارهای مختلف ،ترجمه و تالیف چند کتاب در زمینههای
تخصصی (برخی چاپ شده و برخی در مراحل نهایی هستند) و
همچنین مشاوره و یا راهنمایی تعداد زیادی پایاننامه دکتری و
کارشناسی ارشد به فعالیتهای پژوهشی ادامه دادهام.

* چگونه میتوان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات
دانشگاهها کمك کرد؟
 رسالت اصلی دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها کاربردی کردنبخشی از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها و همچنین حل
مشکالت صنعت از طریق دانشگاه است .علیرغم زحماتی که در
این راستا کشیده شده ،آنچه مشهود است بیانگر این مسئله است
که هم اکنون قریب به اتفاق پایاننامههای تحقیقاتی دانشجویان
و یا فعالیتهای پژوهشی و قراردادهای تحقیقاتی ،فاصله بسیار
زیادی تا کاربردی شدن دارند .البته علل زیادی درخصوص این
امر میتوان برشمرد .از جمله دالیل مهم این امر ،میتوان به
ساختار معیوب پژوهش در دانشگاهها و نحوه ارزیابی امور پژوهشی
اساتید ،عدم وجود مراکز تولیدی و تحقیقاتی توانمند در کشور،
عدم وجود توجیه اقتصادی برای استفاده از فکر محققین در

* لطفاً گزارشی از فعالیتهای خود در زمینه آب و فاضالب
را بیان فرمایید.
 بیشتر فعالیت من در خصوص آب و فاضالب به امور آموزش وپژوهش در این زمینه بر میگردد .منتهی در مقاطع مختلف با
بخش تحقیقات آب نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای
اسالمی همکاری داشتهام .همچنین در گیر برخی مسایل اجرایی
مرتبط با آب مانند احداث نیروگاه دوم سد شهید عباسپور و یا
طراحی و مشاوره در راستای احداث برخی اسکلهها و یا شبکههای
توزیع آب و یا جمعآوری فاضالب در نقاط مختلف کشور نیز

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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بخشهای مختلف ،وابستگی روزافزون کشور به خارج در اکثر
موارد ،عدم وجود امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی ،عدم تناسب
هزینههای روزمره و درآمد محققین ،عدم وجود فکر و اندیشه
علمباوری در بسیاری از سطوح مدیریتی کشور ،عدم امکان
مدیریت شفاف صادرات و واردات کشور بهدلیل وجود فساد و رانت
همهجانبه و همهگیر در کلیه سطوح کشور ،رقابت ناعادالنه و
غیرشفاف سازمانهای دولتی و شرکتهای خصولتی با شرکتهای
تولیدی و مشاوره خصوصی و بسیاری دالیل دیگر .الزم بهذکر
است معدود حمایتی که از محققین تحت عنوان شرکتهای
دانشپژوه صورتگرفته بازده معقولی داشته است و نتیجه حاصله
مبین این موضوع است که سرمایهگذاری در این بخش قطعا
توجیه اقتصادی خوبی دارد .در هرحال فاصله تحقیق و تولید در
کشور ما بسیار زیاد است.

با دانشگاه داشتهاند؟ چهقدر توانستهاند برای دانشگاه
مسئله تعریف کنند و چهقدر از تحقیقات دانشگاهی را
برای رفع مشکالت خود بهکارگرفتهاند؟ چهقدر این
شرکتها توانستهاند دادههای مورد نیاز طرحهای
تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کنند؟
 بخش عمدهای از جواب به این مورد در توضیحات قبل بیاننمودم .اصوال ارتباط معنادار بهگونهای که شرکتهای آب و
فاضالب بتوانند از نتیجه تحقیقات علمی استفاده کنند ،در قالب
انجام طراحیها و یا اجرای تاسیسات بهروز شده مختلف سازهای
و صنعتی است که توسط شرکتهای مشاوره قوی و تخصصی و
یا کارخانههای تولیدی که گردانندگان اصلی آنها همه از تولیدات
دانشگاهها هستند و یا از نتیجه تحقیقات محققین استفاده
میکنند .بهعبارتی ،نتیجه تحقیق یک محقق اصوال بهطور
مستقیم در چرخه مصرف قرار نمیگیرد برای مثال حاصل تحقیق
یک محقق ،افزایش بهرهوری توربین است که کارخانه تولید کننده
از آن برای تولید توربین بهتر استفاده میکند و در قدم بعدی
وزارت نیرو از این توربین استفاده میکند .در کشور ما بهدالیل
مختلفی که در بخشهای قبلی بیان نمودم از نعمت وجود این
شرکتهای مشاوره قوی و یا مراکز تولیدی بزرگ بیبهره است و
متاسفانه برخی از این مراکز هم که از قدیم وجود داشتند بهدلیل
ضعف در مدیریت کالن و یا وجود شرکتهای خصولتی از بین
رفتند.
بهطور کلی ضعف در ایجاد ارتباط ارگانیک بین وزارتخانهها و
سازمانها با دانشگاه در حالحاضر مستقیما" ناشی از ضعف در
عملکرد آنها نیست .رسالت دانشگاه هم با رسالت یک شرکت
مشاوره و یا یک مرکز تحقیقاتی خاص که برای یک منظور خاص
ایجاد میشود تفاوت دارد .لذا برای استفاده از دانش دانشگاه در
میدان مصرف باید به احیای حلقه گمشدهای که بیان شد
پرداخت .بهدلیل عدم شکلگیری مناسب این حلقه اگر پای درد
دل سازمانها و وزارتخانهها هم بنشینید آنها نیز از عملکرد
دانشگاهها انتقاد دارند .لذا تا این حلقه واسط کامل نشود همه این
اعتراضهای بهحق وجود دارد و کل سیستم هم بازده خوبی ندارد.
البته دفتر ارتباط با صنعت برای حل این مشکل ایجاد شده ،ولی
بههیچ وجه نمیتواند رسالت آن شرکتها و کارخانههای تولیدی
را بهعهده بگیرد و صرفا" یک مرکز اداری است.

* با توجه به سوابق کاری خود ،وضعیت پژوهش در
بخشهای تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جمله شرکتهای
آب و فاضالب را چگونه ارزیابی میکنید؟ برای رفع ضعفها
و خالءهای موجود در این زمینه چه اقداماتی باید انجام
شود؟
 اصوال بخش های دولتی که اکثرا وظیفه ارائه خدمات به مردمرا بهدوش دارند در قریب به اتفاق کشورها ،خود از تحقیق فاصله
دارند .در کشور ما بهدلیل عدموجود منابع مالی مناسب از
یکطرف و اتمام عمر مفید اکثر پروژهها مانند شبکههای توزیع
آب و غیره و درنتیجه ،باالرفتن هزینههای نگهداری سیستمهای
مستهلک ،اکثر ادارات و وزارتخانهها درگیر حل مشکالت روزمره
بهطور نیمبند میشوند و لذا فرصت جدی برای برنامهریزی و
ساماندهی امور تحقیقاتی ندارند .اصوال امور تحقیقاتی مخصوصا با
توجه به سطح باالی مرز تحقیقات در دنیا بسیار هزینهبر است و
متاسفانه وزارتخانههای ما از جمله وزارت نیرو حتی در تامین
منابع مالی مسائل روزمره خود مشکل دارند و لذا قریب به اتفاق
مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتخانهها صرفا به یک اداره تبدیل
شدهاند و عمال نمیتوانند با این شرایط ،خروجی تحقیقاتی
چشمگیری داشته باشند .اصوال تفکر پژوهش باوری و نگاه
سرمایهای کردن به هزینههای تحقیقاتی در مدیران کالن کشور،
همچنین بها دادن به فکر و اندیشه و ایجاد زمینه برای استفاده از
فکر عالمان و اندیشمندان ،دو عامل اصلی در ایجاد انگیزه و حرکت
در مراکز تحقیقاتی کشور است.

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

* بهنظر شما شرکتهای آب و فاضالب چه ارتباط ارگانیکی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 .»Monitoring Municipal Wastewaterهمچنین حدود 30
سخنران مدعو ایراد سخنرانی نمودند .چهار کلینیک تخصصی در
زمینههای شبکههای توزیع آب ،کیفیت آب ،تصفیه و بازیافت آب
و فاضالب و شبکههای جمعآوری فاضالب تشکیل شد .همچنین
اپیدمیها و بیماریهای نوظهور در سامانههای فاضالب ،تابآوری
شبکههای آب و فاضالب ،هوشمندسازی و نوآوری در سامانههای
آب و فاضالب و بازنگری شاخص و استاندارد کیفیت منابع آب
ایران در چهار نشست تخصصی مورد بررسی قرار گرفتند439 .
مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد و با نظر هیئت داوران ،تعداد
 392مقاله قبول شد .از این تعداد 251 ،مقاله بهصورت پوستر و
 141مقاله بهصورت شفاهی ارائه شد.

صنعت و شرب در بسیاری از مناطق کشور ،میزان هدررفت آب،
عدم استفاده مناسب از آبهای خاکستری ،عدم مصرف بهینه از
آب ،عدم وجود مالحظات پدافندی در طراحی و اجرای شبکههای
موجود در کشور و عدم وجود تناسب بین هزینه تولید وتوزیع آب
مناسب و قیمت فروش آن از جمله چالشهای پیشروی صنعت
آب و فاضالب کشور است.
* 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 میدانید؟
 رسالت انجمن آب و فاضالب ایجاد یک ارتباط ارگانیک و منطقیبین توسعه علم آب و فاضالب در دانشگاهها و نیازهای عملی
صنعت آب و فاضالب در کشور است .لذا با این انگیزه ،تعدادی از
دانشمندان و صاحبنظران این بخش تصمیم گرفتند با تشکیل
انجمن آب و فاضالب ایران این خالء را جبران نمایند .قطعا ایفای
این نقش بهطور مناسب بستگی به عوامل مختلفی دارد .یکی از
راههای باالبردن سطح علمی نیروهای مرتبط با این صنعت و آشنا
نمودن آنها با نتیجه تحقیقات محققین مختلف ،برگزاری
سمینارها و کنگرههای مختلف است که عملکرد انجمن در این
خصوص چشمگیر بوده است.

* برای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب و
گسترش فعالیتهای آن چه پیشنهادی دارید؟
 در راستای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب عالوهبرفعالیتهای موجود ،چنانچه مقدور باشد یکسری عوامل
انگیزشی برای حضور فعال اندیشمندان و متخصصین این رشته
علیالخصوص دانشگاهیان ایجاد شود .ایجاد ارتباط تنگاتنگ با
انجمنهای مشابه در کشورهای دیگر و ایجاد تورهای علمی بین
متخصصین این کشورها برای تبادلنظر و اطالع از پیشرفتهای
دیگر کشورها ،ایجاد تورهای صنعتی برای بازدید از مراکز تولیدی
مرتبط با صنعت آب و فاضالب و بهکارگیری یکسری از کارکنان
ادارات ،سازمانها و شرکتهای مرتبط با صنعت آب و فاضالب
بهعنوان نماینده افتخاری انجمن نیز میتواند در راستای هدف
فوق کمک کند.

* با توجه به اینکه جنابعالی دبیر علمی سومین کنگره
علوم و مهندسی آب و فاضالب را که در آذرماه جاری در
دانشگاه شیراز برگزار شد را بهعهده داشتید لطفا
ویژگیهای این کنگره را نسبت به همایشهای مشابه بیان
کنید.

* با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیهای

 از جمله ویژگیهای این کنگره میتوان به حضور تعدادی ازمقامات ارشد کشور از جمله آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم
نیرو ،آقای دکتر رحیمی استاندار فارس ،آقای دکتر کاویانپور
رییس مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو و آقای دکتر نادگران رییس
دانشگاه شیراز اشاره کرد .تعداد مقاالتی که به این کنگره ارسال
شد در مقایسه با کنگرههای قبل بهطور قابلمالحظهای بیشتر بود.
در این کنگره دو محقق برجسته از کانادا و آلمان سخنران کلیدی
بودند .دکتر کریستیان کورندوورفر « Dr. Christian
 »Korndoerferبا سخنرانی چالشها و راهحلهای تأمین آب
سیستم آبرسانی در شهر درسدن آلمان و دکتر مجید سرتاج با
سخنرانی شرایط کووید -19در نواحی شهری با نظارت بر فاضالب
شهری « The Status of Covid-19 in Urban Areas via

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

برای جامعه دانشگاهی و صنعت آب و فاضالب برای
بهرهگیری از توان انجمن را دارید.
 انتقال تجارب علمی و تخصصی نیروهای مرتبط با انجمن باتوجه به توان علمی و تشکیالتی آنها از طریق برگزاری سخنرانی
و کارگاههای تخصصی برای جامعه متخصص دانشگاهی و دیگر
مراکز تخصصی مرتبط با صنعت آب و فاضالب بسیار مفید است.
همچنین انجمن میتواند بهعنوان یک عامل برای شناسایی و
ایجاد ارتباط بین شرکتهای مشاوره ،کارخانجات تولیدی و
شرکتهای پیمانکاری با مجموعه متخصصین دانشگاهی و مراکز
صنعتی عمل نماید تا مجموعه عوامل درگیر در این صنعت از
آخرین وضعیت علمی و توانایی یکدیگر مطلع شوند.
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* با توجه به اینکه جنابعالی در دوره گذشته نماینده

تصمیمگیریهای قوه مقتننه مهم و تاثیرگذار است؟

مجلس شورای اسالمی بودید لطفا انگیزه خود بهعنوان یك
 اصوال مراکز تصمیمسازی در هر جامعهای چه کوچک و چهبزرگ باید از افرادی که تجربه مناسبی در خصوص نحوه اثرگذاری
تصمیمات در اجرا داشته باشند تشکیل شود .این افراد باید علمباور
و معتقد به استفاده از اندیشه مشاورین قوی در زمینههای مختلف
باشند .ضمن آنکه خودشان در پناه رانت وابستگی فامیلی و یا با
قدرت نفوذ رشوه بزرگ نشده باشند .از حریت و آزادگی برخوردار
باشند .البته بنده ادعایی دال بر کامل بودن ندارم ولی اصوال
نیروهای دانشگاهی بهطور نسبی در تمام دنیا بهخاطر تفکر علمی
و منش معلمی ،پاکدست ،مشاورهپذیر و منطقی هستند .اینجانب
بعد از حدود  30سال کار اجرایی با اندک تخصصی که دارم
احساس کردم برای انجام این مهم مناسب باشم و بعد از بررسی
دیگر کاندیداهای موجود در صحنه ،وارد رقابت انتخابات شدم.

 این ارتباط بسیار ضعیف و کامال نامحسوس است .البته با اینساختار مجلس و حجم کمبودها و نیاز به پیگیری ملزومات حیاتی
و روزمره مردم ،عمال این ارتباط بهگونهای که مد نظر شماست در
شرایط موجود امکانپذیر نیست .البته جنس فعالیت مرکز
پژوهشهای مجلس بهگونهای است که باید با مراکز تحقیقاتی و
بعضا دانشگاهی ارتباط داشته باشد و در عمل بخشی از ارتباطات
نمایندگان با متخصصین ،از مسیر مرکز پژوهشها صورت پذیرد.
در خصوص نقش جامعه علمی در تصمیمگیریهای قوه مقننه
باید بگویم ،هرچه میزان اثرگذاری اهل اندیشه و علم در
تصمیمگیریهای یک جامعه بیشتر باشد میزان مشکالت و
عقبافتادگی آن جامعه کمتر است و مردم آن جامعه با رفاه
بیشتری در ساختن آینده دنیا موثرتر هستند .بههمین دلیل برای
بررسی میزان تاثیر سخن اندیشمندان در تصمیمگیریهای یک
جامعه باید به میزان مشکالت آن جامعه نگاه کرد.

* شما در چه کمیسیونی فعالیت میکردید؟ آیا توانستید

* اگر مورد ناگفتهای مانده است لطفا بیان فرمایید.

از صبغه دانشگاهی خود برای تعمیق بحثها و مصوبات

 ضمن تشکر از اعضای محترم هیئت تحریریه و سایر کارکناننشریه علمی”علوم و مهندسی آب و فاضالب” برای همه
متخصصین و اندیشمندان و همچنین همه زحمتکشانی که در
راستای اعتالی این کشور تالش میکنند ،علیالخصوص همه
تالشگران صنعت آب و فاضالب آرزوی سالمتی و موفقیت دارم و
سربلندی و اعتالی انجمن آب و فاضالب کشور را آرزو دارم.

فرد دانشگاهی برای ورود مجلس را بیان کنید؟

مجلس استفاده کنید؟ یا شما هم مثل اکثر نمایندگان تمام
وقت مجبور به پیگیری امور جاری استان خود بودید؟
 با توجه به تخصصم در رشته راه و ساختمان ،اولین گزینه منعضویت در کمیسیون عمران بود که با آن موافقت شد .از آنجا
که قریب به اتفاق موضوعات مطروحه در کمیسیون عمران
بهگونهای در ارتباط با تخصص عمران یا راه و ساختمان است،
قطعا تخصص و صبغه دانشگاهی در رشته عمران تاثیر بسیار
شگرفی در تعمیق بحثها و مصوبات کمیسیون عمران دارد .البته
الزم بهذکر است همانگونه که بارها در نطق قبل از دستور در
صحن علنی و بارها در کمیسیون و دیگر جلسات مطرح کردهام
بهدلیل اشکال جدی در ساختار موجود مجلس و مشکالت دیگر
که اینجا ،جای بیان آنها نیست ،اکثر وقت مفید نمایندگان
صرف پیگیری مواردی میشود که وظیفه اصلی دولت اعم از
ادارات کل ،شهرداریها و شوراهای شهر است .متاسفانه همه
بخشهای کشور هم جوری عمل میکنند که نماینده بهجای
اینکه بهعنوان زبان مردم در تعیین نقشه راه باشد ،عمال طرف
اصلی مطالبات مردم باشد.
* اصوال ارتباط نمایندگان ،کمیسیونها و مرکز
پژوهشهای مجلس را با دانشگاهها و انجمنهای علمی در
چه حد میدانید؟ آیا نظرات جامعه علمی کشور برای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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میزگرد
"تابآوری زیرساختهای آب و فاضالب در شرایط بحران بهویژه سیالب"
برگزار شده در دومین همایش مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت (آذر  – 1398دانشگاه تهران)

اعضای میزگرد:
دکتر بنیهاشمی (دانشیار دانشگاه تهران)
دکتر صفوی (استاد دانشگاه صنعتی اصفهان)
دکتر غیاثی (دانشیار دانشگاه تهران)
مهندس قانع (شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیر جلسه)
دکتر معتمدی (پژوهشکده مدیریت ریسک ،پژوهشگاه بینالمللی مهندسی زلزله)
الزم را داشته باشند .ابتدا در ظرف پنج دقیقه هر کدام از اساتید
مطالبی را خدمت شما بزرگواران ارائه خواهند کرد و بعد از آن در
خدمت عزیزان و حاضرین در سالن خواهیم بود و انشااهلل استفاده
کنیم از نظرات و صحبتهای دوستان .من قبل از اینکه
درخواست کنم از عزیزان ،چند دقیقهای را مزاحم شما میشوم و
نکاتی را به شکل کلی و تیتروار عرض میکنم خدمت شما و بعد
دعوت خواهیم کرد از اساتید محترم برای بیانات ارزشمندشان.
بحث اصلی ما مدیریت بحران است و خود شما میدانید که
باالخره ما در قبل بحران ،حین بحران و بعد از بحران باید اقداماتی
را در اینخصوص انجام دهیم و عمدتاً مباحث برمیگردد به
پیشگیریهایی که باید قبل از بحران انجام شود ،آمادگیها و در
حین بحران هم بحثهای پاسخگویی ما ،واکنش ما و امدادرسانی
که باید در این بخش صورت گیرد که از عمده مباحث حین بحران
است و بعد از بحران هم مسائل بازسازی و بهروزرسانی
تأسیساتمان است.
آنچه که شاید در رأس این موضوعات باید به آنها پرداخته
شود بحثهای ساختاری است .ویژگیهایی که باالخره ساختار
مدیریت بحران باید داشته باشد از مباحثی خواهد بود که
انشاءاهلل امروز ما میخواهیم به آن بپردازیم و از نظرات دوستان
استفاده خواهیم کرد .وظایفی که ساختار دارد میتواند در بحث

مهندس قانع:
به نام خدا .نشست دوم امروز را با موضوع تابآوری زیرساختهای
آب و فاضالب در برابر شرایط بحرانی با تأکید بر بحث سیل ،با
توجه به سیالبهایی که ابتدای سال جاری داشتیم و بحثها و
چالشها و مشکالتی که بهدلیل آن پیش آمد و حوزه آب و
فاضالب هم از این مقوله مستثنی نبود شروع میکنیم.
عرض خیر مقدم دارم خدمت دوستان و عزیزان حاضر در این
نشست ،اساتید ،دانشجویان محترم و عزیزان ما از مجموعه
شرکتهای آب و فاضالب که در این جلسه حضور دارند و با کسب
اجازه از دوستان و اساتید محترم پنل ،امیدوار هستم که این
نشستی که امروز خدمت شما هستیم با کمک اساتید محترم
بتوانیم بهره کافی را ببریم و دوستان هم در این مباحث مشارکت
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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سیاستگذاری و تعیین راهبردهای جامعه مدیریت بحران به ما
کمک کند .همچنین ،نظارت عالیه بر موضوع مدیریت بحران
برنامهریزی که در سطوح مختلف باید صورتگیرد و هماهنگیهای
الزم از وظایف مدیریت بحران است که در چارچوب ساختارهایی
که تعیین میشود باید مورد توجه قرار گیرد .اما آنچه که شاید
بیشتر تأکید این مجموعه است ،مربوط به زیرساختهای
تأسیسات آب و فاضالب و اثراتی است که میتواند این بحرانها
در این بخش داشته باشند .خوب میدانید ما در شرایط بحران
وظیفه اصلیمان تأمین آب اضطراری برای مردم است که در این
بین حتماً باید قبل از وقوع بحران توجهی به موضوع تأمین آب
اضطراری داشته باشیم و پیشبینیهایی برای بحث مخازن
استراتژیک انجام دهیم .بحث تأمین برق و پکیجهای تصفیه و
موضوعاتی مانند آب بستهبندی ،آب بهشکل تانکری و سیار،
موضوعاتی هستند که حتماً موردنظر است و جزء وظایف اصلی
متولیان این بخش است .برای اینکه ما بتوانیم مدیریت مناسبی
داشته باشیم حتماً باید از وضع موجود خود شناخت کافی داشته
باشیم و آن ،تهدیدهایی است که میتواند در کلیه بحرانها چه
بحرانهایی که حوادث غیرمترقبه باشد و چه بحرانهای دیگری
که دستساز هم باشد .حتماً باید یک شناختی از وضع موجود
خود داشته باشیم و بدانیم که از چه جهاتی داریم تهدید میشویم
و اینکه این شناخت میتواند محدودیتهای ما را مشخص کند و
همچنین نیازهایی که باید وجود داشته باشد مانند حداقل آب
برای جمعیت ،اینکه چه جمعیتی تحتتأثیر است و چه میزان
آبی را باید برای آنها تأمین کنیم و شیوههایی را که متصور است
برای تأمین آب مردم و نیز امکانات و فرصتها را حتماً باید مدنظر
قرار دهیم .اما اگر یک مقداری بخواهیم تمرکز کنیم در حوزه
بحث سیل ،در رویکرد اصلی جامعه مدیریت و کنترل سیل ،یکی
از ابزارهایی که باالخره وجود دارد در بخش سازهای کنترلهای
سیل است .باالخره سدهایی که ساخته شده است و آببندهایی
که وجود دارد در بحث سازهای آن و در بحث بهبود مسیلها
میتواند آن را خیلی کمک کند .جاهایی که تأسیسات ما در
معرض خطر است و فرآیندهایی که در آن حوزه است به بهبود
وضعیت خود حوزه میتواند کمک کند و در بخشهای غیرسازهای
آن ،که شاید ما کمتر به آن پرداختهایم ،استقرار سیستمهای
هشدار سیل است .همچنین ،سیستمهایی که میتوانیم مقابله
کنیم و مناطقی که در معرض سیل هستند ،مدلهایی که
میتوانند این کار را انجام دهند ،اطالعرسانی و مواردی که
میتواند غیرسازهای باشد.
نکته مهمی که ما شاید کمتر به آن پرداختهایم و غفلت
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کردهایم این است که در بحث تدوین مقررات هم خیلی به موضوع
سیل نگاه نکردهایم .حتماً باید قوانین خاصی را در این حوزه
تدوین کنیم و بتوانیم در بحث پیشگیری و مقابله با بحرانهای
سیل مدنظر قرار دهیم .این موضوعاتی بود که به شکل تیتروار
من خدمت عزیزان بزرگوار عرض کردم .انشاهلل در ادامه این جلسه
دوستان این مطالب را باز خواهند کرد و بتوانیم استفاده الزم را
ببریم .من با اجازه هیئت رئیسه پنل درخواست میکنم از آقای
دکتر غیاثی که استفاده کنیم از فرمایشات ایشان به مدت ۵
دقیقه.

دکتر غیاثی:
به نام خدا .من تشکر میکنم از مسئولین محترم سمینار که
یک قسمت درنظر گرفتند برای بررسی تأثیرات سیالب و عوامل
و مخاطرات طبیعی بر زیرساختهای آبرسانی و آب و فاضالب .به
نمایندگی از کمیته زیرساختهای کمیته ملی سیالب ،یک سری
اطالعات را بهصورت خالصه خدمتتان عرض میکنم .کارگروه
زیرساخت کمیته ملی سیالب جمعاً هفت عضو داشت که اسامی
آنها را مالحظه میکنید .آقای دکتر آقا کوچک ،سرپرست و رئیس
کارگروه بودند .من و  ۶نفر دیگر نیز از اعضا بودیم .کار تقسیمبندی
شده بود بین این هفت نفر .مسئول بحثهای مربوط به آب و
فاضالب آقای دکتر حقیقی همکار ما از دانشگاه چمران اهواز بودند
که نتوانستند تشریف بیاورند ،بههمین دلیل من خدمتتان هستم.
لذا ممکن است من خیلی از جزئیات در مورد این بخش را نتوانم
خدمتتان بگویم .کلیاتی است که توضیح میدهم اگر سؤالی هم
بود تا جایی که بتوانم در خدمتتان هستم .ما عالوه بر  ۷نفری که
در کمیته اصلی بودیم ،یک نفر مشاور کارگروه و  ۱۶نفر اعضای
هیئت علمی دانشگاههای استانهای مختلف هم بودند که
مسئولیت بررسیها در خود آن استان و جمعآوری اطالعات و
تحلیل آنها را تا حدی بهعهده داشتند و همینطور  ۸نفر هم
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کارشناس ارشد بودند که مجموعه این مسائل را بررسی و گزارش
کردند .در رابطه با کارهایی هم که ما انجام میدادیم بگویم که
صرفاً مربوط به آب و فاضالب نبود .لیستی که میبینید تقریباً
همه جنبههای عمرانی را شامل میشود ،موظف بودیم بررسی
کنیم و تأثیرات سیل را بر آنها ببینیم .حتی بحثهایی مثل
کشاورزی و بررسی ساختهای کشاورزی مسئولیتش با ما بود.
میشود گفت خیلی وسعت کار زیاد بود و حدود شش ماه این
کارگروه کار کرد تا بتواند نتایج قابلقبولی جمعآوری و گزارش
کند .دو تا از آنها یعنی تأسیسات آبی و تأسیسات آب و فاضالب
مربوط میشود به این کنفرانس که من خالصه خدمتتان عرض
میکنم .ما منابع اطالعاتی و بررسیهایمان این چهار مورد بود
که عبارتند از :گزارشات رسمی و مکتوبی که از دستگاههای
اجرایی میگرفتیم ،گزارشهای معتبری که از رسانههای مختلف
جمعآوری میشد ،بازدیدهای محلی که هم کمیته مرکزی و هم
اعضای استانی داشتند و بحثهایی هم که در جلسات فنی در
جاهای مختلف مطرح و یادداشت میشد .این نمونهای از
توضیحاتی است که در گزارش نهایی کارگروه ذکر شده است .من
فقط برای اطالع میگویم .اگر دوستان دقت کنند تعداد
روستاهایی که مشکل داشتند فرض کنید در استان گلستان ذکر
شده خساراتی که وارد شده است در کدام شهرها بیشتر بوده است
مقادیر و مبالغ خساراتی که وارد شده است و امثال اینها .تمام
اینها با جزئیات در گزارش ذکر شده است که من نمیرسم وارد
آن شوم ولی بهصورت نمونه تعدادی از خساراتی که وارد شده را
خدمت دوستان میگویم.
یکی از ایستگاههای پمپاژی که در استان لرستان بود ،ایستگاه
پمپاژ جایدر است که در حال تکمیلشدن بود .یعنی چند ماه پس
از سیالب قرار بود که بهرهبرداری شود و هزینه زیادی هم شده
بود .این عکسی که میبینید مربوط به آبان  ۹۷است .یک عکس
هوایی سیالب است که از دو مسیر آمده است و از کنار این ایستگاه
رد شده است .یکی مسیر آبی رنگ است که میبینید خسارت
خاصی وارد نکرده است و یکی مسیر قرمز رنگ .حد فاصل بین
این دو مسیر یک دیوار بتنی بود .مسیر قرمز رنگ منجر به خرابی
کلی سازه ایستگاه و تجهیزات آن شده است .در اسالید بعد
میبینید که تقریباً قسمت سازهای سه-چهار ماه پس از اسالید
جمعآوری شده است و این وضعیتی است که میبینید .این مسیر
آبی رنگ و این هم مسیر قرمز رنگ .برای آبی که از این جا وارد
شده ،کافی بود که دیوارهای ساخته شود و پیشبینی شود که آب
نتواند به اینجا نفوذ کند .آبی که وارد شده است با ایجاد
گردابههای شدید و آبکنی زیر پی و ورود به قسمت پمپاژها باعث
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شده که کل ایستگاه از حیز انتفاع ساقط شود.
در مورد خساراتی که به تصفیهخانهها وارد شده است ،بهعنوان
نمونه در شهر سوسنگرد میبینید که کل حوضچهها زیر آب
رفتهاند .در شهر گوریه استان خوزستان و همینطور در شهر
کارون .سیالب در خوزستان و گلستان بهصورت مانداب مشکل
ایجاد کرده است یعنی تراز آب باال آمده است و کلیه سیستمهای
آب و فاضالب بهخاطر عدم عملکرد هیدرولیکی از کار افتادهاند.
در حقیقت یک شکست هیدرولیکی اتفاق افتاده است .ولی در
بعضی جاها شکست سازهای بود؛ مثل استان لرستان که سیالب
بهخاطر جریان آن توانسته است باعث خرابی در تأسیسات انتقال
و خدماترسانی آب و فاضالب شود.
این بهعنوان نمونه شکست خط انتقال آب به مخزن شهر پل
دختر است که میبینید بهخاطر جابجایی خاک در اثر سیالب لوله
شکسته است .باز در این اسالید میبینیم که شکستگی در این جا
اتفاق افتاده است ،بهخاطر جریانی که به لوله خورده است و خاک
را هم حرکت داده و شکست سازهای رخ داده است .باز میبینید
که بهخاطر رانش خاک ،لولهای که پایین این قسمت بود کالً از
بین رفته است و مشکلی ایجاد شده است .این بهعنوان نمونه ،خط
انتقال آب پل دختر است که از چاههایی که در باالدست آن
ساخته شده است آبرسانی میشود که حدود  ۲کیلومتر خط
انتقال تخریب شده است و حدود  ۱۳کیلومتر هم بهصورت موردی
خرابی بهبار آمده است .باز در تأسیسات شبکه فاضالب در اغلب
شهرهای استان خوزستان مشکل داشتیم .آب وارد سیستم شبکه
جمعآوری شده است .آن قسمتهایی که مربوط به پمپاژ فاضالب
بود در طی چند روز مشکل ایجاد کرده است .مشکالت را هم
میدانید .همانطور که آقای دکتر گفتند در خصوص آب موقعی
که سیالب میآید یا هر حادثهای اتفاق میافتد ،وقتی آب تأمین
نشود ،هم مسائل معیشتی و هم مسائل سالمت برای مردم بهوجود
میآید .یعنی اگر آب خوب نتوانیم تأمین کنیم ،این مشکالت
وجود دارد .در خصوص فاضالب اگر نتوانیم خوب آن را جمعآوری
کنیم بحثهای زیستمحیطی بهوجود میآید .مانند آنکه در
خوزستان دیدیم .تا چند روز در بعضی مناطق بوی شدید فاضالب
و جمعشدن پسابها و فاضالبها در سطح شهر مشکالت
عدیدهای ایجاد کرده بود .باز در این عکس ،ایستگاه پمپاژ فاضالب
شهر پل دختر را میبینید که حدود  ۹۰درصد تخریب شده است.
این هم عکسی از استان گلستان که در اثر باال آمدن سطح آب،
کل سیستم جمعآوری آبهای سطحی از حیز انتفاع در آن مدتی
که سطح آب باال بوده ساقط شده است .این جدولی است که در
گزارش ما قابل مشاهده است و بر اساس اطالعات اعداد و ارقامی
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همه ما از مدیریت ریسک در زندگی استفاده میکنیم ،اما به
صورت ناخودآگاه .ولی در مدیریت و برنامهریزیهای مقیاس ملی
شاید این قضیه مقداری مورد غفلت واقع شده است .االن یک
بحثی است به اسم توسعه ریسکاندیشانه که با آن کارهایی که ما
از قبل کردهایم مقداری متفاوت است .فرقش هم این است که ما
قبل از آنکه دست به هر تصمیمی در توسعه بزنیم باید فکر کنیم
که عواقب بلندمدت این تصمیم چه خواهد بود .یک مثال آن ،که
مربوط به موضوع این جلسه هم میشود بحث استفاده از منابع
آب است .ما قبالً این منابع آب را بهصورت بیرویه استفاده کردیم
برای اینکه میخواستیم در کشاورزی تولید را باال ببریم و خودکفا
شویم .ولی االن مشکلی که با آن مواجه هستیم بهطور مثال این
است که خیلی از منابع آب زیرزمینی ما خیلی به اعماق رفتند و
یک تهدید جدی برای کشور ما است .در مورد سوانح هم این نگاه
ریسکاندیشانه مسئلهای است که باید خیلی سریع وارد کارهای
ما شود .قبالً اثرات آن خیلی کم بود .شاید بسته به تأثیر افرادی
بود که در این زمینه آگاه بودند و در قسمتهای مختلف حکمرانی
کشور را در دست داشتند و بهصورت موضعی توانستند کمک
کنند .ولی فکر میکنم سیلی که رخ داد در ابتدای سال جاری
یک تلنگر خیلی جدی بود که ما باید نگاهمان را از توسعه سنتی
و متکی بر ساختوساز یک مقداری فاصله دهیم و به عواقب
کارهایی که انجام میدهیم فکر کنیم و این چیزی نیست جز
داخلی کردن مدیریت ریسک در عرصه تصمیمگیری کشور.
در زمینه زیرساختهای آب و فاضالب که یک سیستم است
یعنی متشکل از یک شبکه است که هستههایی دارد و رابطههایی
دارد ،ما دو نگاه کلی میتوانیم داشته باشیم .اولین نگاه کلی ما
این است که ارزشی که این تأسیسات و زیرساختها در جلوگیری
از بروز سوانح دارند ،مثالً مدیریتی که در مورد آب رودخانه داریم
که تبدیل به سیل نشود یا نوع ساختی که در سدها و سیستمها
داریم که اگر زلزله با شدتهای مختلف رخ داد این سازهها بتوانند
مقاومت کنند و خودشان باعث سانحهای جدید نشوند .مرحله دوم
ریسک ،خدمترسانی این تأسیسات به افراد و بخشهای دیگر
اقتصاد است که این دو موضوع را باید مدنظر داشته باشیم.
کارهایی شده است از جمله بر روی زیرساختها در کارگروه ما.
من فکر میکنم در طول پنل بتوانیم در سر جای خودش مورد
بحث قرار دهیم ولی نقطهنظری که من از آنجهت میخواهم
نزدیک شوم به بحثی که در این جلسه امروز خواهیم داشت این
است که یک نگاه سیستمی و برقراری مدیریت ریسک با تمام
المانهایی که خوشبختانه در دانش بینالمللی مدون شده است
در کارهای خودمان است ،در ساخت و سازهای خودمان است ،در

که سازمانهای مربوطه دادهاند ،تمامی خسارات وارده جمعآوری
شده است .مجموع خسارات آب و فاضالب استانهای مختلف
 ۲۳۰۰میلیارد تومان بود ،که مبلغ قابلتوجهی است در مقایسه با
بقیه خسارتها به بقیه تأسیسات و زیرساختهای کشور .این دو
منحنی پایچارت هم میتواند به ما بگوید که بهعنوان نمونه حدود
 ۲۵درصد خسارتها مربوط به استان خوزستان است که اغلب در
اثر مانداب و انباشته شدن آب بود .در این چارت سمت راست هم
که میتوانید ببینید حدود  ۱۳/۸درصد خسارتهای مربوط به آب
و فاضالب بود به جز خسارتهای مربوط به ایستگاههای پمپاژ
قسمتهای مختلف ،فقط به شبکههای توزیع و تجمیع آب و
فاضالب و تصفیهخانههای آنها مربوط است .حاال یک سری
اسالیدهای دیگر هم وجود دارد که احیاناً اگر بعدا الزم شد من
خدمتتان هستم .خیلی ممنون.
مهندس قانع:
خیلی متشکر از آقای دکتر غیاثی .اگر آقای دکتر معتمد آماده
باشند انشااهلل استفاده کنیم از فرمایشات ایشان در خصوص
مدیریت ریسک سوانح طبیعی.

آقای دکتر معتمد:
عصر همه شما بهخیر .خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید
و در این همایش شرکت کردید .من بهعنوان دبیر هیئت کارگروه
مدیریت ریسک و بیمه با هیئت ملی سیالب همکاری داشتم .آقای
دکتر ذوالفقاری در حقیقت مدیر این کارگروه بودند و همکاران
دیگری شامل تخصصهای مدیریت ریسک ،سازه ،مخاطرات
طبیعی بیمه در کارگروه بودند که به ما کمک کردند .نتایج کار ما
در گزارش خواهد آمد .جزئیات زیادی هست که شاید هر کسی
عالقهمند باشد و از نقطهنظر خودش نگاه کند .ولی چیزی که من
فکر میکنم مهم و مفید باشد برای این همایش و من مایل هستم
که در مورد آن صحبت کنم ،بحث مدیریت ریسک بهعنوان یک
چتر بزرگ و مدیریت ریسک سوانح بهعنوان قسمتی از این چتر
بزرگ است.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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است یا عدم مدیریتهایی روی آن انجام شده است .چه
درسآموختههایی ما برای بعد خواهیم داشت و چه پیشنهاداتی
را میتوان برای مواجهه با سیلهای بعد داشت .اصالً اینکه چرا
این اتفاق افتاد؟ اگر ما این وضعیت نوسانات اقلیمی را نداشتیم
شاید کمتر از سیل آسیب میدیدیم .ما تقریباً یک دهه خشکسالی
و کمبود آب را طی کرده بودیم باورمان نمیشد که با چنین سیلی
مواجه شویم .طبیعتاً نوسانات اقلیمی یعنی همین ،یعنی اینکه ما
از میانگینها دور میشویم و به حدود کرانهای نزدیک میشویم.
یا سیل را تجربه میکنیم یا خشکسالی را تجربه میکنیم .در
حقیقت این اثرات نوسانات اقلیمی است که دارد ایجاد میشود.
تعرض کردیم به حدود منابع آبیمان ،به رودخانههایمان ،به
دریاچههایمان ،به تأسیساتی که در حقیقت فکر میکردیم دیگر
آبگیری نخواهند شد ولی شد .نه تنها آبگیری شد بلکه سیالبی
هم شد .سازههایی که در تقاطع میساختیم سازههایی بود که با
این فرض ساخته میشد که اینجا آب نخواهد آمد .آبگذرهایمان،
تأسیساتمان همه اینها براساس یک شرایط خشکی طراحی و
اجرا شده بود که بعد متوجه شدیم که نه ،اینها در معرض سیل
قرار دارند .من خیلی خالصه خدمتتان بگویم که این تجربهای که
در سیل اسفند  ۹۷و فروردین  ۹۸بود کلکسیونی از تجربیات بود.
یعنی اگر من چهار استان اصلی که سیلگیری شد را نام ببرم،
خوزستان ،لرستان ،گلستان و سیل شهر شیراز را هرکدام
تجربیاتی داشت .همکاران محترم آقای دکتر غیاثی اشاره کردند
که بعضی از آنها آب مانده بود و بعضی از آنها سیل گلآلوده
بود و بعضی از آنها ترکیبی از اینها بود .همه اینها در کنار
همدیگر به ما درسآموختههایی را میدهند که ما در مقابل این
نوع حوادثی که ممکن است حتی در سالهای آینده هم اتفاق
بیفتد یک نسخه نمیتوانیم بپیچیم .در بحث سیل گلستان بحث
بهرهبرداری از تأسیسات یک بحث عمدهای بود که خیلی خوب
نتوانستیم از تأسیسات آبیمان بهرهبرداری کنیم .در لرستان دبریز
فلو خیلی اذیت کرد .یعنی در معموالن پلدختر ،تأسیسات را اصالً
گل گرفته بود ،آب نگرفته بود .بعداً این موضوع بهرهبرداری از
شبکههای آب و فاضالب و تصفیهخانهها را بهطریق دیگری مختل
کرد .تخریب نشد ولی از گل پر شده بود .سیل شیراز یک سیل
کامالً دستساز بود .یعنی  ۲۸میلیمتر بارندگی در طول  ۲ساعت
واقعاً بارندگی خیلی زیادی نیست .ولی تعرض به مسیر رودخانه و
مسیرهای طبیعی باعث شد که در ظرف دو یا سه ساعت  ۲۲نفر
کشته شوند .هیچکدام از سیلهای دیگر آنقدر کشته نداد ولی
در شیراز این تعداد کشته را داد .من برای اینکه بحث باز شود
میخواهم بگویم که تجربههایی که در شهرهای مختلف و

استفاده از زیرساختهای خودمان است .این نگرشی است که من
امروز تمایل دارم که از آن استفاده کنم و بحث را از این طریق
جلو ببریم .من در ادامه این بحث در خدمت شما هستم .خیلی
ممنون که در این همایش حضور پیدا کردید و این بحث را داغ
کردید.
مهندس قانع:
من دعوت میکنم از آقای دکتر صفوی که خدمتشان باشیم
برای ارائه مطالبشان.

دکتر صفوی:
به نام خدا .عرض سالم خدمت کلیه حضار محترم و پنل که
موضوع بسیار مهم و قابل احساسی را در این همایش مطرح
کردند .بحثی که تحتعنوان شهرهای تابآور ،تأسیسات تابآور،
سازههای تابآور ،چند سالی است که در محافل علمی و
دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مطرح میشود بحثی است که در
راستای توسعه پایدار است .یعنی یک بخشی از توسعه پایدار بحث
شهرهای پایدار ،تأسیسات پایدار یا تابآور است .اینها ممکن
است با انواع سوانح همانطور که آقای دکتر معتمد فرمودند مواجه
شوند .سؤال این است که تا چه اندازه اینها میتوانند پایدار بمانند
و به خصوص چون بحث سیل را ما آخر سال پیش و امسال تجربه
کردیم ببینیم که چه درسآموختههایی و چه دستاوردهایی از این
سیل حداقل روی تأسیسات آبیمان داشتیم .کارگروهی که در
حقیقت من در کارگروه ملی عضو آن بودم کارگروه هیدرولوژی و
مدیریت آب بود .قطعاً گزارش اول آن را که گزارش روایت سیل
بود و  ۱۲۲صفحه بود به  pdfآن ،همه دسترسی دارند و منتشر
شده است .دو گزارش  ۲و  ۳دارد که بحث تجزیه و تحلیلهایش
گام  ۲بود که باالخره چه کارهایی میشد انجام شود ولی نشده
است و چه کارهایی اشتباه انجام شده است .این بهعنوان تجزیه و
تحلیل وقایعی بود که دستگاههای اجرایی در مواجهه با سیل
داشتند و بخشی از آن هم طبیعتاً مربوط به آب و فاضالب بود.
نهایتاً آن چیزی که خیلی مهم است گزارش سوم است که
درسآموختهها و پیشنهادات است .یعنی آنکه بخشهای مختلف
سیستم ما با سیل کاستیهایی داشته است ،نارساییهایی داشته
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دارند ولی اجرا نمیشوند و بعضی جاها راجع به اینکه همه این
موارد هست ولی نظارت خوبی بر اجرا نبوده است .از جنبههای
مختلف کارگروهها راجع به این موارد پرداختند و کارگروه
زیرساخت هم مثل خیلی از کارگروههای دیگر وقتی به بحث
تابآوری رسیده است ،اول تابآوری را تعریف کرده است که اصالً
تابآوری یک زیرساخت بهچه معنی است .همانطور که دکتر
صفوی هم اشارهای به این موضوع فرمودند کالً دو گزارش قرار
است منتشر شود .یکی از آنها که ما به شوخی میگوییم حالت
حلالمسائل دارد ،سؤال یک جواب یک ،سؤال دو جواب دو ،تا
 ۱۱۰سؤال .البته االن تعداد سؤاالت بیشتر شده است تا ۱۲۵
سؤال االن داریم .گزارش دوم که با همان روایت سیل شروع
میشود بخش اعظم آن همین بخش تحلیل و ارزیابی و
آسیبشناسی است که در بخش آسیبشناسی ،مقررات و
استانداردها ،آییننامهها ،دستورالعملها ،فصل مفصلی را بهخود
اختصاص دادند و همانطور که توسط سایر عزیزان اشاره شد،
میشود گفت که گل اصلی کار و محصول اصلی آن دو بخش آخر،
گزارش سنتز است که یک بخشی از آن درسآموختههاست و یک
بخشی از آن هم بخش پیشنهادات و توصیهها است که خیلی
مفصل است .از کارگروهها خواهش کردیم که اگر ممکن است
اولویتبندی کنند که ما بتوانیم بر اساس اولویتبندی کار را پیش
ببریم .ولی معموالً طبقهبندی که تا حاال در گزارش سنتز شده
است ،عمالً به ساختار و سازمان ،که آقای مهندس قانع هم با این
موضوع شروع کردند ،پرداخته است .یعنی توجه هیئت به این بوده
است که هرچیزی جای خودش ،ولی ساختار و سازمان هم خیلی
مهم است .این که اصالً جایگاه مدیریت بحران در کشور چیست؟
وضعیت قانون چیست؟ تعطیلی که داشته است ،چهار پنج سالی
در مجلس معطل بوده ۱۵ ،سالی که الیحه صندوق بیمه معطل
بوده است ،وضع فجیع بودجه مدیریت بحران و الی آخر ،آنها هم
بخشهایی از کار است ولی اصالً گزارش هم با همین شروع
میشود .بخش ساختار و سازمان ،رویهها و بودجهها و بعد دیگر
بحثهای مربوط به قانون و مدیریت و استانداردها ،بعد از آن است.
بعد بحثهای مربوطه به تجهیزات و تکنولوژی و رویهها و الی
آخر .همانطور که عرض کردم دو بخش آخر آن هم بحث
درسآموختهها است .حاال شاید آقای دکتر غیاثی هم توصیهها و
درسآموختههایی که کارگروه زیرساخت در زمینههای مربوط به
شبکه آب و فاضالب داشتند هم آماده کرده بودند که احتما ًال
دیگر فرصت نشد که ارائه کنند .من هم دیگر بیشتر راجع به آن
صحبت نمیکنم .امیدوار هستم که این پنج دقیقهها کمکی باشد
برای آنکه از نظرات و راهنماییهای شما بیشتر استفاده کنیم.

استانهای مختلف این سیل داشت با همدیگر متفاوت بود و در
ادامه هم انشااهلل خدمتتان خواهم بود .خیلی ممنون.
مهندس قانع:
خیلی ممنون از آقای دکتر صفوی ،دعوت میکنم از آقای
دکتر بنیهاشمی از مطالبشان استفاده کنیم.

دکتر بنیهاشمی:
عرضم به حضورتان که من هم افتخار دارم که در این هیئت
در کارگروه تلفیق خدمت عزیزان هستم و ترجیح میدهم که اگر
اشکالی نداشته باشد در بخش پرسش و پاسخ مشارکت داشته
باشم .ولی بد نیست که خدمتتان عرض کنم که در این هیئت،
 ۱۵کارگروه تخصصی وجود دارد که  ۱۱۰سؤال را باید جواب
دهند .این لفظ تابآوری که آقای دکتر صفوی هم فرمودند به
دالیل مختلف طی این  ۱۱۰سؤال زیاد تکرار شده است ولی بیشتر
از همه کارگروه زیرساخت که آقای دکتر غیاثی به زحماتشان
اشارهای کردند به این بحث پرداختند ،بهطور خاص زیرساختهای
آب و فاضالب کشور .ولی همانطور که آقای دکتر معتمد توضیح
دادند در بحث مدیریت ریسک هم کارگروه مدیریت ریسک بهطور
خاص به سؤالی راجع به جایگاه مدیریت ریسک در توسعه
سکونتگاهها و زیرساختها پاسخ دادند که آنهم باز بهنوعی
شبکههای آب و فاضالب و تصفیهخانهها ذیل آن قرار میگیرند.
همینطور به بحثهای بیمه زیرساختها ،نسبت نظام فنی اجرایی
کشور و مدیریت ریسک که در بحث طراحیها و اجرا است .از نظر
طبقهبندی کارها ،کارگروه شهرسازی و معماری هم به این بحثها
پرداخته است ،در بخش سکونتگاهها و اینکه خود سکونتگاهها
با شبکههای آب و فاضالب بخشی از بررسیهای آنها است.
اگر از بعد استانداردها و دستورالعملها نگاه کنیم میبینیم
که کارگروههای مختلفی بهاین بحثها و به جنبههای مختلف این
استانداردها و دستورالعملها پرداختهاند .بعضی جاها راجع به
فقدان آییننامهها و دستورالعملها صحبت کردند ،بعضی جاها
راجع به اینکه آییننامهها وجود دارند ولی کفایت الزم را ندارند،
بعضی جاها راجع به اینکه آییننامهها وجود دارند و کفایت هم
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تولید و کاهش تولید آب بهدلیل خروج تصفیهخانه از مدار را
داشتهایم که تعداد آن و واحدهایی را که اینجا اتفاق افتاده است
را مشاهده میفرمایید و تصفیهخانههایی که میانگین کدورت آب
تصفیه شده بیش از حد مطلوب را داشتهاند و تصفیهخانههایی که
بیشتر از حد مجاز آب را تصفیه کردند.
جدول بعدی شامل اقداماتی که همکاران ما انجام دادند در
بخش آبگیری و کاهش دبی آب ورودی ،تغییر محل برداشت آب،
قطع موقت برداشت آب ،مرمت خط انتقال ،مرمت آبگیر ،استفاده
از مخزن پیش تهنشینی و پیش گندزدایی ،تغییر نوع ماده منعقد
کننده در بعضی از تصفیهخانهها و نیز استفاده از کمک
منعقدکننده و تغییر غلظت منعقدکننده .افزایش اعالم شده
ذخیره مواد شیمیایی را داشتهایم .کاهش بار سطحی در بخش
زاللسازی و همچنین در بخش فیلتراسیون را داشتهایم .افزایش
تخلیه لجن را داشتهایم .تغییر دورههای شستشوی معکوس و
تعویض مصالح بستر را داشتهایم .مواد گندزدا در بعضی از
تصفیهخانهها را مجبور شدیم افزایش دهیم .افزایش زمان تماس
برای مواد گندزدا را داشتهایم .افزایش اعالم شده ذخیره گندزدا و
اقدامات ایمنی را داشتیم .اصالح سامانه جامع لجن و پساب را
داشتهایم .تأمین برق اضطراری ،جابجایی تابلوهای برق برای
حفاظت ،ایجاد سیلبند و بعضی از اقدامات مدیریتی ،تدوین
دستورالعمل بهرهبرداری در شرایط اضطراری و تدوین مدل آنالیز
ریسک را در بعضی از استانها و شرکتها داشتهایم.
از این جمعبندی و مستندسازی نتایجی گرفتیم .اینکه ۲۷
اقدام شناخته شده است که  ۳۵۳تکرار داشته است در طول مدت
بحران و اینکه حاال یک اقداماتی که ما بهدست آوردیم را من
اینجا طبقهبندی کردم مانند :افزایش تزریق مواد شیمیایی،
افزایش ذخیره و کنترل محصوالت شیمیایی .من از این موارد
میگذرم و با توجه به تجاربی که ما از این سیل اخیر و با توجه
به این مستندسازیها بهدست آوردیم موارد زیر حداقل شرایط
الزم برای مواجهه با سیلهای آتی است که عبارتاند از :اطمینان
از باالتربودن سطح محل ذخیره مواد شیمیایی از سطح پیشبینی
شده برای سیل با دوره بازگشت  ۱۰۰ساله و همچنین محافظت
فیزیکی الزم برای جلوگیری از ورود آب به تأسیسات و تخریب
مخازن ذخیره ،پیشبینی مواد منعقدکننده موردنیاز برای دوره
سیل و دوره بازگشت به شرایط عادی ،مدیریت مناسب مصرف و
تأمین مواد شیمیایی در دوره بحران.
در خصوص مواد گندزدا هم بههمین ترتیب این است که ما
یک سری اقداماتی را باید انجام دهیم برای مواد گندزدا برای
سیلهای آتی .مورد دوم کاهش دبی آب خام ورودی و قطع موقت

مهندس قانع:
خیلی ممنون از آقای دکتر بنیهاشمی .قبل از آنکه وارد
پرسش و پاسخ شویم من درخواست میکنم از خانم دکتر تهرانی
که در حد  ۵دقیقه خدمتشان باشیم .یک گزارشی را از عملکرد
تصفیهخانههای آب در طی این سیل اخیری که در ابتدای سال
داشتیم ،دوستان زحمت کشیده بودند در حوزه معاونت
بهرهبرداری آب و فاضالب کشور تهیه شده بود که بد نیست
بتوانیم خیلی کوتاه البته در بحثهای تحلیلهای علمی از آنها
بهره بریم .البته موضوعات تحلیلی آن هنوز تکمیل نشده است.
ولی من درخواست کردم که خانم دکتر تهرانی لطف کنند حداقل
یک ارزیابی کلی از عملکرد تصفیهخانههای ما در مواجهه با این
سیالب خدمت شما ارائه دهند .بفرمایید.

خانم دکتر تهرانی:
سالم عرض میکنم و با تشکر از اینکه این وقت را به من
دادید .ما در معاونت بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور چون تعداد زیادی از تصفیهخانههای آبی که در حال
بهرهبرداری داشتیم در سیالب دچار مشکل شدند ،فرمهایی را
فرستادیم که شرکتها برای ما پر کنند و در واقع یک
مستندسازی انجام دادیم .اول آنکه تعداد تصفیهخانههایی که
متأثر از سیل بودند  ۴۷تصفیهخانه بود .ظرفیت اسمی آنها حدود
 ۵۰هزار لیتر بر ثانیه و تعداد شهرهای تحت پوشش  ۲۸شهر در
 ۱۴استان و تعداد تصفیهخانههای بزرگ  ۴۰تصفیهخانه بود که
لیست آنها را اینجا خدمتتان ارائه میدهم که در استانهای
مختلف بودند .حاال فقط استانهایی که درگیر سیل بودند نه ،در
بعضی استانهای دیگر که ما مشکالتی در تصفیهخانهها داشتیم،
مشکالتی که بهوجود آمده و اقداماتی که همکاران ما در
تصفیهخانهها انجام دادند را لیست کردهایم .در این جدول
تصفیهخانههایی را که از سیل متأثر شدند لیستش را مشاهده
میکنید .اثراتی که سیل بر تصفیهخانههای ما داشت در اینجا
طبقهبندی کردیم .کاهش دبی آب ورودی بود ،افزایش مواد معلق
ورودی تصفیهخانهها ،افزایش مصرف مواد منعقد کننده ،افزایش
مصرف آب برای بکواش صافیها ،خروج موقت تصفیهخانه از مدار
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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آبگیری است که در خیلی از تصفیهخانههای ما انجام شده است
که براساس این هم یکسری برآوردهایی شده است که چه
کارهایی الزم است انجام شود .من از اینها هم میگذرم و نکات
دیگر افزایش میزان شستوشو و بکواش صافیها است که برای
اینکه ما به کدورت استاندارد برسیم در خروجی تصفیهخانهها
مجبور بودیم که در خیلی از تصفیهخانهها تواتر شستشوی
صافیها را افزایش دهیم .همچنین ،جانمایی مناسب برای
تابلوهای برق و ابزار آبگیر ایستگاه پمپاژ تصفیهخانهها بود که ما
بتوانیم از شرایطی که درگیرش هستیم اطالع الزم را داشته باشیم.
مورد بعدی که انجام شده است بهاین صورت است که ما
جاهایی که واحدهای پیش تهنشینی داشتیم خیلی کمتر دچار
مشکل شده است؛ مثالً ما دو تصفیهخانه در تهران داریم
تصفیهخانه سه و چهار تهرانپارس که یکی از آنها واحد پیش
تهنشینی دارد و یکی از آنها ندارد .ما کامالً تغییر را در این دو
تصفیهخانه بهصورت ملموس حس کردیم .یکی که پیش تهنشینی
داشت چگونه با سیالب مواجه شد و آن دیگری که نداشت چهطور
مواجه شد .مصرف مواد بههمین ترتیب .حاال من چونکه وقت
نیست بقیه موارد را توضیح نمیدهم .فقط میخواهم بگویم که

این مطالعات ما نتیجهگیریاش این است که ما تصمیم گرفتیم
یک سری دستورالعملهای جدیدی بر پایه همین مستندسازیها
برای تصفیهخانهها تهیه کنیم که در مواقع اضطراری و بحرانها و
مواقع سیل و زلزله و یا هر چیز دیگری آمادگی الزم را برای
مواجهه با این پدیدهها داشته باشیم.
حاال بعضی از آنها را اگر من بخواهم خدمتتان بگویم ما در
بعضی از تصفیهخانهها ،واحد اختالط سریع را نداشتیم ،این ایجاد
واحد اختالط سریع خیلی مورد مهمی بود که اقدام کردیم که این
واحد حتماً ایجاد شود ،بعد ایجاد سامانه پیشهشدار و قطع
جریان ،پیشبینی نقاط برداشت قابلانعطاف آب خام ،ضرورت
تدوین و طرح واکنش در شرایط اضطراری ،ضرورت ارزیابی و
مدیریت ریسک ،ارزیابی صالحیت و توسعه صالحیت بهرهبرداران
از طریق آموزش و ایجاد سامانه پایش کنترل ملی و ایجاد شبکه
اطالعات و مدیریت دانش ،که برپایه همین مطالعاتی که انجام
شده ما در همین کارگروهی که داشتیم و این مستندسازی را
انجام دادند .مشغول تهیه یک سری دستورالعملها هستیم برای
مقابله با بحرانهای احتماًلی در آینده.

مهندس قانع:

بحث است که شهرها باید در مقابل سیل و زلزله تابآور باشند و
life lineها در شهرها بسیار مهم هستند .حاال دوستان کارها را
انجام دادند ،من هم شاید دارم بعضی از مطالب تکرار میکنم.
یکی از چیزهای بسیار مهمی که وجود دارد در ارتباط با بحث
مربوط به تابآوری شبکه آب و فاضالب در مقابل سیل ،شناخت
دقیق خود سیل است .یعنی واقعاً سیل را اگر خوب نشناسیم در
هر صورت نمیتوانیم خوب ببینیم که باید چهکار کنیم .این یکی
از آن بحثهای خیلی مهم است .مسئله بعدی این است که
تجاربی که ما در مورد سیلهای گذشته داریم که مشکل داشتیم
در ارتباط با آن شبکههای آب و فاضالب که مثالً بحث تأمین
برقش است ،بحث ساختمانهایش است ،بحث آن مخازن ذخیره

خیلی متشکر از خانم دکتر تهرانی .اگر که دوستان اجازه
بفرمایند وارد بحث شویم و پرسش و پاسخ را شروع کنیم.
آقای دکتر طالببیدختی:
بحث تعریف تابآوری که دکتر بنیهاشمی اشاره کردند
خیلی مهم است که بدانیم واقعاً تابآوری که میگوییم منظور
چیست .یکی از تعریفهای مهمش این است که هرچه سریعتر
سیستم بتواند برگردد به سرویس ،که یکی از آن تعریفهای
سادهاش است .با توجه به اینکه شبکه آب و فاضالب ،تصفیهخانه
آب و فاضالب ،جزء life lineهای شهرها هستند ،همینطوری که
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

78

سال پنجم ،شماره  ،3پاییز 1399

تابآوری زیرساختهای آب و فاضالب در شرایط بحران بهویژه سیالب

تصفیهخانهها بود نه اینکه سیل چه اثری روی آن گذاشته است.
اینکه چهطور مثالً تأمین آب اضطراری یا تأمین آب پایدار
میتوانسته کمک کند ،از این زاویه بیشتر تمرکز شده است ،ولی
اتفاقاً عمده تصفیهخانههای آب ما در باالدست است .یعنی ضمن
اینکه دارد از آب سطحی میگیرد ،کمتر دچار مشکل میشود.
خود شبکهها در معرض ورود گلوالی و پساب هستند که بهنظر
من احتماًل خسارتشان بیشتر است .این نکتهای که جناب آقای
دکتر فرمودند بهنظرم جای کار دارد .من هم گزارشی در این زمینه
ندیدم ولی حتماً این قابل انعکاس است که دوستان یک ارزیابی
در این حوزه هم داشته باشند.

مواد شیمیایی ،بحث ابزار دقیق و کنترل الکتریکی ،بحث آبگیرها،
بحث شبکه توزیع ،بحث مخازن ذخیره ،بوستر پمپها و پمپها،
بحث تصفیهخانه آب ،بحث تصفیهخانه فاضالب ،بحث lift station
و نهایتاً تأسیسات باالدستی.
در تمام این زمینهها نیاز است ما بدانیم که آن سیل در تجربه
گذشته به این تأسیسات خسارتی رسانده یا نه و یکجوری واکاوی
و آسیبشناسی انجام دهیم در ارتباط با assetها یا داراییهایی
که داریم ،در ارتباط با کلیه این تأسیساتی که به آنها اشاره کردم
و بعد نهایتاً مشخص کنیم که اقدامات اصالحیمان چگونه است؟
اقدامات اصالحی را باید مشخص کنیم و نهایتاً برای پیادهکردن
اقدامات اصالحی با مشخصکردن اولویتها برنامهریزی کنیم.
اولویت این است که درهر صورت بعضی موارد را باید سریع انجام
دهیم .حاال بعضی از آنها را با زمان جلو ببریم .مهم این است که
مثالً ببینیم با چه سیلی و با چه دوره بازگشتهایی ما مشکل پیدا
میکنیم و بنابراین راهکارمان چه میتواند باشد؟ حاال بحث سیل
فقط بحث جریان آب نیست و رسوب هم هست .یعنی خود رسوب
هم موردی است که میتواند خسارتهای عمده بزند و نیاز است
که درهر صورت ارتفاع یا تراز تمام سازههای مربوط در ارتباط با
سیل با دوره بازگشتهای مختلفی که داریم ،درنظر بگیریم .مثالً
در گذشته ،با  ۱۰۰ساله مشکل داشتیم شاید االن نیاز است سیل
 ۵۰۰ساله و  ۱۰۰۰ساله را حتماً ببینیم .حاال یکسری راهکارها
برای هرکدام از این زمینهها وجود دارد که بیشتر از این سرتان را
درد نمیآورم .خیلی ممنون.

مهندس قانع:
آقای مهندس هنری بفرمایید.
مهندس هنری:
به نام خدا .با تشکر از هیئت رئیسه در خصوص این مسئله
بسیار مهم که در سطح کشور مطرح کردند و از دیدگاههای
مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند .آقای دکتر غیاثی مطرح
کردند که خسارت ناشی از سیل ما ۲۳۰۰ ،میلیارد تومان بود.
(فقط در تأسیسات آب و فاضالب!) بله فقط در تأسیسات آب و
فاضالب ،حاال قطعاً برای سایر تأسیسات زیربنایی بهمراتب خیلی
بیشتر حتی تا  ۱۰برابر این مقدار ممکن است .اجازه بدهید
مهندس که فقط عددی را بگویم خدمت شما که آقای وزیر محترم
کشور در مصاحبه خود در فروردین اعالم کردند .در یکی از
مصاحبهها گفتند که  ۳۵۰۰۰میلیارد تومان خسارت برآورد
کردند .حاال دوستان سؤال اینجاست که آیا ما در این مملکت
این همه مهندس مشاور ،این همه اساتید دانشگاه ،این همه
دانشجوهای در سطح دکتری و فوق لیسانس داریم که در هر
دانشگاه ،هم خوشبختانه در هر استانی یکی دو دانشگاه شاید هم
بیشتر وجود دارد ،آیا یک نظامی نباید داشته باشیم که روی این
مسئله مطالعه شود .حوضههای آبریز همه شناخته شدهاند و
میتوانند مدلسازی کنند و تأسیساتی که در شهرها و جاهای
مختلف مراکز شهرها و روستاها ،صنایع و همه اینها است،
موقعیتش تماماً مشخص است و کامالً میشود این را شناخت و
پیشبینی کرد .همانطور که خانم دکتر اشاره کردند و گفتند که
 ۲تا تصفیهخانه در تهران داریم که یکی پیش تهنشینی دارد یکی
ندارد .آن که دارد خوب عمل میکند ،پس بنابراین آن طراح و
مشاوری که اینکار را پیشبینی کرده است یک وسعت نظری
داشته است که توانسته احتمال دهد که یک موقعی ممکن است

مهندس قانع:
خیلی متشکر آقای طالببیدختی.
دکتر صرافزاده:
به نام خدا ،تشکر میکنم از همه دوستان که زحمت زیادی
کشیدند .البته من چون ارائه خوب خانم دکتر تهرانی خیلی با
جزئیات بود که دقیقاً مطالب را ریز کرده بودند و حاال بحث
تابآوری را که باز کرده بودند در نهایت راهکارهای مناسب هم
بههرحال پیشنهاد کرده بودند .اوالً میخواستم ببینم آیا اینکار را
که برای تصفیهخانه آب انجام شده برای تصفیهخانههای فاضالب
هم انجام شده یا نه( .اطالعی ندارید؟ آقای دکتر شما چطور؟)
مهندس قانع:
فکر نمیکنم .من هم هیچ گزارشی را در این حوضه ندیدم؛
چون بیشتر نگاه این ارزیابی و مطالعات تمرکزش بر عملکرد خود
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ولی جاهایی که در حاشیه سیل بودند ،تولیدات کشاورزی که
امسال افزایش پیدا کرد بهخاطر آورد سیلی بود که اتفاق افتاد.
یعنی اگر اینها را کنار هم بگذارید ،یک صحبتی را آقای دکتر
اردکانیان اشاره کردند که ما آورد پولیمان از سیالب ،چیزی
حدود  ۴میلیارد دالر بود .یعنی اگر شما آن  ۴میلیارد دالر را
مقایسه کنید با  ۳۵۰۰۰میلیارد تومان میبینید که تقریباً به لحاظ
مالی اینها با هم میخوانند .یعنی میخواهم بگویم این قسمت را
هم ببینیم .ولی بحث شما کامالً درست است .آن بحث ساختارها،
نظامنامهها همگی نیاز به بازبینی دارند .خیلی ممنون.

کدورت خیلی باال رود و حوضه آبریز کدورتش سیالبی شود.
بنابراین این میخواهم بگویم که ما با آماری که داریم خوشبختانه
االن  ۵۰سال شاید هم بیشتر آمار بارندگیها در سطح کشور وجود
دارد .شدت و مدت آنها و کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی هم
انجام شده است در دانشگاهها ،در ادارات مربوطه و غیره .بنابراین
میشود این مسائل را پیشبینی کرد .منتها باید بهعنوان یک
خطمشی حداقل از این همایش استفاده کرد که واقعاً از این
پتانسیلها در جهت پیشبینی استفاده کنیم و نگذاریم یک اتفاق
بیفتد و خسارتی وارد شود که ببینیم تابآوری تأسیسات و
زیرساختهایمان چهطور شده است.
ما خیلی امکانات در بخش صنعت داریم .خیلی از
تأسیساتمان هست که میشود اینها را پایش کرد .مثالً فرض
بفرمایید در فالنجا برف میآید ،میگویند که تأسیسات برقش
قطع شده است .همین دیروز در رادیو میگفت ،یا سیل میآید در
یک موضع .ولی وقتی سیل همگانی آمد چه میشود؟ آن وقت
همه میمانیم چهکار کنیم و چهکار نکنیم و خسارتش را مردم
ببینند .من تشکر میکنم ،وقت شما را گرفتم .این مسئله را
میخواستم تذکر دهم .خیلی متشکر.

دکتر غیاثی:
من توضیح مختصر خدمت دوستان عرض کنم .آقای دکتر
بنیهاشمی در خصوص آییننامهها توضیحی دادند .در گزارش
کارگروه زیرساخت فکر کنم فصل ششم باشد یا هفتم اگر اشتباه
نکنم .ما علل مختلفی که باعث این قبیل مشکالت شده است را
ریشهیابی کردیم .خیلی متنوع بودند .من بهعنوان نمونه عرض
کنم ،ببینید ما یک کشوری هستیم که کشور بالخیزی هست
بدون تعارف ،یعنی سیل و زلزله داریم در جاهای مختلف .ما حدود
هر  ۱۵سال یکبار یک زلزله داریم متأسفانه ،که کشتههایش
عددی نجومی است نسبت به بقیه کشورها .ولی واقعاً چهقدر
دانشجویان مثالً کارشناسی عمران ما ،بحث مدیریت بحران زلزله
را میخوانند؟ یعنی وقتی زلزله میآید ما باید چهکار کنیم .یکی
از چیزهایی که بیش از همه مرتبط است با خسارات عمرانی،
مهندس عمران است .چند تا مهندس عمران داریم که اینرا بدانند
و یادگرفته باشند؟ اصالً تا بهحال یک درس  ۲واحدی در یک
دانشگاه داشتیم؟ نداشتیم .یعنی ما خیلی از مسائلمان ریشهایتر
است .یعنی از بحث آییننامهها که فرمودند ،بعضی موارد آییننامه
نداریم من نمونه بگویم .در زیرساختهای دیوارهای حائلی که
برای نگهداری ساحل رودخانه است ،کل آییننامه را خودم زیرورو
کردم ،یک جا گفته است اگر تراز آّب چه قدر بود این نکته را در
نظر بگیرید .اصالً به جریان آب هیچ اشارهای نکرده ،به بحث
آبشستگی و آبکنی با آن هیچ اشارهای نشده است .در سیل در
رودخانه هم آن مسائل وجود دارد.
ما آییننامه نداریم ،کم داریم ،آنهایی که داریم خوب اجرا
نمیشود ،آنهایی که اجرا میشود و طراحی میشود خوب نظارت
نمیشود .اینها همه کنار؛ مهندس مشاوری فرض کنید داریم که
وارد است و کار میکند و نظارتش هم خوب است .آیا مهندس
مشاور را درست پولش را میدهیم؟ االن مهندسین مشاور ما
تقریباً خیلیهایشان دارند در شرکتهایشان را میبندند .اینها

دکتر صفوی:
خیلی ممنون آقای مهندس هنری .ببینید کامالً درست است.
شما بحثهایی که آقای دکتر بنیهاشمی هم بهخوبی اشاره کردند
قسمت پیشنهادات گزارش ،بخشی از آن راجع به اندازهگیریها
است ،بخشی دیگر راجع به تجهیزات اندازهگیریها است که ما
االن نداریم ،بخشی راجع به مدلسازیها است ،بخشی راجع به
نظامنامهها و دستورالعملها است و بخشی هم راجع به ساختارها
است .یعنی اینها قطعاً با تجربهای که ما در این سیل بهدست
آوردیم ،نیاز به اصالح و تکمیل دارد و بعضی نیاز به تدقیق دارد.
ولی من حاال روی سکه دیگری از سیالب را هم میخواهم خدمت
شما بگویم که این سیالب خسارات در حد  ۳۵۰۰۰میلیارد هم
زده است ،ولی برکاتی هم داشته است .شاید حاال سخت بشود این
را برای کسانی که خانوادههایشان آسیب دیدند ،کشته شدند،
تعریف کرد که برکاتی هم داشته است .اگر آن روی سیالب را هم
ببینیم ،بسیاری از سدهای کشور که تراز آنها تا  ۵۰درصد هم
پر نمیشد ،تقریباً پر شد و بدنههای آبی مثل تاالبها که سالها
بود آبگیری نشده بود ،مثل هورالعظیم ،مثل شادگان ،مثل مهارلو،
مثل گاوخونی اینها آبگیری شد .تغذیه آب زیرزمینی صورت
گرفت .بحث تولید محصوالت کشاورزی ،نه آنهایی که در معرض
سیل بودند مثل خوزستان که بخشی از محصوالتشون از بین رفت،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ما یک نقشهای داریم که میدانید زیرساختها ،ساختمانها،
پراکندگی جمعیتمان نسبت به نقشه چهطورند .آن وقت حاال
تصمیمگیری میکنیم که چهکار کنیم که در برابر این مخاطره
که وجود دارد ،در آینده بودجهای که داریم را چهطور اولویتبندی
کنیم تا به بهترین نتیجه برسیم.

اگر اینطور شود چندسال طول میکشد تا دوباره بیایند و پا
بگیرند؟ خیلی از مشکالتمان را ریشهای اگر ببینید معلوم میشود
که خیلی مشکالت ما زیاد است و تمام اینها را در گزارش
نوشتیم .حاال شاید مستقیماً به خود زیرساخت مرتبط نیست ،ولی
این مهم است که زیرساخت را مشاور شما طراحی میکند،
پیمانکار شما میسازد .پیمانکار میسازد ،منتظر پول است ،کی
پول او را میدهیم .اینها مسائلی است که ما سعی کردیم ریشهیابی
کنیم و در گزارش هم منعکس است.

مهندس قانع:
خیلی متشکر ،من فقط یک نکته در تأیید فرمایشات دوستان
اشاره کنم .حاال مقایسهای را دکتر صفوی گفتند که ۳۵۰۰۰
میلیارد تومان که وزیر کشور میگوید خسارت خورده است ،وزیر
نیرو میگوید که  ۴۰۰۰۰میلیارد تومان سود بردیم .بهنظرم حاال
واقعاً امروز با  ۱۰درصد آن هزینهای که بابت این خسارت متحمل
شدهایم ،فکر میکنید نمیشود کاری انجام دهیم ،پیشگیری کنیم
و مطالعه کنیم؟ من یک مصداق واقعی را خدمت شما عرض
میکنم ،در پلدختر ،مدلسازیهای ریاضی که دوستان انجام
دادند ،مثل آن را اگر شما با یک دوره بازگشت  ۵۰ساله در مدل
اجرا میکردید و اینرا پیشبینی کرده بودید ،دقیقاً این اتفاقی که
افتاده بود قابل پیشبینی بود .خیلی کار سختی نیست و هزینهای
ندارد و چهقدر این مسئله میتوانست حداقل مسائل واحدهای
مسکونی یا تجاری که حاشیه این رودخانه بودند را حل کند؟
یعنی اینها بحثهایی هستند که بهنظر من خیلی اتکا کنیم و
بگوییم بله ،باران خوب است ،آب خوب است .بعد اینکه باالخره
 ۳۵۰۰۰میلیارد پول این مملکت بهخاطر یک مشکل ساختاری و
مدیریتی تحت تأثیر قرار میگیرد و این هزینه را به کشور تحمیل
میکند .دلیل اینها آن است که باز همان نقض قوانین و مقررات
یکی از بحثهایی است که الزامآور نیست که فردی که میخواهد
مجوز آن پروانه را صادر کند ،بگوید این کنار رودخانه است که
این حداقل مشاور شهرساز هم این است .ببخشید آقای مهندس
هنری باالخره خود این مشاور طرح را دادند که بر طبق آن این
مجموعه را داخل این شهر مشخص کردند .این فرد الزام نداشته
که یک دوره  ۵۰ساله را تحلیل کند و بگوید بههیچ عنوان اجازه
نمیدهم در طرح تفضیلی شما ،این ساختوساز در این حاشیه
انجام شود .همه اینها سیکلهایی است که واقعاً خیلی ارزان و
ساده میشود جلوی این خسارتها را گرفت.

دکتر معتمد:
خیلی متشکر از موضوعی که مطرح کردید .مسئلهای که به
من مربوط میشود بحث مدلسازی است .مدلسازی سوانح که
شما فرمودید ما دانش آن را داریم در کشور چرا کار انجام نشده
است که ما از آن استفاده کنیم؟ شاید یک دلیلش این باشد که
در سالهای گذشته ما سیل خیلی بزرگ و با این ابعاد نداشتیم و
یک مقداری اذهان عمومی حساس نبود روی این قضیه .برعکس
ما بهصورت منظم در بازههای چند دهه زلزله داشتیم که کلی
تلفات داده است و خسارات زیادی داشته است .رسانههای گروهی
پوشش دادند ،آگاهی مردم باال رفته و نتیجهاش هم این بوده که
تقریباً حول و حوش زلزله رودبار -منجیل  ۱۳۶۹و یک مقدار
بعدتر از آن یا همان حدود یک آییننامهای بهوجود میآید که
آییننامه طراحی ساختمان در برابر زلزله است و متخصصین جمع
میشوند و این آییننامه را با بهرهگیری از آییننامههای خارجی
جلو میبرند و تولیدش میکنند .ولی نکتهای که هست اینکه
بهعنوان یک پیشنیاز طراحی ،با روشهای ابتدایی یک پهنهبندی
از خطر زلزله در کل کشور بهصورت ملی ارائه میدهند و این
میشود مبنا برای طراحی ساختمانها در کل کشور .ما چنین
چیزی برای سیالب نداریم ،دانشش را داریم ولی چنین چیزی
نداریم .البته مدلسازی سیالب شاید یک مقدار سختتر باشد.
من در هر دو زمینه کار کردم .بهدلیل اینکه ما با سطح زمین
سروکار داریم و سطح در حقیقت محیط مصنوع سروکار داریم،
نیاز به دیتاهای بهروز و دقیق با رزولوشن خیلی خوب ،مثالً در
حد چند متر است .اینها هزینه میخواهد و احتیاج به
سرمایهگذاری ملی دارد .یعنی همانطور که ما آییننامه زلزله را
داریم و یک نقشه پهنهبندی زلزله طراحی شده است ،برای سیالب
هم باید یک تصمیمگیری ملی انجام شود و یک چنین پروژهای
انجام شود .آن وقت تازه این میشود نقطه ابتدایی مواجهه با خطر
سیل.
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نظر یکی از حاضرین:
خیلی متشکر .من نکتهای که میخواستم اشاره کنم این بود که
در واقع بحث نشست همانطور که خودتان مستحضرید بحث
تابآوری است .شاید کمترین اشارهای که به موضوع تابآوری
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شد برداشت من از این پنل بود و شاید استاد بزرگوار از مدعوین
و مهمانان اشارهای گذرا به تابآوری داشتند ،من اینرا خدمت
آقای مهندس قانع عرض کنم که در واقع ما تعاریف و مفاهیم زیاد
داریم .در بحث آسیبپذیری گفتیم ،آسیبپذیری را محاسبه
کنیم .آقای دکتر صفوی بحث توسعه پایدار را اشاره کردند که
توسعه پایدار را محاسبه کنیم ،ولی وقتی که ما گفتیم تابآوری،
حتما دلیلی داشته و قطعاً تعریف تابآوری یک شرایط خاصی را
در واقع نشان میداد که ما به تابآوری پرداختیم .دوستان به
بحث موضوع هوشمندی اشاره کردند که در واقع پاسخ سریع
است .باز وقتی که ما میگوییم تابآوری ،ویژگی تابآوری قطع ًا
همانطور که همه دوستانی که در این پنل هستند میدانند ،این
است که هم در شرایط اضطرار ،هم در شرایط عادی ما بتوانیم
تابآور شویم .اشاره فرمودند قبل از بحران ،حین بحران و بعد از
بحران ما میگوییم که بعد از بحران یعنی  Post Incidentهم در
ال
واقع در آن هست .شاید ما هیچ موقع به سنجش تابآوری اص ً
فکر نکردیم ،ما میگوییم مدیریت بحران در تأسیسات آب و
فاضالب ،پدافند غیرعامل در تأسیسات آب و فاضالب یا بحث
سیالب موضوعاتی که هستند ولی شاید مثالً در آن تحقیقاتی که
انجام شده است بحث در سالهای مختلف بوده که در واقع
 recover ،rapidity response ،resistance resource fullnessو
 redundancyاست و  ۴تا  Rرا مطرح کرده و اینها را ضربدر
ریسک ( ،)Riskیعنی یک  Rدیگر کرده است و گفته است در واقع
 ۵تا  Rرا درنظر بگیریم و میتوانیم  resilienceکه باز خودش R
است را بهدست آوریم .پس ما وقتی که در واقع راجع به تابآوری
صحبت میکنیم مفهومی است در گذار از مدیریت ریسک ،در
گذار از توسعه پایدار ،در گذار از بحث آسیبپذیری ،در گذار از
شرایط اضطراری ،در گذار از  adaptabilityو همه این مفهومها را
در واقع تابآوری در خودش دارد.
من یک نکته خیلی کوتاه هم اشاره کنم ،زمان هم گذشته .ما
در تابآوری همه ابعاد را میبینیم .قطعاً یک بحثش زیرساخت
است .در خود زیرساخت ما بحثهای اجتماعی را دیدیم .من
بهواسطه کار اجرایی که درگیرش بودم در بحث سیل امسال که
مطرح است ،در خود شهر تهران همانطور که میدانید مسائلی را
در حوضه آبریز کن داشتیم .بهطور مثال در پاییندست کن یک
روستایی داریم .شاید دوستان اسم آن را شنیده باشند یا نه ،به
اسم جهان آباد پایین ،که در همان لحظه مسئولین تصمیم گرفتند
که بهواسطه خساراتی که قرار بود ناشی از آن سیل وارد شود،
تخلیه انجام دهند .ولی مردم آن روستا در واقع نمیخواستند این
کار را انجام دهند و شاید هزاران بار به آنها تذکر داده شد که
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

آنجا را تخلیه کنند و اینکار انجام نشد .پس موضوعات اجتماعی
بسیار بسیار مهم است .من خواهش میکنم که در نگاهمان به
تابآوری ،حتماً بحثهای زیرساخت را ببینیم ،بحثهای اقتصادی
را ببینیم ،بحثهای اجتماعی را ببینیم .در واقع همه اینها را باهم
بتوانیم ببینیم.
من سؤال مشخصم از اساتید محترم این است ،چرا ما در واقع
مدل سنجشی مشخصی را در حوزه مطالعاتمان در بحث آب و
فاضالب در بحث تابآوری نداریم .االن دوستانی که در حوزه
شهرسازی هستند به جد دارند در بحث مدلهای سنجشی کار
میکنند و مدلهای سنجشی خیلی خوبی ارائه میدهند .ولی ما
متأسفانه وقتی میخواهیم راجع به تابآوری زیرساختها صحبت
کنیم ،میگوییم که ریسک را اینجور محاسبه کنیم .مثالً به
بحثهای آسیبپذیری خیلی پرداخته میشود ولی ما هیچوقت
به تابآوری نپرداختیم .خواهش میکنم که بهواسطه
آسیبپذیری که کشورمان دارد و مشکالتی که ایجاد میشود،
دوستانی که در واقع صاحبنظر هستند بتوانند روی مدلهای
سنجشی کار کنند و تابآوری را محاسبه کنند .خیلی متشکر.
مهندس قانع:
دست شما درد نکند .آقای دکتر بنیهاشمی یک توضیحی
بدهند.
دکتر بنیهاشمی:
حاال  ۱۱۰سؤالی که من خدمت شما اشاره کردم و رئیس
جمهور اعالم کردند که پاسخ داده شود را بگردید میبینید بخش
زیادی از سؤاالت مربوط به حوزه اجتماعی است و اگر ماه گذشته
اهواز تشریف داشتید که کارگروه اجتماعی آنجا ارائهای داشتند،
و مفصل به آن پرداختند ،بهنظر میرسد که بههرحال خود این
سیل هم یک فرصتی پیش آورده است که عالوهبر جنبههای فنی
و مهندسی و حتی اقتصادی ،به جنبههای حقوقی و اجتماعی هم
مفصل پرداخته شود .من آن روز با آقای دکتر فاضلی یک شوخی
میکردیم .ایشان در جمعبندی ارائه فرمودند که وقتش است که
دیگر به بحثهای اجتماعی توجه کنیم ،گفتم همین که از ۲۰
نفر عضو هیئت  ۳نفرشان جامعهشناس هستند نشان میدهد که
باالخره گویا توجه به مسائل اجتماعی به قول بچهها Already
توسط دولت شروع شده است .آن بخشی که راجع به مدلهای
سنجشی فرمودید ،اینها را من فکر کنم دوست دیگری توضیح
بدهند بد نیست .فقط من از فرصت سوءاستفاده کنم وقتی
میگوییم چرا مثالً پیش از این که سیل نمیآید بهآن نمیپردازیم
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و مطالعه نمیکنیم میتوانستیم همان چند میلیارد دالر را سود
داشته باشیم و این ضررمان کمتر باشد .واقعیت این است که اگر
شما به ویژگیهای ما ایرانیها نگاه کنید  ۲ویژگی داریم که فکر
کنم این  ۲ویژگی دقیقاً برای سیل نیاز است و برای بحران نیاز
است .یکی آیندهنگری است ،یعنی آدم صبر نکند سیل یا زلزله
اتفاق بیفتد و بعد مقابله و پاسخ داشته باشد .یعنی توجه ویژه به
فازهای پیشبینی ،پیشگیری و آمادگی شود که مربوط به قبل از
بحران است ،یکی هم کار جمعی .متأسفانه مدیریت بحران هردو
اینها را نیاز دارد که ما در کشور فاقد آن هستیم .یعنی مثالً
جاهای دیگر هم خودش را نشان میدهد ولی میخواهم بگویم
این که ما کار جمعی بلد نیستیم انجام دهیم ،درگیریهای
سازمانی که جهاد و نیرو و محیط زیست با هم دارند ،جاهای دیگر
هم خودش را نشان میدهد .ولی متأسفانه اینجا که میرسد
خودش را خیلی بیشتر نشان میدهد .یعنی مدیریت بحران به
شدت کار فراسازمانی و فرابخشی است و نیازمند همکاری است
که ما بهشدت در این کار ضعیف هستیم و مقداری هم نیازمند
آیندهنگری است که فکر کنم باز با کمال شرمندگی ما ایرانیها از
جمله خود بنده در این آیندهنگری ضعیف هستیم .ولی سؤال
دوستمان که راجع به مدلهای سنجشی مشخص برای آب و
فاضالب را خود آقای مهندس قانع توضیح بدهند یا دوست دیگری
نمیدانم.

نظر یکی از حاضرین:
به نام خدا .من هم تشکر میکنم .در ادامه صحبتهای دوست
عزیز من فقط یک سؤال داشتم حدس زدم که این عددش هنوز
از کمیته سیالب در نیامده است .من تصورم این بود که در کمیته
سیالب ما یک پنل اجتماعی هم داریم که موازی کارش را انجام
میدهد .در مورد ارزش ریالی خسارت اجتماعی که چیزی در آمده
یا خیر؟ فکر کنم با این اوصافی که شما توضیح دادید در نیامده
است .من فقط همین سؤال را داشتم.
دکتر بنی هاشمی:
خسارات اجتماعی که سهل است .بحثهای زیستمحیطی
هم بهاین راحتی نمیشود برآورد کرد .فرمایش شما صحیح است،
یعنی راجع به خسارتهای اجتماعی صحبت شده است ولی این
که یک عدد و رقم درآورده شود ،من حداقل تا حاال ندیدم در
گزارش کارگروه اجتماعی .باز هم در برآورد خسارتهای مربوط
به محیط خاک را مثالً کارگروه کشاورزی یک برآورد کردند که
چند میلیون تن خاک شسته شده و فرسایش پیدا کرده است.
ولی باز آن را راحتتر میشود به ریال تبدیل کرد .در گزارش بود
که در تاریخ هالل احمر کشور بزرگترین عملیات امداد نجات در
این سیل انجام شده است .جاهای دیگر مثالً یکجا زلزله میآید،
استان معین است ،حاال مثالً استان معین خوزستان میتوانست
اصفهان باشد .ولی مثالً شما میبینید که  ۲۵تا استان همزمان
سیل آمده است و همه باید به همدیگر کمک کنند و معلوم نیست
چه کسی اینها را باید کمک کند ولی میبینید علیرغم این که
بزرگترین عملیات امداد نجات تاریخ کشور انجام شده است ،در
پیمایشهای محلی و استانی که با مردم صحبت کردند ،کم در
ذهنشان مانده که از دولت کاری انجام شده باشد .مثالً از
کمکهایی که سازمانهای مردمنهاد کردند در ذهن مردم بیشتر
خاطره خوب مانده تا کمکهایی که سازمان جمعیت هالل احمر
انجام دادهاند .حاال نمیدانم این دقیقاً خسارت اجتماعی تلقی شود
یا نه ،ولی این لطمهای که دیده است مثالً عربهای خوزستان
فکر میکنند که این دولت دارد عمداً این سیل را رها میکند.
اینجور مسائل رو شما چهجور میخواهید تبدیل به عدد و رقم و
ریال کنید که من چه لطمهای دیدم بابت اینکه این همه زحمت
هم کشیدم هنوز هم میگویند که مثالً خوب کار نکردی ،من بلد
نیستم توی گزارش آنها هم ندیدم .حاال آقای دکتر هم سؤال
دارند.

مهندس قانع:
البته بهنظر من آقای مهندس به نکته بسیار خوب و
ارزشمندی اشاره کردند که واقعاً جایش خالی است .یعنی ما
شاخصهای ارزیابی تابآوری را که هست ،نداریم .حاال این
ادبیاتش در سیستم آب و فاضالب خیلی مصطلح شده است و
خیلی استفاده میکنیم .ولی واقعیت قضیه این است که خیلی به
آن نپرداختیم که این تابآوری یعنی چه و باید چهکاری را انجام
دهیم .بهنظر من اگر جنابعالی بتوانید روی همین موضوع تمرکز
کنید و من واقعاً احساس کردم با توضیحاتی که دادید قطعاً روی
این مدلها هم اشراف دارید و بهنظرم بهعنوان یک پیشنهاد
میتواند ارائه شود .حاال خانم دکتر و دوستان انشااهلل پیگیری
کنند تا توزیع و بهرهبرداری و حداقل یک کار مناسبی از آن درآید.
یا حداقل یک پایلوت را در یکی از شهرها که قابل تعمیم به کل
کشور باشد بتوانیم داشته باشیم .ولی راستش خیلی شاخصمند
و ارزیابی خاصی به آن مفهوم که جنابعالی اشاره کردید نداریم.
بفرمایید.

مهندس قانع:
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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میزگرد

آقای دکتر سلطانی بفرمایید.
مهندس قانع:

دکتر سلطانی:

من فقط یک اشاره کنم آقای دکتر به فرمایش شما در قانون
اساسی .آنها در سال  ۱۹۶۱یک قانون خیلی جامعی در مورد
سیل داشتند .یک قانونی سال  ۱۹۵۸در خصوص شبکههای
فاضالب این بود که هنگام مواجه شدن با سیل و مسائلی که باید
داشته باشد و برای بحثهای پیشگیری از  ۱۹۰۸یک قانون خاص
پیشگیری از سیل را داشتند و جالب است که یک قانون خاص
برای مقابله با سیلزدگی در مناطق شهری .یعنی میخواهم بگویم
من خیلی قانون مرتبطی در مملکت خودمان راجع به این موضوع
ندیدم .امیدواریم انشااهلل کمیته ملی ،قطعاً در پیشنهاداتش،
تدوین مقررات و معیارهایی باشد که حداقل اینها یک الزامی را
بیاورد که بشود به آن جنبه اجرایی داد .بفرمایید.

به نام خدا .با عرض خسته نباشید خدمت اساتید بزرگوار ،من
البته انتهای نشست خدمتتان رسیدم .منتها میخواهم خدمتتان
عرض کنم که آقای دکتر ،در تمام زمینههای زیرساختهای آب
و فاضالب تقریباً میشود گفت حداقل  ۲دهه است که تحقیقات
دانشگاهی انجام میشود ولی این تحقیقات دانشگاهی متأسفانه
در کتابخانهها خاک میخورند .از بخش شبکههای آب بگیرید که
بحث  rehabilitationو بازسازی یا نوسازی است که همچنان در
خیلی از شرکتهای آب و فاضالب ما بهصورت سنتی انجام
میشود .صبر میکنیم هر موقع لوله ترکید ،آب سطح خیابان را
پر کرد ،اگر گزارشی رسید بعد شروع میکنیم به امداد و نجات،
در بحث فاضالب هم بههمین صورت .در بحث تابآوری آقای
مهندس شاخصهایی را فرمودند .االن در این یکی دو سال اخیر
یکی از مشکالتی که شبکه جمعآوری فاضالب تهران دارد ،بحث
انتشار بوی بد است .اخیراً من یک تیتری خواندم که نوشته بودند
یکی از دالیل انتشار این بوی بد این است که شبکه در جهتی
ساخته شده است که وقتی باد غالب از جنوب بهسمت شمال
میآید این بوی بد را از داخل شبکه به سمت بیرون انتشار
میدهد .آیا واقعاً این همه مهندس مشاور ،این همه استاد دانشگاه،
این همه محقق در کشور بودند ،نمیتوانستند اینها را بررسی
کنند ،یا اصالً واقعاً در خود دستگاهها و سازمانها خیلی برای این
مسائل اهمیت قائل نیستند .بیشتر از آنکه بخواهند اهمیت
بدهند به تحقیقات ،به ساختن اهمیت میدهند .ما همیشه در
حقیقت برای تحقیق میگوییم بودجه نداریم ولی برای ساختن
بههر ترتیبی است بودجه را تأمین میکنیم .بعد که تأمین کردیم
کلی میخواهیم هزینه کنیم که آن زیرساخت را چهکار کنیم؟
اشکالش را برطرف کنیم .در استانداریها ما  ۲کارگروه را بهصورت
همزمان فعال داریم .کارگروه خشکسالی را و کارگروه سیالب را
داریم .سالیان سال هم هست .حاال آیا این واقعاً بعد از این همه
سال بعد از این همه تجربه ،به این جمعبندی نرسیدیم که این
آییننامهها ،این همه دستورالعملها را اصالح کنیم و یک فکری
کنیم .باید منتظر بمانیم یک سیالبی بیاید ،یک زلزلهای بیاید باز
دوباره برایش چارهاندیشی کنیم! االن واقعاً چه تضمینی هست که
این همه گزارشی که تهیه شده است ،به مرحله عملیاتی برسد.
یعنی واقعاً تضمینی هست که بعد از این مثالً امیدوار باشیم که
طی یک دهه بعد ،دیگر این مشکالت را نداشته باشیم؟ طی دو
دهه بعد مشکالت را نداشته باشیم؟ عذرخواهی میکنم.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دکتر بنی هاشمی:
فقط گفتم چون اکثراً حال و هوای ما انتقاد کردن و دیدن ضعفها
است ،باالخره از دل گزارش هیئت بد نیست ،این هم گزارش
سازمان ملی بحران است .بههرحال یادی هم بکنیم از آنهایی که
در این مدت واقعاً موقع سیل زحمت کشیدند .حاال این را هم جا
داشت آقای مهندس قانع بفرمایند .گزارش شده است که تیمهای
عملیاتی مربوط به مقابله با بحران سیل توسط  ۵۲۴تیم عملیاتی
که قطعی آب را در  ۱۱۷شهر و  ۳۶۸۶روستا رفع کردند .این هم
یکی دیگر از جنبههای سیل است .از نظر اینکه تشکر کرده باشیم
از آنهایی که با همه کمبودهایی که داشتند ،شب و روز عید آماده
باش بودند و در محل کارشان مشغول رفع این نواقص بودند که
این هم یک جنبه دیگر از سیل است.
مهندس قانع:
خیلی متشکر آقای دکتر .دوستان دیگر ظاهرا سؤالی نیست.
خیلی متشکر از تمام دوستان و عزیزانی که مطالب ارزشمندی را
فرمودند و چند تا نکته را من فقط از فرمایشات دوستان استفاده
کنم و بهعنوان جمعبندی مطالب خدمتتان ارائه دهم .حاال
بحثهایی که ابتدا به ساکن اساتید محترم به آن اشاره کردند،
آقای دکتر غیاثی باالخره گزارشی را از هزینههایی که در رابطه با
سیل و جبرانش انجام شده است و نکاتی که در شهرهای مختلف،
تفاوتهایی که این سیل در مناطق مختلف داشته ،همینطور
آقای دکتر معتمد بحثی داشتند که بههرحال نگاه ما باید نگاه
توسعه ریسکاندیشانه باشد و مقداری از روشهای سنتی که
داریم به اصطالح در توسعه نگاه میکنیم باید جدا شویم .آقای
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تابآوری زیرساختهای آب و فاضالب در شرایط بحران بهویژه سیالب

دکتر صفوی بحث تابآوری را اشاره کردند و باالخره مواردی که
در این حوزه مطرح است .آقای دکتر بنیهاشمی به بیان مطالبی
از جنبههای مختلف پرداختند و مشکالت ساختاری مورد تأکید
قرار گرفت که بهنظر من همچنان بهعنوان یک معضل در سیستم
مدیریتی بحران وجود دارد و جای بحث خیلی زیادی بود ،حاال
کمتر به آن پرداختیم .خانم دکتر تهرانی هم گزارش ارزیابی را
اشاره فرمودند و نکاتی که باالخره امیدواریم بتواند حداقل این
گزارش باعث تدوین یک سری دستورالعملهایی در کل کشور
شود که بتواند تبعات سیل و خشکسالی را کاهش دهد .همچنین
دوستان و عزیزانی که تأکید زیادی داشتند در بحث تدوین
آییننامهها و مقررات الزم در این حوزه ،چه در بحثهای اجرایی
چه در بحثهای اجتماعی و اثراتی که جنبههای مختلف سیل
میتواند داشته باشد .نکته با ارزشی که دوستمان هم بهخوبی
اشاره فرمودند ،بحث سنجش تابآوری و مدلهایی است که
میتوانیم در این حوزه از آن استفاده کنیم .من سعی کردم
خالصهای از جمعبندی مطالب عزیزان داشته باشم .امیدوارم که
انشااهلل مطالب ارائه شده مورد استفاده عزیزان قرار گرفته باشد
و ماحصل این بحثها و موضوعات قابلیت ارائه به دستاندرکاران
این حوزه باشد که ما شاهد کاهش میزان خسارتی که بههرحال
هرساله با آن مواجه هستیم در این حوزه باشیم و باعث
خدمترسانی بهتری به مردم و همه اقشار جامعه باشد .باالخره از
سرمایههایی که تا االن در اختیار ما هستند به خوبی استفاده
کنیم و خسارت کمتری را داشته باشیم .این نکته بسیار درستی
است که یکی از بحثهای اصلی واقعاً این تفکر بهکارگیری
خبرگان و صاحبنظران در این حوزه ،در کنار کسانی که باالخره
دستاندرکار هستند ،سیاستگذار هستند حتماً باید مورد تأکید
قرار بگیرد و کمک کنیم .بحث ساختار مدیریت بحران کشور هم
واقعاً یک چالش اساسی است که بهنظر من اینهم یکی از
بحثهایی است که انشااهلل بتوانیم مرتفع کنیم و کمک کنیم و
همفکری دهیم .انشااهلل این اتفاق بیافتد .خیلی متشکر از توجه
تک تک دوستان ،حاضرین و اعضای محترم پنل و اساتید معظمی
که لطف کردند و بیانات بسیار ارزشمندی را داشتند .همچنین،
تشکر از مسئولین و دوستان سالن هم که به خوبی برنامه را
هماهنگ کردند .از سرکار خانم دکتر نظیف هم که باالخره
هماهنگی اصلی دبیر علمی این همایش را دارند و بقیه دوستان و
آقای دکتر تابش ریاست محترم انجمن .خیلی متشکر .خودتان را
تشویق بفرمایید.
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پایاننامه برتر
رتبه سوم چهارمین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1398در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزارشده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی شیمی -گرایش پیشرفته
عنوان :ساخت نانوکامپوزیتهای سوپرجاذب برای حذف بعضی آالیندهها از محلولهای آبی
نگارش :نگین محمودی بابالن
استادان راهنما :دکتر حبیباله اسکندری و مهندس آرزو مریخی
تاریخ :تابستان 1396

در این پژوهش ابتدا نانوکامپوزیت جاذب بر پایه نشاسته کاتیوني
و مونتموریلونیت سنتز شده و سپس برای رنگ متیل اورانژ با
غلظت اولیه  100 mgL-1استفاده شد .مقدار ظرفیـت
جـــــذب  40 mgg-1بهدست آمد .در ادامه سنتز و بهینهسازی
سوپرجاذب بر پایه نشاسته ترکیبشده با منومرهای آکریلیک
اسید و  AMPSانجام شد .سپس برای جذب رنگ متیلن بلو
استفاده شد .میزان ظرفیت جذب برابر با  700 mgg-1تعیین شد.
همچنین ،در این تحقیق سنتز و بهینهسازی کامپوزیت
سوپرجاذب بر پایه نشاسته با استفاده از منومرهای آکریلیک اسید
و آکریل آمید ( )AAc/AAmانجام شد .سپس حذف رنگ متیلن
بلو توسط این سوپرجاذب استفاده شد .عالوهبر آن ،برای افزایش
ظرفیت جذب سوپرجاذب سنتزشده ،برای اولین بار در این تحقیق
سوپرجاذب سنتز شده با نانو الیه پلي دوپامین ( @AAc/AAm
 )PDAترکیب شد .بررسي مقدار تورم در pHهای مختلف ،تأثیر
زمان بر میزان تورم ،جذب آالیندههایي از قبیل :فنول ،متیل
اورانژ ،کروم ،آنیلین ،پساب پتروشیمي برزویه عسلویه و متیلن بلو
بررسي شد .از میان آالیندههای مختلف موردبررسي بهعلت قابلیت
ظرفیت باالی جذب برای رنگ متیلن بلو ،در ادامه تأثیر ،pH
زمان ،تماس ،غلظت اولیه بر ظرفیت و راندمان جذب بهروش
سیستماتیک انجام شد .سپس ،با استفاده از نرمافزار Design
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 ،expertبهینهسازی دادههای آزمایشگاهي با استفاده از روش
سطح پاسخ مورد بررسي قرار گرفت .ماکزیمم ظرفیت
جذب 2276 mgg-1 ،در  pH=9و مدت زمان  100دقیقه بهدست
آمد .نتایج نشان داد که ایزوترم النگمویر و مدل سینتیک شبه
درجه دوم و شبه درجه اول بیشترین همخواني را با دادههای
آزمایشگاهي دارند .همچنین جذب رقابتي بین آالیندههای متیلن
بلو و کروم با غلظت اولیه  100 mgL-1توسط سوپرجاذب
 AAc/AAm@ PDAانجام شد .نتایج حاصل نشان داد
سوپرجاذب  AAc/AAm@ PDAقادر به حذف  %98رنگ متیلن
بلو و  %43کروم است.
کلمات کلیدی :سوپر جاذب ،نشاسته ،نانو الیه پلي دوپامین،
حذف آالیندهها.
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ایده برتر
رتبه سوم مسابقه ایدههای برتر در رابطه با استفاده از آب خاکستری در محیط شهری
(برگزارشده توسط کمیته تخصصی بازیافت آب ،انجمن آب و فاضالب ایران در سال )1398
عنوان :استفاده از مخزن جمعآوری آب تمیز خاکستری برای مصارف فضای سبز
نگارنده :ابوالفضل اژدرپور
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ :شهریور 1398

مصرف بهینه آب شهري مستلزم فرهنگسازي ،بهکارگیري
تجهیزات کاهنده مصرف آب ،استفاده از لوازم خانگی با میزان
مصرف استاندارد و بازیافت آب خاکستري است .سرانه مصرف آب
بهداشتی در منازل ایران مطابق با آمار دفتر برنامهریزي وزارت
نیرو حدود  157لیتر است که در مقایسه با بسیاري از کشورهاي
دنیا زیاد است .این رقم در کالنشهرهایی مانند تهران به 250
لیتر در روز میرسد .بازیافت خانگی آب خاکستري در منازل
آپارتمانی و ویالیی یکی از نکاتی است که در کشور ما کمتر به
آن پرداخته شده است .هدف از این ایده ،ارائه راهحلی ساده و در
عین حال اقتصادي و فنی براي استفاده از آب تمیز سرد قبل از
استحمام براي مصارف بهداشتی منزل است.

جدار داخلی فقط آب سرد تمیز قبل از استحمام را جمعآوري
کند تا براي مصارف شستشوي وسایل نقلیه یا حیاط منزل
استفاده شود .درضمن از آب باران که در جدار خارجی جمع
میشود ،در مواقع لزوم که بارندگی کمتر است براي فضاي سبز
استفاده شود .آب مورداستفاده در این روش فاقد آلودگی است و
بنابراین ریسک بازیافت آب را ندارد .لذا میتواند در مجتمعهاي
آپارتمانی روزانه  20لیتر آب تمیز سرد قبل از استحمام را بهازاي
هر آپارتمان جمعآوري کند که منبع مناسبی براي شستشو است.
همچنین ،از این آب میتوان براي آبیاري گلدانهاي منازل
استفاده کرد .در منازل ویالیی نیز این آب سرد تمیز میتواند در
استخر یا حوضچههاي آب خانگی جمعآوري شده و براي مصارف
فضاي سبز یا کشت گلخانهاي در منزل استفاده شود.

تبیین ایده پیشنهادی

جمعبندی

هر فرد ایرانی روزانه  150تا  250لیتر آب را در منزل براي مصارف
مختلف شرب و بهداشتی مصرف میکند .یکی از این مصارف
استفاده از آب براي استحمام است که حدود  50لیتر براي هر نفر
در روز است .مدت زمان رسیدن آب گرم از منبع گرمایش تا دوش
حمام بین  30ثانیه تا یک دقیقه است که در این فاصله حدود 5
لیتر آب سرد تمیز در هر بار استحمام بهازاي هر نفر هدر میرود.
این منبع آب ،تمیز و مناسب براي مصارف مختلف شستشو و
فضاي سبز است .قراردادن یک شیر انحرافی بر روي دوش آب
حمام براي انحراف این آب سرد تمیز و هدایت آن به مخزن تعبیه
شده در حیاط و حتی در یک مخزن کوچک در حمام که به
فالشتانک وصل است ،میتواند مانع از هدررفت روزانه حداقل 20
لیتر آب شود .همچنین ،قرارگیري محل این مخزن در زیر ناودان
آب باران میتواند حجم آب قابلتوجهی را براي مصارف فضاي
سبز جمعآوري کند .این مخزن میتواند دو جداره باشد که در

جمعآوري آب تمیز سرد قبل از استحمام و انتقال آن به یک
مخزن جمعآوري با استفاده از یک شیر انحرافی بر روي دوش
حمام میتواند روزانه بین  10تا  20لیتر آب تمیز را در هر
آپارتمان بازیافت کند .از این آب میتوان براي آبیاري فضاي سبز،
گلدانهاي خانگی و کشت گلخانهاي منازل و شستشوي حیاط و
ماشین استفاده کرد .همچنین ،قراردادن این مخزن در مسیر
روانابهاي بارندگی منزل میتواند منافع اقتصادي زیادي براي
صرفهجویی آب در منازل داشته باشد.

مقدمه
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واژههای کلیدی
آب خاکستري تمیز ،شیر انحرافی حمام ،منبع ذخیره.
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معرفی کتاب
عنوان :مقدمهای بر توزیع آب شهری ،چاپ دوم
پدیدآورندهNemanja Trifunovic :
سال انتشار2020 :
ناشرTaylor & Francis Ltd :

کتاب "مقدمهای بر توزیع آب شهری" شامل ارکان اصلی آموزشی است که در برنامه کارشناسی ارشد علوم در آب و فاضالب شهری در
موسسه  IHEدلفت برای آموزش آب استفاده میشود .شرکتکنندگان در این برنامه افرادی حرفهای هستند که از بیش از چهل کشور جهان،
عمدتاً در حالتوسعه ،در بخش آب و فاضالب کار میکنند .عالوهبر این مخاطبان یادشده ،مناسبترین مخاطبان این کتاب کسانی هستند
که درباره این موضوع اطالعات کمی دارند یا مطلع نیستند .با اینحال ،متخصصانی که با مسائل پیشرفته سر و کار دارند میتوانند از آنها
بهعنوان تجدید دانش خود استفاده کنند.
تمرکز کلی در این کتاب ،درک هیدرولیک حالت ماندگار است که اساس طراحی هیدرولیک و مدلسازی رایانهای اعمالشده در توزیع
آب را تشکیل میدهد .در واقع هدف اصلی از تألیف این کتاب ،ایجاد درک زمانی و مکانی از پارامترهای اصلی هیدرولیکی در سیستم برای
سناریوهای مختلف تقاضا است .عالوهبر این ،این کتاب شامل بحث مفصلی در مورد تقاضای آب است که یکی از عناصر اساسی در تجزیه و
تحلیل شبکه و اصول کلی ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری شبکه است .این کتاب شامل حدود  700تصویر است و مواد الکترونیکی همراه با
آن ،شامل تمام برنامههای صفحه گسترده و پروندههای مدل شبکه برای حل مشکالت کارگاه و تمرینات رایانهای است.
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معرفی کتاب
عنوان :علم آب  ،مفاهیم و کاربردها ،چاپ چهارم
The Science of Water, Concepts and Applications, 4th Edition
پدیدآورندهFrank R. Spellman :
سال انتشار2021 :
ناشرCRC Press :

علوم آب :مفاهیم و کاربردها ،چاپ چهارم ،برای مخاطبان متنوعی مانند متخصصین آب و فاضالب ،دانشجویان ،پرسنل غیرمتخصص،
اپراتورها ،کارشناسان فنی ،سیاستگذاران حوزه منابع آب و شهروندان ،قابل استفاده است.
چاپ چهارم این کتاب ،شامل اطالعات علمی فراوان و مبتنی بر تجربیات دنیای واقعی است .با استفاده از ویرایش سوم کتاب ،این متن
آخرین دادهها و تحقیقات انجام شده در این زمینه را مورد استفاده قرار میدهد و آلودگی آب را بهعنوان یک مشکل درحال رشد عنوان
میکند .مطالب کتاب طیف گستردهای از آالیندههای آب و علت وجود این آالیندهها در طبیعت را پوشش میدهد و تأثیر آنها را بر روی
منابع آب سطحی و زیرزمینی درنظر میگیرد .همچنین پایداری و اثرات استفاده انسان ،سوء برداشت و استفاده مجدد از آب شیرین و فاضالب
بر روی تأمین آب بهطور کلی بررسی میشود.
این کتاب که برای پرکردن خالء مطالب موجود در مورد آب طراحی شده است ،به بررسی میزان استفاده از ذخیره آب و نقش
سیاستگذاران درگیر در فرایند تصمیمگیری میپردازد .همچنین دانش عملی را که اپراتورها برای گذراندن آزمونهای صدور مجوز و
گواهینامه و همگام شدن با تغییرات مربوطه باید داشته باشند ،فراهم میکند .این کتاب نسخه بهروز شده از تمامی فصلهای نسخهای قبل
نیز هست .مثالهای متعددی از مسائل ریاضی و اطالعاتی که در نسخههای قبلی پوشش داده نشده است نیز ارائه شده است.
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اخبار انجمن
اخبار و فعالیت های عمده انجام شده انجمن آب و فاضالب ایران در سه ماهه سوم سال  1399بهشرح زیر است:
 انتشار دومین شماره از سال پنجم نشریه علمی علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران

 جلسه دبیران کنگره با مهندس دهقانی مدیر عامل سازمان آب فارس و مهندس کرمپور نماینده سازمان در شورای راهبردی ()99/07/03
 برگزاری چهارمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/07/05
 جلسه دبیران کنگره با دکتر ظهرابی مدیر کل محیط زیست فارس و معاونین و کارشناسان ()99/07/08
 جلسه دبیران کنگره با آقای مهندس سیف زاده رییس نظام مهندسی استان فارس و دکتر زارع مدیر أموزشی و پژوهشی نظام مهندسی
()99/07/09
 برگزاری پنجمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/07/12

 جلسه دبیران کنگره با آقای مهندس فتوحی مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان فارس و مهندس کمال زاده معاون ایشان ()99/07/14
 جلسه دبیران کنگره با دکتر ناصری رییس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز و دکتر بهار مشاور ایشان در
دفتر شورای شهر شیراز ()99/07/15
 جلسه دبیران کنگره با دکتر حمیدیان نایب رییس اتاق بازرگانی فارس و مهندس طلعتی ()99/07/19


برگزاری ششمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/07/20

 جلسه دبیران کنگره با دکتر نیكسرشت و مهندس خرمینژاد از دانشكده آموزشهای الكترونیكی دانشگاه شیراز در خصوص برگزاری مجازی
سومین کنگره آب و فاضالب ()99/07/23
 جلسه دبیران کنگره با آقای مهندس زاهدی مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس ()99/07/24
 برگزاری هفدهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/07/24
 برگزاری هفتمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/07/24
 برگزاری جلسه چهل و دوم هیئت مدیره انجمن ()99/07/30
 انتشار پنجاه و پنجمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (مهرماه )1399

 برگزاری هشتمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/08/03
 برگزاری وبینار تخصصی ویروس کرونا در صنعت آب و فاضالب با ارائه دکتر عبداهلل رشیدی مهرآبادی از دانشگاه شهید بهشتی ()99/08/07
 برگزاری نهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/08/10
 برگزاری وبینار راهکارهای بهبود کیفیت پساب برکههای تثبیت فاضالب با ارئه دکتر حسین ساسانی از دانشگاه شهید چمران اهواز ()99/08/14
 برگزاری دهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/08/18
 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن آب و فاضالب ایران ()99/08/19
 برگزاری در هجدهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/08/21
 برگزاری یازدهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ()99/08/24
 برگزاری چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/08/28
 انتشار پنجاه و ششمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (آبان ماه )1399
 برگزاری دوازدهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()99/09/01
 برگزاری سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران در شیراز به صورت برخط شامل ارائه  141مقاله شفاهی و  250مقاله پوستری4 ،
نشست تخصصی 4 ،کلینیك صنعت 12 ،کارگاه آموزشی ،نمایشگاه و بازدید مجازی ( 4تا  6آذر )99
 برگزاری مجمع عمومی سالیانه (نوبت دوم) انجمن آب و فاضالب ایران ()99/09/04

 برگزاری سیزدهمین جلسه شورای دبیران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ()99/09/08
 برگزاری نوزدهمین جلسه هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای علوم آب ()99/09/12
 برگزاری هشتمین جلسه کمیته تخصصی بازیافت آب ()99/09/23
 برگزاری چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ()99/09/26
 برگزاری کارگاه تخصصی ارزیابی اثرات محیطزیستی طرحهای آب و فاضالب با ارائه دکتر مسعود طاهریون از دانشگاه صنعتی اصفهان ( 26و
)99/09/27
 انتشار پنجاه و هفتمین خبرنامه انجمن آب و فاضالب ایران (آذرماه )1399
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گزارش

سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران با محوریت تابآوری سامانههای آب و فاضالب در تاریخ  4الی  6آذرماه سال 1399
از سوی انجمن آب و فاضالب ایران و با همکاری دانشگاه شیراز بهصورت مجازی برگزار شد .آنچه در پیشرو دارید خالصهای است از روند
برگزاری و برنامههای اجرا شده در کنگره.
شورای سیاست گذاری کنگره:
در اولین گام برنامهریزی کنگره ،شورای سیاستگذاری کنگره تعیین شدند .اعضای شورا عبارت بودند از:
دکتر مسعود تابش «رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران و رئیس شورا»
دکتر ناصر طالب بیدختی «دبیر کنگره»
دکتر محمدجواد عابدینی «نماینده دانشگاه شیراز»
دکتر سید حسین افضلی «دبیر کمیته علمی»
دکتر سولماز سعادت «دبیر کمیته اجرایی»
مهندس اردوان نیکنام «نماینده شرکت آب و فاضالب استان فارس»
مهندس فرزاد جهانمرد «نماینده شرکت آب و فاضالب شیراز»
مهندس فریدون کرمپور«نماینده سازمان آب منطقهای فارس»
تشکیل دبیرخانه و تهیه و ارسال ارسال فراخوان:
انجمن آب و فاضالب ایران و بخش مهندسی راه ،ساختمان و محیطزیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز از تیرماه  1398فعالیت خود
را برای برگزاری کنگره شروع کردند .در ماههای تیر ،مهر و دی  1398سه جلسه شورای سیاستگزاری با حضور نمایندگان انجمن ،دانشگاه،
آبفا و آبفار استان ،آبفای شیراز و سازمان آب منطقهای فارس تشکیل شد .دبیرخانه سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران ،از
دیماه سال  1398در دانشگاه شیراز آغاز بهکارکرد .گام نخست در فعالیتهای دبیرخانه ،هماهنگی با شورای هماهنگی برای تعیین سازمان
کنگره شامل کمیتههای علمی و اجرایی و همچنین شروع اطالعرسانی و تبلیغات درباره کنگره بود .در همین راستا ساختار سازمانی نهایی
کنگره مشخص و حکم اعضا صادر شد .همچنین دبیرخانه کنگره در دانشکده مهندسی با مدیریت سرکار خانم مهندس شبنم حیدریفر
شروع به کار کرد.
پس از آمادهسازیهای اولیه ،از وبسایت کنگره به نشانی  www.iwwa-conf.irرونمایی شده و اطالعات مربوط به کنگره بهصورت روزانه
از طریق وبسایت ،به اطالع مخاطبان عالقهمند رسید و بهطور روزانه بهروزرسانی شد .در حوزه اطالعرسانی و تبلیغات ،پس از طراحی و
نهایی شدن پوستر کنگره ،اطالعرسانی بهتمامی معاونین پژوهشی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور ،تمامی شرکتهای آبفای
استانها و شهرستانها و سازمانهای آب منطقهای استانهای کشور ،ادارات کل محیطزیست استانها ،وزارتخانههای نیرو ،راه و شهرسازی،
مهندسین مشاور کشور ،پیمانکاران کشور در زمینههای آب و فاضالب از طریق ایمیل ،دورنگار و سامانه یکپارچه اطالعرسانی وزارت علوم
صورت پذیرفت .همچنین اطالعات مربوط به کنگره از طریق حدود  10000ایمیل و پیامك در چندین نوبت ارسال شد .در این مرحله برای
استفاده حداکثری از فضای مجازی ،معرفی کنگره اطالعات مربوط به کنگره در سایتهای  iranconferences ،Civilicaو  ISCقرارداده شد.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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کانال و گروه تلگرامی و واتساپی کنگره نیز با عضویت صدها نفر تشکیل شد و همچنین از ظرفیت تمام شبکههای اجتماعی انجمن آب و
فاضالب ایران نیز برای اطالعرسانی استفاده شد.

محورهای کنگره:
با توجه به رسالت کنگره و اهداف کلی تالش شد تا محورها به نحوی تبیین شوند که حوزههای مختلف دانش و فناوری صنعت آب و
فاضالب را مورد پوشش قرار دهند .در تعیین محورها ،توجه ویژهای به نیازها و چالشهای صنعت صورت گرفت و موضوعات زیر به تصویب
رسید:
محور ویژه :تاب آوری سامانههای آب و فاضالب
 -1تأمین و انتقال آب (با رویکرد آمایش سرزمین) ،تصفیه ،توزیع و ایمنی آب شرب؛
 -2جمعآوری ،انتقال ،تصفیه ،بازچرخانی و بازیافت فاضالب و آبهای سطحی؛
 -3رویکردهای نوین استفاده از آبهای نامتعارف ،آبانبارها و آبهای لبشور؛
 -4فناوریهای نوین در آب و فاضالب؛
 -5ارتقا ،مقاومسازی و بازسازی سامانههای آب و فاضالب؛
 -6مدیریت بهرهوری منابع انسانی و تأمین منابع مالی پایدار در خدمات آب و فاضالب؛
 -7رویکردهای فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محیطزیستی در مدیریت مصرف آب و سازگاری با کمآبی؛
 -8پدافند غیرعامل ،مهندسی ارزش ،مدیریت انرژی و ایمنی در خدمات آب و فاضالب؛
 -9رویکردهای نوین تأمین آب و دفع بهداشتی فاضالب در روستاها و جوامع کوچك؛
 -10برونسپاری ،تأمین مالی از منابع غیردولتی و ظرفیت خیرین و سمنها در خدمات آب و فاضالب؛
 -11تدوین استانداردها ،ضوابط و تجارب بومی سامانههای آب و فاضالب؛
 -12هوشمندسازی سامانههای آب و فاضالب؛

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 -13آموزش علوم و مهندسی آب و فاضالب.
شورای دبیران:
برای برنامه ریزی امور و پیشبرد کارهای اجرایی شورای دبیران کنگره با حضور رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ،دبیران کنگره
و مسئول دبیرخانه  13جلسه تشکیل و تصمیمگیریهای الزم انجام شد.
کمیتههای علمی و اجرایی:
کمیته علمی کنگره مشتمل بر  79نفر از اساتید و متخصصان صنعت آب و فاضالب از سراسر کشور و با لحاظ کردن حوزههای مختلف
دانش فنی تشکیل شد .این کمیته در تبیین محورهای کنگره و نیز فرآیند ارزیابی و تصمیمسازی در مورد مقاالت نقش کلیدی را ایفا نمود.
کمیته اجرایی کنگره نیز با مشارکت حدود  50نفر از دانشجویان فعال دانشگاه شیراز در مقاطع مختلف تحصیلی تشکیل شد و در طول
برگزاری کنگره توانست فضای مناسبی را برای استفاده شرکتکنندگان از کنگره فراهم نماید.
مقاالت:
مقاالت بسیاری در مدتزمان مشخصشده به سایت کنگره ارسال و بهدلیل شرایط خاص و همهگیری بیماری کرونا ،مهلت ارسال مقاالت
چندین مرتبه تمدید شد .در پایان مهلت ارسال مقاالت ،مجموعاً  450مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد که از این تعداد  396مقاله قبول
شد .از این تعداد 252 ،مقاله بهصورت پوستر و  145مقاله بهصورت شفاهی ارائه شد .مقاالت شفاهی که دربرگیرنده محورهای سیزدهگانه
کنگره بودند در  4بخش و هرکدام با  8جلسه موازی در طول  2روز ارائه شدند .مقاالت پوستری نیز با توجه به برنامه از پیش اعالمشده ،برای
اولینبار بهصورت الکترونیکی از طریق سایت کنگره و پنل اسکایروم بهطور همزمان در دو روز ارائه شدند .اطالعات آماری مقاالت در
شکلهای  1تا  6ارائه شدهاند.

شکل  -1توزیع مقاالت پذیرفته شده به تفکیک محورهای همایش
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شکل  -2مقایسه مقاالت دومین و سومین دوره کنگره
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هیئت داوران:
هیئتداوران شامل  516نفر بود که بیش از  90درصد آنها از بین اساتید دانشگاههای سراسر کشور و بقیه از بین متخصصین سازمانها
و ادارات دولتی و یا از متخصصین بخش خصوصی اعم از شرکتهای مشاور و یا پیمانکاری سراسر کشور انتخابشدند .هر مقاله بهطور میانگین
برای  7داور ارسال شد.
مراسم افتتاحیه:
در ابتدای مراسم آقای دکتر طالب بیدختی دبیر محترم کنگره گزارشی از فعالیتهای انجام شده در  18ماه گذشته در دبیرخانه همایش
را ارائه دادند .سپس آقای دکتر نادگران رئیس محترم دانشگاه شیراز ضمن خوشامدگویی به کلیه حضار ،به معرفی دانشگاه شیراز و سوابق
ارزنده آن در حوزه مهندسی آب و فاضالب پرداختند .در ادامه آقای دکتر رحیمی استاندار محترم فارس ضمن ارائه وضعیت آب و فاضالب
در استان فارس ،پیشرفتهای انجام شده و چالشهای این حوزه را برشمردند .جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو نیز سخنران ویژه
مراسم افتتاحیه بودند که به تشریح وضعیت آب و فاضالب در کشور پرداخته و از برگزارکنندگان کنگره تشکر کردند .در ادامه آقای دکتر
تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضالب ایران گزارشی از فعالیتهای انجمن و برنامههای آتی آن را ارائه و ویژگیهای همایشهای
انجمن را تشریح کردند .در قسمت پایانی مراسم افتتاحیه نیز دو سخنران کلیدی از خارج از کشور مطالب خود را بیان کردند .دکتر مجید
سرتاج از دانشگاه اتاوا با موضوع:
The Status of Covid-19 in Urban Areas via Monitoring Municipal Wastewater

و آقای  Dr. Christian Korndoerferاز درسدن آلمان با موضوع:
Challenges and Solutions of Municipal Water Supply System in Dresden/Germany

نشستهای تخصصی
ردیف

عنوان میزگرد

اعضای میزگرد

1

سامانههای فاضالب ،اپیدمیها و
بیماریهای نوظهور

خانم دکتر ناصری و دکتر محوی ،دکتر نعمتاله جعفرزاده حقیقیفرد و دکتر بقاپور

2

تابآوری شبکههای آب و فاضالب

دکتر تابش ،دکتر کارآموز ،مهندس قانع ،دکتر حقیقی ،دکتر بشیری و مهندس نیکنام

3

هوشمندسازی و نوآوری در سامانههای
آب و فاضالب

دکتر جلیلی قاضی زاده ،مهندس طباطبائی ،مهندس مسعودی ،مهندس تقوایی ،دکتر غرویان و مهندس
توکلی بینا

4

بازنگری شاخص و استاندارد کیفیت منابع
آب ایران

دکتر طالب بیدختی ،دکتر تجریشی ،خانم دکتر ناصری ،دکتر مریدی ،مهندس فتحی ،دکتر هاشمی،
مهندس اعظم واقفی و دکتر کریمی جشنی

اولین نشست تخصصی در روز اول بعد از سخنرانی افتتاحیه برگزار شد .نشست دوم در پایان روز اول کنگره و نشست سوم و چهارم نیز
در صبح و بعدازظهر روز دوم برگزار شدند .در ظهر روزهای اول و دوم نیز برنامه کلینیك صنعت به شرح زیر برگزار شد.
برنامه کلینیک صنعت
موضوع

متخصصان

شبکههای توزیع آب

دکتر جلیلی قاضی زاده ،دکتر حریری اصلی ،مهندس هنری و دکتر میرسپاسی

کیفیت آب

خانم دکتر اکبری ،خانم دکتر باغبان و مهندس قنادی

تصفیه فاضالب و بازیافت آب

دکتر فاضلی و دکتر نایب

شبکههای جمعآوری فاضالب

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مراسم اختتامیه:
در این مراسم پس از سخنرانی ویدئویی آقای دکتر کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و گزارش آقای دکتر افضلی
دبیرمحترم علمی کنگره ،برنامه های زیر به اجرا درآمد:

تقدیر از پیشکسوتان دانشگاه و صنعت

مهندس علی ربوبی خبوشانی (مهندسین مشاور آبران)

دکتر پرویز منجمی (دانشگاه شیراز)

تقدیر از برندگان پنجمین دوره مسابقه پایان نامه برتر (سال )1399
مقطع

کارشناسی
ارشد

دکترا

رتبه

نام و نام

سال

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

دانشگاه

دانشکده

1

مهدی
ابراهیمی
فرشچی

شبیهسازی راکتور بسترسیال بهمنظور حذف مواد
رنگزای آلی طی فرآیند فنتون هتروژن با استفاده از
روش دینامیك سیاالت محاسباتی

دکتر حسن
اقدسینیا

تبریز

مهندسی
شیمی

1395

2

رضا معاشری

یافتن محدودة نشتهای پنهان در شبکههای آبرسانی
با استفاده از روش واسنجی

دکتر محمدرضا
جلیلی قاضیزاده

شهید
بهشتی

عمران ،آب و
محیط زیست

1398

3

نیوشا راثی
فقیهی

بررسی پارامترهای مؤثر بر آب بدون درامد با استفاده
از شبکه بیزین

دکتر مسعود
تابش

تهران

عمران

1395

1

بهنام فوالدی
دهقی

تخصیص بهینه پساب با استفاده از ترکیب روشهای
تودیم اصالح شده و برنامهریزی آرمانی با درنظر
گرفتن ماتریس لئوپولد

دکتر علی خوش
فطرت

آزاد نجف
آباد

عمران

2

رویا پیروی
مینایی

شبیهسازی انتشار آلودگی شیمیایی در شبکه توزیع
آب شهری با استفاده از نرم افزار  EPANETو
الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

دکتر مهدی
مختاری و دکتر
مجتبی افشارنیا

علوم پزشکی
صدوقی یزد

بهداشت

3

زهرا عباسی
چیکان سفلی

سنتز ،مشخصه یابی و مدلسازی ریاضی نانو
فوتوکاتالیستهای بر و بررسی سینتیکی عملکرد
آنها در تخریب و حذف  Fe3Oپایۀ  4آالیندههای
آلی

دکتر عبدالهادی
فرخ نیا

شهید
چمران اهواز

شیمی

خانوادگی
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گزارش

تقدیر از مقاالت برتر
ردیف

محور

1

تامین و انتقال آب (با
رویکرد آمایش سرزمین)،
تصفیه ،توزیع و ایمنی آب
شرب

2

3

4

جمعآوری ،انتقال ،تصفیه،
بازچرخانی و بازیافت
فاضالب و آبهای سطحی

شماره

عنوان مقاله

نویسندگان

محل

1319

بررسی و مقایسه میزان حذف کدورت آب ناشی از
سیل توسط تصفیهخانه مجهز به صفحات بافل

نوید نوربخش؛ عباس
حسنی ثمرین

آب و فاضالب
شهرستان املش

1336

برآورد میزان بهینه اختالط آب چاههای سطح شهر در
مخازن توزیع آب موردی شهر زاهدان

مهران بازدیدی؛ سید امین
آرمان هاشمی منفرد؛
حجت حسین پور

شرکت آب و فاضالب
سیستان و بلوچستان

1522

کاربرد پساب ثانویه تصفیه فاضالب شهری در آبیاری
زمینهای کشاورزی :ارزیابی کمی خطر میکروبی
لژیونال

مرضیه فرهادخانی؛ مهناز
نیك آیین؛ قاسم یادگارفر

دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان

1169

ارائه چارچوب تحلیل ریسك استفاده از پساب در
کاربریهای مختلف

جواد شفیعی نیستانك؛
عباس روزبهانی؛ سید
ابراهیم هاشمی گرمدره

دانشگاه تهران

امکانسنجی استحصال آب از رطوبت هوا و مه:
مطالعه موردی جزیره کیش

زهرا مجیدی؛ بهاره بخش
زحمتکش

مهندسی مشاور
طوس آب ،مشهد

زینب رضائی اردبیلی؛
بهرام ملك محمدی

دانشگاه تهران
دانشکده عمران و
معماری دانشگاه
شهید چمران اهواز

مقاله

5

رویکردهای نوین تامین آب
و دفع بهداشتی فاضالب در
روستاها و جوامع کوچك

1393

6

ارتقا ،مقاومسازی و بازسازی
سامانههای آب و فاضالب

1149

ارزیابی ریسك سیالب در راستای کاهش خسارات
تأسیسات آب و فاضالب (مطالعه موردی :شهرستان
فشم)

1155

نشتیابی در شبکه های توزیع آب با استفاده از
سیگنال پاسخ جریان گذرا و تحلیل افتراقی خطی

سیدامیرهوشنگ آیتی؛
علی حقیقی؛
حمیدرضا غفوری

1411

کشف نشتهای نامرئی با استفاده از روشهای نوین
( ،)GPRمطالعه موردی شهر بابل

علی اصغر مسعودزاده
حاللخور؛ علی امیدیان؛
نیما نیك صفت اباتری؛
فهامه صالحیان متی کالیی

آبفای مازندران

1398

شناسایی روابط علی و معلولی چالشهای سامانههای
آب و فاضالب کشور

نرگس خاتون دولت آبادی؛
علی عبدالهی نسب؛ آرش
تقی پور زارعی؛ علی
محمد سلطانی

پژوهشکده مطالعات
فناوری ریاست
جمهوری

1137

شناسایی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد
سازمانی و ارایهی مدل بهینه (مطالعهی موردی:
شرکتهای آب و فاضالب استان فارس و شیراز)

گلناز فرشاد؛ مسعود
خشائی؛ محمد داودآبادی؛
اردوان نیکنام

شرکت مهندسی اب و
فاضالب کشور

بررسی نقش مولفههای سرمایههای اجتماعی در
اثربخشی اقدامات موثر به منظور مدیریت و سازگاری
با بحران کمآبی

مسعود حراقی؛ علی
درویشی؛ مریم حراقی

7
فناوریهای نوین
در آب و فاضالب
8

9

10

مدیریت بهرهوری منابع
انسانی و تامین منابع مالی
پایدار در خدمات آب و
فاضالب

11

رویکردهای فنی ،اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی و محیط
زیستی در مدیریت مصرف
آب و سازگاری با کم آبی

1505

12

پدافند غیرعامل ،مهندسی
ارزش ،مدیریت انرژی و
ایمنی در خدمات آب و
فاضالب

1354

13

تدوین استانداردها ،ضوابط و
تجارب بومی سامانههای آب
و فاضالب

1445

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

سازمان مدیریت و
برنامه ریزی بوشهر

بهینه سازی فشار  -انرژی در شبکه توزیع آب
(مطالعه موردی شهر بهارستان اصفهان)

رضا صفایی؛ محمد حسین
صالح؛ حسین نصرالهی

شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان

توسعه یك شاخص نوین کیفیت آب با مدل
تصمیمگیری چند معیاره گروهی فازی

محمدرضا شوشتریان؛
محمدعلی بقاپور

دانشگاه علوم پزشکی
شیراز
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گزارش

کارگاه های آموزشی
ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

1

تصفیه فاضالب ،بازچرخانی و بازیافت آب در صنعت

دکتر مجتبی فاضلی ،دکتر حسین نایب

2

اولویتبندی لولهها برای فعالیتهای بازسازی شبکههای توزیع آب

دکتر ستار صالحی

3

طراحی مدل تابآوری در سامانههای آب و فاضالب

دکتر سعید بشیری

4

واسنجی مدل شبکههای توزیع آب به روش UCHDDSM

دکتر پژمان طاهری

5

کاربرد اقتصاد رفتاری در مدیریت تقاضای آب شهری

دکتر سید حسین سجادی فر

6

تحلیل بهکارگیری راهاندازهای نرم در سیستمهای پمپاژ چاهها به لحاظ اقتصادی و کنترل ضربهی قوچ

دکتر غالمرضا مهرنوش

7

اصول انتخاب و بهکارگیری الکتروپمپهای شناور و فشارقوی در سیستمهای پمپاژ

دکتر غالمرضا مهرنوش

8

معرفی برنامه ایمنی آب آشامیدنی – برنامه ایمنی فاضالب

دکتر غالمرضا شقاقی

9

ارزیابی اثرات محیط زیستی طرحهای آب و فاضالب

دکتر مسعود طاهریون

10

طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار ROSA

دکتر مسعود طاهریون

11

طراحی معماری و هیدرولیکی تصفیهخانههای فاضالب

دکتر مسعود طاهریون

12

آموزش بازنگری جدید نشریه 117-3

دکتر مسعود تابش ،دکتر سارا نظیف،
مهندس بیتا خویی ،مهندس الهه قاسمی

13

آموزش روش عددی شبکه بولتزمن

دکتر رقیه یوسفی

14

آموزش الگوریتم ژنتیك

دکتر رقیه یوسفی

بازدید مجازی:
بازدیدهای مجازی این دوره از کنگره بهصورت مجازی و در سایت کنگره برگزار شد .شرکت مدیریت راهبردی ابنیه مهندسی (مرام)،
شرکت آب و فاضالب شیراز ،شرکت آب و فاضالب استان فارس ،شرکت سهامی آب منطقهای فارس و شرکت تولیدی صنعتی فراسان مقصد
بازدیدها بودند.
نمایشگاه مجازی:
نمایشگاه مجازی این دوره از کنگره به غرفههای مجازی تقسیم و بهصورت مجازی در سایت کنگره برگزار شد .شرکت کنندگان در
نمایشگاه مجازی عبارت بودند از:
شرکت آب و فاضالب شیراز ،مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضالب اصفهان ،شرکت سهامی آب منطقهای فارس ،انجمن آب و
فاضالب ایران ،دانشگاه شیراز ،کارخانجات بلندا ،شرکت آب و فاضالب جنوب غرب تهران ،شرکت پادیاب تجهیز ،شرکت فنی مهندسی سپهر
کویر فرداد ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی فارس ،شرکت مهندسین مشاور پوراب فارس ،شرکت تصفیه پیشرفته پارس و شرکت
سافبن.
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گزارش

حامیان مالی کنگره

شرکت مرام

شرکت آبفا
فارس

شرکت آب و فاضالب
شیراز

شرکت سهامی آب
منطقهای فارس

شرکت آب و فاضالب جنوب
غربی استان تهران

اتاق بازرگانی صنایع
معادن و کشاورزی شیراز

شرکت آب و
فاضالب استان
اصفهان

حامی ویژه

حامی ویژه

حامی ویژه

حامی ویژه

حامی نقرهای

حامی نقرهای

حامی نقرهای

شرکت آب و
فاضالب دو شهر
تهران

شرکت فراسان

شرکت پارس فزاربند

شرکت مهندسی
مشاور پوراب فارس

شرکت مهندسین مشاور
طرح و تحقیقات آب و
فاضالب

مهندسین مشاور آبران

شرکت تصفیه
پیشرفته پارس

حامی نقرهای

حامی برنزی

حامی برنزی

حامی برنزی

حامی برنزی

حامی برنزی

حامی برنزی

حامیان معنوی و علمی کنگره

وزارت نیرو

وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری

دانشگاه
تهران
موسسه آب

پژوهشکده
زیستفناوری
شریف

شورای
اسالمی شهر
شیراز

دانشگاه
شهید بهشتی

اداره کل
حفاظت
محیطزیست
فارس

دانشگاه
خوارزمی

پارک علم و فناوری
فارس

دانشگاه
اصفهان

دانشگاه
صنعتی
اصفهان

اتحادیه
انجمنهای
علوم آب

دانشگاه
الزهرا

انجمن هیدرولیك
ایران

سازمان
نظاممهندسی
استان فارس

دانشگاه
سیستان و
بلوچستان

دانشگاه تحصیالت
تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته

حامیان رسانهای کنگره

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

سیویلیکا

آل کنفرانس

کنفرانس

پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

آلرت

()ISC
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معرفی نمایندگان انجمن
ناصر طالب بیدختی ،نماینده انجمن در دانشگاه شیراز و استان فارس
دکتر ناصر طالب بیدختی دکتری مهندسی عمران و محیطزیست از دانشگاه ایالتی اورگان امریکا با
تخصص هیدرولیک و استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز از سال  1363هستند .از افتخارات ایشان
میتوان به این موارد اشاره نمود :برنده مقاله برتر در شورای پژوهشی کشور  ،1368برنده کتاب سال
مهندسی جمهوری اسالمی ایران در سال  1369با عنوان طراحی سازههای توریسنگی با دیگر همکاران
از جمله دکتر محمود جوان ،عضو فرهنگستان ایران شاخه محیطزیست و انرژی و شاخه بینگروهی
محیطزیست از سال  ،1389پیشکسوت هیدرولیک ایران  ،1391پیشکسوت دانش استحصال آب ایران
در سال  ،1393استاد نمونه کشوری در رشته مهندسی عمران و محیطزیست سال  ،1396برنده سه
دوره استاد نمونه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ،برنده چندین دوره استاد برجسته پژوهشی دانشکده
مهندسی و دانشگاه شیراز .همچنین ،دکتر طالب بیدختی سردبیر مجله علمی و پژوهشی انگلیسی زبان
علوم و تکنولوژی شاخه مهندسی عمران ( ،)ISIسردبیر مجله علمی و پژوهشی مهندسی منابع آب
( ،)ISCسردبیر سابق مجله علمی و پژوهشی علوم و مهندسی آبخیزداری ،دبیر تخصصی چندین مجله
علمی و پژوهشی از جمله هیدرولیک ایران ،تحقیقات منابع آب ،علوم و مهندسی آبخیرداری ،شریف،
روشهای عددی در مهندسی ،مجله علمی و پژوهشی آب و فاضالب هستند .از سایر فعالیتهای ایشان
میتوان به دبیری سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال  ،1369نایب دبیر هشتمین کنگره
بینالمللی مهندسی عمران در سال  ،1388نایب دبیر یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران ،1398
عضوهیات مدیره انجمن آب و فاضالب ایران ،چاپ چندین کتاب ،چاپ بیش از  100مقاله علمی و
پژوهشی در ژورنالهای معتبر بینالمللی ،چاپ حدود  200مقاله در کنفرانسها و کنگرههای داخلی و
خارجی ،استاد راهنمای حدود  20دانشجوی دکتری فارغالتحصیلشده ،عضو کارگروه مهندسی رودخانه
و سازههای هیدرولیکی هیأت ویژه گزارش ملی سیالب و عضو کار گروه محیطزیست هیأت ویژه گزارش
ملی سیالب اشاره کرد.
محمدرضا جلیلی قاضیزاده ،نماینده انجمن در دانشگاه شهید بهشتی
دکتر جلیلی قاضیزاده متولد  ،1347دارای مدرک دکتری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته عمران
و محیطزیست ،گرایش آب هستند و در حالحاضر با عنوان دانشیار دانشکده مهندسی عمران در دانشگاه
شهید بهشتی فعالیت میکنند .ایشان مخترع و مبتکر طراحی و ساخت پروب الکتریکی برای اندازهگیری
مشخصات جریانهای مخلوط آب و هوا در سرعتهای باال هستند .عالوهبر چندین طرح پژوهشی که
انجام دادهاند ،دارای بیش از  40مقاله چاپ شده در مجالت معتبر با نمایه  ISIو  ISCو بیش از 100
مقاله ارائه شده در کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی هستند.
هادی جعفری ،نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب استان همدان
مهندس هادی جعفری ،دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی نقشهبرداری دانشگاه تهران،
از سال  1376در شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان در بخشهای مختلف فناوری اطالعات،
بهرهبرداری ،آب بدون درآمد و سیستم اطالعات مکانی ( )GISفعالیت نمودهاند .ایشان با توجه به عالقه
و تخصصی که دارند ،در حالحاضر در زمینه کاربرد  GISدر صنعت آب و فاضالب فعالیت مینمایند و
عضو کارگروه  GISشرکت مهندسی آب و فاضالب کشور هستند.
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اعضای حقوقی انجمن

معین زیست آریا

شرکت مهندسی حلیل آب پایدار

توسعه انهار آریانا

مهندسین مشاور داهه

فرآب تدبیر تصفیه
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معرفی شرکتهای عضو انجمن
شرکت فرآب تدبیر تصفیه
شرکت فرآب تدبیر ،از شرکتهای تخصصی در زمینه مشاوره ،طراحی و اجرای سیستمهای تصفیۀ
آب و فاضالب است .این شرکت با درک حساسیت موضوع کمآبی در کشور عزیزمان و بهمنظور
حفظ و صیانت از محیط زیست ،با تشکیل مجموعهای متخصص و کارآمد و انجام پروژههای
متعدد و موفق ،در حوزههای زیر فعالیت میکند:
 شبیهسازی و طراحی واحدهای تصفیه آب شامل اسمز معکوس ،تبادل یون و غیره؛ شناسایی مشکالت واحدهای موجود تصفیه آب و رفع مشکل آنها؛ مشاوره ،طراحی و ساخت تصفیهخانههای فاضالب بهصورت کلید در دست ()EPC؛ طراحی و ساخت پکیجهای نوین تصفیه فاضالب؛ طراحی و اجرای شبکههای جمعآوری و انتقال فاضالب؛ بهرهبرداری و نگهداری از تصفیهخانههای فاضالب؛ اصالح و بهینهسازی سیستمهای تصفیه فاضالب و افزایش راندمان و کارایی سیستم.شایان ذکر است ،این شرکت دارای گواهینامه صالحیت بهرهبرداری تصفیهخانههای فاضالب از
وزارت نیرو است.
شرکت سافبن
شرکت هلدینگ بینالمللی سافبن بیش از  25سال تجربه در صنایع تصفیه آب و پساب و
محیطزیست و سابقه اجرای بیش از  500پروژه در سرتاسر دنیا را دارد .این شرکت در اجرا و
پیشبرد پروژهها در صنایع مختلف از تکنولوژی پیشرفته ،نوآوری بیش از  75مورد ثبت امتیاز
انحصاری و تجربه عملی شرکتهای اروپایی زیرمجموعه خود در تصفیه آب و پساب شهری و
صنعتی ،بازیابی پساب ،شیرینسازی آب دریا ،سیستمهای  ،ZLDزبالهسوز و غیره استفاده کرده
است.
در حالحاضر شرکت هلدینگ سافبن دارای  100درصد سهام شرکت  KWIاتریش با  70سال
سابقه در طراحی ،ساخت و تولید سیستمهای ( DAFسیستمهای شناورسازی با هوای محلول) و
همچنین سهامدار عمده شرکت  ItNآلمان ،طراح و سازنده سیستمهای غشایی تخت سرامیکی
( )Ceramic UFبا پوشش نانو در فرآیندهای اولترافیلتراسیون است.
شرکت توسعه خط لوله هامون
شرکت توسعه خط لوله هامون (هپیکو) در سال  1385با هدف انجام امور مهندسی ،طراحی ،اجرا
 ،نظارت و مدیریت پروژههای گوناگون عمرانی و صنعتی ،بهویژه در زمینه خطوط لوله (آب و
فاضالب ،نفت و گاز) و صنایع وابسته به آن فعالیت خود را آغاز نموده است .این شرکت با
بهرهمندی از سهامدارانی همچون شرکت لوله و ماشینسازی ایران (بزرگترین تولیدکننده
لولههای چدن داکتیل در کشور) و نیز اشخاص حقیقی دارای اعتبارات سرمایهای و همچنین با
پشتوانه تفاهمنامههای منعقده با تأمینکنندگان سایر جنس لولهها ،شیرآالت و اتصاالت و
بهکارگیری مهندسین مشاور معتبر ،کلیه ابزارهای الزم برای عملیاتی نمودن طرح و پیشبرد اصولی
پروژه را در قالب یک ستاد واحد و متمرکز فراهم نموده است .این شرکت توانایی اجرای طرحها
را در قالب انواع روشهای سرمایهگذاری و به صورتهای  EPCF ،EPC ،PCو غیره را نیز دارد.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

https://nwlsm.ir/

 بهمنماه28  و27
1399

 دانشگاه فردوسی- مشهد
مشهد

انجمن هیدرولیک ایران – دانشگاه
فردوسی مشهد

نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک
ایران

https://nwlsm.ir/

 بهمنماه28  و27
1399

 دانشگاه فردوسی- مشهد
مشهد

انجمن علوم و مهندسی منابع آب
ایران – دانشگاه فردوسی مشهد

هشتمین کنفرانس مدیریت منابع
آب ایران

http://www.12icce.i
r/fa/

 تیرماه23  و21
1400

 دانشگاه فردوسی- مشهد
مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دوازدهمین کنگره بین المللی
مهندسی عمران

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کنفرانس
12th Eastern European Young Water Professionals
Conference: Water Research and Innovations in a
Digital Era
11th IWA Efficient Urban Water Management
Conference

http://iwa-ywp.eu/

31 March – 2 April
2021

Riga, Latvia

https://www.efficient2021.org/

7 – 9 April 2021

Bordeaux, France

http://wwrr.put.poznan.pl/

9 – 14 May 2021

Copenhage,
Denmark

IWA World Water Congress & Exhibition 2021

https://micropol2021.org/

16 – 19 May 2021

Poznan, Poland

Wastewater, Water and Resource Recovery
Conference

https://lwwtp2020.net/home/

6 – 10 June 2021

Santiago de
Compostela,
Spain

12th Micropol and Ecohazard Conference

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

13 – 17 June 2021

Vienna, Austria

http://www.ecostp2020.polimi.i
t/

20 – 24 June 2021

Singapore,
Singapore

https://iwaywp.ca/conference2021/

21 – 25 June 2021

Milano, Italy

https://mtc2021.wustl.edu/

24 – 25 June 2021

Hybrid, Canada

http://iwa-ywp.eu/

1 – 4 August 2021

St. Louis,
Missouri, USA

http://www.watersafety2021.or
g/

11 – 13 August
2021
21 – 25 August
2021

https://www.wrrmod2020.org/
https://iwanetwork.org/events/the-8th-iwainternational-conference-andexhibition-on-flotation-nanomicro-bubble-technology/

1 – 3 September
2021

13th IWA Specialised Conference on Design,
Operation and Economics of Large Wastewater
Treatment Plants (CANCELLED)
Singapore International Water Week – Water
Convention 2020
5th International Conference on Ecotechnologies for
Wastewater Treatment (ecoSTP2020) “Impacting
the environment with innovation in wastewater
treatment”
1st Canadian IWA Young Water Professionals
The 10th International Water Association (IWA)
Membrane Technology Conference & Exhibition for
Water and Wastewater Treatment and Reuse

Narvik, Norway

Water Safety Planning 2021

Arosa,
Switzerland

WRRmod2020: 7th IWA Water Resource Recovery
Modelling Seminar

Busan, South
Korea

The 8th IWA International Conference and
Exhibition on Flotation & Nano-Micro Bubble
Technology

1 – 4 September
2021
5 – 8 September
2021
15 – 18 September
2021

Athens, Greece

17th International Conference on Environmental
Science and Technology (Supported)

Istanbul, Turkey

4th IWA Resource Recovery Conference 2021

Pretoria, South
Africa

1st IWA Non-Sewered Sanitation Conference

http://www.isep.ipp.pt/iwa_Port
o2021

22 – 24 September
2021

Porto, Portugal

The 5th International Conference on Water
Economics, Statistics and Finance; The International
Conference on Rethinking Treatment with Asset
Management

https://www.olores.org/en/iwao
dours2021

26 – 27 October
2021
15 – 18 November
2021

Bilbao, Spain

9th IWA Odour and VOC/Air Emissions Conference

Bilbao, Spain

Digital Water Summit

http://cest2021.gnest.org/
http://iwarr2021.org/
https://iwa-nss.org/

https://digitalwatersummit.org/
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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

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

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن
دسترسی به اطالعات سایت انجمن
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راهنمای نگارش مقاالت
یادداشت کوتاه را به چاپ میرساند .بنابراین نویسنده محترم باید
در هنگام ارسال مقاله ،نوع مقاله را از بین چهار گروه فوق انتخاب
و در سایت اعالم کند.

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.

 فایلهای الزم
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 ومحتویات 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).
 نرمافزار حروفچینی :نرمافزار Microsoft Word 2013

 عنوان :کوتاه اما معرف محتوای مقاله است و از  15واژه تجاوز
نمیکند.

 دستورالعمل نگارش و تنظیم مقاالت:

 نام نویسنده(گان):

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 در باالی آن درج خواهد شد.

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

 انواع مقاالت:
این نشریه مقاالت مروری ،پژوهشی ،یادداشت فنی (ترویجی) و
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راهنمای نگارش مقاالت

همه جدولها و شکلها شمارهگذاری شده و عنوان جدول در
باالی آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته میشود .در عنوان
جدولها 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 بههمراه کاربرگ دادههای
نمودار نیز ضروری است .در فایل  pdfمقاله ،تمامی شکلها و
جدولها در محل خودشان در متن مقاله جانمایی میشوند.
 در صورتیکه در مقاله از عکس استفاده شده باشد ،ارسال فایلاصلی آن الزامی است.
 در مورد نمودارهایی که با نرمافزارهای تخصصی تهیه شدهاند،ارسال کاربرگ دادههای رسم نمودار نیز ضروری است.

میشود.
 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:
شامل مقدمه ،مواد و روشها (روش تحقیق) ،نتایج و بحث و
نتیجهگیری است .حداقل تعداد کلمات در چکیده  150و حداکثر
 250کلمه باشد.
 چکیده انگلیسی :باید دقیقاً معادل چکیده فارسی باشد.
 واژههای کلیدی فارسی و انگلیسی:
باید یکسان و شامل حداقل چهار و حداکثر شش واژه مجزا باشد
که موضوع تحقیق ،بیشتر پیرامون آنها است.
 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
پینوشت در انتهای مقاله و قبل از فهرست مراجع درج میشوند.
پیها در هر صفحه با گذاردن شماره فارسی در گوشه باالی آخرین
حرف از کلمه ،در متن مشخص میشود.

 معادالت:
معادالت بهصورت خوانا با حروف و عالئم مناسب با استفاده
از  Microsoft Equationتهیه میشوند .واحدها برحسب واحد
بینالمللی ( )SIو معادالت بهترتیب شمارهگذاری میشوند .تمام
پارامترهای هر معادله باید بالفاصله در زیر آن معرفی شوند.
 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.

 جدولها و شکلها:
جدولها و شکلها در محل مناسب بعد از معرفی آنها در متن
مقاله در فایل  wordمقاله با کیفیت مناسب چاپ ،ارائه میشوند.
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