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پیشگفتار
فضای سبز بپردازیم ،نگاهی گذرا به وضعیت منابع آب کشور خواهیم
داشت.
منبع اصلی تأمین آب در ایران بارندگی است که بررسی آمار
چند دهه گذشته نشان میدهد که ساالنه حدود  413میلیارد
مترمكعب است .از این مقدار حدود  72درصد آن ( 296میلیارد
مترمكعب) بهصورت تبخیر و تعرق (از سطح زمین ،جنگلها ،مراتع،
دیمزارها و  )...از دسترس خارج میشود ،حدود  22درصد آن (92
میلیارد مترمكعب) بهصورت جریان سطحی درآمده و حدود  6درصد
آن ( 25میلیارد مترمكعب) به منابع آب زیرزمینی نفوذ میکند.
عالوهبر ریزشهای جوی ،ساالنه حدود  13میلیارد مترمكعب آب
بهصورت جریانهای رودخانههای مرزی وارد کشور میشود .بنابراین
با پیوستن این مقدار به مجموع آبهای سطحی و زیرزمینی (117
میلیارد مترمكعب) ،منابع آب تجدیدشونده کشور به  130میلیارد
مترمكعب میرسد .بهدلیل خشكسالیها و تغییر اقلیم میزان کل آب
تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت  130میلیارد مترمكعب به
حدود  100میلیارد مترمكعب و در برخی سالهای اخیر به 89
میلیارد مترمكعب رسیده است .براساس آخرین آماربرداری بیالن
منابع و مصارف آب در کشور ،کل میزان برداشت آب در کشور برابر
با  96/37میلیارد مترمكعب است که از این میزان  85/6میلیارد
مترمكعب ( 88/9درصد) مربوط به بخش کشاورزی 8/03 ،میلیارد
مترمكعب ( 8/3درصد) مربوط به مصارف شرب و  2/74میلیارد
مترمكعب (2/8درصد) مربوط به مصارف صنعتی است .برخی از
چالشهای مهم بخش آب کشور عبارتند از :تغییر اقلیم و کاهش آب
تجدیدپذیر ،نابودی و تخریب زیستبومهای آبی ،بهرهوری کم آب
در بخشهای مختلف و منازعات آبی محلی و منطقهای .واضح است
که ادامه سیاستها و روندهای پیشین در بخش آب ،آینده این بخش
را با چالشها و بحرانهای بیشتری مواجه خواهدساخت و ابعاد
مختلفی از بحران آشكار خواهد شد .درنتیجه تغییر رویكرد اساسی
در سیاستها و راهبردهای این بخش الزم است.
در این شرایط تأمین کمی و حفاظت کیفی آب یكی از مسائل
مهمی است که در مناطق خشک و نیمهخشک بیش از سایر مناطق
ضرورت مییابد .بررسی و شناسایی پتانسیل منابع آبی و منطبق
ساختن پتانسیل موجود با انتظارات ،از ملزومات اولیه دستیابی به
پایداری سیستمهای منابع آب است .منابع آب زیرزمینی از دیرباز،
موردتوجه بوده و نیازهای اولیه بشر را تامین میکرد ،در دهههای
اخیر با رشد جوامع و بهکارگیری روشهای نوین بهرهبرداری از منابع
آب زیرزمینی (مانند روشهای پیشرفته کاوش ،حفاری و پمپهای
مختلف) ،بهرهبرداری نامتوازن از این منبع برای پاسخ به نیاز فزونی
یافته بشر بیش از پیش شده است ،بهرهبرداری لجام گسیخته آب از
آبخوانها در اکثر مناطق کشور موجب منفی شدن بیالن آب
زیرزمینی شده است.

بهینه سازی مصرف آب در فضای سبز شهرها

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و
عضو بنیاد علم ایران
()Iran National Science Foundation
براساس مطالعات موسسه بینالمللی مدیریت منابع آب
( )IWMIایران در بین  116کشور ازنظر بحران آب در رده  14قرار
دارد که نشاندهنده وضعیت نامناسب منابع آب آن است .براساس
همین مطالعات ایران باید در سال  2025برای حفظ وضع موجود
بتواند  112درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیافزاید که این
افزایش میتواند از راههای مختلفی از قبیل مدیریت عرضه و تقاضای
آب در بخشهای مختلف مصرفکننده آب یعنی شرب ،کشاورزی،
صنعت و فضای سبز صورتگیرد .رشد سریع جمعیت جهان و
متناسب با آن افزایش نیاز آبی اعم از مصارف شرب ،صنعت،
کشاورزی و توسعه شهری فشار زیادی بر منابع آب بهویژه در نواحی
خشک و نیمهخشک وارد کرده است .از اینرو برنامهریزی برای
استفاده بهینه از این منبع حیاتبخش ضروری است .در سالهای
اخیر بهمنظور جلوگیری از آلودگی هوا و ایجاد محیطزیست مناسب،
نیاز شدیدی به توسعه فضای سبز در داخل و حومه شهرها
احساسشده که این امر محل مصرف جدیدی برای آب بهوجود آورده
است .تخصیص جدید آب برای ایجاد فضای سبز ،خصوصاً در مناطق
خشک و نیمهخشک ،با مشكالتی جدی روبرو است ،چون در این
مناطق ،منابع آب شدیداً محدود بوده و تخصیص آب به فضای سبز
در رقابت شدیدی با سایر موارد مصرف چون کشاورزی ،صنعت و
حتی شرب است .بنابراین آب تخصیص یافته به آبیاری فضای سبز
دارای ارزش زیادی بوده و باید بهصورت بهینه و با راندمان زیاد مورد
استفاده قرارگیرد .قبل از اینکه به بهینهسازی مصرف آب در بخش
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چون زمین مناسب ،منابع آبی پایدار ،خاك حاصلخیز و
محدودیتهای مالی اشاره داشت .درحال حاضر مهمترین محدودیت
در نگهداری و توسعه فضاهای سبز موجود و احداث فضاهای سبز
جدید ،دسترسی به منابع آبی پایدار است .هم اکنون حداقل سرانه
فضای سبز در دنیا بین  5تا  50مترمربع متغیر است .استاندارد
تعریف شده برای سرانه فضای سبز در ایران  30مترمربع است.
کمبود شدید منابع آبی از عوامل کاهش توسعه فضایسبز است.
کمبود آب و آب کم کیفیت به یک مسئله جهانی بدل شده و
متاسفانه بهنظر میرسد افزایش سریع جمعیت شهری و کاهش منابع
آب کمتر با نیازهای آینده هماهنگ است .در این راستا ،اصطالح
خشک منظرسازی ( )Xeriscapingبرای فضای سبز شهرها توسط
برنامهریزان بهدلیل کمبود منابع آب ابداع شده است .اصطالح زری
اسكیپ یک واژه یونانی و از ترکیب زروس بهمعنی خشک و کلمه
اسكیپ بهمعنی منظر مشتق شده است.
مزایای خشک منظرسازی را میتوان در سه دسته اقتصادی،
محیطزیستی و زیباییشناختی جایداد .از مهمترین دالیل استفاده
از خشک منظرسازی صرفهجویی در مصرف آب است .بهطوریکه در
صورت طراحی ،اجرا و مدیریت صحیح مصرف آب در محیط باز
بهمیزان  50درصدکاهش مییابد ،بدون آنکه به زیبایی و کیفیت
فضایی منظر مربوطه لطمهای وارد شود.
برنامه خشک منظرسازی که در سال  1981در گروه آب شهر
دنور (ایاالت متحده) پایهگذاری شده مشتمل بر چند اصل زیر است:

فضای سبز و منظرسازی کم نیاز به آب ()Xeriscaping
فضای سبز و در دید جزئیتر درختان از فاکتورهای اصلی و مهم
تولید اکسیژن همچنین جذب گاز دیاکسید کربن هستند ،که این

عمل درختان ادامه حیات بر روی کره زمین را میسر میسازد .چرا
که اکسیژن اصلیترین ماده الزم و ضروری برای زنده ماندن بسیاری
از جانداران مانند انسانها است .امروزه نقش و اهمیت فضای سبز و
درختان بیش از پیش برای همگان مشخصشده است .نقش درختان
در تولید اکسیژن کره زمین بسیار مهم است ،بهنحوی که طبق برآورد
دانشمندان هر هكتار جنگل قادر است بهطور تخمینی ساالنه 2/5
تن اکسیژن آزاد کند .همچنین یک هكتار جنگل قادر است تا 48
تن گرد و غبار هوا را بر شاخ و برگ درختان رسوب دهد .پس از هر
بار بارش که شاخ و برگها شسته میشوند ،جنگل مجددا میتواند
همین مقدار غبار هوا را در خود رسوب دهد .یكی دیگر از خواص
مفید و مؤثر درختان این است که در زمستان از برودت هوا و در
تابستان از شدت دمای هوای اطراف خود میکاهند.
درختان هوای خشک را مرطوب میکنند ،زیرا بخار آب در
شهرهای بزرگ و آلوده هم سریعتر از محیطهایی با هوای پاك
متراکم میشود و هم بیشتر به باران تبدیل میشود .لذا در سطح
شهرها غالباً نسبت به اطراف آنها  10درصد میزان بارندگی بیشتر
است .ولی با کمال تعجب خشكی هوای شهرهای آلوده نیز  10درصد
بیشتر از اطراف آنها است .این وضع بهعلت وجود بتن ،آسفالت،
شیشه و سایر عوامل مانع ورود باران به سطح زمین در شهرها است
که موجب تبخیر بیشتر هم میشود .بنابراین در شهرهای بزرگ
وجود درختان یک نعمت انكارناپذیر است .تنها سوخت کامل یک
لیتر بنزین اتومبیل حدود  17مترمكعب هوای تنفسی را آلوده
میکند .در شهرهای بزرگ میلیونها اتومبیل در حرکت هستند.
عمدتاً تنها وجود درختان و فضای سبز است که میتواند هوای
تنفسی را پاك و تا حدودی قابلتحمل نماید .معموالً راندمان
تصفیهکنندگی هوا بهوسیله درختان سه برابر بیشتر از چمنزار و گل
بوتهها است .با توجه به نقش ویژهای که فضای سبز برای رفع
مشكالت امروزی در شهرهای بزرگ از جمله جذب دیاکسید کربن،
گازهای سمی ،تولید اکسیژن و بهبود شرایط آب و هوایی ،تغذیه
آبخوانها و ذخیره آب ،بهبود روحیه افراد ،تفرج ،جذب گرد و غبار
و آالیندههای جامد ،جلوگیری از فرسایش آبی و بادی خاك و
زیباسازی منظر دارد ،گسترش هرچه بیشتر فضای سبز در درون و
اطراف شهرها اهمیت زیادی دارد.
فضایسبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیكی
محیط و نیازهای جامعه با توجه به شرایط اکولوژیكی شهر ساخته
شود تا بتواند بهعنوان فضایسبز فعال دارای بازدهی محیطزیستی
مستمر باشد .ایجاد و احداث فضایسبز در شهرهای بزرگ همیشه
دارای محدودیتهایی بوده است .از آن جمله میتوان به کمبودهایی
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 -1برنامه ریزی
برای داشتن یک منظر زیبا بدیهی است که برنامهریزی برای
اجرای اصول منظرسازی خشک ،اولین گام محسوب میشود .خشک
منظرسازی اهمیت زیادی به برنامهریزی در فرآیند طراحی میدهد
و اساس آن برمبنای تعیین محدوده (زونبندی) است .این
محدودهها از نظر طراحی منظر دارای اهمیت یكسان در کاربری
نیستند و معیار اهمیتدهی آنها بهمیزان حضور و بهرهبرداری
کاربران مربوط است .در برنامهریزی برای مناظر کم نیاز به آب ،فضای
ناحیه به سه محدوده ازنظر مصرف آب تقسیمبندی میشود که
عبارتاند از محدوده پرمصرف ،محدوده میانه و محدوده کممصرف.
هر فضای سبز میتواند دارای چندین فضا از محدوده های باال باشد.
 -2گزینش گیاهان مناسب و سازگار با مناطق خشك
استفاده از گیاهان مقاوم و بومی یک منطقه ،نه تنها بهطورکلی
مصرف آب را کاهش میدهد ،بلكه بهدلیل مقاومت گیاه به آفات و
امراض و خاكهای ضعیف منطقه ،هزینههای ناشی از استفاده کود
شیمیایی و سموم مختلف نیز کاهش مییابد .عالوهبر این ،گیاهان
مقاومتر و بومی ،برخالف گیاهان حساس و غیربومی و نامناسب ،نیاز
3
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بستگی دارد .در تحقیقی نشان داده شده است که استفاده از مالچ
میتواند رواناب حاصل از یک باران با شدت زیاد ( 7/5سانتی متر بر
ساعت) را کاهش دهد .مالچ باعث کاهش فرسایش ،افزایش رطوبت،
متعادل کردن دماهای حداقل و حداکثر روزانه و افزایش جمعیت و
فعالیت زیستتوده خاك می شود .این راهبرد از تشكیل پوسته در
سطح خاك جلوگیری میکند و هدررفت آب در اثر تبخیر ناشی از
باد و تابش خورشید را کاهش میدهد .انواع مالچ در فضای سبز
نواحی مدیترانه ،پرو ،شمال غرب آرژانتین ،جنوب و شمال آریزونا،
نیوزیلند ،جزایر قناری و مرکز چین استفاده میشود .در جزایر قناری
اسپانیا که یكی از خشکترین نقاط اروپا است و دارای بارندگی کمتر
از  150میلیمتر و تبخیر و تعرق بیش از  2000میلیمتر است،
استفاده از یک نوع ماده طبیعی ( ،)Tephraبهعنوان مالچ منجر به
الگویی از کشاورزی سنتی بدون آبیاری شده است .در این سیستم،
از یک الیه  10تا  20سانتیمتری استفاده میکنند که سطح زمین
را میپوشاند .تفرا ( )Tephraبهعنوان مالچ عمل میکند و از کارایی
بسیار زیادی در حفظ آب برخوردار است .در پژوهشی که اثر این نوع
ماده بر میزان رطوبت خاك بهمدت سه سال بررسی شده است ،در
مقایسه با خاك بدون مالچ ،خاكهای پوشیده شده با این نوع مالچ،
تا  8برابر آب بیشتری در الیه رویی خاك در خشکترین ماههای
سال نگهداری کردند .بسیاری از مطالعات مقایسهای بین انواع مالچها
نشان میدهد که مالچهای آلی در حفظ آب بسیار موثرتر از مالچهای
غیرآلی هستند .در تحقیقات برگهایی که بهعنوان مالچ استفاده
شدند در حفظ آب خیلی موثرتر از زمانی بودند که با خاك مخلوط
شدند .بهطور کلی ،مالچها حداکثر دمای روزانه را در سطح خاك بین
 3/3-2/2درجه سانتیگراد کاهش داده و حداقل دمای روزانه را بین
 2/2-1/1درجه سانتیگراد افزایش میدهند .در تحقیقی از سنگ،
زئولیت و تفالههای مواد معدنی نیز بهعنوان مالچ استفاده کرده و
نتیجهگرفتند که مقدار تبخیر تجمعی از سطح مالچ سنگی ،ضایعات
معدنی و زئولیت بهترتیب  20/3 ،16/6و  28/6درصد نسبت به تیمار
شاهد (بدون مالچ) کاهش مییابد .همچنین دریافتند که سرعت
تبخیر با توجه به نوع مالچ و نحوه کاربرد و ضخامت آن تغییر میکند.
در دانشگاه کلرادو از انواع مالچ چوبی و سنگی در ترکیب با چمن در
اطراف درختان استفاده کردند و دریافتند که انواع مالچ حجم آب
مصرفی را  25تا  60درصد کاهش میدهد .باید از آب اختصاص داده
شده به فضای سبز حداکثر استفاده را بهعمل آورده تا هم مشكل
کمبود آب حل شود و هم با راهکارهای جدید کاهش مصرف آب
بتوان سرانه فضای سبز را در شهرها افزایش داد.
استفاده از انواع مالچ (خاکپوش) در پوشش فضای سبز شهری را
میتوان گامی در اصالح الگوی مصرف آب قلمداد نمود .تحقیق انجام
شده در فضای سیز دانشگاه صنعتی اصفهان نشان میدهد ،تبخیر
آب از خاك پوشیدهشده با مالچ چوبی بیش از  50درصد و با مالچ

کمتری به حذف ،جابجایی و واکاری دارند .بهعلت استفاده گیاهان
بومی و بهکارگیری از گلهای رنگارنگ و گیاهان پوششی ،در ترکیب
با درختان و درختچههای زیبا و گونههای مقاوم چمن که مطابق با
فرهنگ و محیط منطقه هستند ،باعث ایجاد منظرهای چشمنوازی
میشوند که سبب احیای محیط شهری میشود .عالوهبر این طراحی،
اجرا و نگهداری صحیح خشک منظرها این امكان را به مدیران مناطق
شهری میدهد تا در طول دورههای خشكی و کمآبی طوالنیمدت،
فضای سبز نه تنها از بین نرود ،بلكه با دریافت کمترین صدمه نسبت
به فضاهای سبز ناسازگار با شرایط سخت ،زیبایی آن فضاها بیشتر و
مناظر جذابتری نیز ایجاد شود.
 -3استفاده از آبیاری قطرهای و فنون دیگر در ارتباط با روش
آبیاری
بهطور کلی محاسنی که باعث رونق روشهای نوین آبیاری و
بهویژه توسعه آبیاری قطرهای شده را میتوان بهصورت زیر خالصه
کرد :بازده باالی مصرف آب ،امكان آبیاری اراضی با شیبهای زیاد و
توپوگرافی نامناسب بدون نیاز به عملیات تسطیح ،امكان خودکار
نمودن کامل سیستم و کاهش نیروی انسانی الزم ،کاهش رشد
علفهای هرز ،عدم فرسایش خاك ،امكان استفاده بهینه از منابع آب،
آسانتر و دقیقتر بودن عملیات کوددهی ،کاهش تبخیر ،کاهش نفوذ
عمقی ،افزایش بازده علفکشها و درنتیجه کاهش آلودگی منابع آب
و خاك ،رشد بهتر گیاه و افزایش محصول ،زودرس نمودن محصوالت
و صرفهجویی در انرژی.
 -4استفاده از مالچ (خاکپوش)
مالچدهی روش مناسبی برای کاهش هزینههای آبیاری ،حذف
علفهای هرز ،نگهداری فضای سبز و حفظ سالمت گیاه است .مالچ
تبخیر از سطح خاك را کاهش میدهد ،با جلوگیری از فشردهشدن
خاك سبب هوادهی و تهویه بهتر خاك میشود و از فرسایش خاك
جلوگیری میکند .انواع موادی که بهعنوان مالچ استفاده میشوند
عبارتند از :پسماندههای گیاهی ،برشهای علوفه ،برگها ،علوفه
خشک ،کاه ،پوست خردشده درخت ،خاك اره ،تراشههای چوب،
کمپوست و انواع مالچهای رزینی که از بازیافت تایرها و دیگر
فرآوردههای پالستیكی بهدست میآیند ،پوششهای پالستیكی و
سنگریزههای ریز و درشت .همچنین مالچها بهدالیل متفاوتی بهکار
برده میشوند ،اما صرفهجویی در مصرف آب از مهمترین دالیل
مصرف مالچ در فضای سبز است .مالچ سنگی توسط کشاورزان در
نواحی خشک آرژانتین ،چین ،ایتالیا ،پرو ،نیوزیلند و آمریكا برای
سالیان سال استفاده شده است .مالچهای سنگی در کاهش هدررفت
آب بسیار موثر هستند و کارایی آنها به ویژگیهایی از مالچ مانند
موقعیت و ارتفاع مالچ ،رنگ ،ضخامت ،اندازه ذرات و بافت آنها
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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درك و پیشبینی رفتار آنها در سیستمهای واقعی آب ،خاك و گیاه
است .استفاده از مواد فراجاذب آب در دیگر کشورهای جهان از جمله
آلمان ،آمریكا و استرالیا دارای دیرینه زیاد است .بنابراین باتوجه به
خصوصیات این مواد ،استفاده از آنها در مناطق دیم ،جنگلکاری و
فضای سبز شهری سودمند بهنظر میرسد .استفاده از این سوپرجاذبها
در فضای سبز شهری و منابع طبیعی باعث طوالنیتر شدن دور آبیاری
میشود و این بهنوبه خود نیاز به نیروی انسانی و تجهیزات آبیاری را
کاهش میدهد.
کاربرد مواد جاذب رطوبت ،طبیعتاً در دستیابی به روشهایی که
بتوان از حداقل آب و با کمترین هزینه ممكن در مناطق خشک
درختكاری کرد ،ایجاد فضای سبز نمود ،شرایط محیطزیستی را ارتقا
داد ،انگیزه مردم برای ماندن در مناطق مذکور را افزایش داد و زمینههای
اشتغال ،رشد و توسعه را فراهم آورد ،بسیار حائز اهمیت است.
نتایج پژوهشی در دانشگاه صنعتی اصفهان نشان داده است که
پلیمر سوپر آب  A200با سطوح مصرف  4و  6گرم در کیلوگرم خاك
توانست نیاز آبی سرو نقره ای و برگ بو را بهمقدار حداقل  33درصد
کاهش دهد .نتایج پژوهش دیگری نشان داد که کاربرد پلیمر با سطح
استفاده  6گرم در کیلوگرم خاك ،توانست زمان رسیدن رطوبت خاك

سنگی حدود  87درصد در مقایسه با پوشش چمن ،کاهش داده شد.
همچنین مالچهای سنگی و چوبی با ضخامت  5سانتیمتر در مقایسه با
کرت بدون پوشش بهترتیب حجم آب مصرفی را  78و  26درصد کاهش
دادند.
 -5اصالح خاک بستر با استفاده از مواد اصالحگر
یكی از روشهای اصالح فیزیكی خاك ،استفاده از مواد اصالحگر
( )Soil Amendmentاز جمله مواد جاذب رطوبت یا پلیمرهای
ابرجاذب ( )Superabsorbentاست .در مناطق خشک ،جذب سریع آب
و حفظ آن توسط پلیمرهای مصنوعی جاذب رطوبت مانند هیدروژل ها
و مواد طبیعی جاذب رطوبت مانند سنگ پامیس ،پرلیت و کود دامی
باعث میشود در موقع نیاز ریشه ،بهراحتی آب در اختیار گیاه قرارگیرد.
هیدروژلهای سوپرجاذب با جذب سریع آب و حفظ آن ،بازده جذب
آب ناشی از بارندگیهای پراکنده را افزایش میدهند .بدینترتیب
هیدروژلهای سوپرجاذب ضمن بهینهسازی مصرف آب در فضای سبز،
استفاده بهینه از کود ،جلوگیری از تنشهای ناشی از نوسانات رطوبتی،
امكان ایجاد فضای سبز در سطوح شیبدار و مناطق بیابانی را فراهم
میسازند.
هیدروژلهای سوپرجاذب با جذب سریع آب و حفظ آن ،بازده جذب
آب ناشی از بارندگیهای پراکنده را افزایش میدهند .بدینترتیب
هیدروژلهای سوپرجاذب ضمن بهینهسازی مصرف آب در فضای سبز،
استفاده بهینه از کود ،جلوگیری از تنشهای ناشی از نوسانات رطوبتی،
امكان ایجاد فضای سبز در سطوح شیبدار و مناطق بیابانی را فراهم
میسازند.
با توجه به اینکه  pHپلیمرهای سوپرجاذب بین  5تا  7است ،اثر
سوء بر خاك نداشته و هیچگونه سمیتی برای خاك ندارند .همچنین
پس از  5تا  7سال ،بسته به نوع آن در خاك توسط میكروارگانیسمها
تخریب میشوند .عالوهبر نگهداری آب در خاك ،سوپرجاذبها بهعلت
تغییر حجم مداوم (انبساط بههنگام تورم و انقباض بههنگام دفع آب)
میزان هوا را در خاك افزایش میدهند .عملكرد هیدروژلهای
سوپرجاذب بستگی به آب و هوای منطقه ،شرایط فیزیكی خاك ،میزان
مصرف آب در خاك و نوع گیاه دارد.
کاربرد سوپرجاذبهای طبیعی و مصنوعی رطوبت درخاك اطراف
ریشه گیاهان ،باعث افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاك اطراف
محیط ریشه میشود که این رطوبت بهمرور زمان در اختیار گیاه قرار

به نقطه پژمردگی دایم گیاه ( )PWPرا از  12روز برای شاهد به  22روز
افزایش داد .بهطور کلی کاربرد پلیمرهای ابرجاذب در سطوح  6و  8گرم
پلیمر در کیلوگرم خاك میزان رطوبت قابل استفاده را بهترتیب  1/5تا
 3/5برابر افزایش داده است.
 -6کاهش منطقی سطوح چمنکاری
از لحاظ نیاز آبی چمن ازجمله گیاهان با نیاز آبی زیاد است .لذا
استفاده از سطوح چمنکاری باید بهحداقل میزان خود برسد یا حتی
نسبت به حذف آن اقدام نمود .در چمن استفاده از گونههایی که در
شرایط خشكی به خواب میروند باید در اولویت گیاهان مورد استفاده
در فضای سبز شهری قرارگیرد ،از جمله گونههای سردسیری :بلوگرس
کنتاکی یا چمن آبی ( )poa-pratensisو گرمسیری :چمن آفریقائی.
 -7نگهداری مناسب منظر
شرایط نگهداری باید طوری باشد که تقاضای آب برای گیاه افزایش
نیابد .آگاهی کامل در زمینه گونه گیاه انتخابشده ،آبیاری ،مبارزه با
علفهای هرز ،چمنزنی ،مقدار کوددهی ،زمان کوددهی و همچنین
کنترل آفات و بیماریها باید مدنظر قرارگیرد.
بدینترتیب با بهکارگیری اصول منظرسازی کمنیاز به آب و با اعمال
مدیریت صحیح و بهکارگیری فنآوریهای پیشرفته از طریق حفظ
رطوبت ،افزایش نگهداری آب در خاك و بهبود وضعیت نفوذپذیری آب
در خاك میتوان بازده مصرف آب را افزایش داد .لذا پیشنهاد میشود
با توجه به وضعیت منابع آب کشور ،اصول منظرسازی خشک بهعنوان
یک ضرورت در شهرهای واقع در مناطق خشک و نیمه خشک کشور
بهکار برده شود.

میگیرد .پلیمرهای سوپر جاذب رطوبت ()Water Superabsorbent
میتوانند مقادیر زیادی آب یا محلول آبی را جذب نموده و متورم شوند.
این مخازن ذخیرهای کوچک وقتی که در داخل خاك قرار میگیرند،
آب حاصل از آبیاری و بارندگی را بهخود جذب نموده و از فرونشت آن
جلوگیری مینماید .پس از عمل جذب و در اثر خشکشدن محیط آب
داخل پلیمر بهتدریج تخلیه میشود و بدینترتیب خاك بهمدت طوالنی
و بدون نیاز به آبیاری مجدد مرطوب میماند .بررسی خواص پلیمرهای
فرا جاذب آب در شرایط مشابه درون خاك مطمئنترین روش برای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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Combined structure of weir and gate due to the simultaneous
flow of suspended material from on the overflow and material
deposited in the flow of water from the valve section, provides
better conditions compared to other structures used to measure
the discharge in the channels. Nowadays, numerical solution
methods without the need of laboratory equipment and the
ability to calculate the desired parameters, with low time and
cost is considered as one of the efficient methods of flow
analysis. In this research, by using CFD and numerical solution
method with FLOW-3D software for different diameters of
combined structure of weir and gate was simulated. Flow
simulation was performed in a channel with 3 mm length, 0.4
mm width and 0.5 mm height. The models were studied in
cylindrical diameter of 5, 7.5, 10 and 12.5 cm, and for openings
gates of 1, 2 and 3 cm. The flow was also simulated and studied
for all models at 4 discharges of 12, 16, 20 and 22 lit/s.
Comparing the discharge coefficient results with the
dimensionless parameter of water depth upstream to water depth
downstream of the overflow-valve combined model, it was
observed that the numerical results obtained using the RNG
turbulence model provide closer data to laboratory results. In the
validation stage of numerical results with laboratory outputs of
previous researches, the error percentage of the simulated model
was calculated to be less than 5%, which indicates the acceptable
accuracy of numerical modeling. The results showed that with
increasing the flow, when the diameter and opening of the valve
are fixed, the flow coefficient increases. At a constant diameter
of the overflow-valve model, the flow coefficient decreases in
exchange for increasing the valve opening. For a constant flow
rate and diameter, changes in flow rate decrease with increasing
valve opening height. It was also observed that the curvature of
the flow surface profile increases with increasing diameter of the
cylindrical model.
Keywords: Cylindrical weir-gate, Discharge coefﬁcient, Dimensionless
parameters, Numerical solution, FLOW-3D software.
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دریچه بهدلیل قابلیت عبور همزمان مواد معلق از روی-سازه ترکیبی سرریز
 در مقایسه با،سرریز و مواد تهنشین شده در جریان آب از قسمت دریچه
،سازههای دیگری که برای اندازهگیری دبی در کانالها بهکار برده میشوند
 در این تحقیق با بهرهگیری از علم دینامیک.شرایط بهتری ایجاد میکند
FLOW-3D ) و تحلیل عددی با استفاده از نرمافزارCFD( سیاالت محاسباتی
.دریچه استوانهای بررسی شد-جریان عبوری برای قطرهای مختلف سرریز
 متر انجام0/5  و ارتفاع0/4  عرض،3 شبیهسازی جریان در کانالی به طول
 سانتیمتر و برای12/5  و10 ،7/5 ،5  مدلها برای قطرهای استوانهای.گرفت
 و20 ،16 ،12  دبی4  سانتیمتر و جریان در3  و2 ،1 سه بازشدگی دریچه
 از مقایسه نتایج ضریب دبی نسبت به. لیتربرثانیه مورد مطالعه قرار گرفتند22
پارامتر بدونبعد نسبت عمق آب در باالدست به عمق آب در پاییندست مدل
دریچه مشاهده شد که نتایج عددی بهدست آمده با بهکارگیری-ترکیبی سرریز
. دادههای نزدیکتری به نتایج آزمایشگاهی ارائه میدهندRNG مدل آشفتگی
،در مرحله صحتسنجی نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی تحقیقات گذشته
 درصد محاسبه شد که بیانگر5 درصد خطای مدل شبیهسازی شده کمتر از
 نتایج بررسیها نشان داد با افزایش.دقت قابلقبول مدلسازی عددی است
 در یک قطر. ضریب دبی افزایش مییابد، در قطر و بازشدگی دریچه ثابت،دبی
 ضریب دبی، به ازای افزایش بازشدگی دریچه،دریچه-ثابت از مدل سرریز
، با افزایش ارتفاع بازشدگی دریچه، به ازای یک دبی و قطر ثابت.کاهش مییابد
 همچنین مشاهده شد انحنای پروفیل.تغییرات ضریب دبی روند کاهشی دارد
.سطح جریان با افزایش قطر مدل استوانهای بیشتر میشود
، پارامترهای بدونبعد، ضریب دبی، دریچه استوانهای- سرریز:واژههای کلیدی
FLOW-3D

 نرمافزار،حل عددی
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 .)1395مسعودیان و همکاران ( )1393با مطالعه هیدرولیک
جریان عبوری از نمونه آزمایشگاهی سرریز-دریچه نیم استوانهای
در یک بازشدگی ثابت ،اثر چرخش سازه پیرامون محوری خارج
از مرکز نیماستوانه را بررسی کردند .نتایج آزمایشها نشان میدهد
بیشترین و کمترین ضریب دبی بهترتیب در زوایای  330و 90
درجه رخ میدهد .همچنین این محققین نتیجه گرفتند که
عالوهبر زاویه قرارگیری انحنای نیماستوانه ،قطر سازه بر ضریب
دبی عبوری از سازهی ترکیبی نیماستوانه تاثیرگذار است.
همچنین ) Masoudian et al. (2013مطالعاتی را برای بررسی
تأثیر اندازه ابعاد کانال بر میزان ضریب تخلیه سازه ترکیبی
سرریز-دریچه استوانهای ،آزمایشهایی در دو کانال مستطیلی با
ابعاد متفاوت انجام دادند.
اسماعیلی و همکاران ( )1389الگوی جریان عبوری از روی
سرریزهای استوانهایی را بهصورت آزمایشگاهی و عددی بررسی
کردند .در این مطالعه آزمایشها در کانال آزمایشگاهی دانشگاه
هیدرولیک دانشگاه فردوسی انجام شده و برای مدلسازی جریان
در حل عددی از نرمافزار  FLUENTاستفاده شده است .طول
کانال آزمایشگاهی  10متر ،عرض  0/3متر و ارتفاع آن  0/5متر
بوده است و سرریزها در قطرهای متفاوت  110 ،63 ،57و 160
میلیمتر ،در دو حالت بدون پایه و با پایه مورد آزمایش قرارگرفت.
نتایج دادههای آزمایشگاهی و عددی این محققین حاکی از این
است محل تشکیل عمق بحرانی قبل از تاج سرریز و جدایش
جریان از روی سرریز در ناحیه انتهایی آن صورت میگیرد .محل
جدایش بستگی بهشدت جریان عبوری از روی سرریز داشته و با
افزایش آن بهسمت پاییندست منتقل میشود .تحقیق Chanson
) (2009به بررسی اثر گردشدگی لبه سرریز بر توزیع فشار و ضریب
دبی آن پرداخت و نشان داد که گردشدگی لبه سرریز روی الگوی
جریان و ضریب دبی موثر است.
) Ferro (2000با استفاده از آنالیز ابعادی براساس تئوری
باکینگهام و مدل  ISSیک رابطه دبی-اشل برای جریان همزمان
از رو و زیر دریچهی قائم لبه پهن بهدست آورد .وی در معادله
استراخ شده نشان داد پارامترهای بدون بعد نسبت عمق بحرانی
به ارتفاع بازشدگی دریچه به ازای مقدار دبی مشخص با پارامتر
بدون بعد نسبت هد آب روی دریچه بر میزان بازشدگی آن رابطه
مستقیم دارد Jun-Fu et al. (2001) .مشخصات هیدرولیکی و
کنترل دبی دریچه های قطاعی را بررسی کرده و در طی این
آزمایشها معادالت تئوری برای ضریب دبی و ماکزیمم بازشدگی
مجاز دریچه برای دریچه های قطاعی بهدست آوردند .همچنین
برای دبی ،معادالت بی بعدی برحسب عمق آب باال و پاییندست

 -1مقدمه
دریچهها و سرریزها برای کنترل سطح آب ،تنظیم جریان و
همچنین بهمنظور اندازهگیری دبی جریان عبوری از یک مقطع،
مورد استفاده قرار میگیرند .با تجمع رسوبات و مواد شناور پشت
این سازهها و بهدنبال آن تغییر شکل کانال ،پسزدگی جریان،
سرریز شدن آب از جوانب کانال و مشکالت دیگر در بهرهمندی از
این سازهها ،محققین این زمینه همواره در تالش برای افزایش
کارایی و دقت عملکرد دریچهها و سرریزها برآمدند و بههمین
منظور استفاده از سازه ترکیبی سرریز-دریچه را بهجای
بهکارگیری جداگانه این سازهها پیشنهاد نمودند.
استفاده از سازه ترکیبی سرریز-دریچه بهدلیل قابلیت عبور
همزمان مواد معلق از روی سرریز و مواد تهنشین شده در جریان
آب از قسمت دریچه ،در مقایسه با سازههای دیگری که برای
اندازهگیری دبی در کانالها بهکار برده میشوند ،شرایطی بهتر و
نزدیک به واقعی را فراهم میکند .بنابراین انتظار میرود با
بهرهگیری از سازه ترکیبی سرریز-دریچه بتوان با دقت بیشتری
دبی را برآورد نمود ( .)Chanson and Montes, 1989از آنجایی
که در سازههای ترکیبی سرریز-دریچه ،تداخل جریان از زیر
دریچه و روی سرریز باعث اختالط جریان میشود ،شبیهسازی
الگوی جریان ،سطح آزاد آب و محاسبه پارامترهای هیدرولیکی
جریان مانند ضریب دبی جریان عبوری با پیچیدگی محاسباتی
همراه خواهد بود و از اینرو بررسی ویژگیهای جریان عبوری از
سازه ترکیبی سرریز-دریچه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته
است .نقش هندسه استوانهای در انحنای خطوط جریان ،طراحی
آسان و سهولت ساخت مدل استوانهای به نسبت سایر شکلها
باعث شده است که مدل استوانهای برای سازه ترکیبی سرریز-
دریچه مورد توجه واقع شود .بررسیها نشان میدهد که میزان
بازشدگی و اندازه قطر استوانه بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازه
ترکیبی دارند .از مهمترین پارامترهایی که دبی یک سازه
کنترلکننده جریان آب به تغییرات آنها حساس بوده و با
تغییرات آن عملکرد سازه دچار تغییر میشود میتوان به
حساسیت دبی سازه به تغییرات عمق آب باالدست ،مقدار
بازشدگی دریچه ،سطح مقطع جریان عبوری ،زبری و شیب کف
کانال و همچنین تغییرات دبی در ابتدای سیستم (منبع جریان)
اشاره کرد (شاهرخنیا و جوان.)1382 ،
محققین زیادی به بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان
همزمان سازههای ترکیبی سرریز-دریچه پرداختند (قادری و
همکاران1395 ،؛ سالمتی و همکاران1394 ،؛ مهتابی و همکاران،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ارائه کردند Hayawi et al. (2008) .به بررسی جریان همزمان از
روی سرریز مثلثی و زیر دریچه مستطیلی در حالت آزاد پرداختند.
نتایج آزمایشگاهی حاصل نشان داده است که ضریب شدت جریان
با افزایش  زاویه رأس سرریز مثلثی ،کاهش مییابد .با افزایش
نسبت  P/HWنسبت ارتفاع سرریز به هد آب روی سرریز ،ضریب
دبی کاهش مییابدMasoudian and Gharahgezlou (2012) .
پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مؤثر بر ضریب دبی سرریز
استوانهای در کانال آزمایشگاهی کوچک را بررسی نمودند و نتایج
آنها به این صورت بود که ضریب دبی عبوری از سرریز استوانهای
با افزایش پارامترهای بدون بعد  Hw/R ،Hw/yup ،Reو We
افزایش مییابد.
کرمی و همکاران (1396ب) ،به آنالیز عددی مشخصه جریان
عبوری از سرریز استوانهای با استفاده از مدل FLOW-3D
پرداختند .آنان در مدل عددی خود به پارامترهای سرعت ،فشار،
عمق جریان و انرژی جنبشی و آشفتگی در مقاطعی از کانال با
توجه به موقعیت سرریز بررسی کردند .نتایج آنان نشان داد که
عمق و فشار جریان در مقطع قبل از سرریز ،مقادیری بزرگتری
نسبت به مقادیر مربوط به مقطع بعد از سرریز دارند .در نهایت
رابطهای برای تعیین انرژی جنبشی جریان عبوری از سرریز
استوانهای ارائه کردند.
کرمی و همکاران (1396الف) ،مشخصات جریان عبوری از
روی سرریز نیمه استوانهای را با استفاده از نرمافزار عددی
 ANSYS CFXپرداختند .در تحقیق آنان سطح آزاد جریان،
توزیع فشار و تاثیر بار هیدرولیکی باالدست و قطر سرریز بر ضریب
دبی بررسی شد .نتایج آنان نشان داد که با افزایش شعاع سرریز،
مقدار ضریب دبی افزایش مییابد و محل ایجاد کمترین فشار بر
روی سرریز به ازای افزایش دبی جریان عبوری بهسمت باالدست

سرریز حرکت مینماید .سوری و همکاران ( )1393در آزمایشگاه
هیدرولیک دانشگاه اوستفالیای آلمان مدل استوانهایی را در سه
حالت سرریز تنها ،مدل سرریز-دریچه و دریچه تنها مورد بررسی
قرار دادند .آزمایشها در  4قطر استوانه و به ازای بازشدگیهای
مختلف انجام گرفت و نشان داد بیشترین ضریب دبی جریان
مربوط به حالتی است که مدل سرریز تنها بهکار گرفته شد.
همچنین تغییرات قطر سازه با تغییرات ضریب دبی رابطه عکس
و با تغییرات افت انرژی رابطه مستقیم داشت.
) Severi et al. (2015با بهرهگیری از قضیه باکینگهام،
پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بیبعد مؤثر بر میزان دبی مدل
ترکیبی سرریز-دریچه استوانهای را بهدست آوردند .استفاده از
مدل ترکیبی سرریز-دریچه را با هدف افزایش ضریب تخلیه نسبت
به حالت بهکارگیری جداگانه آن ،در مقطع لبهتیز با سرریز
ذوزنقهای و دریچه مستطیلی توسط Khassaf and Habeeb
) (2014بررسی شد Saad and Fattouh (2017) .به بررسی
آزمایشگاهی تأثیر ایجاد بازشدگی دایرهای شکل در سرریز بر روی
مشخصات جریان پرداختند .همچنین ) Fu et al. (2018به بررسی
ضریب دبی جریان عبوری از مدل ترکیبی سرریز-دریچه
پرداختند.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ضریب دبی عبوری از
سرریز-دریچه استوانهای مستغرق با استفاده از نرمافزار FLOW-
 3Dاست .در این راستا از مدل آزمایشگاهی ارائه شده توسط
سوری و همکاران ( )1393برای کالیبراسیون و صحتسنجی مدل
عددی تحقیق حاضر استفاده شده است .اهداف فرعی بررسی تأثیر
قطر متفاوت و تأثیر مقادیر بازشدگی متفاوت سرریز-دریچه
استوانهای مستغرق در ضریب دبی و مشخصات جریان است.
شکلهای  1و  2تصاویری از مدل آزمایشگاهی را ارائه میدهند.

شکل  -1تصویر واقعی از مدل آزمایشگاهی (سوری و همکاران)1393 ،

شکل -2تصاویر شماتیک از مدلهای سوری و همکاران ()1393
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سرریز-دریچه ضریب دبی افزایش مییابد .بهطوریکه افزایش
ارتفاع سرریز باعث کاهش تداخل جهت جریان عبوری از سرریز
با جریان زیر دریچه شده و این امر باعث افزایش دبی عبوری از
مدل ترکیبی میشود.

محققین زیادی به بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان
همزمان سازههای ترکیبی سرریز -دریچه پرداختند .از جمله آنان
میتوان به ) Negm et al. (1994اشاره نمود .ایشان به بررسی
پارامترهای هندسی و هیدرولیکی مؤثر روی خصوصیات دبی در
حالت جریان آزاد از روی یک سرریز منقبض شده مستطیلی و
زیر دریچه مثلثی معکوس  Vشکل با محدوده زوایههایی از  45تا
 110درجه پرداختند .ایشان به این نتیجه رسیدند در حالتی که
سرریز مثلثی با زاویه  90درجه و دریچه مستطیلی وجود دارد،
نتایج بهتری بهدست خواهد آمد .همچنین )Negm et al. (1997
تأثیر میزان استغراق پایین دست بر دبی جریان در مدل ترکیبی
سرریز مثلثی در باالی دریچه مستطیلی و برعکس را بررسی کرده
و نتیجه گرفتند نسبت استغراق دریچه هم روی عمق باالدست و
هم روی دبی تأثیر میگذارد.
قادری و همکاران (1395الف) به ارزیابی ضریب دبی جریان
عبوری از سرریز-دریچه کنگرهای مستطیلی با استفاده از نرمافزار
 FLOW-3Dپرداختند .نتایج آنان نشان داد که با افزایش ارتفاع

 -2روش تحقیق
در این تحقیق با استفاده از قابیلتهای نرم افزار  Flow-3Dدر
مدلسازی معادالت حاکم بر حرکت سیال ،سرریز استوانهای با
قطر و ارتفاع بازشدگی متغیر واقع در کانالی بهطول  3متر ،عرض
کف  0/4متر و عمق  0/5متر مورد بررسی قرارگرفته است.
همچنین صحتسنجی نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی سوری
و همکاران ( )1393انجام شده است .شکل  2تصویر شماتیکی از
مدل سرریز-دریچه شبیهسازی شده در تحقیق حاضر را نشان
میدهد.

شکل  -3طرح شماتیک از مدل سرریز-دریچه مدل شده در تحقیق حاضر

از مجموع دبیهای عبوری از زیر دریچه ( ،)Qgو دبی سرریز شده
از قسمت فوقانی استوانه ( )Qwبهدست میآید .جدول 1
پارامترهای هیدرولیکی و هندسی سرریزهای جانبی مدلسازی
تحقیق حاضر را نشان میدهد.

در شکل  :yup 3عمق باالدست جریان برحسب متر :yd ،عمق
پایاب سرریز برحسب متر و  :Hwعمق جریان عبوری از روی سرریز
برحسب متر ،و پارامترهای  aو  :Dبهترتیب نشانگر میزان بازشدگی
سرریز-دریچه و قطر استوانه هستند .دبی عبوری از سازه ترکیبی

جدول  -1پارامترهای هیدرولیکی و هندسی مدلهای سرریز  -دریچه مورد بررسی شده در تحقیق حاضر
مدل

بازشدگیهای مدل ()cm

قطرهای مدل ()cm

عرض مدلها ()cm

دبی ورودی به کانال اصلی ()lit/s

WG

3 ،2 ،1

15 ،12/5 ،10 ،7/5

40

22 ،20 ،16 ،12

تفاوت که ضرایب ثابت موجود در مدل  ،k-ɛکه بهروش تجربی
استخراج میشدند ،در مدل  RNGبهصورت صریح محاسبه
میشوند .همچنین این مدل بهمنظور شبیهسازی حرکت جریان
در مقیاسهای کوچکتر و تأثیرات آنها بهوسیله نرمالسازی
مجدد معادالت ناویرستوکس گسترش داده شده است .در مدل
 ،k-ɛلزجت گردابی بهوسیله مقیاس طول آشفتگی منفرد تعیین
میشود ،بنابراین پخش آشفتگی محاسبه شده تنها در مقیاسهای

 -3فرم ریاضی معادالت حاکم
مدلهای دارای معادله تنش بر پایه گروههای نرمال شده رینولدز
( )RNG1استوار است .این رویکرد شامل روشهای آماری برای
حل معادالت متوسطگیری شده برای کمیتهای آشفتگی نظیر
انرژی جنبشی آشفتگی و نرخ اتالف آن است .مدل  RNGاز
روابطی نظیر روابط موجود در مدل  k-ɛاستفاده میکند با این
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مخصوصی اتفاق میافتد .در حالیکه در واقعیت ،همه مقیاسهای
حرکت در پخش آشفتگی شرکت دارند.
برای حل آشفتگی میدان جریان در این تحقیق نیز مدل
آشقتگی 𝜀  (𝑅𝑁𝐺) 𝐾 −بهکار گرفتهشده که در شبیهسازی
آشفتگی جریان از معادالت ( )1و ( )2استفاده میکند:

()3

) 𝑖𝑢𝑘𝜌(𝜕 )𝑘𝜌(𝜕
𝜕
𝑘𝜕 𝑡𝜇
+
=
) [(𝜇 +
]
𝑡𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕 𝑘𝜎
𝜀𝜌 + 𝑃𝑘 −

()1

) 𝐶𝜇 𝜂 3 (1 − 𝜂/𝜂0
1 + 𝛽𝜂 3

𝐶2∗𝜀 = 𝐶2𝜀 +

()4

𝑘𝑆
𝜀

()5

𝑗𝑖𝑆 𝑗𝑖𝑆𝑆 = √2

()6

𝑗𝑢𝜕 𝑖𝑢𝜕 1
( = 𝑗𝑖𝑆
+
)
𝑖𝑥𝜕 𝑗𝑥𝜕 2

=𝜂

در مدل 𝜀  (𝑅𝑁𝐺) 𝐾 −پارامترهای آشفتگی جریان براساس
یک تکنیک آماری دقیق به کمک روابط ریاضی بهدست میآید و
ثابتهای موجود در این مدل برخالف سایر مدلهای آشفتگی
صرفا با استفاده از تئوری و بدون نیاز به تطبیق نتایج با دادههای
تجربی بهدست میآیند .جدول  2اندازه ثابتهای این مدل
آشقتگی را نشان میدهد .این روش بهدلیل وجود یک ترم اضافی
در معادله  ɛدر حل آشفتگی جریانهای کرنشی از دقت باالیی
برخوردار است (رودی و شاملو .)1388 ،ضرایب جدول  2در مدل
دو معادلهای مطابق جدول  3است (رودی و شاملو.)1388 ،

) 𝑖𝑢𝜀𝜌(𝜕 )𝜀𝜌(𝜕
𝜕
𝜀𝜕 𝑡𝜇
𝜀
+
=
) [(𝜇 +
𝑘𝑃 𝜀 ] + 𝑐1
𝑡𝜕
𝑖𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕
𝑗𝑥𝜕 𝜀𝜎
𝑘
2
𝜀
𝜌 𝜀∗− 𝑐2
𝑘
()2

پارامترهای موثر در روابط فوق در روابط ( )3الی ( )6بهشرح
زیر تعریف شدهاند:

جدول  -2ثابتهای مدل آشفتگی 𝜺 (𝑹𝑵𝑮) 𝑲 −



0



k

C2

C1

C

0/012

4/38

0/7194

0/7194

1/68

1/42

0/0845

جدول  -3ثابتهای مدل آشفتگی 𝜺 𝑲 −


k

C2

C1

C

1/3

1

1/92

1/44

0/09

استفاده کرد .مثالً ،در سلولهایی که بخشی از سلول توسط مانع
اشغال شده ،روش  FAVORمعادل با درونیابی خطی برای
شرایط مرزی است.
در هنگام مدل کردن سطح آزاد آب ،این نرمافزار با استفاده
از مدل  VOFجزء حجم سیال  Fرا با استفاده از معادله ( )7که
معادله جابجایی حاکم بر جزء حجم سیال  Fنامیده شده تعیین
میشود:

 -1-3تقریبات عددی در مدل عددی Flow-3D

نرمافزار  Flow-3Dمعادالت حاکم بر حرکت سیال را با
استفاده از تقریبات حجم محدود حل میکند .محیط جریان به
شبکهای با سلولهای مستطیلی ثابت تقسیمبندی میشود ،که
برای هر سلول مقادیر میانگین کمیتهای وابسته وجود دارد.
یعنی همه متغیرها در مرکز سلول محاسبه میشوند بهجز سرعت
که در مرکز وجوه سلول حساب میشود .موانع منحنی شکل،
دیوارهای مرزی و سایر اشکال هندسی دیگر ،بهوسیله تعیین کسر
مساحت وجوه و کسر حجم باز به جریان سلول ،در شبکه درنظر
گرفتهشده جای میگیرند (روش  .)FAVORروش دقت مرتبه اول
نسبت به افزایش زمان و مکان ،روش عددی اصلی که در Flow-
 3Dاستفاده میشود .وقتی که شبکه مورد استفاده در روش حجم
محدود غیریکنواخت است باید در انتخاب درجه دقت حل عددی
توجه کرد .دقت مرتبه دو در این حالت مناسبتر است .در همه
حاالت حداقل میتوان از دقت درجه یک برای شرایط مرزی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

𝜕 ∂𝐹 1
𝜕
𝜕
+ ( (𝐹𝑈𝐴𝑋 ) +
)) 𝑧𝐴𝑊𝐹( (𝐹𝑉𝐴𝑦) +
𝑥𝜕 𝐹𝑉 𝑡𝜕
𝑦𝜕
𝑧𝜕
=0
()7

 :Fضریبی است که بسته به میزان سیال در حجم کنترل ،همواره
مقداری بین  0و  1دارد .بهطوریکه اگر برابر یک باشد حجم
کنترل (سلول محاسباتی) پر از سیال بوده و در صورتیکه برابر
صفر باشد در سلول محاسباتی آبی وجود نداشته و کل حجم
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هندسه مدلهای سرریز-دریچه تحقیق حاضر با ترسیم شکل
هندسی مدلهای سرریز-دریچه در قطرهای مختلف سرریز در
نرمافزار ترسیمی اتوکد استفاده شده است .بدین صورت که
هندسه سهبعدی مدلها از طریق برنامه اتوکد ترسیم و با فرمت
 STLذخیره شد .سپس توسط گزینه  STLاز نرمافزار بازخوانی
شد .مراحل فراخوانی مدل سرریز-دریچه در نرمافزار Flow-3D
در شکلهای  4و  5ارائه شده است.

کنترل توسط هوا اشغال شده است (قاسمزاده.)1394 ،
 -4ترسیم هندسه مدل
مهمترین مرحله مدلسازی در نرمافزار  Flow-3Dدر زبانه
 Meshing and Geometryانجام میگیرد .در این بخش هندسه
محیط شبیهسازی به نرمافزار معرفی شده و مشبندی شبکه حل،
شرایط مرزی و شرایط اولیه در مدل اعمال میشود .برای ترسیم

شکل  -4فراخوانی هندسه مدل سه بعدی سرریز-دریچه از گزینه STL

شکل  -5هندسه سه بعدی سرریز-دریچه در نرمافزار Flow-3D

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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بهطوریکه هم میتوان برای کل مدل مشهای هم اندازه درنظر
گرفت و یا برای هر بعد اندازه مشها متفاوت باشد .حتی برای یک
راستا میتواند اندازه مشها غیریکنواخت انتخاب شود .بهطوریکه
در محلهایی از مدل که آشفتگی جریان بیشتر باشد و یا نتایج
مدلسازی از اهمیت خاصی برخوردار باشد میتوان اندازه مشها
را کوچکتر انتخاب کرد .برای مدلهای مورد بررسی با توجه به
ابعاد کانال و مدل سرریز-دریچه مشبندی معقول و بهینه برای
مدل بهصورت زیر انتخاب شد .تعداد و اندازهی مشها در هر راستا
و سایر اطالعات شبکهبندی مدل در شکل  6ارائه شده است.

 -1-4شبکهبندی مدل سرریز-دریچه
پس از ترسیم هندسه مدل ،در این مرحله ناحیه حل باید
مشبندی شود .نرمافزار  Flow-3Dفقط قابلیت تولید شبکههای
حل منظم مکعبی را دارد .استفاده از شبکههای مکعبی عالوهبر
قابلیت تولید نتایج مطلوب ،باعث افزایش سرعت نرمافزار در ایجاد
و حل شبکه میشود .شبکهبندی مدل با استفاده از قسمت Mesh-
 Cartesianدر منوی  Meshing and Geometryانجام میگیرد.
برای ایجاد مش در این مرحله روشهای متفاوتی وجود دارد،

شکل  -6اطالعات شبکهبندی مدل

شکل  -7شبکهبندی نهایی مدل سه بعدی کانال و سرریز-دریچه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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رنگ قرمز درآمده و نشاندهنده هشدار و پیام خطا است که باید
به تعداد و نوع این پیامها دقت شود .پیامها و هشدارهایی که
توسط برنامه  Flow-3Dظاهر میشود در دو دسته پیامهای
هشداردهنده و بازدارنده از اجرای شبیهسازی قرار میگیرند که
ممکن است در هر دو مرحله پیشپردازش و اجرای مدلسازی
ظاهر شوند .در صورت وجود پیامهای بازدارنده در حین
مدلسازی حتما باید خطای موردنظر در مدل برطرف شود.

بهمنظور عدم تأثیرپذیری نتایج مدل از تعداد و اندازه مشها،
شبکهبندی مدل برای تمامی مدل بررسی شده یکسان درنظر
گرفته شد .شبکهبندی نهایی پس از ترسیم در نرمافزار برای مدل
سه بعدی کانال و مدل سرریز-دریچه در شکل  7نشان داده شده
است.
 -2-4اجرای شبیهسازی
پس از انجام مراحل فوق ،مدلسازی انجام شده و مدل برای
شبیهسازی جریان آماده است .برای شروع شبیهسازی وارد منوی
 Simulationشده و با انتخاب گزینه  Run Simulationاز قسمت
 Simulateکار شبیهسازی آغاز میشود .پیشرفت شبیهسازی در
قسمت  solverمشاهده میشود .درصورتیکه در طول شبیهسازی
جریان هرگونه ناسازگاری در اطالعات تعریف شده برای مدل
توسط نرمافزار تشخیص داده شود گزینه  Warnings & Errorsبه

 -3-4مشاهدهی نتایج
در نرمافزار  Flow-3Dقابلیت استخراج نتایج بهصورت سه
بعدی ،دو بعدی ،بهصورت متنی و  ...است .در این بخش بهعنوان
نمونه شکل  8جریان عبوری از مدل ترکیبی سرریز-دریچه
استوانهای با قطر  7/5سانتیمتر و بازشدگی  3سانتیمتر را برای
دبی  22لیتر بر ثانیه نشان میدهد.

شکل  -8جریان عبوری از مدل ترکیبی سرریز-دریچه استوانهای با قطر  7/5و بازشدگی  3سانتیمتر

در نهایت مشبندی بهینه برای مدل مذکور انتخاب شد .برای
اینکار طبق جدول  4نتایج ضریب دبی مدل عددی حاضر با نتایج
آزمایشگاهی برای مدل سرریز-دریچه با قطر  7/5سانتیمتر و
2
بازشدگی  3سانتیمتر مقایسه و درصد میانگین خطای مطلق
() )MAPE(%و خطای جذر میانگین مربعات)RMSE (gr)( 3
برای هر یک محاسبه شد.

 -4-4تحلیل حساسیت مشبندی در شبکه محاسباتی
در شبکهبندی مدل در محیط نرمافزار  FLOW-3Dعالوهبر
تعداد مشها ،اندازه آنها در هر راستا نیز میتواند بر روی نتایج
مدلسازی تاثیرگذار باشد .برای مدل سرریز-دریچه تحقیق
حاضر ،با شبیهسازی مدل در  3حالت مختلف با اندازه مشهای
متفاوت و مقایسه افزایش انطباق نتایج با دادههای آزمایشگاهی،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جدول  -4تحلیل حساسیت مشبندی در شبکه مدل عددی تحقیق حاضر

حالت

قطر

بازشدگی

استوانه

دریچه

()m

()m

1
2
3

تعداد
مش

0/075

0/03

دبی در نتایج

خطای مطلق

میانگین مربعات

عددی

(%) MAPE

RMSE

12

0/773

0/678

12/28

0/095

20

0/856

0/750

12/38

0/106

12

0/773

0/726

6/08

0/047

20

0/856

0/796

7/00

0/060

12

0/773

0/742

4/01

0/031

20

0/856

0/816

4/58

0/040

دبی
ورودی
()Lit/s

691260
1000000
1860000

مقادیر ضریب دبی در

مقادیر ضریب

درصد میانگین

خطای جذر

نتایج آزمایشگاهی
توسط سوری و
همکاران ()1393

حل اشباع از سیال فرض شده و بهطور غیرفیزیکی جریان
بهصورت تحت فشار عمل خواهد کرد .بههمین منظور (عدم
برخورد جریان سیال با قسمت باالیی شبکه حل) ارتفاع حداکثر
شبکه محاسباتی در نرمافزار  0/45متر درنظر گرفته شده است
.پس از اعمال شرایط مرزی ،در قسمت  Initialشرایط اولیه برای
مدل تعریف میشود .در این مرحله توزیع فشار در راستای Z
هیدرواستاتیکی اعمال شده این مرحله ،برای مدل مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنین میتوان مقداری حجم آبی را در داخل
کانال اصلی تحت عنوان  Fluid Regionبه نرمافزار معرفی کرد.

مطابق جدول  4درصد خطای نسبی بین نتایج آزمایشگاهی
و عددی  4/58درصد محاسبه شد و با توجه به اینکه درصد
خطای مش دوم و سوم تقریباً نزدیک به هم بوده ،لذا مش سوم
به عنوان مش بهینه با  1860000مش انتخاب شد.
 -5تعریف شرایط مرزی و شرایط اولیه مدل
برای ورودی جریان از شرط مرزی  Volume flow rateاستفاده و
برای بررسی پارامترهای هیدرولیکی جریان در هر ران دبی ورودی
به نرمافزار معرفی شده است .برای قسمت خروجی کانال شرایط
مرزی  Continuativeو  Outflowبهکار برده میشوند .در هر دو
شرط ،مشخصات جریانی که به این مرز میرسد بدون هیچ
تغییری به خارج از شبکه حل منتقل میشود .برای پاییندست
سرریز شبیهسازی شده شرط مرزی  Outflowاعمال شده است.
برای جدارهها و کف شبکه تحلیل که نقش دیوارهها و کف
کانال را ایفا میکنند از شرط مرزی  Wallاستفاده شده است .این
شرط مرزی دقیقاّ مشابه یک دیوار مجازی عمل میکند .الزمبه
ذکر است استفاده از تعریف شرط مرزی  Wallبرای کف در شبکه،
در شرایطی صحیح است که سطح کف کانال کامالّ صاف و بدون
زبری باشد .در غیر اینصورت کف کانال با استفاده از گزینه
 Create Boxیک  Subcomponentتعریف و زبری موردنظر را بر
آن اعمال کرد.
برای مرز  Z maxنیز شرط مرزی  Symmetryاعمال شد .این
نوع شرط مرزی شرایط بیرون شبکه حل را دقیقا مشابه شرایط
روی مرز داخلی شبکه درنظر میگیرد .بهصورتی که تا وقتی
جریان سیال به این مرز برخورد نکند نرمافزار شرایط باالی سطح
سیال تا بینهایت را مشابه شرایط اتمسفر شبیهسازی میکند .ولی
در حالتی که جریان سیال به این مرز برسد شرایط بیرون شبکه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -1-5مدلهای حل آشفتگی
با وجود پیشرفتهای چشمگیر در ساخت سیستمهای
پردازش موازی استفاده از حل کامل و تماماً وابسته به زمان
معادالت ناویر استوکس برای شبیهسازی جریانهای آشفته ،به
واسطه حجم محاسباتی بسیار باال ،کامالً غیرمنطقی و تا حد
زیادی غیرممکن است .بنابراین برای بررسی جریان آشفته در اکثر
موارد از معادالت ناویر استوکس متوسطگیری شده زمانی استفاده
میشود .با این عمل یکسری عبارتهای اضافی در معادالت ناویر
استوکس ظاهر میشود که از جنس تنش بوده و اصطالح ًا
تنشهای رینولدز نامیده میشوند.
 -2-5انتخاب مدل آشفتگی مناسب در شبیهسازی جریان
در این بخش در انتخاب مدل آشفتگی برای شبیهسازی مدل
مورد بررسی ،باتوجه به بررسی مطالعات مشابه انجام شده توسط
محققین دیگر (بیان شده در ادبیات فنی) مدل آشفتگی  RNGو
 K-εنتایج دقیقتر و همگرایی بهتری نسبت به سایر مدلهای
آشفتگی از خود نشان میدهد .بر همین اساس برای حل آشفتگی
در مدلسازی جریان عبوری از مدل ترکیبی سرریز-دریچه از دو
14
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آزمایشگاهی با دو مدل آشفتگی  RNGو  K-εانجام شده است.
شکل  9و جدول  5نتایج ضریب دبی از شبیهسازی عددی
 FLOW-3Dو نتایج آزمایشگاهی را نشان میدهد .در این شکل
 Cdbضریب دبی در حالت مستغرق و  yup/ydنسبت تفاضل عمق
آب باالدست و پاییندست به قطر سازه است.

مدل آشفتگی  RNGو  K-εاستفاده شده است .برای انتخاب مدل
آشفتگی مناسب ،از مقایسه نتایج ضریب دبی نسبت به پارامتر
بدونبعد نسبت عمق آب در باالدست به عمق آب در پاییندست
مدل ترکیبی سرریز-دریچه برای مدل با قطر  7/5سانتیمتر و
بازشدگی  3سانتیمتر بهدست آمده در حل عددی و نتایج

شکل  -9مقایسه نتایج ضریب دبی برای دو مدل آشفتگی حل عددی با نتایج آزمایشگاهی
جدول  -5درصد خطای نسبی بهدست آمده از نتایج حل عددی برای دو مدل آشفتگی  RNGو K-ε

مقادیر ضریب دبی

RMSE

)MAPE (%

RMSE

)MAPE (%

نتایج آزمایشگاهی

RNG

K-ε

RNG

RNG

K-ε

K-ε

2/29

0/863

0/849

0/841

0/014

1/60

0/022

2/51

2/38

0/831

0/816

0/810

0/015

1/71

0/021

2/57

2/51

0/754

0/740

0/735

0/014

1/73

0/019

2/41

2/80

0/759

0/742

0/737

0/017

2/17

0/022

2/83

yup/yd

بخشهای تحقیق اعتبارسنجی و صحتسنجی مدل عددی است.
به همین منظور نتایج حل عددی با دادههای آزمایشگاهی در
شرایط یکسان مقایسه میشود .در این تحقیق نیز برای
صحتسنجی مدل ،نتایج با دادههای آزمایشگاهی سوری و
همکاران ( )1393مقایسه میشود .قسمت صحتسنجی ضریب
دبی  Cdsبرای مدل سرریز-دریچه استوانهای با قطر 7/5
سانتیمتر ،بازشدگی  2 ،1و  3سانتیمتر و دبیهای 20 ،16 ،12
و  22لیتربرثانیه محاسبه و انجام شده است .در شکل  10و 11
به منظور اعتباربخشی به نتایج حل عددی و صحتسنجی مدل
2.5
𝑝𝑢𝑦 𝑄𝑠 /𝑔0.5
استوانهای با قطر  7/5سانتیمتر ،پارامتر بدون بعد
در برابر ضریب دبی جریان عبوری از سازه ترکیبی در مدل عددی
و دادههای آزمایشگاهی سوری و همکاران ( )1393نشان داده
شده است.

مشاهده میشود که نتایج بهدست آمده از حل عددی با
بهکارگیری مدل آشفتگی  RNGدادههای نزدیکتری به نتایج
آزمایشگاهی ارائه میدهد و بیشترین درصد خطای نسبی و مقدار
 RMSEبهترتیب  %2/17و  0/017است .بنابراین برای سایر
مدلها استفاده از مدل آشفتگی  RNGنتایج دقیقتری نسبت به
مدل آشفتگی  K-εبه نتایج آزمایشگاهی میدهد.
 -6صحتسنجی نتایج عددی و آزمایشگاهی
در این بخش از تحقیق حاضر ،با استفاده از نتایج حل عددی،
ضریب دبی جریان در سازه ترکیبی سرریز-دریچه استوانهای
محاسبه شده است .در استفاده از علم دینامیک سیاالت محاسباتی
و روشهای حل عددی برای بررسی پدیدهها ،یکی از مهمترین
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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𝟓 𝑸𝒔 /𝒈𝟎.𝟓 𝒚𝟐.برای مدل سرریز-دریچه استوانهای با قطر  7/5سانتیمتر (حل عددی)
شکل  -10ضریب دبی در در برابر پارامتر بدون بعد 𝒑𝒖

𝟓 𝑸𝒔 /𝒈𝟎.𝟓 𝒚𝟐.برای مدل سرریز-دریچه استوانهی با قطر  7/5سانتیمتر
شکل  -11ضریب دبی در دادههای آزمایشگاهی در برابر پارامتر بدون بعد 𝒑𝒖
(سوری و همکاران)1393 ،

با قطر  7/5سانتیمتر در دادههای آزمایشگاهی سوری و همکاران
( )1393نیز در همین محدوده قرار دارد .درصد خطای مدل
شبیهسازی در جدول  6محاسبه شده است.

با دقت در شکلهای  10و  11مالحظه میشود نتایج حل
2.5
𝑝𝑢𝑦  𝑄𝑠 /𝑔0.5برای بازشدگیها و
عددی برای پارامتر بدون بعد
عمقهای ورودی جریان بررسی شده در محدوده  0/65تا 0/95
قرار گرفته است و این درحالیست که این پارامتر برای استوانهای

جدول  -6مقایسه نتایج حل عددی نرمافزار و دادههای آزمایشگاهی و درصد خطای مدل با قطر  7/5سانتیمتر
بازشدگی دریچه
)(cm

1

2

3

دبی جریان ورودی
)(Lit/s

مقادیر ضریب دبی

درصد خطای تحلیل عددی نسبت به

نتایج حل عددی

نتایج آزمایشگاهی سوری و

مطالعه حاضر

همکاران ()1393

12

0/983

1/009

2/64

16

1/057

1/086

2/74

20

1/121

1/137

1/42

22

1/154

1/177

2/00

12

0/785

0/807

2/80

16

0/865

0/889

2/77

20

0/942

0/971

3/07

22

0/974

0/992

1/84

12

0/742

0/773

4/17

16

0/740

0/769

3/91

20

0/816

0/856

4/90

22

0/849

0/881

3/76
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2.5
𝑝𝑢𝑦  𝑄𝑠 /𝑔0.5رابطه مستقیم دارد .در یک قطر ثابت از
با تغییرات
مدل سرریز-دریچه ،به ازای افزایش بازشدگی دریچه ،ضریب دبی
کاهش مییابد .به عبارت دیگر تغییرات ضریب دبی با تغییرات
ارتفاع بازشدگی دریچه رابطه عکس دارد .همچنین با فرض ثابت
بودن دبی و ارتفاع بازشدگی دریچه ،با افزایش قطر مدل ترکیبی
سرریز-دریچه ،ضریب دبی کاهش مییابد.

جدول  6نشان میدهد درصد خطای مدل شبیهسازی شده
کمتر از  5درصد بوده و بیشترین درصد خطا به مقدار  4/90درصد
برای بازشدگی  3سانتیمتر و دبی جریان  20لیتر بر ثانیه اتفاق
افتاده است .بنابراین مدل شبیهسازی شده از دقت قابلقبولی
برخوردار است.
 -7نتایج مدلسازی عددی

 -2-7تغییرات ضریب دبی با پارامتر بدونبعد yup/yd

در شکل  13نتایج حل عددی تغییرات ضریب دبی نسبت به
پارامتر بدون بعد  yup/ydرا برای مدل ترکیبی سرریز-دریچه با
قطرهای مختلف و بازشدگی متفاوت نشان داده شده است .نتایج
نشان میدهد در قطر و بازشدگی دریچه ثابت در مدل ترکیبی
سرریز-دریچه ،با افزایش دبی ،ضریب دبی افزایش مییابد این
درحالی است که مقدار پارامتر بدون بعد  yup/ydکاهش مییابد.
بهعبارت دیگر با افزایش دبی ،تغییرات ضریب دبی با تغییرات
پارامتر بدون بعد  yup/ydرابطه عکس دارد .همچنین برای
بازشدگی ثابت دریچه ،با افزایش قطر مدل ترکیبی سرریز-دریچه
مقدار پارامتر بدون بعد  yup/ydافزایش مییابد.

پس از صحتسنجی مدل آزمایشگاهی ،در ادامه نتایج حاصل شده
ارائه میشوند.
𝟓𝑸𝒔 /𝒈𝟎.𝟓 𝒚𝟐.
 -1-7تغییرات ضریب دبی با پارامتر بدونبعد 𝒑𝒖

در شکل  12نتایج حل عددی تغییرات ضریب دبی نسبت به
2.5
𝑝𝑢𝑦  𝑄𝑠 /𝑔0.5که معرف تغییرات دبی کل عبوری
پارامتر بدون بعد
است ،برای مدل ترکیبی سرریز-دریچه با قطرهای مختلف و
بازشدگی متفاوت نشان داده شده است.
مالحظه میشود که با افزایش دبی ،در قطر و بازشدگی دریچه
ثابت ،ضریب دبی افزایش مییابد .بهطوریکه تغییرات ضریب دبی

𝟓 𝑸𝒔 /𝒈𝟎.𝟓 𝒚𝟐.برای مدلها با قطرهای متفاوت
شکل  -12ضریب دبی در برابر پارامتر بدون بعد 𝒑𝒖

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

17

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1401

بررسی عددی مشخصات جریان و ضریب دبی عبوری از سرریز دریچههای استوانهای مستغرق ...

شکل  -13ضریب دبی در برابر پارامتر بدون بعد  yup/ydبرای مدلها با قطرهای متفاوت

پارامتر بدون بعد  yup/Dرا برای مدل ترکیبی سرریز-دریچه با
قطرهای مختلف و بازشدگی متفاوت نشان داده شده است.

 -3-7تغییرات ضریب دبی با پارامتر بدونبعد yup/D

در شکل  14نتایج حل عددی تغییرات ضریب دبی نسبت به

شکل  -14ضریب دبی در برابر پارامتر بدون بعد  yup/Dبرای مدلها با قطرهای متفاوت

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پارامتر بدون بعد  a/yupبرای مدل ترکیبی سرریز-دریچه با
قطرهای مختلف و بازشدگی متفاوت نشان داده شده است.
مشاهده میشود به ازای یک دبی و قطر ثابت ،با افزایش ارتفاع
بازشدگی دریچه ،ضریب دبی روند کاهشی و پارامتر بدون
بعد  a/yupروند افزایشی دارد .بهعبارت دیگر ،تغییرات ضریب دبی
با تغییرات پارامتر بدون بعد  a/yupرابطه عکس دارد .همچنین
برای بازشدگی ثابت ،با افزایش قطر مدل ترکیبی سرریز-دریچه
مقدار پارامتر بدون بعد  a/yupکاهش مییابد.

مشاهده میشود به ازای قطر و میزان بازشدگی دریچه ثابت
مدل ترکیبی سرریز-دریچه ،با افزایش دبی ،ضریب دبی و پارامتر
بیبعد  yup/Dافزایش مییابد .بهعبارت دیگر با افزایش دبی،
تغییرات ضریب دبی با تغییرات پارامتر بدون بعد  yup/Dرابطه
مستقیم دارد .همچنین برای بازشدگی ثابت ،با افزایش قطر مدل
مقدار پارامتر بدون بعد  yup/Dکاهش مییابد.
 -4-7تغییرات ضریب دبی با پارامتر بدونبعد a/yup

در شکل  15نتایج حل عددی تغییرات ضریب دبی نسبت به

شکل  -15ضریب دبی در برابر پارامتر بدون بعد  a/yupبرای مدلها با قطرهای متفاوت

پارامتر بدون بعد  Frupبرای مدل ترکیبی سرریز-دریچه با قطرهای
مختلف و بازشدگی متفاوت نشان داده شده است.

 -5-7تغییرات ضریب دبی با پارامتر بدونبعد Frup

در شکل  16نتایج حل عددی تغییرات ضریب دبی نسبت به
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شکل  -16ضریب دبی در برابر پارامتر بدون بعد  Frupبرای مدلها با قطرهای متفاوت

برای دبی  22لیتر بر ثانیه و بازشدگی  1سانتیمتر ،برای هر 4
قطر استوانهای نشان داده شده است .در این شکل رنگ نمایش
داده شده ،نشان دهنده تغییرات سرعت جریان در پالن و در عمق
کانال برحسب مترمکعب بر ثانیه است .بدین ترتیب رنگ آبی تیره
حداقل سرعت جریان (حدود صفر) را نشان میدهد و به تدریج با
تغییر رنگ از آبی به سبز ،زرد و در نهایت قرمز ،سرعت جریان
بـه حداکثر مقدار خود در محدوده مورد مطالعه مدل میرسد.

محدوده تغییرات عدد فرود پشت سازه ترکیبی زیر بحرانی
بودن رژیم جریان در باالدست سرریز-دریچه را نشان میدهد .به
ازای قطر و ارتفاع بازشدگی دریچه ثابت ،با افزایش میزان پارامتر
بدون بعد  Frupضریب دبی روند افزایشی دارد .بهعبارت دیگر،
تغییرات ضریب دبی با تغییرات پارامتر بدون بعد  Frupرابطه
مستقیم دارد .همچنین برای بازشدگی ثابت ،با افزایش قطر مدل
ترکیبی سرریز-دریچه مقدار پارامتر بدون بعد  Frupکاهش
مییابد .در شکل  17جریان عبوری از مدلهای شبیهسازی شده

شکل  -17پروفیل سطح آزاد جریان برای  4مدل شبیهسازی شده (توضیح :محورهای افقی  xنشان دهنده فاصله از محور مدل (متر) بوده و محورهای
عمودی  zنشان دهنده عمق جریان (متر) است)

مشاهده میشود برای یک دبی آب ورودی مشخص با افزایش
قطر سرریز-دریچه استوانهای ،مقدار پارامتر ( Hwعمق آب روی
سرریز) کاهش مییابد .همچنین با توجه به اینکه نسبت استغراق
جریان در مدلهای با قطر بیشتر کاهش مییابد پروفیل سطح
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

جریان به سرریز-دریچه استوانهای چسبیدهتر بوده و انحنای
جریان بیشتر میشود .همانطور که مشاهده میشود کمترین
انحنای جریان در مدل استوانهای با قطر  5سانتیمتر است .در
حالی که برای مدل با قطر  12/5سانتیمتر پروفیل سطح جریان
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شده است .تغییرات ضریب دبی با تغییرات پارامتر بدون بعد
 Frupرابطه مستقیم دارد و با افزایش میزان پارامتر بدون بعد
 Frupضریب دبی روند افزایشی دارد.

انحنای زیادی برداشته است.
 -8نتیجه گیری
در این تحقیق نتایج مدل آزمایشگاهی سوری و همکاران ()1393
توسط نرم افزار  Flow-3Dصحتسنجی شد و از مدل کالیبره
شده برای ارزیابی سایر پارامترهای موثر بهرهگیری شد .در این
پژوهش با استفاده از تحلیل ابعادی بهروش پی باکینگهام
پارامترهای بدون بعد جریان عبوری از سازهی ترکیبی سرریز-
دریچه استوانهای بهدست آورده شد .با استفاده از نتایج حل عددی
تغییرات این پارامترها در برابر ضریب دبی سازه ترکیبی مورد
تحلیل قرارگرفت .پارامترهای بدون بعد تغییرات دبی کل عبوری،
نسبت عمق جریان در باالدست به پاییندست مدل استوانهای،
عدد فرود باالدست و همچنین نسبت عمق آب بر روی سرریز به
عمق جریان در باالدست برای قطرهای مختلف مدل استوانهای
بررسی شده است .مهمترین نتایج این تحقیق عبارتند از:
 برای انتخاب مدل آشفتگی مناسب ،مشاهده شد که نتایجبهدست آمده از حل عددی و با بهکارگیری مدل آشفتگی
 RNGدادههای نزدیکتری به نتایج آزمایشگاه بهدست میآید.
بنابراین استفاده از مدل آشفتگی  RNGنتایج دقیقتری را
نسبت به مدل آشفتگی  K-εارائه میدهد.
 یا افزایش دبی ،در قطر و بازشدگی دریچه ثابت ،ضریب دبیافزایش مییابد .بهعبارت دیگر تغییرات ضریب دبی با تغییرات
2.5
𝑝𝑢𝑦  𝑄𝑠 /𝑔0.5رابطه مستقیم دارد .در یک قطر ثابت از مدل
سرریز-دریچه ،به ازای افزایش بازشدگی دریچه ،ضریب دبی
کاهش مییابد.
 با افزایش دبی ،تغییرات ضریب دبی با تغییرات پارامتر بدونبعد  yup/ydرابطه عکس دارد .همچنین برای بازشدگی ثابت
دریچه ،با افزایش قطر مدل ترکیبی سرریز-دریچه مقدار
پارامتر بدون بعد  yup/ydافزایش مییابد.
 برای بازشدگی ثابت ،با افزایش قطر مدل ترکیبی سرریز-دریچهمقدار پارامتر بدون بعد  yup/Dکاهش مییابد .همچنین
تغییرات ضریب دبی با تغییرات پارامتر بدون بعد  yup/Dرابطه
مستقیم دارد.
 به ازای یک دبی و قطر ثابت ،با افزایش ارتفاع بازشدگی دریچه،تغییرات ضریب دبی روند کاهشی و تغییرات پارامتر بدون بعد
 a/yupروند افزایشی دارد.
 روند تغییرات پارامتر  Frupبا قطر استوانه برعکس استبهطوریکه محدوده عدد فرود با افزایش قطر استوانه کمتر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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1- Renormalized group (RNG) model
2- Mean Absolute Percentage Error
3- Root Mean Square Error
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Water is one of the most important components of
sustainable life. However, the excessive use of this vital
element has caused irreparable damage to the limited water
resources, and the agricultural industry assumed as the
largest amount of consumed water. In recent years, the
significant reduction of water resources as well as the
growing trend of drought necessitates a review and change in
the agricultural induster. In this research the water
requirement of agricultural plants of Mazandaran province
including rice, wheat, barley and citrus is estimated in order
to investigate the volume of green and blue virtual water,
exported and imported water by these crops across the
province. Meteorological data such as rainfall, maximum and
minimum temperature, relative humidity, sundial of the area
and information such as cultivation area, crops yield rate,
exported and imported water volume collected from relevant
agencies over the last ten years. FAO Penman-Monteith and
USDA methods in CROPWAT software used to estimate
virtual water and water needs. Results showed that rice,
wheat, barley and citrus consumption accounted for the
largest water requirement. Also, rice water requirement is
blue water and wheat, barley and citrus plants consume green
water sources which is not relocated and is not suitable for
other purposes or storage. Consequently, due to the climatic
potential of Mazandaran province, the pattern of cultivation
alter to plants with low water requirements that are able to
absorb their required water from green water sources, such
as wheat, barley and citrus as well as lower plant area with
abundant water requirement such as rice can save more water
resources and the water crisis could be effectively in control.
Keywords: Water crisis, Virtual water, Blue water, Green
water, CROPWAT

 مصرف بیرویه.آب یکی از مهمترین اجزای موردنیاز برای تداوم حیات است
 صدمات جبرانناپذیری به منابع آبی وارد ساخته و صنعت کشاورزی،این عنصر
 در سالهای اخیر.بیشترین حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است
کاهش چشمگیر منابع آبی و همچنین روند رو به رشد خشکسالی لزوم بازبینی
، بههمین منظور در این پژوهش.و تغییر در صنعت کشاورزی را ایجاب مینماید
، جو، گندم،برآورد نیاز آبی محصوالت کشاورزی استان مازندران شامل برنج
 آبی و میزان آب صادر و واردشده،مرکبات و بررسی حجم آب مجازی سبز
.توسط این محصوالت در سطح استان بهعنوان قطب کشاورزی کشور است
 رطوبت، حداقل و حداکثر دما،بدین منظور اطالعات هواشناسی ازجمله بارش
 میزان، ساعات آفتابی منطقه و اطالعاتی همچون سطح زیر کشت،نسبی
 حجم آب صادر و واردشده در طی ده سال اخیر از،عملکرد این محصوالت
 بهمنظور برآورد نیاز آبی و آب مجازی.سازمانهای مربوطه دریافت شده است
 استفادهCROPWAT  در نرمافزارUSDA مانتیث و-از روشهای فائم پنمن
 جو و مرکبات بیشترین نیاز، گندم، یافتهها نشان داد بهترتیب برنج.شده است
 همچنین عمده آب.آبی و حجم آب مصرفی را به خود اختصاص دادهاند
،موردنیاز برنج از آب آبی تأمین میشود و بیشترین آب مصرفی گیاهان گندم
 با.جو و مرکبات از منابع آب سبز بوده که برای ذخیرهسازی مناسب نیست
 تغییر الگوی کشت به سمت گیاهانی،توجه به پتانسیل اقلیمی استان مازندران
با نیاز آبی کم که قادر به جذب آب موردنیاز خود از منابع آب سبز هستند
 جو و مرکبات و همچنین کاهش سطح زیر کشت گیاهانی با نیاز،مانند گندم
آبی فراوان مانند برنج منابع آبی بیشتری را ذخیرهسازی نموده و در کنترل
.بحران آب مؤثر باشد
CROPWAT

، آب آبی، آب سبز، آب مجازی، بحران آب:واژههای کلیدی
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با برداشت بیرویه از منابع آبی در سالهای اخیر و تغییرات
اقلیمی پیشرو ،لزوم بررسی تولیدات کشاورزی با هدف کاهش
برداشت از منابع آب کشور و اتحاد تصمیمات مدیریتی در تغییر
الگوی مصرف وجود دارد .با بررسی آب مورداستفاده محصوالت و
خصوصیات هیدرولوژی و اقلیمی هر منطقه ،مدیریت و کاهش
روند هدررفت منابع آبی مقدور خواهد بود .با توجه به وضعیت
بحرانی گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی ،ضرورت بازبینی و
بررسی میزان آب مورد استفاده محصوالت متداول کشاورزی
هرچند در مناطق پربارش نیز وجود دارد .هرچند بر اساس نتایج
مشاهده تحلیل شیمیایی پساب فاضالب تصفیهشده شهری
میتوان بیان کرد که عناصر موجود در پساب همگی در محدوده
قابلقبول و مورداستفاده برای کشاورزی است که باید راهکارهای
الزم در این زمینه برای کشور اعمال شود (چوپان و امامی
 .)1399،امروزه پژوهشگران حوزه آب تأکید بر بازنگری در
سیاستگذاریها و رویکردهای مدیریتی منابع آب بهخصوص
رویکرد مدیریتی آب مجازی دارند .لذا در این پژوهش آب مجازی
مورد استفاده در کشت محصوالت کشاورزی استان مازندران
شامل آب آبی و آب سبز مورد بررسی قرارگرفته است.

 -1مقدمه
در آینده نزدیک ،رشد جمعیت و توسعۀ اقتصادی در کنار تشدید
کمبود آب موجب افزایش هزینههای تأمین آب میشود و این
مسئله ،ضمن تهدید اقتصاد حوضههای آبخیز بهخصوص در
مناطق خشـک و نیمهخشک ،موجب بروز مناقشات جدی بین
کشـورها و یا ساکنان محلی خواهد شد (معلمی .)1397 ،از سویی
دیگر تغییرات اقلیمی دلیل اصلی تشـدید مسائل مربوط به کمبود
آب بوده و خواهد شــد .همچنین گسترش مسائل اجتماعی و
اقتصادی ،الزامات انسان (مانند آبیاری کشاورزی ،توسعه صنعتی،
افزایش تولید کاال ،محصوالت کشاورزی و تولید برق) موجب
درگیریهای شدیدی بین عرضه آب و تقاضا در محصوالت
کشاورزی میشود ( .)Zhao et al., 2016از این منظر ،نیاز به
تصمیمگیریهای اصولیتر برای مدیریت تقاضای آب است .یکی
از این راهکـارهـا استفاده از مفهوم آب مجازی و تجارت آن است
(بذرافشان و همکاران .)1396 ،کشور ایران در حال حاضر حجم
زیادی از آب مجازی را وارد میکند ،این در حالی است که مقدار
کمتری از آب مجازی را به خارج از کشور صادر میکند که مختص
محصــوالت با نیاز آبی باال و کمارزش است ( Faramarzi et al.,
.)2010
آب مجازی درواقع میزان آب موردنیاز برای تولید یک محصول
از آغاز تولید تا لحظه مصرف است که نادیده گرفتهشده و مؤلفه
پنهان تولید به شمار میآید ( Lylliwhite., 2010; Liu et al,
 .)2007یک کشور یا منطقه میتواند با انتخاب خود بهعنوان
واردکننده آب مجازی ،خود را از فشار بر منابع آبی آزاد سازد
( .)Yang et al., 2006; Gerbens-leenes et al., 2009شرایط
اقلیمی و فرهنگی ،مکان تولید ،مدیریت و برنامهریزی در حجم
آب مجازی هر کاال مؤثر است و قطعاً مقدار آن در مورد یک کاال
در مناطق مختلف ،متفاوت است .تجارت آب مجازی میتواند
منجر به واردات محصول از دیگر مناطق شود و بهاین ترتیب ،از
آثار منفی استفاده از منابع آب پرهیز میشود ).(Salah, 2014
) Hoekstra and Mekonnen (2016در بریتانیاZhao et al., ،
) (2016در چین Badrolmasud et al., (2019) ،در کشور کانادا
و در ایران زارع ابیانه و همکاران ( ،)1394پور صالحی و همکاران
( ،)2016بذرافشان و همکاران و تهامی پور و عابدی ( )1396به
بررسی ردپای آب و تجارت آب مجازی پرداختند .نتایج مطالعات
نشان داد برای استفاده بهینه از آب مصرفی باید سیاستی ترکیبی
از صادرات و واردات محصوالت کشاورزی با در نظر گرفتن منافع
اقتصادی را دنبال نمود.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
عملکرد گیاه و محتوی آب مجازی آن در تولیدات کشاورزی
وابسته به نوع آبوهوا و تغییرات آن ،محل جغرافیایی تحت
مطالعه ،نوع گیاه ،فضای کشت و برداشت ،رطوبت و حاصلخیزی
خاک است ( .)Badrulmasud et al., 2019استان مازندران
بهعنوان قطب کشاورزی و باغداری کشور نقش به سزایی در تأمین
محصوالت کشاورزی در کشور ایران بهعهده دارد .این استان دارای
مختصات جغرافیایی ' 35˚ 46تا ' 36˚ 58عرض شمالی و '21
˚ 50تا ' 54˚ 08طول شرقی و توپوگرافی نسبتاً هموار است .آب
و هوای این منطقه معتدل و مرطوب بوده و میانگین بارندگی
سالیانه داستان  977میلیمتر است.
نیاز آبی گیاه ،مقدار آبی است که گیاه در طی فصل رشد به
آن احتیاج دارد .برای تعیین میزان تبخیر-تعرق گیاه ( ،)ETc1ابتدا
باید میزان تبخیر-تعرق پتانسیل ( )ET02برآورد شود و سپس
بهوسیله آن تبخیر-تعرق گیاه موردنظر را محاسبه نمود .در این
پژوهش سطح زیر کشت و عملکرد برنج ،گندم ،جو و مرکبات در
شهرستانهای آمل ،امیرآباد ،بابلسر ،رامسر ،ساری ،قائمشهر،
نوشهر مورد بررسی قرارگرفته است.
برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل ،روش زائو پنمن-مانتیث
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نشان داده شده است .برای برآورد نیاز آبی از روش زائو پنمن-
مانتیث ،از رابطه ( )1استفاده میشود (.)Allen et al., 1998

بهعنوان یکی از روشهای مورد تأیید و استاندارد برای محاسبه
تبخیر-تعرق مرجع ،با توجه به دادههای اقلیمی پیشنهادشده است
(موسوی و همکاران .)1388 ،دادههای اقلیمی مورد استفاده
اطالعات هواشناسی روزانه ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی
شهرستانهای مورد مطالعه در دوره آماری  10ساله شامل حداقل
و حداکثر دما ،رطوبت نسبی ،ساعت آفتابی ،سرعت باد و بارندگی
هستند .موقعیت جغرافیایی ایستگاههای موردمطالعه در شکل 1

()1

900
) 𝑎𝑒 𝑈2(𝑒𝑠 −
𝑇 + 279
) ∆ + 𝛾(1 + 0.34𝑈2

𝐸𝑇0

𝛾 0.408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) +

=

شکل  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای موردمطالعه در استان مازندران

برای محاسبه ( ET0میلیمتر بر روز) از دادههای متوسط دمای
هوا( T :درجه سلسیوس) ،شیب منحنی فشار بخار∆ :
(کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس) ،تابش خالص بر سطح گیاهRn :
(ماژول بر مترمربع بر روز) ،میانگین سرعت باد در ارتفاع دو متری:
( U2متر بر ثانیه) ،گرمای خاک( G :مگاژول بر مترمربع بر روز)،
ضریب سایکرومتری( 𝛾 :کیلوپاسکال بر درجه سلسیوس) ،فشار
بخار اشباع( es :کیلوپاسکال) و فشار بخار واقعی( ea :کیلوپاسکال)
استفاده میشود .جزئیات معادله زائو پنمن-مانتیث از رابطه ()2
محاسبه میشود:
()2

()5
()6
()7
()8
()9
()10

که  :Zارتفاع محل از سطح دریا (متر) است :Ra .تابش برون زمینی
(مگاژول بر مترمربع) :dr ،فاصله نسبی زمین تا خورشید :ə ،زاویه
میل خورشید (رادیان) :Ø ،عرض جغرافیایی (رادیان) :Ws ،زاویه
ساعتی غروب خورشید (رادیان) :M ،شماره ماه میالدی سال که
تبخیر-تعرق برای آن محاسبه میشود :J .شماره روز ژولیوسی از
ابتدای سال مسیحی و  :Dشماره روز از ماه هستند.

) 𝜆𝑇 = 2.501 − (2.361 × 10−3

که  :λگرمای نهان تبخیر (مگاژول بر کیلوگرم) و  :Tدمای هوا
برحسب سانتیگراد است.
()3

))2504 𝑒𝑥𝑝(17.27𝑇/(𝑇 + 237.7
(𝑇 + 237.7)2

()4
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293 − 0.0065 Z 5.26
( 𝑃 = 101.3
)
293
𝜕 𝑅𝑎 = 37.6 𝑑𝑟 (𝑊𝑠 sin ∅ sin
) 𝑠𝑊 + cos ∅ cos 𝜕 sin
)𝜕𝑛𝑎𝑡 𝑊𝑠 = 𝐴𝑟𝑐 cos(−𝑡𝑎𝑛∅.
)𝐽 𝑑𝑟 = 1 + 0.33cos(0.172
)𝜕 = 0.409 sin(0.0172𝐽 − 1.39
𝑀
)𝐷 𝐽 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 (275 − 30 +
9

()11

𝑠𝑊 𝑁 = 7.64

=𝛥

𝑃
𝛾 = 0.00163
𝜆

که  :Nحداکثر ساعت روشنایی در روز  Jاز سال (ساعت) است.
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𝑛0.5
) 𝑅𝑎 − 2.45
𝑁
𝑛
× 10−9 (0.9 + 0.1) (0.34
𝑁
4
𝑒) 4
𝑥𝑘𝑇() 𝑎 𝑒√− 0.14
𝑛𝑘𝑇 +
𝑎
𝑑𝑇 17.27
( = 0.611 exp
)
𝑇𝑑 + 237.3

مؤثر) و برای انسانها و سایر موجودات غیرقابل استفاده است و
تنها در فرآیند رشد و نمو گیاهان ،مورداستفاده قرار میگیرد و یا
تبخیر میشود را آب سبز مینامند (Hoekstra and Chapagain,
) .2008مقدار آب سبز بر اساس میزان بارش مؤثر در طول فصل
رشد گیاهان مختلف و در مناطق مختلف با روش  USDA3که
توسط وزارت کشاورزی امریکا ارائهشده است بهصورت زیر
محاسبه میشود:

( 𝑅𝑛 = 0.77 (0.25 +

()12

که  :nتعداد ساعت آفتابی واقعی (ساعت) :ea ،فشار واقعی بخارآب
(کیلوپاسکال) Tkx ،و  :Tknحداکثر و حداقل دمای روزانه (کلوین)
و  :Tdدمای نقطه شبنم هستند ( .)Zhao et al., 2010برای بهدست
آوردن میزان تبخیر و تعرق مرجع از نرمافزار CROPWAT
استفاده شده است.
 CROPWATیک سیستم پشتیبانی است که بخش آب
وخاک سازمان فائو برای برنامهریزی و مدیریت آبیاری آن را
راهاندازی کرده است .این برنامه یک ابزار کاربردی مشترک است
که هواشناسان ،متخصصان کشاورزی و مهندسان آبیاری به کمک
آن محاسبات و استانداردهای تبخیر و تعرق گیاه مرجع ،نیاز آبی
و آبیاری محصوالت را تخمین میزنند .همچنین در مورد
طرحهای خاص مدیریتی و برنامههای آبیاری در برخورد با کمبود
آب بهعنوان یک راهنما برای بهبود عملیات آبیاری و زمانبندی
آبیاری عمل میکند .پایگاه دادههای  CROPWATشامل
دادههایی برای  6ناحیه اقلیمی و  144کشور است .برای انجام
محاسبات مربوط به برنامهریزی آبیاری ،تاکنون مدلهای رایانهای
متعددی تهیهشده که  CROPWATدر زمره آنها قرار دارد .در
این برنامه محاسبات مربوط به نیاز آبی محصوالت مختلف و
نیازمندیهای آبیاری بر مبنای روشهای ارائهشده در نشریات زائو
در مورد آبیاری و زهکشی قابلارائه است (.)Allen et al., 1989
()13

()14

که  :P10کل بارندگی دهروزه برحسب میلیمتر و  :Pe,10میزان
بارندگی مؤثر در طول مدت ده روزه است .مقدار آب سبز بهصورت
مجموع بارندگیهای مؤثر دهروزه در طول فصل رشد محاسبه
میشود .آب مجازی سبز ،متوسط بارش مؤثر محصول (مترمکعب
بر هکتار) درنظر گرفته میشود.
آب آبی شامل آبهای سطحی و آب زیرزمینی موجود در
منطقه است .برای تعیین آب مجازی آبی ،نیاز خالص آبیاری
محاسبه میشود .نیاز خالص آبیاری ( )IRمقدار آبی که در اثر
وقوع بارش مؤثر ،مقدار آن کسر شده است درنظر گرفته میشود.
()15

𝑊𝐺 𝐼𝑅 = 𝐸𝑇𝑐 −

که  :ETCنیاز آبی (میلیمتر) و  :GWبارش مؤثر (میلیمتر)
هستند .آب مجازی آبی بهصورت متوسط نیاز آبی خالص گیاه
محاسبه میشود.
بر مبنای مقادیر نیاز آبی محاسبهشده ،میزان آب مجازی و
بهرهوری مصرف آب تعیین میشود .مقدار آب مجازی بهصورت
نسبت نیاز آبی به عملکرد محصول (مترمکعب آب بهازای هر تن
محصول) با استفاده از رابطه ( )16محاسبه میشود که مجموع
آب مجازی آبی و آب مجازی سبز است.

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇0

نیاز آبی محصول ( )ETcاز حاصلضرب تبخیر-تعرق پتانسیل
در ضریب رشد گیاه ( )Kcمحاسبه میشود .برای تعیین ضرایب
رشد گیاهان در طی زمان رشد گیاه ،کل دوره رشد به سه مرحله
تقسیم میشود .طول مدت مراحل مختلف رشد و همچنین
ضرایب گیاهی در این سه مرحله از رشد (ابتدایی-میانی-انتهایی)،
با استفاده از اطالعات موجود در نشریه  56زائو) و تطبیق آن با
شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه تعیین میشود
(.)Horleman and Neubert, 2007; Hoekstra et al., 2009
برای برآورد آب مجازی و اجزای آن شامل آب سبز و آبی از
چارچوب پیشنهادی آبابایی و رمضانی ( )1394استفاده میشود.
بهطورکلی آب حاصل از بارش که در خاک ذخیره شده (بارش
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

4.17 − 0.02𝑝10
× 𝑃10
𝑚𝑚 𝑃10 ≤ 83
{ = 𝑃𝑒, 10
4.17
𝑚𝑚 41.7 + 0.1𝑃10 𝑃10 ˃ 83

()16

𝐶𝑇𝐸
𝑃𝑇

= 𝑐𝑊𝑉𝑇

که  :TVWcمیزان آب مجازی گیاه (مترمکعب بر تن) و  :ETCکل
نیاز آبی گیاه (مترمکعب بر هکتار) است :TP .نیزعملکرد کل
محصول است.
کل واردات آب مجازی ) (TVWIو کل صادرات آب مجازی
) (TVWEبرای استان بهصورت روابط ( )17و ( )18محاسبه
میشود.
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𝑀

()17

استان مازندران براساس روابط ذکرشده از روش زائو پنمن-مانتیث
و مدل رایانهای  CROPWATبا استفاده از دادههای اقلیمی
ایستگاههای مورد مطالعه محاسبه شده است .نیاز آبی شامل آب
آبی و آب سبز محصوالت برنج ،گندم ،جو و مرکبات به تفکیک
ایستگاهها و نوع محصوالت در دوره  10ساله است .در ادامه نتایج
محاسبات به دو صورت نیاز آبی هر محصول در سالهای مورد
مطالعه و میانگین ده ساله نیاز آبی در شهرهای استان در قالب
نمودارهای میلهای ارائهشده است .در استان مازندران حجم زیادی
از آب برای کشت برنج مصرف میشود که نشاندهنده اهمیت
بررسی نیاز آبی برنج در این استان است .شکلهای  2و  3میزان
آب مورداستفاده در تولید برنج در این استان را نشان میدهند.

) 𝑗TVW𝐼𝑗 = ∑( 𝑉𝑊𝐼𝑐,
𝑐=1
𝑁

()18

) 𝑗TVW𝐸𝑗 = ∑( 𝑉𝑊𝐸𝑐,
𝑐=1

که  :TVWIjکل واردات آب مجازی در سال ):TVWEj ،j(m3y-1
کل صادرات آب مجازی در سال ) :M ،j(m3y-1تعداد محصوالت
واردشده تحت بررسی و  :Nتعداد محصوالت غذایی صادرشده
مورد بررسی هستند ).(Ababaaei and Ramezani, 2014
 -3نتایج
نیاز آبی و میزان آب مجازی گیاه  TVWcمحصوالت کشاورزی
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کمترین نیاز آبی برنج بهترتیب مربوط به شهرهای بابلسر و
امیرآباد است .نتایج ارزیابی نیاز آبی گندم در ده سال اخیر در
ایستگاههای هواشناسی موردمطالعه در نمودارهای ارائه شده
شکلهای  3و  4قابلمشاهده است.

شکل  2نمودار میزان نیاز آبی برنج در سطح استان را طی
سالهای  1387الی  1396نشان میدهد .بیشترین و کمترین نیاز
آبی برنج در طی ده سال اخیر بهترتیب در سالهای  1396و
 1388مشاهده میشود .شکل  3نمودار میانگین دهساله نیاز آبی
برنج در شهرهای مورد مطالعه را نشان میدهد که بیشترین و
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شکل  -4نمودار نیاز آبی گیاه گندم در سطح استان مازندران در ده سال اخیر به تفکیک سال
580
570
560

540
530
520
510
500

نیاز آبی (مترمکعب در هکتار)

550

490
480
نوشهر

ساری

قائمشهر

بابلسر

رامسر

امیرآباد

آمل

شهر
شکل  -5میانگین ده ساله نیاز آبی گندم به تفکیک شهر در استان مازندران

نمودار ارائهشده در شکل  4نشاندهنده بیشترین و کمترین
نیاز آبی در ده سال گذشته در سالهای  1396و  1388است.
همچنین براساس نمودار شکل  5بیشترین و کمترین نیاز آبی با
توجه به شرایط اقلیمی خاص هر منطقه ،بهترتیب در شهرهای
امیرآباد و رامسر مشاهده شده است .تأثیرات تغییر آب وهوا در
سطح استان و همچنین در سالهای مختلف بهچشم میآید .از
طرفی گندم در سطح استان مازندران بهصورت دیم کشت میشود
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

و عمده آب مصرفی آن از نوع آب سبز است .لذا تولید بیشتر گندم
و استفاده از این پتانسیل درکشت و کار آن ،میتواند در آینده
حتی نیاز بیشتر گندم را برآورده کند .در شکلهای  6و 7
نمودارهای میلهای میانگین ساالنه نیاز آبی گیاه جو و نیاز آبی
میانگین دهساله این محصول به تفکیک شهرهای استان ارائهشده
است.
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شکل  -7میانگین ده ساله نیاز آبی گیاه جو به تفکیک شهردر استان مازندران

مرکبات یکی از محصوالت مهم باغبانی است که در جهان
دارای سابقهی کشت و پرورش  4000ساله است .با توجه بهاین
مسئله که مرکبات ،یکی از محصوالت تجاری و استراتژیک استان
مازندران است و باغداران در سطح چشمگیری به کشت این
محصول پرداختهاند ،ارزیابی حجم نیاز آبی مرکبات و آب مجازی
مصرفی ،در بهبود کنترل منابع آبی در دسترس بسیار مفید است.

با توجه به نمودار شکل  6بیشترین و کمترین نیاز آبی در
شهرهای امیرآباد و رامسر و همچنین براساس نمودار شکل 7
بیشترین و کمترین میزان نیاز آبی این محصول در سالهای
 1396و  1388مشاهده میشود .با توجه به اقلیم منطقه امیرآباد
و ویژگیهای هواشناسی در این منطقه نیاز آبی گیاه جو در ده
سال گذشته بیشتر از سایر ایستگاههای استان مازندران شده
است.
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شکل  -9میانگین ده ساله نیاز آبی مرکبات به تفکیک شهر در مازندران

نیاز آبی را بهخود اختصاص میدهند .توصیه میشود سطح زیر
کشت مرکبات در مناطق شناسایی شده با کمترین نیاز آبی
افزایش و سطح زیر کشت آن در مناطقی با نیاز آبی باالتر ،کاهش
یابد .شکل  10میزان نیاز آبی چهار محصول مذکور را در طی ده
سال گذشته در سطح استان مازندران نشان میدهد ،همانطور
که مشاهده میشود بهترتیب مرکبات ،گندم  ،جو و برنج بیشترین
نیاز آبی را بهخود اختصاص دادهاند.

همانطور که در شکل  8مشاهده میشود بیشترین و کمترین
نیاز آبی مرکبات بهترتیب در سالهای  1389و  1388ایجاد شده
است .با نگاهی به نمودار مربوط به تغییرات نیاز آبی در بین
ایستگاهها در ده سال اخیر در شکل  ،9مشخص میشود کمترین
نیاز آبی مرکبات ،در شهرهای آمل ،رامسر و نوشهر است .بنابراین
این مناطق استعداد بیشتری برای کشت و کار مرکبات دارند .با
اینوجود ،مرکبات در شهرستانهای امیرآباد و بابلسر بیشترین
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استان مازندران را نشان میدهد.

جدول  1میانگین کل آب مجازی محصوالت مورد بررسی در
طی ده سال گذشته با توجه به سطح زیر کشت این محصوالت در

جدول  -1میانگین دهساله کل آب مجازی محصوالت مورد بررسی در استان مازندران از سال  1388تا 1396
سال
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و هوایی و نزوالت جوی بوده است.

جدول  1نشان میدهد برنج بیشترین مصرف آب مجازی را
بهخود اختصاص داده است و مرکبات از محصوالت با مصرف آب
مجازی کمتری بهشمار میرود .بعد از برنج ،گندم بیشترین حجم
آب مجازی را بهخود اختصاص داده است .نتایج مطالعات نشان
میدهد تغییرات در حجم آب مصرفی در طی سالهای مختلف،
مربوط به تغییر سطح زیر کشت و عملکرد گیاهان مورد مطالعه
در طی سالهای مختلف و همچنین تغییرات شرایط جوی و آب

میزان آب مجازی سبز و آبی بر مبنای روش  ،USDAبا
استفاده از خروجی مدل ،روابط ( )13تا ( )15و دادههای اقلیمی
همچون میزان بارش منطقه و نیاز خالص آبیاری هر محصول
محاسبه شده است .درشکل  ،11درصد آب مجازی سبز و آبی در
چهار محصول برنج ،گندم ،جو و مرکبات در طی ده سال گذشته
در کل استان مازندران قابل مشاهده است.

شکل  -11درصد میانگین نیاز آبی سبز و آبی در گیاهان موردمطالعه در سطح استان مازندران در ده سال اخیر

سبز در محصوالت گندم و جو را نشان میدهد .جدول  2حجم
آب صادر شده و وارد شده محصوالت گندم و جو را نشان میدهد.
کل واردات آب مجازی ) (TVWIو کل صادرات آب مجازی
) (TVWEبر اساس دادههای موجود اداره گمرک کشور و روابط
( )17و ( )18محاسبه شدهاند.

در نمودارهای ارائهشده در شکل  11مشاهده میشود
بیشترین میزان آب سبز که آب قابل استفاده از گیاهان بوده و
قابل برداشت نیست ،متعلق به مرکبات است .همچنین بیشترین
میزان آب آبی مصرفی که بخشی از منابع آبی قابلجمعآوری و
برداشت است در تولید برنج مورد استفاده قرارگرفته است.
همچنین نمودارهای فوق نسبت مشابهی از مصرف آب آبی و آب

جدول  -2حجم آب صادرشده و واردشده بهواسطه محصوالت موردمطالعه در استان مازندران از سال  1388تا 1396
سال
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آبی باال به منابع آبی بازنمیگردد .تولید مرکبات آب مجازی
کمتری را در برمیگیرد .عمده آب مجازی مصرف شده توسط
مرکبات از نوع آب سبز است و مرکبات در گروه محصوالت
کممصرف با بهرهوری باالی آب قرار دارند .گندم و جو نیز شرایطی
مشابه مرکبات در استان مازندران دارند.
با افزایش محصولهای سازگار در منطقه بهدلیل مصرف آب
مجازی کمتر و عملکرد بیشتر و تغییر دادن میزان تولیـد
محصولهایی مانند مرکبات ،گندم و جو که دارای نیاز آبی کمتر
در سـطح استان هستند ،به مبـادلۀ آگاهانه آب مجازی در استان
پرداخت .عالوهبر این نیاز آبی گیاهان در شهرهای غربی استان
نسبت به شهرهای شرقی کمتر بوده و این بهدلیل بارندگی بیشتر
و بارندگی مؤثر ،بیشتر در شهرهای غربی است .بنابراین میتوان
بیان کرد غرب استان مازندران بیشتر مستعد کشت گیاهان با نیاز
آبی باالتر همچون برنج نسبت به شرق استان مازندران است .با
تغییر الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه و نیاز آبی محصول
میتوان ذخیرهسازی بیشتر منابع آبی و همچنین استفاده کاراتر
از منابع آب موجود را بهبود بخشد .مضافاً ،بهکارگیری فنّاوریهای
نوین کشاورزی مانند کشاورزی حفاظتی ،استفاده از بذور
اصالحشده و برگزاری برنامههای آموزشی و ترویجی برای
کشاورزان برای بهبود بهرهروی در استفاده از منابع از طریق
افزایش عملکرد و کاهش مصرف نهادههای تولید ،در حفظ توان
صادراتی استان و کاهش فشار موجود بر منابع آب ،میتواند
راهگشا باشد.

ارزیابی حجم آب صادر و وارد شده در استان مازندران نشان
داد محصول جو نقشی در صادرات آب مجازی از مازندران نداشته
و بیشترین آب صادرشده در مازندران توسط گندم صورت گرفته
است .همچنین برنج و مرکبات از محصوالت عمده استان مازندران
در بازار داخلی و خارج از کشور هستند .حجم بیشتر آب مجازی
مصرف شده توسط گندم و مرکبات از منابع آب سبز است که
قابل انتقال و جابجایی نیست و تنها توسط گیاهان مصرف میشود.
با توجه بهاین امر ،صادرات آب مجازی توسط این دو گیاه آسیبی
به منابع آب تجدیدناپذیر این استان وارد نمیسازد .ضمن اینکه
حجم آب وارد شده توسط گیاه گندم و جو ،چندین برابر حجم
آب صادر شده است.
 -4بحث و نتیجهگیری
با روند رو به افزایش کمآبی در استان مازندران ،اهمیت آب مجازی
در امنیت غذایی استان پیوسته رو به افزایش است .بنابراین با
توجـه بـه عملکرد هریک از محصولهای موردمطالعه ،میزان آب
مجازی مصرفی و ارزش اقتصادی آنها میتوان صادرات آب
مجازی محصولهای با نیاز آبی باال را کاهش داده و با واردکردن
محصولهایی که دارای میزان آب مجازی مصـرفی باالیی هستند،
به امنیت آبی و مدیریت منابع آب در استان مازندران کمک کرد.
مطالعه نیاز آبی محصوالت کشاورزی استان مازندران در ده
سال اخیر نشان داد مرکبات ،گندم  ،جو و برنج بیشترین نیاز آبی
را بهخود اختصاص دادهاند .بررسی سطح زیر کشت این محصوالت
در استان نشان داد برنج بیشترین مصرف آب مجازی را به خود
اختصاص داده است و مرکبات از محصوالت با مصرف آب مجازی
کمتری به شمار میرود .همچنین  97درصد از نیاز آبی مرکبات
از آب سبز تأمین میشود درحالیکه نیاز آبی برنج تنها  40درصد
از آب سبز تأمینشده و  60درصد نیاز به آب آبی دارد .همچنین
در خصوص گندم و جو در حدود  78درصد از نیاز آبی از آب سبز
تأمین میشود.
بهطورکلی تولید مرکبات ،برنج و جو بیشتر از نیاز استان است
که به استانهای دیگر و یا خارج از کشور ارسال میشود .حجم
آب مجازی مورد نیاز گیاه برنج در سطح استان نسبت به سایر
محصوالت بیشتر است .خروج برنج از استان به مناطق دیگر کشور
به معنی خروج حجم باالیی از آب مجازی است .با توجه به اینکه
آب مصرفی برنج عمدتاً از نوع آب آبی است و این نوع آب مجازی
عالوهبر اینکه قابل انتقال است ،در سایر بخشها نیز قابل استفاده
است .در حقیقت آب مجازی مصرف شده توسط این گیاه با نیاز
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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One of the most important issues that has been considered by
many researchers in recent years is the study of the
phenomenon of land subsidence. The purpose of studying
subsidence is to examine the risks and consequences that can
result from it over many years. In their research, most
researchers considered the occurrence of earthquakes and
excessive abstraction of groundwater aquifers due to the
drilling of a large number of illegal wells as the most
important causes of subsidence. The aim of this study was to
obtain a statistical relationship between groundwater level
changes and the rate of vertical movement of the earth's
surface using linear regression and grade 3 models and using
InSAR radar interferometry technique in Varamin plain
between 2014 and 2019. Most of the surface of Varamin
plain is covered by agricultural lands and therefore it can be
said that the uncontrolled abstraction of groundwater is
considered as the main cause of vertical movements of the
earth. In order to analyze the subsidence that occurred in this
plain, Snap software was used and by applying the desired
filters to eliminate the noise in the initial images, surface
displacement maps were obtained in Varamin plain. The
images used for the surface of the earth from 2014 to 2019
were obtained by Sentinel-1 satellite SAR sensor as
ascending, and finally, by comparing the obtained statistical
models from the fluctuation of the aquifer and the ground, it
was found that the linear regression model has a better
predictive power than the 3rd degree regression model.
Keywords: Land subsidence, Ground water level, InSAR,
Snap, Sentinel-1

یکی از مهمترین مسائلی که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از
 هدف از. بررسی پدیده فرونشست زمین است،پژوهشگران قرار گرفته است
 بررسی خطرات و پیامدهایی است که میتواند در اثر آن در،مطالعه فرونشست
 وقوع، اکثر پژوهشگران در تحقیق خود.طی سالیان متمادی بهوجود آید
زمینلرزه و برداشت بیش از اندازه از منابع آب زیرزمینی در اثر حفر تعداد
زیادی از چاههای غیرمجاز را از جمله مهمترین عوامل وقوع فرونشست درنظر
 هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط آماری میان تغییرات سطح آب.گرفتند
زیرزمینی و میزان حرکت عمودی سطح زمین با استفاده از مدلهای رگرسیون
 در دشتInSAR  و استفاده از تکنیک تداخلسنجی راداری3 خطی و درجه
 با توجه به کاربری کشاورزی در. است2019  تا2014 ورامین بین سالهای
 میتوان اظهار نمود که برداشت بیرویه آب زیرزمینی،بیشتر مناطق این دشت
 بهمنظور آنالیز.به عنوان عامل اصلی حرکات عمودی زمین درنظر گرفته شود
 استفاده شد و با اعمالSnap  از نرمافزار،فرونشست اتفاق افتاده در این دشت
 نقشههای،فیلترهای موردنظر برای رفع نویزهای موجود در تصاویر اولیه
 تصاویر استفاده شده برای سطح.جابهجایی سطح در دشت ورامین بهدست آمد
 وSentinel-1  ماهوارهSAR  توسط سنجنده2019  تا2014 زمین نیز از سال
 در نهایت با مقایسه مدلهای آماری بهدست. دریافت شدAsending بهصورت
 مشخص شد که مدل رگرسیون،آمده از نوسان سطح آبخوان و سطح زمین
خطی با وجود ضریب همبستگی پایین که متأثر از اثرگذاری سایر عوامل
 دارای قدرت پیشبینی مطلوبتری نسبت به مدل رگرسیون،طبیعی است
. است3 درجه
،Snap ،InSAR ،زیرزمینی

 سطح آب، فرونشست زمین:واژههای کلیدی
Sentinel-1

محمدعلی اطهری و همکاران

کلیه پدیدههایی که سبب تغییرشکل سطح زمین میشوند مطرح
شده و بهصورت قابل مالحظهای مورد استفاده قرار گرفته است
(بابایی و همکاران.)1395 ،
یک سیستم  ،SARامواج الکترومغناطیس را در طول
موجهای از چند میلیمتر تا چند سانتیمتر و در هر شرایط
آبوهوایی و در طول شب و روز گسیل میدارد و سیگنال بازتابی
هم از نظر شدت و هم ازنظر فاز بازتابیده شده از هر المان ،در
سلول تفکیکی زمینی بهصورت آرایههایی از مقادیر موهومی ثبت
میشود .این مقادیر موهومی میزان بازتابندگی سطح زمین را
نشان میدهند .هرگاه دو تصویر رادار از یک منطقه و در زمانهای
متفاوت موجود باشد بهشرط موجود بودن مدل ارتفاعی منطقه
مورد نظر ،تصویر اینترفروگرام مربوطه میتواند هرگونه جابهجایی
اتفاق افتاده در منطقه را شناسایی نماید (فتح الهی و همکاران،
.)1397
( Larson et al. (2001در پژوهشی فرونشست زمین ناشی از
1
استخراج بیش از حد از منابع آب زیرزمینی در شهر سن ژواکین
شمال کالیفرنیا را مطالعه نمودند .در این پژوهش از مدلهای
شبیهسازی فرونشست زمین ناشی از اضافه برداشت آبزیرزمینی
برای مصارف کشاورزی با استفاده از دادههای مشاهده شده از
 1972تا  1998استفاده کرده و پاسخگویی مدل به تغییرات
پارامترهای فرونشست را از طریق آنالیز حساسیت مورد بررسی
قرار دادند .همچنین سناریوی احتمالی خشکسالی در آینده برای
ارزیابی تأثیر فرونشست زمین را مطرح و پیشنهاد استفاده از سه
گزینه انتقال آب ،استفاده از آبهای سطحی و کاهش برداشت در
طی سی سال آینده را ارائه نمودند.
با توجه به اهمیت رابطه میزان فرونشست و تغییرات سطح
آب زیرزمینی ،پژوهش در این زمینه ضروری است .پژوهش حاضر
با هدف بررسی رابطه میزان تغییرات فرونشست و نوسان تراز آب
زیرزمینی بهواسطه استفاده از مدلهای رگرسیون خطی و درجه
 3و استفاده از تکنیک تداخلسنجی راداری  InSARدر یک
مطالعه موردی در جنوب شرقی استان تهران انجام گرفته است.
با توجه به موقعیت منطقه ،برداشتهای روزافزون برای مصرف
آب کشاورزی موجب اُفت سطح آب در دشت شده است که با
انجام این تحقیق و تعیین ارتباط میان میزان فرونشست و نوسان
سطح آبخوان ،میتوان برنامهریزی اصولی برای کنترل برداشت و
طرحهای توسعه آبخوان در منطقه ارائه داد.

 -1مقدمه
فرونشست زمین یکی از مشکالت اصلی زمینشناسی در سراسر
جهان است که باعث ایجاد خسارتهای جدی به ساختمانها،
زیرساختها و پلها است و طبق تعریف سازمان زمینشناسی
آمریکا ،شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است
که میتواند دارای بردار جابجایی اندکی باشد (Brambati et al.,
) .2003علت اصلی این پدیده را میتوان به فعالیتهای انسانی
نظیر برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی و دالیل طبیعی
نظیر زمینلرزه تقسیمبندی نمود (Du et al., 2016; Guo et al.,
) .2016نشست منطقهای زمین ،تغییرات قابل مشاهده قائم سطح
زمین است که معموال به شکل صفحهای یا بشقابی و بهصورت
جابجاییهای رو به پایین دیده میشود .این حرکت از نظر شدت،
وسعت و میزان مناطق درگیر محدود نیست و تحت تأثیر عوامل
طبیعی و انسانی رخ میدهد (نژادگرجی و معتقدی.)1398 ،
فرونشست با ایجاد تغییر در وضعیت توپوگرافی منطقه،
میتواند سبب بروز تغییرات چشمگیری در هیدرولوژی منطقه
شود .بهعنوان مثال در این مناطق ممکن است سیالبهای عظیم
ومخربی بهوقوع بپیوندد ،در حالیکه قبل از ایجاد فرونشست
ازهیچ سابقهای برخوردار نبوده است .از سوی دیگر این پدیده
میتواند با ایجاد تغییر در وضعیت زمین آبشناختی منطقه از
قبیل جهت و سرعت جریان آب زیرزمینی ،بیالن آب زیرزمینی
و ...نتیجه ناهنجار بیشتری درپی داشته باشد (کوچکی و قربان
زاده .)1398 ،در کشور ایران پس از زلزله ،سیالب و خشکسالى،
پدیده فرونشست را مىتوان یکى از مهمترین و شایعترین
مخاطرات بهشمار آورد (منتظریون و اصالنى .)1398 ،وقوع
فرونشست در مناطق مختلف دنیا منجر به بروز خسارات جدی به
ساختارهای انسان ساخت و طبیعی شده است (مختاری و
همکاران .)1398 ،گزارشهای متعددی از فرونشست زمین به
ویژه در مناطق خشک و کمباران در سراسر جهان ارائه شده است
که مهمترین علت فرونشست منطقهای سطح زمین در حوضههای
رسوبی این مناطق پمپاژ بیرویه منابع آب زیرزمینی است.
(محمدی و همکاران .)1398 ،بنابراین ارزیابی میزان فرونشست
در دشتهای کشور امری ضروری است .از اوایل دهه 1990
تداخلسنجی رادار دهانه ترکیبی interferometry ( InSAR
 )synthetic aperture raderبهعنوان ابزاری کارآمد در مطالعه
کلیه پدیدههایی که سبب تغییر سطح زمین میشوند مطرح شده
و مورد استفاده قرار گرفته است .در دو دهه اخیر تکنیک
تداخلسنجی راداری بهعنوان ابزاری کارآمد و توانمند در مطالعه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ماهوارهای  Sentinel-1بهمنظور بررسی تغییرات رقوم ارتفاعی
سطح دشت ورامین استفاده شد ،به شکلی که برای پردازش
تصاویر ماهوارهای در محیط نرم افزار  Snapاز تکنیک تداخل
سنجی راداری ( )InSARاستفاده شده است (عبدالخالق و
همکاران .)1398 ،درنهایت رابطه بین میزان تغییرات سطح آب
زیرزمینی و میزان تغییرات عمودی دشت ورامین بین سالهای
 2014تا  2019از دو معادله رگرسیون خطی و رگرسیون
غیرخطی درجه سوم با استفاده از نرمافزار  SPSSاستخراج شد
(شکل .)1

 -2مواد و روشها
 -1-2روش تحقیق
روش انجام پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است (نوری و
فالح پور .)1399 ،ابتدا برای تحلیل و بررسی تغییرات سطح
آبخوان ورامین ،اطالعات مورد نیاز  62چاه مشاهدهای با پوشش
حداکثری تمام سطح دشت از شرکت مدیریت منابع آب ایران در
بازه مورد بررسی تهیه شده است .در بخش بعدی از تصاویر

شکل  -1رویکرد گام به گام پیشنهادی برای تعیین رابطه میان فرونشست و تغییرات سطح آبخوان

وسعتی معادل  1720کیلومتر مربع از زیرحوضههای دریاچه نمک
است که در محدوه جغرافیایی  35درجه و  7دقیقه تا  35درجه
و  39دقیقه عرض شمالی و  51درجه و  26دقیقه تا  51درجه و

 -2-2محدوده مورد مطالعه
دشت ورامین یکی از جنوبیترین دشتهای استان تهران در
همسایگی کویر مرکزی قرار دارد .حوضه آبریز دشت ورامین با
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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لتیان یکی از عواملی است که در چرخه هیدرولوژیکی حوضه و
همچنین توسعه کشاورزی پاییندست خود تأثیر زیادی دارد
(شکل .)2

 55دقیقه طول شرقی واقع شده است .میانگین ساالنه دما در این
حوضه  16/9درجه سانتیگراد بوده و میانگین بارش  156میلیمتر
در سال است .رودخانههای جاجرود ،در حوضه آبریز مطالعاتی
قرار گرفته که سد لتیان در باالدست آن احداث شده است .سد

شکل  -2تصویر موقعیت جغرافیایی و شهرهای دشت ورامین

پژوهشگران در سراسر جهان ،برای موارد مطالعاتی مختلف
استفاده شده است .ساختار معادله رگرسیون خطی به صورت
رابطه ( )1است (:)Hazra and Gogtay, 2016; Lin et al., 2017

 -3-2مفاهیم مورد استفاده
 -1-3-2معادالت رگرسیون انحنایی مورد استفاده
برای ح صول رابطه میان میزان تغییرات فرون ش ست زمین و
تغییرات سطح آب زیرزمینی ،دو معادله رگر سیون درنظر گرفته
شددده اسددت .برای مقبولیت این روابط ،شددرط نخسددت ،برقراری
رابطه  Sig < 0/5ا ست ،بدین معنا که معادله ،قادر به پیشبینی
با قدرت باال و عملکرد مطلوبتری اسددت .در شددرایطی که اولین
شرط برقرار با شد ،برای مقای سه این دو معادله (رگر سیون خطی
و رگرسددیون غیرخطی درجه سددوم) ،هر کدام که دارای مقدار F
باالتری با شد ،برتری بی شتری ن سبت به دیگر روابط دارد .این دو
رابطه به شرح زیر هستند:
 -1-1-3-2معادله رگرسیون خطی

()1

که 𝑌 :معرف تغییرات سطح آب آبخوان :𝑋 ،میزان تغییرات
عمودی سطح زمین :𝑎 ،عدد ثابت در معادله و محل قطع شدن
خط بر روی محور  Yو 𝑏 :معرف شیب خط معادله است که تحت
عنوان ضریب رگرسیون نیز معرفی میشود.
 -2-1-3-2معادله رگرسیون درجه سوم

3

معادله دوم که برای تعیین رابطه بین تغییرات فرونشست
زمین و تغییرات سطح آب زیرزمینی بهکار گرفته شده ،رگرسیون
غیرخطی درجه  3است که توسط بسیاری از پژوهشگران در
کارهای تحقیقاتی استفاده شده و ساختار آن بهصورت رابط ()2

2

اولین معادلهای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته
شد ،معادله رگرسیون خطی است که توسط بسیاری از
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تعریف میشود ):(Sabra et al., 2018; Vulandari et al., 2020
()2

ذکر است به ردیفها  Burstو به ستونها  IWگفته میشود و
براساس منطقه مورد مطالعه انتخاب خواهند شد .برای انجام آنالیز
تصاویر ماهوارهای فرونشست زمین در دشت ورامین ،از نرمافزار
 Snapاستفاده شد .بدین صورت که تصاویر ماهوارهای در طی دوره
 2014الی  2019توسط این نرمافزار تحلیل و نتایج آن نیز در شکل
 4نشان داده شده است .از بین دو حالت  Ascendingو
 ،descendingبرای این تحقیق تنها به بررسی حالت Ascending
بسنده شده است .دو حالت در شکل 3ب قابل مشاهده هستند.
تصاویر بهدست آمده از ماهواره  Sentinel-1شامل نویز و خطاهای
مختلف میشود که در قالب فازهای مختلف معرفی میشوند.
اختالف فاز دو تصویر  SARبهدست آمده محاسبه میشود و در
نتیجه تداخلنگار تولید میشود .مؤلفه های اصلی سهیم در فاز
تداخلنگار تولیدی عبارتند (Zhou et al., 2018; Téllez-
):Quiñones, 2020

) 𝑌 = 𝑎 + (𝑏1 𝑋) + (𝑏2 𝑋 2 ) + (𝑏3 𝑋 3

که  𝑏2 ،𝑏1و  :𝑏3ضرایب ثابت معادله رگر سیون غیرخطی درجه
سوم هستند.
 -2-3-2نرمافزار SPSS

 SPSSیک نرمافزار آماری بسیار پیشرفته و در عین حال
بسیار ساده است که ابتدا به ساکن برای انجام تحقیقات علوم
اجتماعی طراحی شد ،ولی امروزه گستره استفاده از آن ،تمام علوم
را دربرگرفته است .بنابراین برای انجام این تحقیق از
نرمافزار  SPSSاستفاده شد .این نرمافزار یکی از ابزارهای قوی
برای تحقیقات آماری است .از جمله تواناییهای این نرمافزار
مدلسازی با روشهای خطی و غیرخطی مدلهای رگرسیونی
است .از جمله مدلهای مورد استفاده در این نرمافزار مدل
رگرسیون لجستیک است.

()3

𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝜀 𝜑𝑖𝑛𝑡 = 𝜑𝑑𝑒𝑓 + 𝜑𝑡𝑜𝑝𝑜 + 𝜑𝑓𝑙𝑎𝑡 +

که 𝑡𝑛𝑖𝜑 :میزان کل تصحیحات تداخلسنجی ،مولفهی فازی
𝑓𝑒𝑑𝜑 :میزان تغییرشکلهای سطحی زمین به خاطر پروسههای
طبیعی یا فعالیتهای انسانی :𝜑𝑡𝑜𝑝𝑜 ،فاز ناشی از توپوگرافی،
𝑡𝑎𝑙𝑓𝜑 :فاز ناشی از مسطح بودن زمین و 𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝜀 :مولفههای فازی
مزاحم از جمله فاز اتمسفری ،باقیمانده فاز مربوط به نویزها و ...
هستند.

 -3-3-2نرمافزار Snap

تصاویر بهدست آمده از ماهواره  Sentinel-1بهصورت
موزائیکی و بههم پیوسته هستند و باید متناسب با منطقه مورد
مطالعه ،قسمت مناسبی از تصویر انتخاب و مورد آنالیز قرار گیرد.
این موضوع در شکل 3الف به وضوح قابل مشاهده است .الزمبه

(الف)

(ب)

شکل  -3الف) ساختار تصاویر ماهواره )Sowter et al., 2016( Sentinel-1؛ و ب) نحوه قرارگیری ماهواره  Sentinel-1که به دو صورت  Ascendingو
 descendingبا زاویه 𝛉 ،نسبت به خط عمودی از عوارض سطح زمین تصویربرداری میکند ()Delgado Blasco et al., 2019

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -4تصاویر ماهوارهای خروجی از آنالیز نرمافزار  Snapبرای دشت ورامین از سال  2014تا 2019
تاریخ تصاویر- (C - (B - (A :
(G - (F - (E- D

بررسی با توجه به پوشش  62چاه پیزومتری برای بررسی همزمان
تغییرات سطح آبخوان با میزان فرونشست زمین در طی سالهای
 2014الی  2019درنظر گرفته شده است .تصاویر ماهوارهای
خروجی از آنالیز نرمافزار  Snapبرای دشت ورامین در بازه زمانی
موردنظر و نقاط انتخابی نشان داده شده است (شکل .)4

 -3نتایج و بحث
 -1-3تحلیل تصاویر ماهوارهای و نمودارهای فرونشست
زمین  -تغییرات سطح آبخوان
در محدوده مورد بررسی 16 ،نقطه بهعنوان ناحیههای مورد

شکل  -5شانزده نقطه انتخابی برای بررسی رابطه بین فرونشست زمین و تغییرات سطح آب سفره زیرزمینی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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بیرویه آبهای زیرزمینی از طریق حفر چاههای مجاز و غیر مجاز
است .نمودار عمودی سمت راست معرف میزان تغییرات سطح
آبخوان و نمودار عمودی سمت چپ معرف میزان تغییرات حرکات
عمودی زمین است .همچنین بازههای زمانی مورد بررسی
بهترتیب از  1تا  7شمارهگذاری شدهاند.

این  16نقطه شکل  5بهصورتی انتخاب شدهاند که تمامی
سطح آبخوان و چاههای پیزومتری را پوشش داده و بتواند تغییرات
سطح آب زیرزمینی نسبت به تغییرات عمودی سطح زمین را
بهخوبی نشان دهد .همانطور که در شکل  6میتوان مشاهده
کرد ،فرونشست زمین در اکثر نقاط ،پس از افت سطح آب
زیرزمینی رخ داده است ،که نشان از تأثیر مستقیم برداشت

شکل  -6رابطه فرونشست زمین و تغییرات سطح آب سفره زیرزمینی برای  16نقطه انتخابی

کلیه اطالعات بهدست آمده در طی بازه بررسی (سال  2014تا
 )2019بهصورت همزمان مورد بررسی قرار گیرند .در شکل  7این
روابط ،به وضوح نشان داده شده است.

 -2-3نمایش رابطه تغییرات فرونشست و تغییرات سطح
آب زیرزمینی در کل بازه مورد بررسی
برای بهدست آوردن رابطه کلی میزان تغییرات حرکت عمودی
زمین نسبت به تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت ورامین ،باید
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -7پراکندگی تغییرات فرونشست زمین و تغییرات سطح آب زیرزمینی کلیه چاههای دشت ورامین در بازه زمانی  2014تا 2019

و انجام تحلیلهای آماری رگرسیون ،نتایج برای دو مدل مورد
استفاده بهدست آمد ،که به شرح جدول  1است.

با وارد کردن اطالعات تغییرات سطح آب زیرزمینی و
همچنین تغییرات حرکت عمودی سطح زمین برای کلیه نقاط
مورد بررسی در بازه زمانی سال  2014تا  2019در نرمافزار spss

جدول  -1خروجی دادههای آماری رگرسیون خطی و رگرسیون درجه  3از نرمافزار SPSS

معادله
خطی
درجه 3

خالصه مدل

پارامترهای محاسبه شده
b3

b2

b1

Constant

Sig.

df2

df1

F

R Square

19/95

22/203

4/673

-0/119

0

391

خطی

64/294

0/141

8/019

-0/552

0

398

درجه3

31/77

0/197

با توجه به نتایج بهدست آمده برای مدلهای رگرسیون
انحنایی باال ،مشاهده میشود که کلیه مدلها شرط نخست که
همان برقراری رابطه ( )Sig < 0/5را دربر میگیرند .در ادامه برای
انتخاب مدل بهتر در بین این دو معادله ،هرکدام که دارای آماره
 Fباالتری باشد ،دارای قدرت پیشبینی باالتری است که با توجه
به نتایج بدست آمده ،به ترتیب مدلهای  Linearو  Cubicخواهند
بود .همچنین باید درنظر داشت کم بودن ضریب همبستگی میان
تغییرات سطح آب و فرونشست در مدلهای آماری را میتوان
متأثر از سایر عوامل اثر گذار در پدیده فرونشست در سطح دشت
همچون توپوگرافی ،گسلها و ضخامت آبخوان درنظر گرفت.
معادالت بهدست آمده (ارتباط تغییرات) باتوجه به انجام
تحلیلهای ذکر شده به شرح زیر است.
()4
()5

 ،Yبرابر با میزان تغییرات سطح آب زیرزمینی و  Xنیز برابر با
میزان تغییرات عمودی سطح زمین در دشت ورامین در طی بازه
سالهای  2014تا  2019است.
 -4نتیجهگیری
پدیده فرونشست به یکی از مهمترین موضوعات سراسر جهان
تبدیل شده است ،بهصورتی که پژوهشگران متعددی از سراسر
جهان به بررسی این موضوع میپردازند .عدم توجه به این پدیده
خطرناک زمینشناسی میتواند در نهایت منجر به خسارتهای
زیادی از جمله آسیب به ساختمانها و زیرساختها شود .هدف از
این پژوهش ،ارزیابی ارتباط تغییرات حرکت عمودی سطح زمین
نسبت به تغییرات سطح آب زیرزمینی در دشت ورامین از سال
 2014تا  2019است که با استفاده از مدلهای رگرسیون خطی و
درجه  3اینکار انجام گرفت .در نهایت برتری معادله رگرسیون
خطی نسبت به رگرسیون درجه  3حاصل شد .برای محاسبه میزان
جابجایی زمین ،از تصاویر ماهواره  Sentinel-1و با استفاده از از
تکنیک تداخلسنجی راداری  InSARبههمراه اعمال فیلترهای
الزم برای از بین بردن کلیه نویزهای موجود در تصاویر ماهوارهای

)𝑋 × 𝑌 = −0.119 + (4.673
) 𝑌 = −0.522 + (8.019 × 𝑋) + (22.203 × 𝑋 2
) − (19.950 × 𝑋 3

بنابراین برای این تحقیق ،مدل خطی را بهعنوان مدل
مطلوبتر برای تعیین رابطه بین میزان تغییرات فرونشست زمین
و تغییرات سطح آب زیرزمینی استفاده میکنیم که در این رابطه،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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فرونشست زمین در شهرستان سرایان" ،سمپوزیوم ملی قنات
بلده فردوس ،بیرجند.

استفاده شد .الزمبه ذکر است این پژوهش میتواند مقدمهای برای
بررسی گستردهتر وضعیت حرکت عمودی پوسته زمین نسبت به
تغییرات سطح آب آبخوانها با معادالت بیشتر و در دورههای
آماری وسیعتری با درنظر گرفتن عوامل دیگر طبیعی موثر بر
پدیده فرونشست همچون نوع دانهبندی و جنس خاک ،تراز سنگ
کف ،گسلها و سایر عوامل طبیعی باشد .بررسی این روابط آماری
با درنظر گرفتن تمامی پارامترهای مؤثر بر فرونشست برای پایش
تغییرات سطح زمین در اثر نوسان سطح آبخوان ،امری
اجتنابناپذیر است .از اینرو مدیریت منابع آب باید هرچه بیشتر
مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد تا همگام با توسعه پایدار
کشاورزی بتوان از ادامه روند کنونی فرونشست زمین جلوگیری
کرد.

محمدی ،م ،.امیری ،م ،.و پورقاسمی ،ح.ر" ،)1398( ،.پهنهبندی
حساسیت فرونشست زمین در دشت سمنان با استفاده از مدل
خطی تعمیم یافته" ،دومین همایش ملی مدیریت منابع
طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست ،گنبد کاووس.
مختاری ،د ،.ابراهیمی ،ح ،.و سلمانی ،س" ،)1398( ،.مدلسازی
خطر وقوع فرونشست زمین با استفاده از الگوریتم جنگل
تصادفی (مطالعه موردی :حوزه آبریز دشت تسوج)" ،فصلنامه
سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی در منابع طبیعی،
.13-1 ،)3(10
منتظریون ،م ،.و اصالنى ،ف" ،)1398( ،.ارزیابى خطر فرونشست
زمین با بهکارگیرى سیستم اطالعات جغرافیایى در پهنه
استانهاى تهران و البرز" ،دانش پیشگیری و مدیریت بحران،
.47-35 ،)1(9
نوری ،م ،.و فالح پور ،م" ،)1399( ،.بررسی علل و پیامدهای
تشکیل فروچاله و فرونشست زمین در استان یزد" ،دهمین
همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار،
تهران.
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Pollution of environment with heavy metals and its
transfer to products is a global problem. The aim was to
measure heavy metals in the effluent of Gorgan
wastewater treatment plant which with 32 effluent
samples of Gorgan wastewater treatment plant were
sampled during 6 months in 2016 and concentration of
lead, cadmium by polarograph and atomic absorption was
assessed. Risk of carcinogenicity and non-carcinogenicity
was calculated in three cases: minimum, moderate and
maximum. Average concentration of lead in the effluent
was 0.003943547 mg/L, which is value for cadmium
measured 0.000143571 mg/L.The concentrations of
heavy metals in wastewater effluent and dried sludge,
except in returned sludge, were below the standards. Due
to long-term use of effluents, necessity of treatment of
other parameters, and effect of bioaccumulation of metals
in sludge, caution should be taken for their agricultural
application. Because of importance of this type of
contaminants in soil and food products, continuous
monitoring by water companies is highly necessary.In
mean state, for every one hundred million people, 7.21
people, in max mode, for every ten million people, 1.13
people and in the case of min, for every one hundred
million people, 2.82 people are at risk of cancer.
Keywords: Water, Wastewater, Lead, Cadmium,
Carcinogenic risk, Wastewater treatment effluent,
Agricultural products
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آلودﮔی محیطزیست با فلﺰات سنگین و انتقال آن به محﺼوﻻت بهعنوان
 این مطالﻌه باهدف.یﮏ مشکل جهانی و در حال ﮔسترش مطرح است
سنجش فلﺰات سنگین در پساب تﺼفیهخانه فاضالب شهرﮔرﮔان با تﻌداد
 ماه در سال6  نمونه پساب خروجی تﺼفیهخانه فاضالب ﮔرﮔان ﻃی32
 توسط دستگاه، کادمیوم، نمونهبرداری و غلظت فلﺰات سرب95
 یافتهها نشان داد که میــانگین.پالروﮔراف و جذب اتمی سنجش شد
 بوده که این مقدار0/003943547 mg/L غلظــت ســرب در پســاب
. در لیتر اندازهﮔیری شده است0/000143571 mg/L برای کادمیﻢ
غلظت فلﺰات سنگین در پساب خروجی تﺼفیهخانه فاضالب در زیر حد
 لﺰوم تﺜﺒیت سایر پارامترها و، بـا توجه به مﺼرف ﻃوﻻنی.استاندارد بود
 بایـد در کـاربرد آنهـا بـرای مﺼارف،اﺛر تجمﻊپذیری فلﺰات در پساب
 بههمین دلیل و بـه لحاظ.کشاورزی دﻗت و احتیاط ﻻزم بهعمل آید
 پایش،اهمیت حﻀور این نوع از آﻻیندههـا در خاک و محﺼوﻻت غذایی
 درنهایت.مستمر آنها توسط شرکتهای آب و فاضالب ضروری است
 بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌدادmean مشخص شد که در حالت
 نفر و1/13  بهازای هر ده میلیون نفر تﻌدادmax  در حالت، نفر7/21
 نفر در مﻌرض2/82  بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌدادmin در حالت
.ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند
، کادمیوم، سرب، ﮔرﮔان، فلﺰات سنگین، پساب:واژههای کليدی
 محﺼوﻻت کشاورزی، پساب تﺼفیهخانه فاضالب،ریسﮏ سرﻃانزایی

محمدرضا شمساییفر و همکاران

 g/cm³اشاره دارد .این مواد و ترکیﺒات آنها بهﻃور ﻃﺒیﻌـی در
سراسر محیط خاک و در همه جا یافت مـیشـوند .حﻀور و
پایـداری فلـﺰات سـنگین در محـیط و خاصـیت تجمﻌی آنها و
هﻢچنین موجـودات بهویژه انسان و عـدم تجﺰیـه آنها مانند سایر
ترکیﺒات آلی ،مشکالت ﻗابلمالحظه محیطزیستی و بهداشتی را
ایجاد مینماید .این درحالی است که سمیت و خطر تجمﻊ
بیولوژیکی این آﻻیندهها در زنجیره غـذایی ،اهمیـت بهداشتی
آنها را در جوامـﻊ امـروزی بـیشتر کرده است .در حالحاضر
آلودﮔی به این آﻻیندهها رو به افﺰایش بوده و در نتیجه تجمﻊ این
فلﺰات در ﮔیاهان و حیوانات عالوهبر آسیﺐهای جدی به
موجودات ،مﺼرف فرآوردههای آنها برای سالمت مﺼرفکنندﮔان
نهایی یﻌنی انسان را بسیار مخاﻃره آمیﺰ کرده است .یکی از
راههای اصلی مواجهه انسان بـا فلﺰات سنگین ،مسـیر خـاک
بهعنوان بستر رشد سبﺰیجات و مـوادغذایی است .در نتیجه ،حﻀور
فلﺰات سنگین در پسـاب تﺼفیهخانهها همواره بهعنوان یﮏ منﺒـﻊ
ﻗابـل توجه از آﻻیندههای آب و خاک مطرح است.
سازمان مواد سمی و ﺛﺒت بیماریهای ایاﻻت متحده آمریکا
بهدلیل آنکه افراد در نتیجه تماس با خاک و آب آلوده آسیﺐ
بهداشتی میبینند ،فهرستی از سایتهای صنﻌتی فرآوری تهیه
کرده و ﮔﺰارش نموده است غلظت سرب در خون کودکانی که در
مناﻃق آلوده زندﮔی میکنند باﻻتر از کودکانی است که خارج از
این مناﻃق زندﮔی میکنند .بنابراین آبهای آشامیدنی آلوده یکی
از منابﻊ مورد انتظار خطر سالمتی انسان است .افﺰایش غلظت
فلﺰات سنگین و ترکیﺒات آنها از حداکﺜر غلظت مجاز در آبهای
آشامیدنی اﺛرات مﻀری بر سالمتی انسان داشته و اﺛرات سمی،
جهشزایی یا سرﻃانزایی آن با ویژﮔیهای عنﺼر ،مرتﺒط است.
اﺛرات مورد انتظار این مواد ممکن است بهصورت ارزیابی خطرات
بیان شود (.)Mueller and Gasteyer, 2021
سواری و همکاران ( )1386به بررسی پتانسیل نشت فلﺰات
سنگین و خوردﮔی در شﺒکه توزیﻊ آب آشامیدنی اهواز پرداختند.
آنها میانگین غلظت فلﺰات سرب ،کادمیﻢ ،روی ،مس ،آهن و
منگنﺰ را بهترتیﺐ 30/6، 257 ،168 ،3180 ،0/97 ،8/48
میکروﮔرم بر لیتر در آب بهدست آوردند .هﻢچنین تحقیق
میرانزاده و همکاران ( )1390بر روی غلظت فلﺰات سنگین در
آب شﺒکه توزیﻊ کاشان نشان داد که غلظت فلﺰات سنگین در آب
شﺒکه توزیﻊ کاشان باﻻتر از حد استاندارد ملی و بینالمللی نﺒوده
و خطری برای مﺼرفکنندﮔان دربر نخواهد داشت .این درحالی
است که پژوهش کریﻢپور و شریﻌت ( )1379نشان داد که
میانگین غلظت سرب ،کادمیوم و کروم بیشتر از حد استاندارد در

 -1مقدمه
در ﻃول سیسال ﮔذشته ،هدف از تﺼفیه فاضـالب بهﺒود کیفیت
پساب تﺼفیه شـده ،باتوجه به تحـوﻻت نظارتی و افﺰایش
حساسیت به مسـائل محیطزیستی و حـفاﻇت از مـنابﻊ آب بـوده
اسـت .آبـیاری با فاضـالب تﺼفیهشده یکی از جایگﺰینهای عمده
برای حفﻆ منابﻊ آب موجود و بهﺒود منابﻊ آب شهری در بسیاری
از شـهرها درحال انجام است .در اسـتفاده مجـدد از پسـاب ،اﮔـر
بـه کیفیـت میکروبی پساب و جنﺒههای بهداشتی آن تـوجهی
نشـود ،خطر جـدی بـرای بهداشـت و سالمتی انسان و
محیطزیست بههمراه خواهد داشـت .ایـن موضـوع زمـانی بـا
اهمیتتر خواهد بود که از پساب برای آبیاری فﻀای سﺒﺰ عمومی
و پارکها و محﺼوﻻت خوراکی از جملـه صـیفیجـات و
سـﺒﺰیجات اسـتفاده شـود.
در استفاده از پساب برای آبیاری محﺼوﻻت کشاورزی ،توجه
به کیفیت آن ضروری است .درصورت استفاده غیراصولی ،مواد
سمی و میکروارﮔانیسﻢهای بیماریزا در پسابهای خانگی
میتواند سالمت ﮔیاه را بهخطر بیندازد ( Muchuweti et al.,
 .)2006برخی از پسابها که برای آبیاری استفاده میشوند حاوی
یونهایی چون بر ،کلر ،سدیﻢ و عناصر (آلومینیوم ،بریلیوم،
تیتانیوم ،تنگستن و وانادیوم) در غلظتی بیش از حد نیاز ﮔیاه
هستند .این حالت باعث کاهش رشد ،تغییر شکل ﮔیاه و یا کاهش
و از بین رفتن محﺼول میشود (چوپان و امامی.)1399 ,
بـهعـالوه ،فاضالبها دارای مقدار زیادی از عناصـر مغـذی شـامل
فسفر و نیتروژن ،مواد آلی و سایر مواد ضروری ﮔیـاه هستند (بینا
و همکاران .)Nasrazadani and Hooda, 2014; 1383 ،با
ایـنحـال ممکـن اسـت فاضـالب حـاوی مقادیر ﻗابلتوجهی از
فلﺰات سنگین و دیگر مـواد آلـی سمی صنﻌتی باشد که مـی
توانـد تهدیـد جـدی محیطزیستی بـرای کیفیـت شـیمیایی
خـاک و محﺼــوﻻت کشاورزی و هﻢچنین بهداشتی باشد،
بهﻃوریکه تجمﻊ بیش از حد فلﺰات سنگین در خاک سﺒﺐ
کاهش کیفیت مواد غذایی ،سالمت و بهداشت شود ( Asgharnia
.)et al., 2014; Villar and Garcia, 2002
پساب فاضالب شهری شامل فلﺰات سنگین ،مواد مغذی اصلی
و ریﺰمغذیها و آﻻیندههای آلی بوده و انـواع میکروارﮔانیسﻢها و
تخﻢ انگلهـا ،کـه در برابـر مقـادیر مرسوم ﮔندزدا مقاومت
میکنند ،در آن وجود دارند .بهﻃور کلی ،فلﺰات سنگین ،مانند
کادمیوم ) ،(Cdکروم ) ،(Crجیوه ) ،(Hgسـرب ) ،(Pbمـس )،(Cu
روی ) (Znو نیکل ) (Niبه فلﺰات بـا چگـالی بـیشتـر از 5
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مجدد ضروری است .بـا اینحال ،ارزیـابی و شناسـایی منـابﻊ
فلـﺰات سـنگین در فاضالب شهری بهدلیل تغییرات زمانی کیفیت
فاضالب ،پراکندﮔی جمﻌیت و مکان منابﻊ ورود آﻻینـدهها ،کار
پیﭽیدهای است و نیاز به پایش مستمر دارد .بهﻃوریکه فقدان
نظارت کـافی بـر کیفیـت پسـاب و لجنهـای دفﻌی از
تﺼفیهخانههـای کشـور موجﺐ شـده کـه در بیشتر موارد این
مواد بهصورت تجمﻊیافته به محیط راه پیدا نموده و خسارات
زیـادی را بـر منابﻊ ﻃﺒیﻌی وارد نمایند و آلودﮔی آب ،خاک و
محﺼوﻻت کشاورزی و شیوع بیماری مﺰمن را بهوجود آورند .لذا
ایـن تحقیق با هدف ارزیابی ریسﮏ غلظت فلﺰات سـنگین مهـﻢ
در پساب دفﻌی تﺼفیهخانه فاضـالب و تأﺛیر آن بر میﺰان وجود
آﻻینده های ناشی از غلظت فلﺰات موردنظر در سﺒﺰیجات شهر
ﮔرﮔان انجام شده است.

آب آشامیدنی شهر همدان بوده است.
در همین راستا ،سلیمی و همکاران ( )1398پارامترهای
مختلف مﺜل غلظت اولیه فنول ،pH ،دما و مقدار جاذب بر روی
مقدار جذب را بررسی کردند .بررسیها نشان داد که جاذبهای
کﻢهﺰینهای مﺜل جاذبهای بهدست آمده از مواد مﻌدنی ،پسماند
کشاورزی و مواد زائد صنﻌتی پتانسیل باﻻ و انﻌطافپذیری
بیشتری را نسﺒت به بسیاری از روشهای دیگر برای حذف
ترکیﺒات فنولی دارد و جاذبهایی که فﻌالیت سطحی بیشتر،
سطح و تخلخل باﻻیی دارند کارایی بیشتری دارند .نﺒوی و فهادی
( )1397در پژوهشی دیگر دریافتند که فرآیند ازنزنی بهدلیل
ﻗدرت اکسیدکنندﮔی باﻻی مولکول ازن ،یﮏ تکنولوژی
امیدوارکننده در حذف آﻻیندههایی است که با روشهای مﻌمولی
نمیتوان آنها را از آب حذف کرد .در این مقاله پژوهشهای انجام
شده مربوط به فرآیندهای مﺒتنی بر ازن برای حذف آﻻیندههای
دارویی از آب و فاضالبهای شهری ﮔردآوری شد .عالوهبر این،
نقش پارامترهای موﺛر بر میﺰان حذف آﻻیندههای دارویی نظیر
زمان تماس ازن با آﻻینده pH ،محلول ،دوز ازن ،غلظت آﻻینده و
نوع دارو مورد بررسی ﻗرارﮔرفت .یافتههای ﻗاسمی و همکاران
( )1398نشان داد که براساس نتایج بررسی صفات فیﺰیولوژیکی
ﮔیاه شامل میﺰان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل ،ﻗند و
پرولین از نظر آماری بین تیمارهای مختلف اختالف مﻌنیدار
وجود دارد .بیشترین میﺰان کلروفیل  ،aکلروفیل  ،bکلروفیل کل
مربوط به فاضالب تﺼفیه شده و بیشترین میﺰان ﻗند و پرولین
مربوط به فاضالب تﺼفیهنشده بود.
همچنین درک جامﻊ از منابﻊ این نوع از آلودﮔیها و رونـد
تغییرات و حـذف آنهـا در تﺼفیهخانههـای فاضالب برای به
حداﻗل رسـاندن اﺛـر آنها بـر محیطزیست آبی و خاکی و استفاده

 -2مواد و روشها
روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از منظر
ماهیت مطالﻌه توصیفی-تحلیلی است .ابﺰار مورد استفاده در این
پژوهش ،مشاهدهای است .مورد مطالﻌه این پژوهش ،فاضالب
تﺼفیهخانه شهری ﮔرﮔان است که در آن غلظت فلﺰات سنگین
سرب و کادمیﻢ در پسـاب فاضـالب تﺼفیهخانه بهمدت  6مـاه و
بـا سـه تکـرار در مـاه ،در سـال  1395سنجش شد .سیسـتﻢ
تﺼـفیه فاضـالب شهر ﮔرﮔان از نوع لجن فﻌال هـوادهی ﮔسـترده
است کـه شـامل چهار مرحله تﺼفیه مقدماتی آشغالﮔیری،
دانهﮔیری ،تﺼفیه بیولوژیکی ،تـهنشینی و ضدعفونی است .در
شکل  ،1شماتیﮏ روند تﺼفیه فاضالب شهر ﮔرﮔان نشان داده
شده است.

شکل  -1روند تصفيه فاضالب شهر گرگان (منبع :مطالعات محقق)
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محمدرضا شمساییفر و همکاران

بهترتیﺐ برابر  0/087634375و  0/011485714میلیﮔرم بر
لیتر است .میﺰان حداکﺜر غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم
در پساب هﻢ بهترتیﺐ برابر  0/1383و  0/0269میلیﮔرم بر لیتر
است .میﺰان حداﻗل غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در
پساب نیﺰ برابر  0/0294و  0/0023میلیﮔرم بر لیتر است.

 -1-2نمونهگيری
در این مطالﻌه میﺰان غلظت کادمیﻢ و سرب در تمام نمونههای
ﮔرفته شده اندازهﮔیری شد .جدول  1مقادیر غلظت دو نمونه
اندازهﮔیری شده در پساب را نشان می دهد .براساس نتایج جدول
 ،1میﺰان میانگین غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در پساب

جدول  -1مقادیر غلظت در نمونههای اندازهگيری شده در پساب
ردیف

سرب )(mg/L

کادميوم )(mg/L

ردیف

سرب )(mg/L

کادميوم )(mg/L

1

0/0412

0/00082

9

0/09705

0/0048

2

0/0652

*N.D.

3

10

0/0294

0/004

0/0753

N.D.

11

0/1089

0/0096

4

0/0934

0/0111

12

0/0415

0/0112

5

0/0703

0/0037

13

0/1271

0/0269

6

0/0715

0/0023

14

0/1172

0/0195

7

0/1367

0/0203

15

0/0614

0/0092

8

0/1383

0/0218

16

0/1277

0/0082

*  = N.Dغیرﻗابل تشخیص

سﺒﺰیجات از راه بلﻊ وارد بدن می شود ضریﺐ  Absorbedدر همان
غلظت مجددا در سه حالت میانگین ،حداکﺜر و حداﻗل اعداد ضرب
شود (جدول .)2

باتوجه به اینکه از پساب این تﺼفیهخانه برای آبیاری
سﺒﺰیجات استفاده میشود ،ابتدا باید ضریﺐ جذب خاک در
ﮔیاهان خشﮏ را در فلﺰات سرب و کادمیوم در سه حالت میانگین،
حداکﺜر و حداﻗل اعداد ضرب نموده و سپس باتوجه به اینکه

جدول  -2ضرایب جذب پساب به گياه خشک و دستگاه گوارش برای سرب و کادميوم
ضریب (فارسی)

ضریب (التين)

سرب

کادميوم

ضریﺐ جذب پساب به ﮔیاه خشﮏ

Soil to dry plant uptake factor

0/045

0/05

ضریﺐ جذب از ﻃریق بلﻊ (دستگاه ﮔوارش)

Absorbed in gastrointestinal tract

0/5

0/025

نتایج جدول  2نشان داد که با استفاده از فرمول ( ،)1میﺰان
میانگین غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در پساب بهترتیﺐ
مﻌادل  0/003943547و  0/000143571میلیﮔرم بر لیتر
است.
()1

× 0.45 × 1
)= 0.0039435 47 (mg/L

𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎

و کادمیوم در پساب نیﺰ بهترتیﺐ برابر  0/001323و
 0/00002875میلیﮔرم بر لیتر است.
باتوجه به اینکه ضریﺐ جذب سرب در بﺰرﮔساﻻن بین -10
 %15است ،لذا با اعمال ضریﺐ  %15مجددا مقادیر غلظت سرب
در سه حالت میانگین ،حداکﺜر و حداﻗل محاسﺒه میشود.
جدول  3پس از اعمال ضریﺐ  ،%15میﺰان جذب آﻻینده سرب
از ﮔیاه خشﮏ در دستگاه ﮔوارش را نشان میدهد .با استفاده از
فرمول ( ،)2که ضریﺐ درصد جذب سرب در بﺰرﮔساﻻن را محاسﺒه
می کند ،میﺰان میانگین غلظت فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم
در پساب بهترتیﺐ برابر  0/000591532و 0/000143571
میلیﮔرم بر لیتر است.

𝑏𝑃𝐶 = 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝐶

که 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝐶 :میﺰان میانگین غلظت بﻌد از اعمال ضریﺐ جذب و
𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎 𝑏𝑃𝐶 :میﺰان میانگین غلظت سرب ﻗﺒل از اعمال ضریﺐ
جذب می باشد.
در این مطالﻌه میﺰان حداﻗل و حداکﺜر غلظت فلﺰات سنگین
در پساب برای دو عنﺼر سرب و کادمیﻢ اندازهﮔیری شد .براساس
نتایج بهدست آمده ،میﺰان حداکﺜر غلظت فلﺰات سنگین سرب
کادمیوم در پساب بهترتیﺐ برابر  0/0062235و 0/00033625
میلیﮔرم بر لیتر است .میﺰان حداﻗل غلظت فلﺰات سنگین سرب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

()2

× 0.45 × 1 × 0.15
)= 0.000591532 (mg/L

𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎

𝑏𝑃𝐶 = 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝐶

هﻢچنین میﺰان حداکﺜر غلظت فلﺰات سنگین سرب و
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فلﺰات سنگین سرب و کادمیوم در پساب نیﺰ بهترتیﺐ برابر
 0/00019845و  0/00002875میلیﮔرم بر لیتر است.

کادمیوم در پساب بهترتیﺐ مﻌادل  0/000933525و
 0/00033625میلیﮔرم بر لیتر است .میﺰان حداﻗل غلظت

جدول  -3محاسبه غلظت سرب و کادميوم در سه حالت ميانگين ،حداکثر و حداقل
کادميوم

سرب
ضریب جذب سرب

بعد از اعمال

قبل از اعمال

بعد از اعمال

در بزرگساالن

ضرایب C

ضرایب C

()mg/L

()mg/L

()mg/L

ضرایب C

ضرایب C

()mg/L

()mg/L

میانگین

0/000591532

0/15

0/003943547

0/087634375

0/000143571

0/011485714

حداکﺜر

0/000933525

0/15

0/0062235

0/1383

0/00033625

0/0269

حداﻗل

0/00019845

0/15

0/001323

0/0294

0/00002875

0/0023

حالت

ميزان غلظت پس از اعمال
ضریب جذب ()mg/L

قبل از اعمال

 -2-2مشخصات فلزات مورد استفاده

.)2008; Martinez et al., 2011; Palese et al., 2009

 -1-2-2کادميوم

در محاسﺒات این مطالﻌه فرض بر این بوده است که اﺛر فلﺰات
سنگین (سرب و کادمیوم) و میﺰان آن آﻻینده در پساب خروجی
تﺼفیهخانه شهری و سنجش میﺰان دریافت دوز آﻻینده به
سﺒﺰیجات بهواسطه دریافت پساب است.
از آنجاییکه ارزیابی تماس با آﻻیندهها برای انسان از ﻃریق
بلﻊ باتوجه به خوردن سﺒﺰیجات صورت میﮔیرد این مورد لحاظ
شد .هﻢچنین با توجه به پارامترها و فلﺰات مورد بررسی ،ارزیابی
اﺛرات غیر سرﻃانی برای فلﺰات صورت پذیرفت .در خﺼوص سرب
نیﺰ با توجه به فاکتور شیﺐ سرﻃان باید ارزیابی ریسﮏ سرﻃانی
انجام شود.
بﻌد از مشخص شدن غلظت جذب در دستگاه ﮔوارش باید
نسﺒت به محاسﺒه غلظت آﻻینده دریافت شده از ﻃریق بلﻊ که
 CDIنام دارد برای دو حالت غیر سرﻃانی وسرﻃانی برای ﮔروه
بﺰرﮔسال اﻗدام نمود .فرمول ( )3محاسﺒه  CDIغیرسرﻃانی را
نشان میدهد .جدول  4پارامترها و مقادیر مورد نیاز در محاسﺒه
 CDIرا مشخص مینماید.

کادمیوم از فلﺰات سمی ،خطرناک و سرﻃانزای موجود در
محیطزیست است .این فلﺰ بر بافتهای مختلف بدن از جمله
کلیهها و کﺒد تأﺛیر سوء دارد .کادمیوم ﻗادر است که بهﻃرز جﺒران
ناپذیری صدمات کلیوی به بﺰرﮔساﻻن وارد نماید .هﻢچنین غلظت
غیر مجاز کادمیوم باعث بروز بیماری های شدید ﮔوارشی میشود.
غلظت کشنده حاد خوراکی کادمیوم برای انسان ﺛﺒت نشده است
(.)Biggs and Jiang, 2009; Dadban Shahamat et al., 2017

 -2-2-2سرب
سرب از ﻃریق پوست ،دستگاه ﮔوارش و تنفس جذب
میشود .مهﻢترین راه های ورود سرب به بدن تنفس و پس از آن
ﮔوارش است .هیچﮔونه عملکرد مﺜﺒتی در بدن نداشته بهﮔونهای
که در غلظتهای پایین سﺒﺐ کاهش فﻌالیت آنﺰیﻢ پروفوبیلینوژن
سنتاز و در غلظتهای باﻻ سﺒﺐ عقﺐماندﮔی ذهنی در کودکان،
کﻢخونی ،اختالل شنوایی ،کلیوی-کﺒدی و سیستﻢ ایمنی بدن،
کاهش وزن هنگام تولد ،سقط جنین و زایمان پیش از موعد
میشود .وجود سرب در خون و ادرار از رایجترین نشانه های
آلودﮔی به این عنﺼر است .عمده منﺒﻊ ورودی سرب به
محیطزیست ناشی از فﻌالیتهای انسانی است ( Carrow et al.,

()3

mg
). day
Kg

(

𝐷𝐸 × 𝐹𝐸 × 𝑅𝐼 × 𝐶
𝑊𝐵 × 𝑡𝐴

= 𝐼𝐷𝐶

جدول  -4مقادیر موردنياز در محاسبه  CDIغيرسرطانی
مقدار

نماد

کميت

مورد نياز

سرانه میﺰان مﺼرف سﺒﺰیجات

IR

)(gr/day

82

فرکانس در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ روز)

EF

)(day

365

ﻃول مدت در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ سال)

ED

)(year

60

BW adult

)(year

70

ﻃول مدت عمر

)(kg

70

وزن بدن بﺰرﮔسال (برحسﺐ کیلوﮔرم)
مدت زمان در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ روز-سرﻃانی)

)AT = (365 × 70

)(day

25550

مدت زمان در مﻌرض ﻗرارﮔیری (برحسﺐ روز-غیرسرﻃانی)

)AT = (365 × 70

)(day

21900

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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محاسﺒه  CDIغیرسرﻃانی و مشخص کردن میﺰان دوز مرجﻊ (حد
آستانه بلﻊ) نتایج از ﻃریق سایت  RAISو سازمان حفاﻇت
محیطزیست امریکا به شرح جدول  6است .در شکل  ،2نمودار
 CDIبرای سه حالت حداﻗل (خاکستری) ،حداکﺜرم (نارنجی) و
میانگین (آبی) نشان داده شده است .فرمول ( CDI )4غیرسرﻃانی
را نشان میدهد.

 -3نتایج
در این تحقیق دو فلﺰ شاخص کادمیﻢ و سرب مورد بررسی ﻗرار
ﮔرفتند .با استفاده از جدول  4و فرمول ( )3غلظت آﻻینده دریافت
شده از ﻃریق بلﻊ برای دوحالت سرﻃانی و غیر سرﻃانی بررسی
شد .با مشخص شدن مقادیر  CDIغیرسرﻃانی برحسﺐ میلیﮔرم
بر کیلوﮔرم در روز ،نتایج محاسﺒه در جدول  5ارائه شده است.

جدول  -5محاسبه  CDIغيرسرطانی در بزرگساالن در سه حالت ميانگين ،حداکثر و حداقل
حداقل

حداکثر

ميانگين

Lead

0/000019926

0/001093558

0/000692938

Cadmium

3/36786E-05

0/000393893

0/000168184

𝐷𝐸 × 𝐹𝐸 × 𝑅𝐼 × 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝐶
𝑊𝐵 × 𝑇𝐴
0.000591532 × 82 × 365 × 60
=
21900 × 60
mg
( = 0.000692938
). day
Kg

پارامترهای فرمول ( )4بر پایه پارامترهای ذکر شده در جدول 4
هستند .نتایج جدول  2نیﺰ نشان میدهد میﺰان غلظت دوز
سرﻃانی و غیرسرﻃانی در سرب برای سه حالت حداﻗل ،حداکﺜر
و میانگین از کادمیوم بیشتر بوده است.

= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝐼𝐷𝐶

()4

0.0012

0.001093558

0.001
0.000692938

0.0006
0.000393893
0.0004

)CDI (mg/L

0.0008

0.00019926

0.000168184

0.0002

3.36786E-05
0
lead

Cadimum

وضعيت فلز
شکل  -2نمودار  CDIبرای سه حالت حداقل (خاکستری) ،حداکثر (نارنجی) و ميانگين (آبی)
)(mg/Kg.day
ب) ارزیابی اﺛرات سرﻃانی :فاکتور شیﺐ سرﻃان(CSF) 2

باتوجه به نیاز محاسﺒات اﺛرات غیر سرﻃانی و سرﻃانی فلﺰات
سرب و کادمیوم موارد ذیل مورد ارزیابی ﻗرار میﮔیرد:
1
الف) ارزیابی اﺛرات غیر سرﻃانی :حد آستانه بلﻊ )(RFD

)(mg/Kg.day

جدول  -6منابع مرجع برای عالئم حاد فلزات کادميوم و سرب ()Shahamat et al., 2016
دوز مرجع خوراکی

فاکتور شيب

(ميلیگرم/کيلوگرم

خوراکی
(mg/kg)day

دوز مراجع مزمن

مراجع مزمن

آناليز

خوراکی
)(mg/kg-day

خوراکی
مرجع دوز

کادمیﻢ

0/001

IRIS

0/0005

سرب

0/004

CALEPA

-
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مرجع
فاکتور
شيب
دهانی

زیر حد

مرجع زیر

آستانه

حد آستانه

بلع

بلع

حد آستانه بلع
سرطانی

-

0/0005

RAIS

0/001

RAIS

CALEPA

-

-

0/004

RAIS
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 Chronicرا نشان میدهد .در شکل  ،3نمودار  HQغیرسرﻃانی
در حالت  Chronicو  Sub Chronicدر سه حالت میانگین ،حداﻗل
و حداکﺜر ،نشان داده شده است .فرمول ( ،)5میﺰان خطر فلﺰات را
در مرحله غیر سرﻃانی محاسﺒه میکند.

باتوجه به جدول  ،6براساس منابﻊ مرجﻊ در سایت ایریس
مشخص شد که مقادیری برای عالیﻢ حاد برای فلﺰات کادمیوم و
سرب و درحالت نیمه مﺰمن تنها برای کادمیوم اﻃالعات موجود
است .بنابراین برای بهدست آوردن مخاﻃره بهروش مﺰمن و نیمه
مﺰمن محاسﺒات بهروش ذیل انجام شده است.

()5

الف) غيرسرطانی:
در مرحله غیرسرﻃانی میﺰان خطر را باید برای فلﺰات محاسﺒه
کرد ،که بهﻃور مﺜال برای یﮏ نمونه محاسﺒه شده است .جدول
 7محاسﺒه  HQغیرسرﻃانی درحالتهای  Chronicو Sub

𝐶𝐷𝐼𝑃𝑏 𝑚𝑒𝑎𝑛 0.000692938
=
𝐷𝐹𝑅
0.004
= 0.173234381

= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝑄𝐻

که  :HQمیﺰان نسﺒت خطر :RFD ،حد آستانه بلﻊ و  :CDIغلظت
آﻻینده دریافت شده از ﻃریق بلﻊ هستند.

جدول  -7محاسبه ميزان نسبت ریسک فلز درحالت  Chronicو Sub Chronic

ميزان نسبت

نيمه مزمن

مزمن

ریسک فلز

ميانگين

حداکثر

حداقل

ميانگين

حداکثر

حداقل

سرب

0/173234381

0/273389464

0/049815

0

0

0

کادمیﻢ

0/168183673

0/393892857

0/033678571

0/336367347

0/787785714

0/067357143

0.79

0.9
0.8
0.7
0.6

0.39

0.34

0.27

0.4

0.17

0.17

0.3

)HQ (mg/L

Lead
Cadimum

0.5

0.00

0.00

0.00

0.03

0.05

0.07

0.2
0.1

0
min

max

min

mean

Sub Chronic

max

mean

Chronic

وضعيت و حالت فلز
شکل  -3نمودار  HQغير سرطانی در حالت  Chronicو Sub Chronic

باتوجه به مقدار خطر محاسﺒه شده در بﺰرﮔساﻻن بهصورت
مﺰمن و نیمه مﺰمن ،مشخص شد مقدار خطر برای عناصر در سه
حالت حالت میانگین ،حداﻗل و حداکﺜر برای بﺰرﮔساﻻن باﻻی یﮏ
نیست .هﻢچنین برای بهدست آوردن میﺰان مخاﻃرات برای
بﺰرﮔساﻻن ،باید مجموع خطرها را در دو عنﺼر مﺰمن و نیمه مﺰمن
محاسﺒه نمود .فرمول ( )6مجموع خطرات دو عنﺼر را درحالت
غیر سرﻃانی محاسﺒه میکند .جدول  8نتایج محاسﺒه Hi
غیرسرﻃانی درحالتهای  Chronicو  Sub Chronicرا نشان
میدهد .در شکل  ،4نمودار  Hiغیرسرﻃانی در حالتهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 Chronicو  Sub Chronicنشان داده شده است.

()6

= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑑𝐶𝑄𝐻 𝐻𝑖 (𝑚𝑒𝑎𝑛) = 𝐻𝑄𝑃𝑏 𝑚𝑒𝑎𝑛 +
0.173234381
+ 0.168183673 = 0.341418054

که  :Hiمجموع خطرات محاسﺒه شده در بﺰرﮔساﻻن را نشان
میدهد (در اینجا مجموع خطرات دو عنﺼر سرب و کادمیﻢ).
باتوجه به شکل  ،4مخاﻃرات عناصر کادمیوم و سرب در حالت
مﺰمن و نیمه مﺰمن کمتر از یﮏ ( )Hi < 1است.
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جدول  -8محاسبه مجموع خطرات عناصر ( )Hiدرحالت  Chronicو  Sub Chronicغيرسرطانی
مزمن

مجموع خطرات
کادمیﻢ  +سرب

نيمه مزمن

ميانگين

حداکثر

حداقل

ميانگين

حداکثر

حداقل

0/341418054

0/667282321

0/083493571

0/336367347

0/787785714

0/067357143

سرب ارائه شده است.

ب) سرطانی:
در مرحله سرﻃانی باید میﺰان خطر را برای فلﺰات محاسﺒه
کرد .بهﻃور مﺜال با استفاده از فرمول ( )7برای یﮏ نمونه محاسﺒه
شده است .جدول  9محاسﺒه  CDIسرﻃانی در بﺰرﮔساﻻن را نشان
داده است .هﻢچنین در شکل  5نیﺰ ،نمودار مقادیر  CDIبرای فلﺰ

𝐷𝐸 × 𝐹𝐸 × 𝑅𝐼 × )𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃(𝐶
= 𝑛𝑎𝑒𝑚 𝑏𝑃𝐼𝐷𝐶
𝑊𝐵 × 𝑡𝐴
0
× 82 × 365 × 60
= 000591532
25550 × 70
)= 0.000593946 (mg/Kg. day

()7

جدول  -9محاسبه  CDIسرطانی در بزرگساالن
CDI

ميانگين

حداکثر

حداقل

Lead

0/000593946

0/000937335

0/00023247

0.79

0.34

0.34

0.08

0.07
min

mean

max
sub chronic

max

min

)Hi (mg/L

0.67

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

mean

chronic

lead,Cadimum

وضعيت و حالت فلز
شکل  -4نمودار  Hiغير سرطانی در حالتهای  Chronicو Sub Chronic

min
13%
mean
34%

max
53%
min

max

mean

شکل  -5نمودار مقادیر  CDIبرای فلز سرب
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ارزیابی ریسک غذایی فلزات سنگين (کادميوم ،سرب) برخوردار از پساب تصفيهخانه ناشی از مصرف محصوالت زراعی ...

باتوجه به اینکه فاکتور شیﺐ سرﻃان ) (CSFتنها برای فلﺰ
سرب موجود است ،لذا باید مقدار تماس با آﻻینده سرب را بهروش
سرﻃانی با داشتن دوز مرجﻊ ( )CSF = 0.0085بهدست آورد.
سپس میﺰان ریسﮏ را برای بﺰرﮔساﻻن محاسﺒه و بر ﻃول عمر
بﺰرﮔساﻻن ( )70تقسیﻢ و نتایج را در جمﻌیت کل بﺰرﮔسال ضرب
کرد .جدول  10ضریﺐ شیﺐ سرﻃانی را نشان میدهد .فرمول
( )8میﺰان ریسﮏ را از ﻃریق غلظت آﻻینده دریافت شده از ﻃریق
بلﻊ درغلظت آﻻینده نشان میدهد.

جدول  -10مقادیر ضریب شيب سرطانی ()CSF
فلز

سرب

کادميم

ضریﺐ شیﺐ سرﻃانی

0/0085

N.d

جدول  11میﺰان ری سﮏ سرﻃانی م ﺼرف سﺒﺰیجات آغ شته
به سرب را نشان میدهد .با استفاده از فرمول ( )8محاسﺒه مقدار
تماس با آﻻینده بهشرح جدول  11خواهد بود.
Risk = CDI × C

()8

جدول  -11ميزان ریسک سرطانی مصرف سبزیجات آغشته به سرب
ریسک  -جمعيت

ميانگين

حداقل

حداکثر

برای  70سال -جمﻌیت بﺰرﮔسال

5/04854E-06

1/976E-06

7/96735E-06

برای یﮏسال -جمﻌیت بﺰرﮔسال

7/21221E-06

2/82285E-08

1/13819E-07

ریسﮏ اضافی ساﻻنه

0/018932043

0/007409981

0/029877563

بﺰرﮔسال محاسﺒه شده ،تا سن  70سال برآورد شده است .بﻌد از
آن برای ریسﮏ اضافی ساﻻنه نیﺰ محاسﺒه شد.

ﻃﺒق آمار سرشماری سال  1395جمﻌیت ﮔرﮔان بالغ بر 350
هﺰار نفر است که مﺒنای  262500( %75نفر) برای جمﻌیت
بﺰرﮔسال درنظر ﮔرفته شده است .در شکل  ،6ریسﮏ سرﻃانی
مﺼرف سﺒﺰیجات آغشته به  Leadنشان داده شده است.
فرمولهای ( )9تا ( )11ریسﮏ سرﻃانی مﺼرف سﺒﺰیجات
آغشته به سرب را برای شهر ﮔرﮔان نشان میدهد .میﺰان ریسﮏ
براساس میﺰان خطر برای فلﺰات در ضریﺐ ریسﮏ سرﻃانی
بهدست می آید .بﻌد از آن با توجه به اینکه برای جمﻌیت

× 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝐶𝐷𝐼𝑚𝑒𝑎𝑛 × 𝐶𝑆𝐹 = 0.148486612
()9
0.0085 = 5.04854E-6
Risk mean = Risk mean /70 = 5.04854 E- 6 / 70
()10
= 7.21221E-8
=)𝑇ℎ𝑒 𝐴𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎 𝑅𝑖𝑠𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛 = 7 E-8 × 262500
(11
0.018932043

0.03
0.025
0.02

نفر

0.015
0.01
0.005
0
برای  70سال -جمعيت
برای یک سال  -جمعيت
ریسک اضافی ساالنه

بزرگسال

بزرگسال

min

mean

max

شکل  -6ریسک سرطانی مصرف سبزیجات آغشته به سرب
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 -4نتيجهگيری

 -7مراجع

سرب و کادمیوم از مهﻢترین عناصر سنگین و سمی هستند که از
ﻃریق خوردن آب و غذا و از راه تنفس وارد بدن میشود .بهمحض
بلﻌیدن ،این فلﺰ با بیومولکولهای بدن مانند پروتئینها و آنﺰیﻢها
بهشکل ترکیﺒات بیوتوکسیﮏ پایدار در میآید .در نتیجه ،ساختار
آنها تغییر کرده و فﻌل و انفﻌاﻻت زیستی آنها با مشکل مواجه
میشود .آلودﮔی سرب باعث جلوﮔیری از سنتﺰ هموﮔلوبین ،آسیﺐ
به عملکرد کلیهها ،سیستﻢ باروری ،مفاصل ،سیستﻢ ﻗلﺒیعروﻗی،
آسیﺐ حاد و مﺰمن به سیستﻢ عﺼﺒی مرکﺰی و سیستﻢ عﺼﺒی
جانﺒی میشود.
نتایج این پژوهش در راستای سایر پژوهشهایی بوده که نشان
داد غلظت فلﺰات سرب و کادمیوم در حد استاندارد (میتوان ﮔفت
در سطح بینالمللی) ﻗرار دارد .هﻢچنین نتایج این پژوهش از نظر
بازه مقدار عددی ریسﮏ سرﻃانی با پژوهشهای Sarvestani and
) Korte et al. (2020) ،Aghasi (2019و )Boev et al. (2019
تطﺒیق دارد.
در آب تﺼفیه شده که برای آبیاری ﮔیاهان استفاده میشود و
انسان از آن استفاده میکند ،سمیت سرب باعث رشد ضﻌیف
سلولهای خاکستری مغﺰ و در نتیجه بهره هوشی کﻢ میشود.
هﻢچنین سمیت حاد و مﺰمن سرب باعث بروز بیماریهای روانی
میشود .درنهایت موارد زیر از انجام این پژوهش مشخص شد:
 در حالت میانگین ،بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌداد 7/21نفر در مﻌرض ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند.
 در حالت حداکﺜر ،بهازای هر ده میلیون نفر تﻌداد  1/13نفر درمﻌرض ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند.
 در حالت حداﻗل ،بهازای هر یﮏصد میلیون نفر تﻌداد  2/82نفردر مﻌرض ریسﮏ سرﻃانی ﻗرار دارند.
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Increasing urbanization and industrialization of cities
have led to an increase in pollutants and the production
of many toxic elements. One of these pollutants is
arsenic, which is known as one of the most toxic and
dangerous elements in drinking water. The aim of this
study was to investigate the method of minimizing the
amount of this toxic substance by coagulation and
flocculation in drinking water. In order to determine the
optimal conditions for arsenic removal by coagulation
and flocculation methods, in the first stage, the optimal
pH was determined by Jar experiment, then by
selecting ferric chloride as a coagulant and lime as
coagulant and also the optimal pH. The optimal amount
of chemical is obtained, at the end, the residual
concentration of arsenic is determined by atomic
hydride absorption spectroscopy. According to the
concentration of arsenic in the incoming water sample
which is equal to 91 micrograms per liter The jar test
was performed in two stages with chloroform
coagulants, which according to the optimal pH
obtained in different concentrations of coagulants and
also a constant concentration of coagulants, the arsenic
removal efficiency in the best case in chlorofricter
coagulants. It reached 98.3%, which is equal to 1.5
micrograms per liter, which according to the standard
of the WHO (2011), 10 micrograms per liter had an
acceptable result. The result of this study indicates that
the coagulation and flocculation method with chloridechloride coagulant and a constant amount of lime as a
coagulant has high efficiency in arsenic removal.

افزایش شهرنشینی و صنعتی شدن شهرها موجب افزایش آالیندهها و تولید
 یکی از این آالیندهها آرسنیک است که در.عناصر سمی بسیاری شده است
دسته سمیترین و خطرناکترین عنصرهای موجود در آب آشامیدنی قرار
 هدف از انجام این پژوهش بهحداقل رساندن میزان آرسنیک در.گرفته است
 در.آب آشامیدنی بهروش انعقاد و لختهسازی با استفاده از کلروفریک است
 و یک مقدارpH روش انعقاد و لختهسازی برای حذف آالینده موردنظر یک
بهینه وجود دارد که چه کمتر و چه بیشتر از این مقادیر بهینه باعث کاهش
. لجنهای ریزتری تشکیل میشود، زیرا در مقدار بهینه.حذف آالینده میشود
،بنابراین برای تعیین شرایط بهینه حذف آرسنیک بهروش انعقاد و لختهسازی

Keywords: Arsenic, Drinking water, Coagulation and
flocculation, Ferric chloride

 کلرورفریک، انعقاد و لختهسازی، آب آشامیدنی، آرسنیک:واژههای کلیدی

 سپس با انتخاب. بهینه بهکمک آزمایش جار تعیین شدpH در مرحله اول میزان
کلرورفریک بهعنوان ماده منعقدکننده و آهک بهعنوان کمک منعقدکننده و
 در پایان. مقدار بهینه ماده شیمیایی تعیین شد، بهینهpH همچنین میزان
غلظت باقیمانده آرسنیک بهروش طیفسنجی جذب اتمی هیدرید اندازهگیری
 آزمایش. میکروگرم بر لیتر بود91  غلظت آرسنیک نمونه آب اولیه برابر با.شد
 در مرحله اول.جار در طی دو مرحله با منعقدکننده کلرورفریک صورتگرفت
 میلیگرم بر لیتر کلروفریک5  و در مقدار غلظت ثابت برابر6  بهینهpH میزان
1  غلظت،6  بهینهpH  در مرحله دوم با ثابت نگه داشتن مقدار.بهدست آمد
،میلیگرم در لیتر آهک بهعنوان کمک منعقدکننده و تغییر غلظت کلروفریک
راندمان حذف آرسنیک در بهترین حالت بهکمک ماده منعقدکننده کلرورفریک
 میکروگرم1/5  که برابر با، درصد رسید98/3  به، میلیگرم بر لیتر6/5 با غلظت
 میکروگرم10(  با توجه به میزان استاندارد سازمان بهداشت جهانی.بر لیتر بود
 نتیجه این پژوهش بیانگر آن است.بر لیتر) نتیجه قابلقبولی را بههمراه داشت
که روش انعقاد و لختهسازی با منعقدکننده کلرورفریک و میزان ثابتی از آهک
.بهعنوان کمک منعقدکننده کارایی باالیی در حذف آرسنیک دارد

سینا کریمی و همکاران

است (پناهی و همکاران .)1391 ،از روشهای متداول حذف
آرسنیک از منابع آبی میتوان به اکسیداسیون ،انعقاد و
لختهسازی ،اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون ،تعویض یونی ،گیاه
پاالیی و فناوریهای نوین با تکیه بر استفاده از نانو ذرات اشاره
نمود .یافتهها نشان داد علیرغم درصد باالی حذف آرسنیک با
استفاده از روشهایی مانند اکسیداسیون ،تعویض یونی و
شناورسازی با هوای محلول ،این روشها از لحاظ اقتصادی
بهصرفه نبوده و مدت زمان حصول به راندمان بهینه باال است
(سلیمانی و همکاران1397 ،؛ حسنزاده و استوار.)1398 ،
معموال آرسنیک معدنی در آب بهدو صورت آرسنیت 3
ظرفیتی و آرسنات  5ظرفیتی وجود دارد .آرسنات یک مولکول با
بار منفی بوده و حذف آرسنیک آن نسبتا ساده است .زیرا بهراحتی
روی سطح ذرات هیدروکسید فلزی جذب میشود .اما حذف
آرسنیک اگر بهصورت آرسنیت باشد بهدلیل خنثیبودن از نظر بار
الکتریکی مشکل است .بنابراین اگر آب مورد تصفیه دارای
آرسنیت باشد (یا مقدار آن در حد حداکثر مجاز باشد) تصفیه باید
با یک مرحله اکسیداسیون بهمنظور تبدیل تمام آرسنیت به
آرسنات شروع شود .اکسیداسیون برای حذف آرسنیک با کاربرد
کلریناسیون ساده ،ازناسیون یا پرمنگنات پتاسیم قابل دستیابی
است (سلیمانی و همکاران.)1397 ،
) Guo et al. (2007برای حذف آرسنیک  3و  5ظرفیتی از
سیدریت ( )FeCO3استفاده کردند .نتایج نشان داد ظرفیت جذب
برای آرسنیک  3و  5ظرفیتی بهترتیب  1040و  520میکروگرم
بر گرم است .همچنین ) Goswami et al. (2012از نانوذرات مس
 2ظرفیتی برای حذف آرسنیک  3ظرفیتی استفاده کردند .نتایج
نشان داد  1گرم از نانوجاذب میتواند تا  200میکروگرم بر لیتر
آرسنیک تا  100درصد حذف آرسنیک را داشته باشد .همچنین
در مطالعه ) Zade and Dharmadhikari (2007مشخص شد
 Fe2O3از  Al2O3در جذب آرسنیک مؤثرتر است.
در سیستمهای تصفیه آبهای سطحی با فرآیند متداول با
استفاده از مواد منعقدکننده فریک یا آلوم ،آرسنیک به آسانی در
طول فرآیند انعقاد–تهنشینی حذف میشود ).(Palood, 2020
فرآیند انعقاد و لختهسازی بهکمک مواد شیمیایی از قبیل آلوم،
کلرورفریک و سولفات فرو انجام شد (.)Kim and Nriagu, 2000
باتوجه به مطالعات انجام شده ،موثرترین آنها کلرورفریک بود،
که در این آزمایش نیز از آن استفاده شد .حذف آرسنیک با این
روش به عوامل مختلفی از قبیل نوع ماده منعقدکننده ،مقدار
مصرفی ماده منعقدکننده pH ،و غلظت اولیه آرسنیک وابسته بود
(.)Sorg and Logsdon, 1978

 -1مقدمه
امروزه با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و همینطور
پیشرفت علم و فناوری باعث افزایش فعالیتهای صنعتی و
کشاورزی شده است که موجب افزایش ورود آالیندهها به
محیطزیست شده است ( .)Sarma et al., 2010این آالیندهها
موجب اختالل در محیطزیست میشود .از میان این آالیندهها
فلزات سنگین بهدلیل عدم تجزیه و همینطور اثرات مخرب بر
روی سالمت انسانها و موجودات زنده بسیار حائز اهمیت هستند
(.)Rajkumar et al., 2010
وجود فلزات سنگین در منابع آب بهصورت طبیعی و یا بر اثر
فعالیتهای بشر صورت میگیرد ( .)Hou et al., 2013از میان
فلزات سنگین ،آرسنیک ( )Asیک عنصر بسیار سمی است که
بهصورت فعالیتهای طبیعی و غیرطبیعی وارد منابع آب میشود
( .)Baroni et al., 2000برخی از این آالیندهها با آلودهسازی
محیطزیست وارد چرخه غذایی شده و منابع آبی را آلوده نمودهاند.
این مسئله تأثیر مستقیم بر سالمت انسان دارد که عالوهبر شیوع
بیماریهای مختلف ،موجب سرطان و حتی باعث مرگ نیز
میشوند .یکی از این آالیندهها آرسنیک است که بر اثر
فعالیتهای بشری و یا طبیعی موجب آلودگی منابع آب برخی
مناطق شده است (.)Karim, 2000
آرسنیک شبه فلز و عنصری سمی است که مواجهه انسان با
آن اغلب از طریق مصرف آب شربی است که بهصورت طبیعی با
آرسنیک آلوده شده باشد .آلودگی آرسنیک در آب بهدلیل سمیت
و مخاطرهآمیز بودن آن ،بهعنوان یک مشکل اساسی در جوامع
مختلف مطرح است .از زمان شناسایی مشکالت بهداشتی ناشی از
حضور آرسنیک در آب آشامیدنی ،تالشهای فراوانی توسط
دانشمندان در نقاط مختلف دنیا برای حذف آرسنیک از آب شرب
با استفاده از روشهای مختلف بهعمل آمده است .بررسی
روشهای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی مهمترین گام برای
کاهش اثرات خطرناک آن محسوب میشود (پناهی و همکاران،
 .)1391بسیاری از آالیندههای موجود در آب برای سالمتی انسان
و محیطزیست ،مضر و سمی شناخته شدهاند .در میان این
آالیندهها آرسنیک از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چرا که
میلیونها نفر در معرض آب آشامیدنی آلوده بهآن قرار دارند.
سازمان بهداشت جهانی ،حد مجاز آن را کمتر از  0/01میلیگرم
در لیتر ( 10میکروگرم در لیتر) در آب آشامیدنی مشخص کرده
است .حد مجاز آرسنیک در استاندارد ( 1053سازمان استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران )1389 ،نیز همین مقدار گزارش شده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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داخل یکی از ظرفها قرارگرفت .شرایط در تمامی بشرها یکسان
بود ،بهطوری که حجم نمونه اولیه تمامی بشرها یک لیتر و سرعت
همزنهای قرارداده داخل بشرها نیز یکسان بود .این آزمایش یک
مدل کوچک از واحدهای انعقاد سریع ،انعقاد آهسته و همینطور
تهنشینی در تصفیهخانه بود که با افزودن مواد شیمیایی
پارامترهای مورد مطالعه را در مقیاس آزمایشگاهی ارزیابی کرد.
آزمایش حاضر ،موجب شد کاربر بتواند میزان تزریق مواد
شیمیایی را هنگامیکه پارامترهای شاخص کیفیت آب تغییر
میکرد ،بهصورت تقریبی مشخص کند و نتیجه بهدست آمده
آزمایش فوق ،میزان تزریق مواد شیمیایی به تصفیهخانه را تنظیم
کرد .در این آزمایش تالش شد تا کلیه شرایط فرآیند انعقاد و
لختهسازی که در تصفیهخانه (مقیاس بزرگ) اجرا میشد،
بهصورت آزمایشگاهی (مقیاس کوچک) شبیهسازی شود.
این آزمایش برای دستیابی به شرایط بهینه در دو مرحله
صورت گرفت ،در مرحله اول برای دستیابی به  pHبهینه و در
مرحله دوم برای یافتن مقدار بهینه ماده منعقدکننده .مواد
شیمیایی مورد استفاده در این آزمایش از شرکت مهباد مهر
تجارت ایرانیان تهیه شد .مواد منعقدکننده مورد استفاده برای
انجام آزمایش کلرورفریک بود و آهک بهعنوان کمک منعقدکننده
مورد استفاده قرار گرفت .برای تنظیم  pHنیز از اسیدکلریک 1
نرمال و هیدروکسید سدیم  0/05نرمال استفاده شد .در هر دو
مرحله  4ساعت قبل از انجام آزمایش به نمونه اولیه بهمیزان
 1 ppmکلر برای تبدیل آرسنیک سه ظرفیتی به آرسنیک پنج
ظرفیتی تزریق شد .تمامی مراحل انجام آزمایش جار در دمای
اتاق  25-20درجه سلسیوس صورتگرفت .بهعالوه تمام وسایل
مورد استفاده در آزمایش با آب مقطر کامال آبکشی شد و تمام
دستگاههای مورد استفاده نیز مطابق با دستورالعمل راهنمای
دستگاه کالیبره شد.
در فرآیند انعقاد pH ،بهینه یک پارامتر مهم محسوب میشود.
برای شروع آزمایش ابتدا در هریک از ظروف (بشر) یک لیتر از
نمونه آب خام اضافه شد .سپس با استفاده از محلولهای اسیدی
و بازی نام برده pH ،هر یک از ظرفهای حاوی نمونه آب اولیه با
فاصله یک واحد از  4تا  9تغییر داده شد .سپس مقدار ثابتی از
منعقدکننده موردنظر ( 5میلیگرم کلرورفریک) بهصورت مجزا به
داخل شش ظرف تزریق شد .بعد از تزریق ماده ،دستگاه روشن
شده و همزنها بر روی سرعت  140دور در دقیقه تنظیم شد و
بهمدت دو دقیقه این شرایط برای انجام اختالط سریع ادامه پیدا
کرد .بعد از اتمام این زمان ،سرعت همزنها به  35دور در دقیقه
کاهش یافت که این روند تا مدت زمان  18دقیقه ادامه پیدا کرد

هدف پژوهش حاضر کاهش غلظت آرسنیک از آب آشامیدنی،
با استفاده از فرآیند انعقاد و لختهسازی در شرایط بهینه است .لذا
این مطالعه سعی دارد  pHبهینه و همینطور میزان مقدار ماده
افزودنی کلرورفریک بهعنوان مواد منعقدکننده و آهک بهعنوان
کمک منعقدکننده به آب آلوده به آرسنیک تعیین شود.
 -2مواد و روشها
این پژوهش در آزمایشگاه کنترل کیفیت تصفیهخانه شماره 2
(کن) تهران متعلق به شرکت آب و فاضالب استان تهران در سال
 1399صورتگرفت .در این پژوهش از آب طبیعی حاوی آرسنیک
استفاده شد .نمونه اولیه مورد استفاده در آزمایش از چاه شماره
 2متعلق به شرکت آب و فاضالب تأمینکننده آب آشامیدنی شهر
آبگرم واقع در شهرستان آوج استان قزوین تهیه شد .برای
نمونهبرداری و انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی از دو ظرف
پالستیکی به حجم  10لیتر استفاده شد .ظرفهای مورد استفاده
برای نمونهبرداری با آب شهری شسته و سپس بهوسیله آب مقطر
آبکشی شدند تا احتمال وجود هرگونه آلودگی از بین برود .پس
از نمونهبرداری برای اندازهگیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی
به آزمایشگاه انتقال داده شد .برای اندازهگیری  pHاز دستگاه
pHمتر رومیزی مدل  780شرکت  Metrohmسوئیس استفاده
شد .دستگاه کدورتسنج مورد استفاده در این آزمایش مدل
 N2100از شرکت  HACHبود که قابلیت اندازهگیری کدورت بر
اساس واحد  NTUرا دارا بود .برای کالیبراسیون این دستگاه از
پنج محلول استاندارد استفاده شد .این دستگاه براساس استاندارد
جهانی  USEPA180/1نتایج آنالیز را ارئه داد .این مدل دارای سه
دتکتور بود که امکان سنجش کدورت را تا  4000 NTUفراهم کرد.
برای اندازه گیری میزان آرسنیک از روش طیفسنجی جذب اتمی
تولید هیدرید با نام اختصاری Hydrid Generation ( HG-AAS
 ،)Atomic Absorption Spectrometricعناصر بهصورت گازهای
هیدریدی وارد اتمساز شد .دستگاه مورد استفاده از سری
 Agilent 33B AAبود.
برای پیشبینی شرایط انعقاد و تعیین میزان مناسب  pHو
مواد شیمیایی مورد نیاز برای لختهسازی از دستگاه جارتست
استفاده شد .آزمایش جار در تصفیهخانه برای نشان دادن تأثیر
مواد شیمیایی طراحی شده است که یک روش عمومی برای
ارزیابی انعقاد ،لختهسازی و تهنشینی است .دستگاه جارتست از
شش ظرف شیشهای (بشر) به حجم یک لیتر و همزنهای کامال
یکسان که با یک موتور کار میکردند ،تشکیل شد .هر همزن
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فاصله یک سانتیمتری از سطح آب از تمامی ظرفها نمونه
برداشته شد تا به حداکثر کاهش غلظت آرسنیک به مقدار بهینه
دسترسی پیدا شود.

تا لختهسازی بهطور کامل صورتگیرد .بعد از اتمام  18دقیقه
دستگاه را خاموش کرده و  30دقیقه در حالت استراحت قرار داده
تا عمل تهنشینی کامال صورت گیرد .پس از اتمام مدت زمان
مشخص شده نمونهها از عمق یک سانتیمتری از سطح آب هریک
از ظرفها بهصورت جداگانه برداشت شد تا میزان آرسنیک
باقیمانده در pHهای مختلف اندازهگیری شود.

 -3نتایج
بعد از انتقال نمونه اولیه به آزمایشگاه ،میزان آرسنیک،pH ،
هدایت الکتریکی و کدورت اندازهگیری شد که در جدول  1آورده
شده است .میزان آرسنیک نمونه اولیه مطابق جدول برابر 91
میکروگرم بر لیتر بود که از میزان استاندارد ( 10میکروگرم بر
لیتر) بسیار باالتر بود.

بعد از تعیین  pHبهینه ،مرحله دوم آزمایش شروع شد .برای
شروع اندازهگیری مقدار بهینه مواد منعقدکننده و تأثیر کمک
منعقدکننده ،مقدار  pHنمونه اولیه را به مقدار  pHبهینه تغییر
داده و نمونه آب اولیه در داخل شش ظرف قرار داده شده و تمامی
همزنها در داخل ظرفها قرار گرفت .سپس مقدار  5میلیگرم
در لیتر از ماده شیمیایی (کلرورفریک) به ظرف اول مانند مرحله
اول (بهعنوان شاهد) تزریق شد و در ظرفهای بعدی با فواصل
یکسان  0/5میلیگرم در لیتر ( )7/5 ،7 ،6/5 ،6 ،5/5 ،5از
کلرورفریک تزریق شد .بعد از تزریق کامل ماده منعقدکننده در
تمامی ظرفها برای افزایش راندمان حذف و جلوگیری از کاهش
 pHبهدلیل اثر مواد منعقدکننده ،در تمامی ظرفها به اندازه 1
میلیگرم در لیتر آهک بهعنوان کمک منعقدکننده تزریق شد.
سپس با روشن کردن دستگاه و قرار دادن سرعت همزنها بر روی
 140دور در دقیقه بهمدت  2دقیقه ،اختالط سریع صورتگرفت.
بعد از آن سرعت همزنها به  35دور در دقیقه بهمدت زمان 18
دقیقه کاهش یافت تا لختهسازی بهخوبی انجام شود .بعد از اتمام
این مدت زمان دستگاه خاموش شده و بهمدت  30دقیقه برای
تهنشینی کامل ذرات در حالت استراحت قرار داده شد .سپس از

جدول  -1مشخصات نمونه اولیه
پارامتر

مقدار

آرسنیک ()ppb

91

pH

8/04

)EC (ms/cm

1/76

کدورت )(NTU

0/2

 -1-3مرحله اول آزمایش ( pHبهینه)
پس از اتمام مرحله اول آزمایش ( pHبهینه) با منعقدکننده
کلرورفریک ،آرسنیک تمامی نمونهها با  pHهای مختلف
اندازهگیری شد که میزان درصد حذف آرسنیک در جدول  2قابل
مشاهده است .با توجه به جدول  2و شکل  pH ،1بهینه برای
منعقدکننده کلرورفریک برابر  6با  83/51درصد حذف است.
100

80

40

آرسنیک ()ppb

60

20

0
10

9

8

7

6

4

5

3

2

1

0

pH
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با توجه به جدول  3مقدار  pHبر درصد حذف آرسنیک با
استفاده از منعقدکننده کلرورفریک موثر بود و نشان دهنده
معنیداری کلی مدل رگرسیون بود .مقدار آماره آزمون معنیداری
مدل ،همان آماره  Fبا درجه آزادی  1بود .البته با توجه به سطح
معناداری ( )pمقدار آزمون که برابر  0/002و بیشتر از  0/05بود
فرض صفر با اطمینان  95درصد تایید شد یعنی مدل موجود با
اطمینان  95درصد معنیدار بوده و براساس دادههای موجود این
مدل قادر به بیان تغییرات آرسنیک بود.

جدول  -2درصد حذف آرسنیک در وضعیت pHهای مختلف برای
منعقدکننده کلرورفریک
pH

درصد حذف آرسنیک

4

23/07

5

26/37

6

83/51

7

74/72

8

72/52

9

56/04

جدول  -3تجزیه واریانس تغییرات آرسنیک در pHهای مختلف برای منعقدکننده کلرورفریک
مدل
1

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig.

رگرسیون

1026/057

1

1026/057

2/356

*0/002

باقیمانده

1741/943

4

435/486

مجموع

2768/000

5

*معنی داری در سطح %95

اندازه گیری شد ،که در جدول  4و شکل  2قابل مشاهده است .باتوجه
به جدول  4مقدار بهینه منعقدکننده کلرورفریک برابر  6/5میلیگرم بر
لیتر با  98/35درصد حذف است.

 -2-3مرحله دوم آزمایش (مقدار بهینه)
بعد از دستیابی به مقدار  pHبهینه ،مرحله دوم آزمایش (مقدار
بهینه) آغاز شد .پس از اتمام مرحله مقدار بهینه با منعقدکننده
کلرورفریک ،میزان آرسنیک تمام نمونهها براساس مقدار منعقدکننده

جدول  -4درصد حذف آرسنیک بر حسب مقادیر منعقدکننده کلرورفریک
مقدار ماده شیمیایی ()mg/lit

درصد حذف آرسنیک

5

95/60

5/5

96/70

6

97/80

6/5

98/35

7

96/92

7/5

96/59
4.5
4
3.5
3

2
1.5
1

آرسنیک ()ppb

2.5

0.5
0
8

7

6

5

3

4

2

1

0

مقدار ماده شیمیایی ()mg/lit
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تایید شد .یعنی مدل موجود با اطمینان  95درصد معنیدار بوده
و براساس دادههای موجود این مدل قادر به بیان تغییرات
آرسنیک است .کلرورفریک در تغییرات آرسنیک مؤثر بود.

جدول  5نشان دهنده معنیداری کلی مدل رگرسیون است .مقدار
آماره آزمون معنیداری مدل ،همان آماره  Fبا درجه آزادی  1بود.
البته با توجه به سطح معناداری ( )pمقدار آزمون برابر 0/0410
بود که بیشتر از  0/05است .فرض صفر با اطمینان  95درصد

جدول  -5جدول تجزیه واریانس تغییرات آرسنیک بر حسب مقادیر منعقدکننده کلرورفریک
مدل
1

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

رگرسیون

0/448

1

0/448

0/523

باقی مانده

3/425

4

0/856

مجموع

3/873

5

Sig.
*

0/0410

*معنی داری در سطح %95

 -4بحث و نتیجهگیری

 -5مراجع

پژوهش حاضر به بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی بهروش
انعقاد و لختهسازی انجام گرفت .مواد منعقدکننده مورد استفاده
آزمایش کلرورفریک بود .در روش انعقاد و لختهسازی برای حذف
آرسنیک تعیین  pHبهینه و مقدار بهینه اهمیت وجود دارد که
کمتر و بیشتر از مقدار بهینه باعث کاهش حذف آالینده میشود.
زیرا در مقدار بهینه لجنهای ریزتری تشکیل میشود .نتایج
بهدست آمده در این آزمایش به شرح زیر است:
مرحله اول آزمایش برای دستیابی به میزان  pHبهینه بود.
بیشترین میزان حذف در  pHبرابر  6رخ داد که درصد حذف
آرسنیک برابر با  83/51و مقدار باقیمانده آرسنیک در این pH
برابر  15میکروگرم بر لیتر بود .باتوجه به نتایج بهدست آمده در
مرحله اول آزماش میزان  pHبهینه برابر با  6تعیین شد.
مرحله دوم آزمایش برای دستیابی به میزان مقدار بهینه بود.
بیشترین میزان حذف در مقدار  6/5میلیگرم بر لیتر با درصد
حذف  98/35درصد بود .مقدار باقیمانده آرسنیک در این مقدار
برابر با  1/5میکروگرم بر لیتر بود .باتوجه به نتایج بهدست آمده
در مرحله دوم آزمایش مقدار بهینه برابر با  6/5میلیگرم بر لیتر
بود.
در آزمایشهای مربوط به بررسی تغییرات آرسنیک برحسب
مقدار منعقدکننده کلرورفریک ،مقدار سطح معناداری برابر
 0/041بوده و کمتر از  0/05بود .در نتیجه فرض صفر با اطمینان
 95درصد رد شد .یعنی مدل موجود با اطمینان  95درصد
معنیدار بوده و براساس دادههای موجود این مدل قادر به بیان
تغییرات آرسنیک بود .کلرورفریک در تغییرات آرسنیک مؤثر بود.

پناهی ،م ،.نجفی ،خ ،.و زارعی ،م" ،)1391(،.مروری بر روشهای
حذف آرسنیک از آبهای آشامیدنی" ،ششمین همایش ملی
و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ،تهران.
حسنزاده ،م ،.و استوار ،ف ،)1398( ،.مطالعه مروری روش های
حذف آرسنیک از منابع آب ،پژوهش فناوری محیطزیست،
.39-46 ،)6(4
سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،)1389( ،مشخصات
فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی ،استاندارد  ،1053نسخه
پنجم 18 ،ص ،قابل دسترس از طریق
.http://www.isiri.org/std/1053.pdf/
سلیمانی ،ا ،.فرقانی ،گ ،.و گودرزی ،ن" ،)1397( ،.حذف
آرسنیک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات گل قرمز"،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
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Global water shortages and droughts, on the one hand,
and population growth, dispersion of water and sewage
facilities, and the growing need for drinking water, on
the other hand, highlight the need for an efficient
management of drinking water supply and distribution.
Electro pumps, which are a kind of power system in the
water industry, have a major role in extracting water as
well as pumping and transferring it from one reservoir
to another. One of the major challenges in this system
is the protection of electro pumps against the
overcurrent. The protection of electro pumps is
traditionally based on the use of bimetallic relays, load
control or overcurrent relays. However, in some cases,
the malfunction of relays, the end of their useful life
and their deviation from the specified current range
result in the lack of a reliable and fast protection, which
will eventually lead to burnout and social problems. On
the other hand, the use of SCADA system has been
considered as an undeniable necessity in the water
industry to provide a safe and continuous supply of
urban and rural drinking water, as well as its optimal
distribution in terms of quality and quantity. Therefore,
in this paper a SCADA-based method is proposed to
protect surface/submersible electro pumps against the
overcurrent and other faults. Examination of the
practical results obtained from the implementation of
the proposed method in Chaharmahal and Bakhtiari
Water and Wastewater Company shows that the
proposed protection method can significantly stop
deviation of water industry electro pumps from the
drinking water extraction cycle, and thus prevent social
problems and dissatisfactions resulted from the cutting
off the water.
Keywords: Centrifugal and submersible electric
pumps, Overcurrent protection, SCADA.
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 پراکندگی، افزایش جمعیت،کم آبی کره زمین و خشکسالی از یکسو
 ضرورت،تأسیسات آب و فاضالب و نیاز روز افزون به آب شرب از سوی دیگر
رویکرد مناسب به مدیریت کارآمد تأمین و توزیع آب شرب و بهداشتی را
 الکتروپمپها که بهنوعی سیستمهای قدرت.بیشتر از پیش نمایان میسازد
 نقش عمده و اساسی در استحصال،در صنعت آب و فاضالب بهشمار میروند
.آب و همچنین پمپاژ و انتقال آن از مخزنی به مخزن دیگر را برعهده دارند
 حفاظت الکتروپمپهای،یکی از چالشهای بزرگ موجود در این سیستم
 حفاظت الکتروپمپها بهشیوه.سطحی و شناور در برابر اضافه جریان است
 کنترل بار یا رلههای،سنتی مبتنی بر استفاده از انواع رلههای بیمتال
 پایان، اما عدم عملکرد صحیح رلهها در برخی موارد.کنترل جریان است
عمر مفید رله و خارج شدن رله از محدوده جریان مشخص شده باعث عدم
حفاظت مطمئن و به موقع الکتروپمپها در برابر اضافه جریان شده که در
. سوختگی الکتروپمپ و مشکالت اجتماعی را بهدنبال خواهد داشت،نهایت
از طرف دیگر امروزه برای تأمین مطمئن و مداوم آب شرب شهری و
روستایی و همچنین توزیع بهینه آن از نظر کیفی و کمی و کنترل دائم
 استفاده از سیستم اسکادا بهعنوان یک ضرورت،پارامترهای مذکور
 از همینرو.انکارناپذیر در صنعت آب و فاضالب کشور موردتوجه بوده است
در این مقاله یک روش حفاظتی مبتنی بر اسکادا برای حفاظت انواع
الکتروپمپهای سطحی و شناور در برابر اضافه جریان و دیگر خطاها
 بررسی نتایج عملی بهدست آمده از اجرای روش.پیشنهاد شده است
پیشنهادی در آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری نشان میدهد که
برنامه حفاظتی پیشنهادی میتواند کمک قابلتوجهی درجهت جلوگیری
از خارج شدن الکتروپمپهای صنعت آب و فاضالب از چرخه استحصال آب
شرب نموده و از مشکالت اجتماعی قطع آب مشترکین و نارضایتیهای
.حاصل از آن نیز جلوگیری بهعمل آورد
 حفاظت اضافه، الکتروپمپهای گریز از مرکز و شناور:واژههای کلیدی
 اسکادا،جریان

رضا خلجی و محسن جنتی

پیچیده و حساس هستند که برای عملکرد درست الزم است که
اطالعات وضعیت عملکرد آنها بهطور پیوسته جمعآوری ،مانیتور
و کنترل شود (محرابیان1392 ،؛ ایمانی و همکاران.)1393 ،
سیستمهای اسکادا برای مانیتور یا کنترل پردازشهای
فیزیکی ،شیمیایی ،حمل و نقل و یا در سیستمهای تأمین آب
شهری ،کنترل تولید و انتقال برق ،مانیتور خطوط نفت و گاز و
دیگر پردازشها بهکار گرفته میشوند .اسکادا به اپراتور مرکزی
یک سیستم توزیع شده ،مانند تأسیسات نفت ،گاز ،خطوط لوله،
یا نیروگاهها امکان تنظیم کنترلرها ،باز و بسته کردن شیرها و
کلیدها ،نمایش آالرمها و جمعآوری اطالعات اندازهگیری شده را
فراهم میآورد (اصفهانی1394 ،؛ رجبی و همکاران.)1395 ،
بهطور کلی مزایای سیستم اسکادا عبارتند از ( ;Dave et al., 2013
:)Gligor and Turc, 2012; Loganathan et al., 2014

 -1مقدمه
امروزه بحران آب به یک موضوع مهم بینالمللی تبدیل شده و
بهرهبرداری بهینه از منابع موجود یک ضرورت جدی تلقی میشود
(جهانگیریخواه و همکاران .)1400 ،عمده آب مورد استفاده در
کشور از چاههای آب استحصال میشود و الکتروپمپها به عنوان
بخشی مهم از این چرخه استحصال ،نقش اساسی در تولید ،پمپاژ
و انتقال آب از مخزنی به مخزن دیگر بر عهده دارند .از همینرو
حفاظت الکتروپمپهای گریز از مرکز و الکتروپمپهای شناور در
صنعت آب و فاضالب بسیار حائز اهمیت بوده و همواره تالش شده
است تا درجهت کاهش هزینههای استحصال آب شرب ،از
خسارات ناشی از خرابی الکتروپمپها پیشگیری شود.
حفاظت الکتروپمپهای سطحی و شناور صنعت آب و فاضالب
در برابر اضافه جریان یکی از مهمترین موضوعات و چالشهای این
صنعت است .در شیوه مرسوم (سنتی) ،برای جلوگیری از
آسیبدیدگی الکتروپمپها در برابر اضافه جریان و سایر خطاها
تنها از انواع رلههای بیمتال ،کنترل بار یا رلههای کنترل جریان
استفاده میشود .اما عدم عملکرد صحیح این رلهها در موارد متعدد
باعث عدم حفاظت مطمئن و به موقع الکتروپمپ در برابر اضافه
جریان و سایر خطاها شده و درنهایت سوختگی الکتروپمپ را
بهدنبال خواهد داشت.
از دیگر سو ،با توجه به ماهیت شبکه آبرسانی و فاصله منابع
تولید بهویژه چاهها ،مخازن و ایستگاههای پمپاژ از یکدیگر ،کنترل
شبکه آبرسانی مستلزم وجود تعداد زیادی اپراتور ،هزینههای
باالی بهرهبرداری ،نگهداری ،رفت و آمد ،قبول خطاهای ناشی از
عملکرد اشتباه و یا تأخیرات آنها است .از اینرو ،استفاده از
سیستمهای تلهمتری و کنترل از راه دور چون اسکادا در تأسیسات
تأمین ،انتقال و توزیع آب ،به بهرهبرداری بهینه از منابع آب کمک
مؤثری مینماید.
اسکادا در یک سیستم ،سبب جمعآوری اطالعات و کنترل
سیستم از راه دور شده و امکان ارسال دستورالعملهای کنترلی
به سیستم را برای کاربر فراهم میکند .هسته اصلی این سیستمها
بستههای نرمافزاری حرفهای هستند که بر روی سختافزارهای
استاندارد و مشخصی از قبیل  PLCو  RTUنصب میشوند (نخعی
و همکاران .)1395 ،تکنولوژی اسکادا به بهترین شکل برای
فرآیندهایی که در نواحی بزرگ پخش شدهاند و نیاز به مداخله
تکراری و منظم و یا سریع دارند مورد استفاده قرار میگیرد .امروزه
صنایع بزرگی مانند شبکههای انتقال و توزیع برق ،انتقال نفت و
گاز ،پتروشیمی ،آب و آبیاری دارای تأسیساتی توزیع شده ،بزرگ،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 امکان مانیتور و کنترل کردن پروسههای دور دست و کاهش
هزینههای مربوط به بازدیدهای دورهای؛

 امکان تنظیم کنترلرها ،باز و بسته کردن شیرها ،کلیدها و
کلیه تجهیزات ابزار دقیق از راه دور؛
 کاهش خطاهای اپراتور بهجهت کیفیت و دقت باالی اطالعات؛
 نمایش اجزای تشکیلدهنده پروسه بههمراه جزئیات آن
بهصورت لحظهای مانند سطح مایعات ،فشار و دمای مجاز در
یک مخزن؛
 اعالم خطا یا آالرم؛

 محاسبه ساعت کارکرد تجهیزات؛
 تهیه گزارشهای مدیریتی.
اهداف کلی استقرار سیستم اسکادا در تأسیسات آب و فاضالب
عبارتند از:
 مدیریت تولید ،انتقال و ذخیرهسازی آب؛
 مدیریت مصرف؛

 مدیریت فشار شبکه؛
 مدیریت انرژی؛
 مدیریت کیفیت آب؛

 حفاظت فیزیکی تأسیسات.
با توجه به توضیحات ارائه شده ،با نصب و راهاندازی سیستم
تلهمتری و کنترل از راه دور میتوان کل شبکه آبرسانی را
همزمان و با تعداد محدودی اپراتور تحت کنترل قرار داد و
تصمیمات صحیح را با سرعت باال اتخاذ کرد .ورود سیستمهای
اتوماسیون تلهمتری و کنترل از راه دور در صنعت آب و فاضالب
که از آن جمله میتوان به سیستم هوشمند اسکادا اشاره نمود،
باعث میشود تا کنترل ایستگاههای پمپاژ ،چاهها ،مخازن و
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آب و فاضالب در بخش  3آورده شده است .در بخش  4حفاظت
جامع پیشنهادی مبتنی بر اسکادا بیان میشود .بررسی نتایج
پیادهسازی عملی و نتیجهگیری نیز به ترتیب در بخشهای  5و
 6ارائه میشود.

شبکههای انتقال و توزیع در زمینههای مختلفی تحت کنترل قرار
گرفته و عالوهبر اینکه بسیاری از هزینهها را کاهش میدهد ،باعث
صرفهجویی در مصرف آب شود (امینی و همکاران1391 ،؛
جمشیدی1399 ،؛ کاظمینژاد1390 ،؛ .)Adrian-Lucian, 2017
از همینرو در این مقاله بهمنظور حفاظت الکتروپمپهای
سطحی و شناور صنعت آب و فاضالب در برابر اضافه جریان
یکروش جدید حفاظتی مبتنی بر اسکادا پیشنهاد شده است .این
برنامه بهنوعی حفاظت مکمل برای روشهای حفاظت مرسوم
الکتروپمپها بوده و درصورت عملکرد ناصحیح دستگاههای
حفاظتی بهروش مرسوم ،بهکمک آمده و از هرگونه تداوم شرایط
غیرایمن و ایجاد آسیبدیدگی و خسارت احتمالی پیشگیری
مینماید .روش پیشنهادی عالوهبر حفاظت الکتروپمپ در برابر
اضافه جریان ،حفاظت در برابر خطاهای دیگری مانند خطای ایجاد
عدم تعادل در ولتاژ ورودی و خطای خارج شدن الکتروپمپ از
حالت کار طبیعی را بهعمل میآورد .طبق بررسیهای انجام گرفته
برنامه حفاظتی پیشنهادی برای اولین بار در صنعت آب و فاضالب
کشور پیشنهاد و در آب و فاضالب شهرکرد مورد پیادهسازی عملی
قرارگرفته است .برنامه پیشنهادی میتواند کمک بسیار
قابلتوجهی درجهت جلوگیری از خارج شدن الکتروپمپها از
چرخه استحصال آب شرب نموده و از مشکالت اجتماعی قطع آب
مشترکین و نارضایتیهای حاصل از آن نیز پیشگیری نماید.
پیکربندی این مقاله بدین صورت است که در بخش  2اجزای و
ساختار اسکادا ازنظر خواهد گذشت .اصول الکتروپمپهای صنعت

 -2اجزا و ساختار اسکادا
 -1-2اجزای اسکادا
یک سیستم اسکادا همانند شکل  1شامل  5بخش کلی:
MTU1 )1؛
 RTU2 )2یا PLC3؛
 )3شبکههای HMI؛

 )4مخابرات و
 )5نرمافزار.
 -2-2ساختار اسکادا
اصوالً یک سیستم اسکادا در صنعت میتواند به سه صورت
زیر ایجاد شود (بابایی و همکاران1393 ،؛ ذاکر و همکاران :)1391
 سیستم متمرکز (یکپارچه)؛
 سیستم غیرمتمرکز (توزیع شده)؛
 سیستم شبکهای.
در ادامه به توضیح هر یک از این سیستمها پرداخته میشود.

شکل  -1اجزای یک سیستم اسکادا

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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این سیستم متمرکز است و همه اطالعات تجهیزات بهیک مرکز
مخابره میشود ،بنابراین عالوه بر نیاز به ظرفیت باالی تجهیزات
مرکزی سبب میشود که درصورت از دست رفتن کامپیوترهای
آن ،اطالعات کل سیستم از دست برود .شکل  2یک نوع سیستم
متمرکز را نشان میدهد.

 -1-2-2سیستم متمرکز (یکپارچه)
سیستمهای متمرکز برای شبکههای کوچک مناسب هستند
و دارای مزایایی بوده که از جمله آنها میتوان به بهرهبرداری بهتر
از سایت کامپیوتری ،تعمیرات و نگهداری راحتتر و تهیه آسان
پشتیبان از بانکهای اطالعاتی آن اشاره نمود .اما از آنجایی که

شکل  -2سیستم متمرکز در اسکادا

بزرگ ،نیازهای کم مخابراتی و کم شدن میزان از دست رفتن
اطالعات اشاره کرد .یکی از معایب این نوع ساختارها استفاده از
بانک اطالعاتی چندگانه است که نیاز به مدیریت سیستم پایگاه
داده دارند .شکل  3یک سیستم غیرمتمرکز را نشان میدهد.

 -2-2-2سیستم غیرمتمرکز (توزیع شده)
سیستم غیرمتمرکز سیستمی است که کامپیوترهای
جمعآوری اطالعات آن در یک سطح جغرافیایی پخش شدهاند.
این نوع ساختار دارای مزایایی است که از جمله آنها میتوان به
استفاده از کامپیوترهای با ظرفیت کمتر برای تشکیل یک سیستم

شکل  -3سیستم غیرمتمرکز در اسکادا
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یک کنترل اختصاصی  Vendor Controlledاستفاده میکند.
شکل  4شمای کلی این ساختار را نمایش میدهد .در این مقاله
از سیستم شبکهای در اسکادا برای حفاظت الکتروپمپهای گریز
از مرکز و شناور صنعت آب و فاضالب استفاده شده است.

 -3-2-2سیستم شبکهای
نسل فعلی معماری اسکادا مبتنی بر ایستگاه اصلی محور است
که از نزدیک به ساختار توزیع شده متصل شده است .با این تفاوت
که از معماری سیستم باز  Open System Architectureبهجای

شکل  -4سیستم شبکهای در اسکادا

برعهده دارند .لذا سیستم اسکادا در این صنعت نیز فعالیتهای
زیادی را درجهت تحت کنترل قرار دادن این الکتروپمپها بهکار
گرفته است .شکل  5یک نمونه از الکتروپمپهای گریز از مرکز و
شناور مورد استفاده در صنعت آب و فاضالب را نشان میدهد.

 -3الکتروپمپهای صنعت آب و فاضالب
همانگونه که اشاره شد الکتروپمپها که بهنوعی سیستمهای
قدرت در صنعت آب و فاضالب بهشمار میروند ،نقش عمده و
اساسی در استحصال ،پمپاژ و انتقال آب از مخزنی به مخزن دیگر

شکل  -5نمونهای از الکتروپمپهای گریز از مرکز و شناور مورد استفاده در صنعت آب و فاضالب
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همچنین  PBHPاز رابطه ( )2محاسبه میشود:

در انواع کاربرد الکتروپمپها ،حداقل توان مورد نیاز وابسته به
عوامل مختلفی است .روش استاندارد محاسبه توان الکتروپمپ
براساس عوامل مختلف بهصورت زیر است:

𝑑𝑎𝑒981 × 𝑆𝐺 × 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 × 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ
𝑦𝑐𝑛𝑒𝑖𝑐𝑖𝑓𝑓𝐸 𝑝𝑚𝑢𝑃

= 𝑃𝐻𝐵𝑃

()2
𝑇𝐹 × 𝐴𝐹 × 𝑆𝐹

()1

𝑇

× 𝑃𝐻𝐵𝑃 = 𝑁𝑃

که  :S.Gوزن مخصوص سیّال پمپ شونده :Capacity ،دبی پمپاژ
بر حسب مترمکعب بر ثانیه :Total head ،ارتفاع پمپاژ برحسب
متر و  :Pump efficiencyبازده پمپ هستند.
اکثر شرکتهای سازنده الکتروپمپ برای محصوالت خود
جداول و نمودارهای مخصوصی ارائه مینمایند که این موضوع
باعث شده تا انتخاب الکتروپمپ مناسب ،به سهولت و سادگی
انجام شود .جدول  1نمونه جدول انتخاب الکتروپمپ موردنظر در
این مقاله که یک الکتروپمپ شناور با قدرت  55کیلووات است را
نمایش میدهد.

که  :PNحداقل توان مورد نیاز الکتروموتور برحسب کیلووات؛
 :PBHPتوان جذبی پمپ برای شرایط کاری برحسب کیلووات؛ :FS
ضریب ایمنی در توان جذبی؛  :FAفاکتور تأثیر ارتفاع از سطح دریا،
 :FTفاکتور تأثیر دمای محیط و  :ηTبازده کوپلینگ یا گیربکس
هستند.
برای شرایط خاص عوامل دیگری مانند رطوبت هوا ،گرد و
غبار و عملکرد غیردائم الکتروموتور ممکن است تأثیرگذار باشد.

جدول  -1جدول انتخاب الکتروپمپ
توان نامی

تعداد طبقات

کیلووات

اسب بخار

جریان
آمپر

قطر چاه
اینچ

قطر لوله
اینچ

وزن
کیلوگرم

متر

ارتفاع

طول کلی
میلیمتر

7 A 183/2 + 384/3

3

18/5

25

40

10

5

173

70

1960

7 A 243/2 + 384/3

3

24/5

33

51

12

5

229

82

2226

9 A 303/2 + 384/4

4

30

41

65

12

5

279

101

2276

9 A 373/2 + 384/4

4

30

41

65

12

5

283

110

2276

9 A 373/2 + 384/5

5

37

50

80

12

5

316

137

2506

9 A 453/2 + 384/6

6

45/5

62

96

12

5

350

165

2737

9 A 553/2 + 384/7

7

55

75

115

12

5

380

192

2936

9 A 623/2 + 384/8

8

62/5

85

132

12

5

411

220

3146

9 A 733/2 + 384/9

9

73/5

100

155

12

5

446

247

3416

9 A 733/2 + 384/10

10

73/5

100

155

12

5

457

274

3546

پمپ

 -1-3بررسی علل آسیب دیدگی الکتروپمپها

مرسوم در برابر آن خطاها تشریح میشود.

متداولترین علل آسیبدیدگی الکتروپمپهای گریز از مرکز
و شناور در صنعت آب و فاضالب که بیشترین خسارات را بهبار
میآورند به سه دسته خطای کلّی تقسیم میشوند:

 -1-1-3خطای ایجاد عدم تعادل در ولتاژ ورودی
این خطا در مواردی رخ میدهد که بههر عنوان میزان ولتاژ
ورودی در حالت سهفاز از اندازه نرمال خود خارج شده و یک
افزایش و یا کاهش ولتاژ را سبب شود .این امر میتواند بهعلت
نوسانات ایجاد شده در شبکه توزیع برق و یا وارد و خارج شدن
یک مصرفکننده بزرگ در سیستم توزیع باشد .همچنین در

 خطای ایجاد عدم تعادل در ولتاژ ورودی ()PCF4؛

 خطای خروج الکتروپمپ از حالت کار طبیعی ()GF5؛
 خطای اضافه جریان (.)OCF6
در ادامه عوامل ایجاد هر خطا و سپس نحوه حفاظت بهروش
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

قطر نامی سوپاپ

7 A 153/2 + 384/2

2

15

20

32

10

5

148

55

1750

+

رزوهای  5اینچ

موتور

67

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1401

حفاظت الکتروپمپهای گریز از مرکز و شناور در صنعت آب به کمک اسکادا

جریان و تجاوز از محدوده مشخص شده سیستم اسکادا اقدام به
خاموش کردن الکتروپمپ نماید.

مواردی قطع یک ،دو و یا سهفاز از ورودی بهعلت قطع فیدر و یا
خارج شدن فیوز  cut outمربوط به هر فاز بهعلت هرگونه اتصال
کوتاه اتفاق میافتد .فیوز  cut outیکی از وسایلی است که در
سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی برای جداکردن سریع
بخشهایی که دچار خطا شدهاند از سایر بخشهای سیستم
استفاده میشود .ترانسفورماتورهای توزیع غالباً ازطریق این فیوز
به خطوط اولیه متصل میشوند .دستگاهی که چنین خطاهایی را
تشخیص داده و در برابر آنها عکسالعمل نشان میدهد کنترل
فاز نام دارد.

 -4حفاظت جامع پیشنهادی مبتنی بر اسکادا
سیستم تلهمتری و کنترل از راه دور توسط اسکادا ،یکی از
بهروزترین و کاملترین سیستمهای موجود برای کنترل و
مانیتورینگ در صنعت آب و فاضالب است .لذا احساس نیاز و لزوم
استفاده از آن برای بهدست آوردن راندمان باالتر و خدماترسانی
با کیفیتتر باعث شده تا اکثر شرکتهای آب و فاضالب کشور
بهسمت بهکارگیری سیستم مذکور در تأسیسات خود سوق داده
شوند .روش حفاظت پیشنهادی در این مقاله برای حفاظت
الکتروپمپهای شناور و سطحی از طریق سیستم اسکادا (که تنها
بخشی از قابلیتهای باالی این سیستم است) ،نوعی حفاظت
مکمل برای روشهای حفاظتی مرسوم است .بدین صورت که
درصورت عدم عملکرد صحیح هر یک از دستگاههای حفاظتی
چون رله کنترل فاز ،رله کنترل بار یا رله بیمتال اقدام به توقف
کار دستگاه در کمترین زمان ممکن مینماید.
بهمنظور بررسی عملکرد صحیح روش ،روش پیشنهادی بهطور
عملی بر روی دو حلقه چاه شماره  37و  38شهرستان شهرکرد
که در سالهای اخیر احداث و مورد بهرهبرداری قرارگرفتهاند
پیادهسازی شده است .این چاهها هرکدام با یک دستگاه
الکتروپمپ شناور با توان  55کیلووات راهاندازی و بهرهبرداری
شدهاند .همچنین این دو حلقه چاه از طریق سیستم اسکادا به
شبکه دیگر چاهها و مخازن پیوسته و از طریق مانیتورینگ اتاق
کنترل توسط اپراتور راهبری میشوند .شکل  6شمای کلّی
سیستم تلهمتری چاهها ،مخازن و ایستگاههای پمپاژ شهرکرد و
چاههای شماره  37و  38را نشان میدهد .شکل  7نیز نمای
بیرونی چاههای شماره  37و  38شهر شهرکرد را نشان میدهد.
شایان ذکر است که روند تأمین هزینههای خرید انواع
سختافزارهای اصلی شامل  UPS7 ،RTUو تابلوهای مربوط به هر
کدام Power Meter ،و دیگر لوازم با همکاری معاونت بهرهبرداری
آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری صورتگرفته است.
شکل  8تابلوهای مورد نیاز نصب شده و  RTUو متعلقات آن در
چاههای  37و  38شهرکرد را به تصویر میکشد.
روش حفاظت جامع پیشنهادی در این مقاله بدین صورت
است که درصورت بهوجود آمدن عدم تعادل در ولتاژ ورودی،
سیستم اسکادا که در حال قرائت مقادیر ولتاژ ورودی است ،خطای
ایجاد عدم تعادل ولتاژ را تشخیص داده و با ثبت خطای کنترل

 -2-1-3خطای خروج الکتروپمپ از حالت کار طبیعی
معموالً روش راهاندازی الکتروپمپها در صنعت بهروش
ستاره-مثلث است .در اینروش با عملیات استارت ،الکتروپمپ
بهحالت ستاره راهاندازی شده و پس از رسیدن به دور مورد نظر
بهحالت مثلث تغییر وضعیت میدهد .در واقع حالت مثلث وضعیت
کار دائمی و طبیعی الکتروپمپ است .در حالت ایجاد خطای ،GF
الکتروپمپ بهنوعی از حالت کار دائم که همان وضعیت مثلث است
خارج شده که این امر موجب آسیب دیدگی الکتروموتور میشود.
یکی از علتهای این رخداد قطع شدن کنتاکتور حالت مثلث در
حین کار است .این مسئله معموالً بهعلت خرابی بوبین کنتاکتور
یا ایجاد مشکلی در مدار فرمان اتفاق میافتد.
 -3-1-3خطای اضافه جریان
معموالً ایجاد اضافه جریان در الکتروپمپ میتواند دالیل
مختلفی داشته باشد .اما عمدهترین و شاخصترین علت در
الکتروپمپهای گریز از مرکز ،باالرفتن اصطکاک در یاتاقانها و
بلبرینگهای دو سرالکتروموتور یا پمپ که در اثر عدم روانکاری
به موقع یا مستهلک شدن آنها بهوجود میآید .همچنین در
الکتروپمپهای شناور خرابی کفگرد انتهای پمپ شناور ،باعث
باالرفتن جریان کاری شده و این امر باعث ایجاد صدمه به سیم
پیچ الکتروموتور میشود .تجهیز حفاظتی مرسوم برای پایش
اضافه جریان در تابلوهای راهانداز" ،رله بیمتال" است .رله بیمتال
که یک عنصر مکانیکی-الکترونیکی است ،با گذشت زمان
حساسیت خود را از دست داده و ممکن است بهدرستی عمل
نکند .با توجه به اینکه بیمتالها براساس تغییرات دما کار
میکنند ،تغییر دمای محیط میتواند روی عملکرد دقیق آنها
تأثیر داشته باشد و عملکرد آنرا با خطا مواجه کند .بههمین علت
در برنامه اسکادا و نگارش طرح حفاظتی در  IsaGrafاز یک بازه
جریان برای فازهای  S ،Rو  Tاستفاده شده تا در زمان ایجاد اضافه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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رﺿﺎ ﺧﻠﺠﯽ و ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻨﺘﯽ

شده و چراغ سیگنال  Runکه به رنگ سبز بود خاموش میشود.
در این وضعیت اپراتور بالفاصله متوجه رخداد مربوطه میشود.

فاز در برنامه نوشته شده ،اقدام به خارج کردن الکتروپمپ از مدار
مینماید .سپس در کادر مربوط به  Pump-Statusحالت  Onبه
 Offتبدیل شده و در چراغ سیگنال  CP Faultبا رنگ قرمز روشن

شکل  -6شمای کلّی تلهمتری شهرکرد و محل قرارگیری چاههای شماره  37و 38

شکل  -7نمای بیرونی چاههای شماره  37و  38شهر شهرکرد

(ب)

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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(ج)
شکل  -8الف) تابلوهای نصب شده؛ ب)  RTUو متعلقات نصب شده؛ و ج)  RTUنصب شده در چاههای  37و  38شهرکرد

محدوده جریان مصرفی در هر فاز اندازهگیری شده و این مقادیر
به مقایسهگرهایی که در برنامه  IsaGrafوجود دارد داده میشود.
با باالرفتن مقادیر جریان از محدوه تعریف شده ،سیستم عمل
کرده و الکتروپمپ را بدون وقفه از مدار خارج خواهد کرد.
روندنمای روش حفاظت پیشنهادی در این مقاله در برابر خطاهای
مختلف در شکل  9نشان داده شده است.

درصورت خطای خروج الکتروپمپ از حالت کار طبیعی ،روش
پیشنهادی از یک کنتاکت  Normal Openدر کنتاکتور مثلث که
در زمان کار دائم به حالت بسته تبدیل میشود استفاده میشود.
بهاین شکل که در حالت کار الکتروپمپ کنتاکت موردنظر باز شده
و الکتروپمپ را از مدار خارج مینماید .همچنین این خطا را
نمایش داده و اپراتور را از اتفاق بوجود آمده مطلع میسازد.
درصورت رخداد خطای اضافه جریان ،در برنامه اسکادا

i

i

PCF

الکتروپمپ
ازحالت کار طبیعی خارج
شده
GF

OCF

شکل  -9روندنمای روش حفاظت پیشنهادی مبتنی بر اسکادا

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مغایرت با آنچه که تعیین شده خطای موردنظر را مشخص کند.

در ادامه بخشهای برنامهنویسی روش پیشنهادی در محیط
اسکادا تشریح میشود.
 -1-4بخشهای برنامه
برنامهنویسی در  IsaGrafبر مبنای گرافیک و از طریق FBD

انجام میشود .برنامه از دو بخش کلی تشکیل میشود .بخش اول
در واقع بخش اصلی ( )Mainبرنامه را دربر میگیرد و بخش دوم
برنامه ) )Function Blockاست .بخش دوم نیز شامل چهار
زیرمجموعه Working ،Pump ،Second G :و  Modbusاست .در
هر بخش از برنامه نیازهای سیستم براساس برنامه حفاظتی و
مواردی که باید تحت کنترل و پایش قرارگیرند مورد بررسی قرار
میگیرد تا بهازای هر تحلیل و با استفاده از بلوکهایی که در
کتابخانه  IsaGrafموجود هستند چیدمان برنامه دلخواه به نگارش
در آورده شود .شکل  10ایجاد  Logicبرنامه حفاظت برای یک
الکتروپمپ را نمایش میدهد.

شکل  -11برنامه در بخش  Mainاز نرمافزار IsaGraf

 -2-1-4بخش Function Block
مطابق شکل  12با ورود الکتروپمپ به حالت Feedback-Run

که همان حالت کار دائم است نیاز به آغاز شمارش و ثبت زمان
براساس ثانیه است .بههمین منظور از یک بلوک Second
 Generatorو دو بلوک  TOFکه زمانها را بهازای هر روز و هر
 24ساعت  Offیا  Onمیکند و یک بلوک حساس به لبه باالرونده
که پس از راهاندازی الکتروپمپ عمل میکند و فرمان شروع ثبت
را صادر مینماید استفاده شده است .بلوک  RSکه بهعنوان یک
 Setو  Resetکننده ایفای نقش میکند ،در حالت کار الکتروپمپ
شمارنده ثانیه و  TOFرا به مدار وارد و عمل  Setرا انجام و در
حالت خاموششدن الکتروپمپ عمل  Resetو خارج کردن را
برعهده دارد.

شکل  -10ایجاد  Logicبرنامه حفاظت یک الکتروپمپ
 -1-1-4بخش Main

بخش اصلی برنامه حاوی سه خط برنامهنویسی است که در
خط اول آن دو بلوک اصلی  Modbus Mappingو  Pumpایجاد
شده است .در بلوک  Modbus Mappingدستگاه Power Meter
تمام پارامترهای اندازهگیری شده را روی یکسری رجیستر کد
بهعنوان خروجی تحویل میدهد .بلوک  Modbusمقادیر جریان
فازهای  S ،Rو Tهمچنین مقادیر ولتاژ بین آنها ،توانهای اکتیو
و راکتیو ،فرکانس و ضریب قدرت را که توسط دستگاه Power
 Meterقرائت میشود ازطریق  RTUو پروتکل Modbus
جمعآوری مینماید .مطابق شکل  11گروهی از این مقادیر که
نیاز به مقایسه و آنالیز برنامه دارند به بلوک  Pumpمنتقل میشوند
تا با مقادیر تعریف شده برای  Pumpمقایسه شده و درصورت ایجاد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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نتایج ،از یک کنتاکت  Normal Openدر کنتاکتور مثلث که در
زمان کار دائم بهحالت بسته تبدیل میشود استفاده میشود .بهاین
شکل که در حالت کار الکتروپمپ کنتاکت موردنظر باز شده و در
این حالت ،برنامه مطابق انتظار عمل کرده و همانند شکل 14
الکتروپمپ را از مدار خارج مینماید.

 -5نتایج پیادهسازی عملی روش پیشنهادی
 -1-5بررسی خطای ایجاد عدم تعادل در ولتاژ ورودی
برای بررسی این خطا و همچنین صحت عملکرد برنامه باید
یک نوع عدم تعادل در ولتاژ ورودی ایجاد نمود .بههمین علت در
هنگام کار دائم ،الکتروپمپ اقدام به قطعکردن یکی از فیوزهای
سهفاز ورودی به دستگاه کنترل فاز در تابلو مدار فرمان نموده و
در واقع یک عدم تعادل واقعی برای کنترل فاز ایجاد میشود .در
اینصورت با خواندن مقادیر ولتاژ از طریق برنامه نگارششده و
سنجش میزان ولتاژ ورودی با دریافت سیگنالهای ارسالی توسط
 RTUبه سیستم اسکادای مرکزی ،عمل حفاظت در برابر عدم
تعادل ولتاژ بهصورت مستقل از دستگاه کنترل فاز انجام میگیرد.
برنامه پیشنهادی در اینخصوص طبق برنامهریزی انجام شده عمل
مینماید و بالفاصله با رسیدن پیغام خطای کنترل فاز اقدام به
خارج کردن الکتروپمپ از مدار نموده و در کادر مربوط به Pump-
 Statusحالت  Onبه  Offتبدیل شده و در چراغ سیگنال CP
 Faultبا رنگ قرمز روشن شده و چراغ سیگنال  Runکه بهرنگ
سبز بود خاموش میشود .در کادر  Pump-Power Meterنیز
مقادیر جریان مصرفی به صفر تغییر مقدار میدهند .شکل 13
حالت حفاظت در برابر خطای ایجاد عدم تعادل ولتاژ را نمایش
میدهد.

شکل  -14حفاظت در برابر خطای خارج شدن از حالت کار نرمال

 -3-5بررسی خطای اضافه جریان
برای ایجاد حالت حفاظت در برابر اضافه جریان براساس برنامه
نوشته شده دو حالت برای آزمون عملکرد صحیح سیستم مورد
استفاده قرار میگیرد .حالت اول یک نوع شبیهسازی اضافه جریان
تحت عنوان  Simulation Modeو حالت دوم که حالت واقعی
است تحتعنوان  Reality Modeاست در ادامه توضیح داده
خواهد شد.
Simulation Mode -1-3-5

در این روش با استفاده از امکانی که در برنامهنویسی برای
معرفی محدوده جریان بهوجود آمده است براساس جریان مصرفی
الکتروپمپ ،جریانی کوچکتر از میزان جریان مصرفی الکتروپمپ
برای یکی از فازهای  S ،Rو  Tتعیین میشود .با اینکار و بهمحض
اینکه مقدار جریان تعیین شده در برنامه ثبت شود ،سیستم
بهعلت اینکه جریان مصرفی از جریان معرفی شده باالتر است،
عمل حفاظت در برابر اضافه جریان را انجام داده و الکتروپمپ را
خاموش میکند.
از آنجاییکه جریان مصرفی طبق کادر Pump-Power
 Meterدر بازه  59تا  60آمپر است تا زمانیکه محدوه جریان
تعیین شده در سیستم ثبت نشده باشد سیستم بهکار خود ادامه
خواهد داد .اما بالفاصله پس از ثبت جریان  58آمپر در برنامه،

شکل  -13حفاظت در برابر ایجاد خطای عدم تعادل ولتاژ ورودی

 -2-5بررسی خطای خارج شدن الکتروپمپ از حالت کار
نرمال
خطای خارج شدن از حالت کار نرمال زمانی رخ خواهد داد
که به هر نحوی کنتاکتور حالت اتصال مثلث در تابلو مدار فرمان
الکتروپمپ از مدار خارج شود .برای ایجاد این خطا و مشاهده
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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بیشتر شده و درنتیجه جریانهای مصرفی هم شروع به افزایش
میکند .این عملیات تا جایی ادامه مییابد تا جریانهای مصرفی
بهمیزان تعیین شده برای فازهای  S ،Rو  Tدر کادر  Statusبرسد.
با رسیدن مقادیر به میزان جریان  40آمپر تعیین شده ،سیستم
عمل حفاظت در برابر اضافه جریان را انجام داده و از ادامه کار
الکتروپمپ جلوگیری بهعمل میآورد .در این وضعیت ،الکتروپمپ
از حالت  Onبه  Offتغییر حالت داده ،جریانهای مصرفی صفر
شده و چراغهای سیگنال به رنگ قرمز مربوط به خطای ایجاد
شده در کادر  Statusچاه که شامل S- ،R-Current Fault
 Current Faultو  T-Current Faultاست روشن خواهد شد .شکل
 17نحوه حفاظت و عملکرد سیستم در حالت  Reality Modeرا
نشان میدهد.

حفاظت در برابر اضافه جریان صورت خواهدگرفت .بهعلت اینکه
میزان جریان مصرفی باالتر از میزان تعریف شده است سیستم،
این روند را یک نوع اضافه جریان بهحساب آورده و در برابر آن
عکسالعمل نشان میدهد .در کادر  Pumpچراغ سیگنال R-
 Current Faultبه رنگ قرمز درآمده و الکتروپمپ از مدار خارج
میشود .شکل  15چگونگی عملکرد سیستم حفاظت در برابر
ایجاد خطای اضافه جریان در حالت  Simulation Modeرا نمایش
میدهد.

شکل  -15خطای اضافه جریان در Simulation Mode
Reality Mode -2-3-5

در حالت خطای واقعی اضافه جریان و بررسی صحت عملکرد
الگوریتم پیشنهادی ،باید روشی بهکار برده شود تا بتوان از طریق
آن یک نوع خطای واقعی ایجاد کرد و با تغییرات جریان ،واکنش
سیستم را نسبت به آن مشاهده کرد .بههمین دلیل اقدام به
تغییرات آب دهی الکتروپمپ ازطریق ایجاد تغییرات در شیر
خروجی الکتروپمپ شد .با کمکردن شیر خروجی و کم کردن دبی
چاه ،میزان جریان مصرفی را به زیر  40آمپر کاهش داده و در
کادر مربوط به تعیین محدوده جریانها ،حداکثر جریان مصرفی
در محدوده  40آمپر قرار داده شد .در اینحالت الکتروپمپ با
کاهش آبدهی میزان جریان مصرفی کمتری داشته و چون در
محدوده کمتر از محدوده تعیینشده است همچنان بهکار خود
ادامه خواهد داد .شکل  16میزان مصارف جریان الکتروپمپ در
کادر Pump- Power Meterو محدوده جریان تعریف شده برای
فازهای  S ،Rو  Tدر کادر  Statusرا نمایش میدهد.
در ادامه و برای ایجاد یک اضافه جریان و بررسی عملکرد
سیستم پیشنهادی ،اقدام به بازکردن شیر خروجی الکتروپمپ
نموده که بهتدریج و با بازشدن هرچه بیشتر شیر میزان آبدهی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شکل  -16تعریف محدوده جریان در Reality Mode

شکل  -17عملکرد حفاظتی سیستم اسکادا در حالت Reality
Mode

در پایان باید اشاره کرد که اگرچه برنامه حفاظت طراحی شده
پیشنهادی ازنظر عملکرد مشابه با رلههای حفاظتی مرسوم عمل
73

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1401

حفاظت الکتروپمپهای گریز از مرکز و شناور در صنعت آب به کمک اسکادا

 راهاندازی از راه دور الکتروپمپ چاهها و ایستگاههای پمپاژ
بهعلت بٌعد مسافت؛

مینماید ،اما در روش پیشنهادی شناسایی خطا از طریق عملکرد
رلهها نبوده و برنامه نوشته شده در محیط  IsaGrafنوع خطای
رخ داده را تشخیص داده و عکسالعمل مناسب را از خود نشان
میدهد .با وجود یکسان بودن اساس عملکرد هر دو روش،
مشکالت موجود در سختافزارهای حفاظتی مرسوم همچون
کاهش حساسیت ،پایان عمر مفید و یا خطاهای عملکرد باعث
شده که سیستم حفاظتی مبتنی بر اسکادا برتری قابلتوجهی
نسبت بهروشهای حفاظتی مرسوم از خود به نمایش بگذارد.
نکته مهم دیگر آنکه با وجود پیادهسازی برنامه حفاظتی از
طریق اسکادا ،دستگاههای حفاظتی و کنترلهای محلی بهروش
مرسوم در محل تابلوهای ستاره ،مثلث نصب بوده و بههیچ عنوان
حفاظت محلی (حفاظت مرسوم) از مدار خارج نمیشود .در واقع
همانطور که قبالً نیز اشاره شد حفاظت از طریق اسکادا نقش یک
مکمل حفاظتی را ایفا کرده و سایر دستگاههای حفاظتی اشاره
شده چون کنترل فاز ،کنترل بار و یا رله بیمتال در تأسیسات
موجود بوده و وظایف حفاظتی خود را انجام میدهند.
بهرهمندی از سرعت باال ،دقت و حساسیت بیشتر و باالتر بودن
قابلیت اطمینان در حفاظت الکتروپمپها از مزایای ویژه روش
حفاظت پیشنهادی مبتنی بر اسکادا نسبت بهروشهای مرسوم
است.

 کنترل سطح و حجم آب موجود در مخازن؛
 سنجش میزان فلوی آب ورودی و خروجی به مخازن و شبکه
توزیع آب؛

 کنترل فشارهای شبکه در راستای پیشگیری از شکستگیهای
شبکه توزیع و هدررفت آب؛
 باز و بسته نمودن والوهای اصلی شبکه از طریق عملگرها؛

 سنجش میزان کلر باقیمانده در مخزن و شبکه توزیع.
از همینروی با پیادهسازی سیستمهای تلهمتری و کنترل از
راه دور از طریق اسکادا ،آیتمهای فراوانی همچون موارد ذکر شده
و موارد دیگری مانند میزان دقیق ولتاژها و جریانها ،توانهای
اکتیو و راکتیو ،فرکانس و ضریب توان الکتروپمپها مورد پایش
لحظهای قرار میگیرد .با اینحال ،اگرچه اجرای زیرساختهای
اولیه برای راهاندازی سیستم اسکادا هزینههای باالیی را در بردارد،
اما با کنترل تمامی فاکتورهای ذکر شده ،کاهش هزینههای تردد،
پیشگیری از ایجاد خسارات در تأسیسات استحصال و انتقال،
ذخیرهسازی و توزیع آب و همچنین برنامه حفاظت تدوین شده
که بخشی از قابلیتهای این سیستم است ،عالوهبر اینکه
صرفهجوییهای اقتصادی فراوانی ایجاد میشود ،با گذشت زمان
بازگشت سرمایه قابلتوجهی نیز بهدست خواهد آمد .در نتیجه
سیستم تلهمتری و کنترل از راه دور ،رضایتمندی مشترکین در
آبرسانی بدون وقفه ،کنترل کیفیت آب ،پیشگیری از باالرفتن
فشار در شبکه و جلوگیری از شکستگیها و عدمقطع و هدررفت
آب را نیز حاصل خواهد نمود .شایان ذکر است که گزارشهای
ارائه شده از سوی شرکتهای آب و فاضالب کشور که از این
سیستمهای تلهمتری در تأسیسات خود استفاده نمودهاند بیانگر
اثربخشی استفاده از اسکادا در مدیریت بحران و کاهش هزینهها،
افزایش بهرهوری و افزایش میزان رضایتمندی مشترکین در این
صنعت بوده است (کالنتری و همکاران.)1393 ،
مسئله قابلتأمل دیگر آنکه با پیشرفت تکنولوژی و ساخت
دستگاههای مدرن در راهاندازی انواع الکتروپمپ مانند سافت
استارترها و درایوها ،بسیاری از مشکالت درخصوص راهاندازی،
حفاظت و پیشگیری از آسیبدیدگی و خسارات حلشده و
میتوان با بهرهگیری از این دستگاهها در بسیاری از هزینهها
صرفهجویی نمود .اما باتوجه بهوجود تعداد باالی الکتروپمپهای
شناور و گریز از مرکز در صنعت آب و فاضالب ،نصب چنین
دستگاههایی هزینههای زیادی را بر شرکتها تحمیل مینماید.
عالوهبر آن ،راهاندازی با دستگاههای راهانداز نرم همچون سافت

 -4-5بررسی جنبه اقتصادی روش پیشنهادی
در گذشته و بهعلت گستردگی تأسیسات آب و فاضالب و نبود
سیستمهای مدرن امروزی ،فعالیتهای شرکتهای آب و فاضالب
که بهنوعی آبرسانی به مردم است ،با مشکالت فراوانی همراه بوده
است .اما با اجرای این سیستمها تقریباً بخش عمدهای از این
مشکالت رفع شده است .بهعنوان مثال برای پایش حجم آب
موجود در مخزن برای پیشگیری از به کف رسیدن یا جلوگیری از
سرریز ،مخزن مربوطه باید ساعت به ساعت توسط نگهبان بررسی
و نتایج گزارش میشد .چنانچه حجم آب مخزن کاهش یا افزایش
مییافت ،مسئول سرکشی و کنترل چاهها باید به محل چاه که
معموالً کیلومترها از مخزن و منطقه شهری فاصله دارد اعزام و
اقدام به روشن یا خاموش کردن چاه مینمود .از طرف دیگر بروز
مشکالتی همچون بدی آب و هوا ،بارشهای سنگین برف و باران
و قطع مکرر شبکه توزیع برق ،گاهی باعث عدم امکان دسترسی
به محل چاه و عدم راهاندازی آن و در نتیجه کمبود آب در مخزن
میشد .در حقیقت نیازهای اساسی همچون موارد زیر نیاز به
تلهمتری و کنترل از راه دور تأسیسات آب و فاضالب را بیش از
پیش نمایان ساخته است:
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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رضا خلجی و محسن جنتی

از این خطاها به تفکیک مورد بررسی قرارگرفته و علل ایجاد
هرکدام از خطاها ،نحوه پیشگیری از آنها و نحوه حفاظت از طریق
سیستم اسکادا مورد ارزیابی قرارگرفت .بررسی نتایج عملی
بهدست آمده از اجرای روش پیشنهادی در آب و فاضالب استان
چهارمحال و بختیاری نشان میدهد که برنامه حفاظتی
پیشنهادی میتواند کمک قابلتوجهی در جهت جلوگیری از
خارجشدن الکتروپمپهای صنعت آب و فاضالب از چرخه
استحصال آب شرب نموده و از مشکالت اجتماعی احتمالی ناشی
از قطع آب مشترکین و نارضایتیهای حاصل از آن نیز پیشگیری
نماید .از دیگر نتایج سیستم حفاظت پیشنهادی مبتنی بر اسکادا
کاهش رفت و آمدها ،کاهش بازدیدهای دورهای تجهیزات
حفاظتی الکتروپمپها و تأسیسات ،سرعت عیبیابی الکتروپمپها
و در نتیجه سرعت عمل در بازگرداندن الکتروپمپها به مدار
بهرهبرداری است.

استارترها یا درایوها در برخی مکانها مانند ایستگاههای پمپاژ (که
در آن گاهی چندین پمپ سانتریفیوژ برای انتقال آب از یک مخزن
بین راهی بهیک مخزن ذخیره درحال کار هستند) ،منجر به نصب
حدود  8تا  10سافت استارتر یا درایو میشود .این مسئله باعث
باالرفتن هزینههای بهرهبرداری میشود .از طرفی بهکارگیری این
راهاندازها نیز شرایط نگهداری خاص خود را میطلبد .لذا باتوجه
بهوجود زیرساخت اجرا شده از طریق اسکادا ،نصب سافت
استارترها در کنار سیستم اسکادای موجود توجیه اقتصادی
مناسبی ندارد .از همینروی ،تدوین و پیادهسازی برنامه حفاظتی
پیشنهادی در یک شرکت آب و فاضالب که زیرساخت اسکادا
داشته باشد ،هزینه و بار مالی چندانی ایجاد نکرده و میتواند با
کمترین هزینه بسیاری از فاکتورهایی که یک دستگاه راهانداز نرم
کنترل میکند را مورد پایش قرار دهد .میتوان تنها برتری راهانداز
نرم در مقایسه با راهاندازهای مرسوم که تابلوهای ستاره مثلث
هستند را عدم وجود ضربه تبدیل از حالت ستاره به مثلث در
الکتروپمپ عنوان کرد .در واقع راهانداز نرم تنها خدمات مطلوبی
در جهت راهاندازی الکتروپمپ و کنترل مقادیر مربوط به همان
فرآیند را انجام میدهد و در اینصورت سایر امکاناتی که از طریق
اسکادا در حال ارائه است در دسترس نخواهد بود .البته باید اشاره
کرد که استفاده از راهاندازهای نرم در برخی روستاها یا شهرهایی
که فاقد سیستم اجرا شده از طریق اسکادا بوده و تعداد چاهها یا
ایستگاههای پمپاژ آنها به تعداد محدودی باشد ،مقرون بهصرفه
خواهد بود .اما در تأسیسات آب شهری که از بستر اسکادا بهرهمند
هستند و تعداد چاهها و ایستگاههای آنها زیاد است ،اضافهکردن
راهاندازهای نرم در کنار اسکادا چندان مقرون بهصرفه نخواهد بود.

 -7سپاسگزاری
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از مسئوالن شرکت آب
و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری برای فراهمکردن
زیرساخت الزم برای پیادهسازی عملی روش پیشنهادی خود را
بهعمل میآورند.
 -8پینوشتها
)1- Master Terminal Units (MTU
)2- Remote Terminal Unit (RTU
)3- Programmable Logic Controller (PLC
)4- Phase Controller Fault (PCF
)5- General Fault (GF
)6- Over Current Fault (OCF
)7- Uninterruptible Power Supply (UPS

 -6نتیجهگیری
خسارات ایجاد شده در اثر عدم حفاظت صحیح و بهموقع در جهت
حفاظت الکتروپمپهای گریز از مرکز و شناور در صنعت آب و
فاضالب عالوهبر اینکه باعث ایجاد هزینههای زیادی از لحاظ مالی
میشود تبعات اجتماعی فراوانی از جمله قطعی آب و نارضایتی
مشترکین را نیز بهدنبال خواهد داشت .از اینرو در این مقاله یک
روش حفاظتی مبتنی بر اسکادا برای حفاظت انواع الکتروپمپهای
سطحی و شناور در برابر عمده خطاهایی که ممکن است بیشترین
تعداد رخداد را در طول کارکرد یک الکتروپمپ بهوجود آورده و
باعث آسیبدیدگی آن شود پیشنهاد شد .عمده این خطاها
درخصوص عدم تعادل ولتاژ ورودی ،خارج شدن الکتروپمپ از
حالت کار نرمال و خطای اضافه جریان بود .در این مقاله هر کدام
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مصاحبه
میدانید؟
 مهمترین مشکلی که در زمینه آب وجود دارد مسئلهورشکستگی آب است که دیگر از مرز بحران گذشته است ،دلیل
اصلی آنهم برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی است که نهتنها
کشور را با بحران روبرو میکند بلکه مسائل جنبی و پیامدهای آن
که مخصوصا فرونشست خاک است بهشدت افزایش مییابد
(همین االن هم در خیلی از محلها ظاهر شده و بیشتر هم خواهد
شد) .بنابراین بزرگترین معضلی که من فکر میکنم وجود دارد
بحث عدم مدیریت منابع آب زیرزمینی است .در بخش فاضالب
هم نظر من این است که در محلهایی که زمین قابلیت تصفیه
فاضالب را دارد و نفوذپذیری مناسبی دارد ،احداث تاسیسات
گرانقیمت جمعآوری و تصفیه فاضالب باید خیلی سنجیده و با
بررسیهای جانبه صورتگیرد که متاسفانه این کار کمتر انجام
می شود.

جناب آقای دکتر علی اکبر عظیمی
عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه تهران
و پیشکسوت برگزیده سال 1401
* لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق علمی و کاری خود
ارائه فرمایید.

* بهنظر شما آیا طرحهای پر هزینهای که این روزها در

 با عرض سالم .من تحصیالت لیسانس ،فوق لیسانس و دکتریخود را در دانشگاههای شیراز ،تهران و لیدز انگلیس در امور مربوط
به آب تمام کردم .لیسانسم مهندسی آبیاری ،فوق لیسانسم
مهندسی بهداشت (مهندسی بهسازی) و دکتری در رشته تصفیه
فاضالب درس خواندهام.

برنامه وزارت نیرو قرارگرفته از جمله انتقال آب بین
حوضهای ،شیرینسازی آب دریا و انتقال به فالت مرکزی و
آبهای ژرف ،جزو اولویتهای اصلی امروز این حوزه
هستند؟
 جواب سوال شما خیلی پیچیده است .در مورد انتقال آببینحوضهای که فرمودید بیش از هر چیزی باید به تجارب سایر
کشورها نگاه کنیم که تعداد پروژههایی که با شکست مواجه شده
است کم نیست .در کشورهای مختلف از امریکا و چین و استرالیا
و کره جنوبی متاسفانه آمار شکست این پروژهها باال است .بنابراین
باید با احتیاط بهاین مسائل نگاه کرد و مهمترین عاملی که در این
مورد مهم است بررسی اثرات محیطزیستی این فعالیتها است.
بهعبارت دیگر باید دید وقتی که قصد داریم آب را از یک حوضه
به حوضه دیگر منتقل کنیم ،ببینیم که در مبدا و مقصد چه
مشکالت محیطزیستی ایجاد میکند و کاری کنیم که تا حد
امکان این معضالت به حداقل برسد و بهقول فرنگیها mitigate
شود .اما این کار پیچیدهای است و در مجموع من فکر میکنم که
در شرایط فعلی مملکت ما شاید در اولویت نباشد ،تا آنجاییکه
تجربه و اطالعاتی که در اختیار من است نشان میدهد .در مورد
آبهای ژرف حرف و حدیث زیاد است .مورد اول اینکه مشخص
نیست حجم آب ژرفی که ما میتوانیم برداشت کنیم چقدر است
و اگر االن شروع به برداشت این آبها کنیم چه زمانی تمام
میشود .در مورد کیفیت آن هم همینطور اطالعات دقیقی وجود
ندارد .آنچه که مسلم است امکان دارد این آبها ازنظر
رادیواکتیویته (بهخاطر رادون) درواقع مواد رادیواکتیو داشته باشد

* مهمترین دستاورد یا فعالیت جنابعالی در حوزه آب و
فاضالب چه بوده است؟
 بنده بیش از سی و چندسال در دانشگاههای مختلف تدریسداشتم که محل اصلی من دانشکده محیطزیست دانشگاه تهران
بوده اما هیچوقت فقط به دانشگاه اکتفا نکردم و همیشه در بخش
اجرایی هم فعال بودم ،هم در دستگاه دولتی یعنی وزارت نیرو و
قبال در وزارت جهاد سازندگی که کارهای آب و فاضالب روستایی
را انجام میداد و همینطور در امور مربوط به مهندسی مشاور.
عمده فعالیتم بیشتر در بخش تصفیه فاضالب بوده و این افتخار
را داشتم که بیش از  15سال در کمیته -5الف طرح استاندارد
صنعت آب کشور در خدمت اساتید شاگردی و برای استاندارد
کردن تاسیسات فاضالبی کشور کمک کنم .البته حاال در همین
زمینه یکی دو پیشنویس استاندارد نوشتم و چندین کتاب و
گزارش فنی و مقاله علمی که عموما در زمینه تصفیه آب و
مخصوصا فاضالب است.
* با توجه به سوابق تحقیقاتی جنابعالی ،مهمترین
چالشهای پیشرو در حوزه آب و فاضالب کشور را چه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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و ازنظر دما که صددرصد باال است معموال دمای باالی 80-70
درجه سلسیوس دارد .شوری می تواند یکی دیگر از دالیل اینجور
آبها باشد ،چون این آبها تا نفوذ کردهاند به عمق خاک ،میتواند
یک بخشی از امالح حل شده را با خودش حمل کرده و پایین
ببرد .باز اگر به تجربههای بینالمللی نگاه کنیم ،در یک کشوری
مثل عربستان در سال  2000میالدی با افتخار از آبهای
ژرفشان استفاده کردند .حتی گندم صادر میکردند و االن
بهجایی رسیدند که بزرگترین وارد کننده گندم هستند ،یعنی آن
آبها تمام شده و پروژه با شکست روبرو شده .بنابراین در این
زمنیه هم باید با دقت انجام شود .همچنین برداشت از آبهای
ژرف میتواند فرونشست خاک را تشدید کند که مسئله خیلی
مهمی است و االن در جاهایی از ایران این ماجرا شروع شده .در
بخشهایی از استانهای فارس ،اصفهان ،حتی تهران ما این مشکل
را داریم .بنابراین با اینکار از ایننظر هم (که همه اینها بر
میگردد به همان نکته اول که گفتم و بررسی اثرات محیطزیستی
انجام این روندها است).

دغدغههایی در میان مردم وجود دارد؟ برای اطمینان
یافتن مردم از ایمنی و کیفیت آب چه اقداماتی باید انجام
شود؟
 باز بستگی به محل دارد .مثال در شهر تهران اینطور که آمارگفته بهطور متوسط بیش از  30درصد آب شرب که برای مصارف
خانگی و آشامیدن استفاده میشود از آب زیرزمینی تامین
میشود .آب زیرزمینی هم با توجه به اینکه تهران بیش از 250
سال است که پایتخت بوده و سیستم فاضالب نداشته و در 70
سال اخیر فاضالب را در چاههای جذبی وارد کردند .شما موقعی
که فاضالب را وارد زمین میکنید ،عمده چیزی که میتواند امالح
آن را بگیرد خاک رس است و خاک رس بار منفی دارد .بنابراین
عناصری که بار منفی دارند ،مثل نیترات و کلراید ،اینها بهراحتی
به آب زیرزمینی نفوذ پیدا میکنند و بهتدریج باال میروند .بهخاطر
همین بیشتر مناطق تهران نیترات باالیی دارد و موقعی که
میخواهند این مشکل را حل کنند درواقع از طریق رقیقسازی
بهوسیله اختالط آب سطحی و زیرزمینی انجام میشود که درواقع
نمیشود و نمیتواند مسئله کیفیت آب را برای همیشه حل کند.
بهخاطر همین آبی که در اختیار مردم قرار میگیرد بهنظر من آب
آشامیدنی سالمی نیست ،در خیلی از جاها از جمله شهر تهران.
این تنها چارهاش این است که آب اشامیدنی را از آب بهداشتی
جدا کنیم و آب آشامیدنی سالم که اگر الزم باشد بعدا توضیح
خواهم داد در اختیار مردم قرار دهیم.

* بهچه دلیل در موضوع مدیریت تقاضا آنچنان که باید
موفق نبودهایم و مسئولین بیشتر به طرحهای پرهزینه
تامین آب عالقهمند هستند؟
 متاسفانه از تکنولوژی نصفه و نیمه استفاده میکنیم .ببینیدبخش اعظم مصرف آب ما در بخش کشاورزی است .این البته
بستگی به استان دارد .مثال در تهران با توجه به اینکه بیشتر
مصرفی که داریم آب شرب است .شاید این عدد درستی نباشد،
اما در سطح کشور میگویند  90درصد اما بین  70تا  90درصد
در سطح کشور مثل بقیه دنیا در بخش کشاورزی مصرف میشود
و ما در بخش کشاورزی بهراحتی میتوانیم از پمپهایی که آب را
از عمق چندصد متری زمین میآورد استفاده کنیم .ولی این آبها
آن موقع که آوردیم به سطح زمین ،با سیستمهای آبیاری سنتی
از آن استفاده میکنیم .یعنی سیستمی که حداقل  90-85درصد
آبها تلف میشود و در اختیار گیاه قرار نمیگیرد .بنابراین ازنظر
برداشت آب از سفره زیرزمینی تکنولوژی را درست بهکار گرفتیم،
اما در مصرف آب خیلی بد عمل می کنیم .یعنی الزم است که در
زمینههای سیستمهای نوین آبیاری و همچنین در بخش آموزش
مصرفکنندگان آب در بخش صنعت و شرب و بهویژه کشاورزی
خیلی کار کنیم .آموزش مصرفکننده هم بسیار مهم است که باید
به آن توجه شود و باید به شیوهای عمل شود که تا حد امکان
بازده مصرف آب بهحد بهینه خود برسد.

* نظر شما در مورد روند گسترش اجرای طرحهای شبکه
جمعآوری فاضالب و تصفیهخانه فاضالب در کشور
چیست؟ عواملی اصلی روند کند گسترش زیرساختهای
مرتبط با فاضالب را چه میدانید؟
 در بخش فاضالب حرف و حدیث زیاد است .آنچه که قبالخدمتتان عرض کردم ،ما از ظرفیت زمین برای تصفیه فاضالب
باید درست استفاده کنیم و ببینیم آن منابع آب زیرزمینی که
اطراف است در چه بخشی میخواهد به مصرف برسد؟ آیا در بخش
کشاورزی استفاده میشود یا مثال در آب شرب یا آب صنعتی .اگر
آب زیرزمینی ما در عمق نسبتا عمیقی قرار دارد که در شهر تهران
مثال در بخش وسیعی اینطور است ،اجرای شبکه فاضالب باید
قدرت تصفیه فاضالب توسط خاک بهدقت بررسی شود و متناسب
با استفادهای که میخواهیم از منابع آب بکنیم ،برای آن
برنامهریزی کنیم .نکته بعدی سیستمهای متمرکز تصفیه فاضالب
است که ما بهشدت داریم به آن سمت میرویم که میتواند ازنظر
اقتصادی و فنی ما را دچار چالش کند .ازنظر اقتصادی قسمت

* چرا همواره درخصوص کیفیت آب تامین شده
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دور هستم متاسفانه .ولی یک واقعیت کلی این است که جای
تحقیق دانشگاه است و همه جای دنیا کارهای تحقیقاتی را
دانشگاه انجام میدهد تا سازمانهای اجرایی و رابطه دانشگاه و
صنعت که سالها است صحبت آن میشود درواقع گرهگشای
مشکل هست .یعنی بهعبارت دیگر صنعت با یک مشکالت
کاربردی در هر زمینهای که در بحث ما مربوط به آب و فاضالب
است باید با دانشگاه در میان بگذارد .دانشگاه محل تحقیق است،
دانشگاه محل آموزش است .اگر دستگاه اجرایی خودش بخواهد
مستقیما وارد کار تحقیقاتی شود بهنظر من یک دیوار کنار دیوار
دانشگاه ساخته میشود که نمیتواند موفق باشد چون امکانات و
ظرفیتی که دانشگاه و دانشگاهیان دارند در بخش صنعت یا
دستگاههای اجرایی وجود ندارد .بنابراین کار را باید به کاردانش
واگذار کرد .کار تحقیق در دانشگاه و کار اجرا در دستگاه اجرا و
موسسات تحقیقاتی وابسته به دانشگاه.

عمده اجرای شبکه تصفیه فاضالب در بخش جمعآوری است و
بخش تصفیهخانه قیمت کمتری دارد .اما موقعی که سیستم
غیرمتمرکز را اجرا کنیم ،درواقع در بخش جمعآوری فاضالب
صرفهجویی کردیم .از آنطرف وقتی سیستم غیرمتمرکز استفاده
میکنیم ،براساس نیازی که متناسب با استفاده مجدد از فاضالب
داریم ،میتوانیم در هر منطقهای بهطور جداگانه دریچه تصفیه
فاضالب را مشخص کنیم .همینطور چون اکثر شهرهای کشور ما
در معرض خطر زلزله است سیستمهای متمرکز از ایننظر هم
مشکل دارد .چرا که فرض بفرمایید در شهری مثل تهران که ما
فقط تعداد محدودی تصفیهکننده فاضالب و تونلهای بزرگ برای
انتقال فاضالب داریم ،اگر اینها دچار مشکل شوند دچار بحران
خواهیم شد .بنابراین از ایننظر هم الزم است از سیستمهای
غیرمتمرکز استفاده کنیم تا تصفیه فاضالب انجام شود.
* چرا طرحهای مربوط به بازیافت آب ،بازچرخانی و
استفاده مجدد علیرغم نیازها و تاکیدات موجود در این

* بهنظر شما دستگاههای اجرایی ازجمله شرکتهای آب و

حوزه ،هنوز فراگیر نشده است؟

فاضالب چه ارتباط ارگانیکی با دانشگاه داشتهاند؟ چهقدر

 ما تا زمانی که آب طبیعی در اختیار داریم کمتر به فکر استفادهمجدد از آبهایی که یکبار استفاده شده خواهیم بود .یعنی
سادهترین کار همین است که از آبهای موجود یکبار استفاده
کنیم .ولی این برای وضعیتی که در کشور ما هست و ما بهشدت
با کمبود آب مواجه هستیم کار اشتباهی هست .یعنی تا آنجایی
که میشود ما باید از آبهای موجود برنامهریزی کنیم که چندبار
استفاده شود .یعنی استفاده اول تا جاییکه میشود آب شرب
باشد و همین آب شرب زمانی که تبدیل شد به فاضالب باید با
یک تصفیه سادهای بشود در بخش کشاورزی استفادهاش کرد و با
تصفیه پیشرفتهتر در بخشهای دیگر مثل بخش صنعت هم
میشود استفاده کرد .برای همین الزم است که ما برای استفاده
چندباره از آب برنامهریزی کنیم و با توجه به امکانات و
تکنولوژیهایی که االن موجود است بهراحتی میتواند اینکار
انجام شود و تا زمانی که بهاین سمت نرفتیم این مشکالت باقی
خواهد ماند.

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؟
 همانطور که عرض کردم من اطالع دقیقی از وضعیت فعلیندارم .اما تا آنجایی که اطالعات من در گذشته است متاسفانه
باید بگویم ارتباط ضعیف بوده و حاال خیلی از مسئولین اجرایی
مملکت ما دانشگاه و دانشگاهیها را بهعنوان کسانی که کار
کاربردی بلد هستند نمیپذیرند .ولی واقعیت این است که این
رابطه بین صنعت و دانشگاه یک مسئله مهمی است که در
کشورهای پیشرفته دنیا به آن توجه شده و صنعت باید آن بخش
مشکالتش را که نیاز به تحقیق دارد ازطریق دانشگاه انجام بدهد.
دانشگاه هم باید از آن حالت تئوری بحث کردن خارج شود و به
کارهای کاربردی بپردازد .بحث مهمی که مربوط به دانشگاه است
بحث  R&Dیا همان تحقیق و توسعه است که در دنیا یک  Tهم
به آن اضافه کردهاند که یعنی تحقیق و تکنولوژی و توسعه است
که این درواقع میتواند مشکلگشای بسیاری از مشکالت در
کشورهای درحال پیشرفت بشود .برای این الزم است کارهای
تحقیقاتی کاربردی انجام بشود و هر کاری که انجام میشود
براساس تحقیق و توسعه باشد .ببینید ما االن اولین تاسیسات
فاضالبی که در ایران انجام شده تا جایی که من اطالع دارم حدود
 70سال پیش در یک بخشی از تهران بوده ،ولی هنوز که هنوز

* 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؟
 اطالع دقیقی ندارم ،چون االن چندین سال است که از ایراننشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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کارشناسانی که در این بخش فعال هستند میطلبد.

است ما برای طراحی تاسیسات فاضالبمان از داده های کتب
خارجی استفاده میکنیم و در این  70سال کارهای تحقیق و
توسعه را بهدرستی انجام ندادیم و دادهها را متناسب با شرایطی
که در کشور خودمان است .همه تاکید من روی تحقیق و توسعه
است و کاربردی شدن تحقیقات دانشگاه .دانشگاه هم درست است
که باید در مسیر علم دنیا عمل کند اما برای کشورهای درحال
توسعه اگر تمام هم و غممان را هم بگذاریم روی قله علم دنیا ،از
مشکالتمان دور می شویم .تحقیقات و توسعه باید قسمت اعظمش
در خدمت حل مشکالت جاری جامعهمان باشد .خیلی از مشکالت
شاید در جاهای دیگر دنیا چندین سال است که حل شده ولی ما
هنوز پشت آنها هستیم و راهحلهای بومی باید برای آن پیدا
کنیم .راهحلهایی که متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی
کشور ما است .بنابراین الزم است که در واقع در این زمینهها کار
تحقیق و توسعه انجام شود و بهجایی برسیم که ما هر کاری
میخواهیم انجام دهیم متناسب با شرایط طبیعی ،اقلیمی،
اجتماعی و سیاسی کشور باشد.

* از آنجا که جنابعالی در همایش سال  1400انجمن
بهعنوان پیشکسوت نمونه برگزیده شده و مورد تقدیر قرار
گرفتید ،لطفا تاثیر اینگونه برنامههای انجمن در تقدیر از
پیشکسوتان ،پایاننامههای برتر ،مقاالت برتر و غیره را
بیان فرمایید.
 من خیلی ممنونم که من را انتخاب کردند .بههیچ وجه بندهخودم را شایسته پیشکسوتی و تقدیر نمیدانم و این لطف دوستان
بوده .ولی در کل بسیار میتواند موثر باشد قدردانی از کسانی که
قبال دست اندرکار بودند میتواند مشوق کسانی باشد که االن
دست اندرکار هستند .بنابراین هرنوع کاری که در این زمینهها
انجام شود میتواند موثر واقع شود.
* با توجه به اینکه جنابعالی در دوره اول ،عضو هیئت
تحریریه این نشریه علمی (که وابسته به انجمن آب و
فاضالب ایران است) بودید نظر خود را در رابطه با این
نشریه بیان کنید .آیا این نشریه توانسته است به رسالت

* چگونه میتوان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات

خود برای ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت دست یابد؟

دانشگاهها کمك کرد؟ آیا زیرساختهای الزم برای انجام

 جواب این سوال را قبال در بحث تحقیق و توسعه عرض کردم وارتباط بین صنعت و دانشگاه .اگر صنعت و دستگاههای اجرایی
مشکالتی که دارند را با دانشگاه در میان بگذارند و دانشگاه را وارد
کارهای تحقیق و توسعه کنند بسیاری از این مشکالت حل
میشود .تنها راه چاره ارتباط و هماهنگی نزدیک بین صنعت و
دانشگاه است ،به این شکل که صنعت اعتقاد داشته باشد دانشگاه
محل تحقیق است و دانشگاه هم برود به سمتی که بتواند کارهای
تحقیق و توسعه برای حل مشکالت جاری مملکت را انجام دهد.

 نشریات علمی کارشان جمعآوری اطالعات عمومی از محققینو کسانی که دست اندرکار تحقیق هستند و ارائه آن به مخاطبینی
است که نیازمند بهآن هستند و کارشان جمعآوری و نشر اطالعات
است .چون خود نویسنده توانایی انعکاس نظراتش را ندارد.
بنابراین نشریه درواقع وظیفه اصلیاش جمعآوری اطالعات است
از محققین و در اختیار گذاشتن کسانی که بهآن نیاز دارند .در
این زمینه با توجه به اینکه نشریات تخصصی ما در زمینه آب و
فاضالب محدود هستند ،در کشور ما این نشریه میتواند نقش
موثری داشته باشد .تا آنجایی که من اطالع دارم در حالحاضر
نقش خودش را خوب ایفا کرده .منتها عرض کردم کار آنقدر
گسترده است که باید برایش برنامهریزی بیشتری صورتگیرد و
این نشریه جایگاه خودش را ازنظر تعداد مخاطبین و ازنظر منبع
قرارگرفتن برای سایر نشریات تا جاییکه ممکن است افزایش دهد.

میدانید؟

* با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیهای

تحقیقات کاربردی مانند دادههای واقعی در کشور فراهم
است؟

* نقش و جایگاه انجمن آب و فاضالب ایران را در توسعه و
رشد علوم و صنعت آب و فاضالب کشور در چه حد
 همه دنیا NGOها نقش بسیار موثری دارند هم در آگاه کردنمردم و هم در قبول مسئولیت از طریق حاکمیت و دستگاههای
اجرایی .این انجمن هم میتواند اینطور نقشی داشته باشد با
باالبردن دانش و آگاهی عمومی و همچنین مطالبه از دستگاههای
حاکمیتی در این زمینه نقش خودش را ایفا کند که تا اکنون هم
داشته .منتها کار خیلی بزرگ است و حمایتهای بیشتری از طرف
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

برای دانشگاهها ،وزارت نیرو و صنعت آب و فاضالب برای
بهرهگیری از توان انجمن را دارید؟
 این انجمن عمده اعضایش کارشناسان ،اعضای هیئت علمی ومتخصصین این رشته هستند و وجودشان میتواند بسیار موثر
واقع شود .حاال چه دستگاه علمی ،چه دانشگاه ،باید قدر این
تشکیالت را بداند و در حد توان کمک کنند که اینجور انجمنها
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است .بر این مسئله تاکید میکنم و امیدوارم در دستور کار انجمن
قرار گیرد .باز اگر درباره جزییات این طرح سوالی بود بنده بعدا
در خدمت شما خواهم بود.

که بیشتر نگران درواقع مشکالت مردم هستند تقویت شود .بهنظر
من میتواند نقش بسیار مهم و سازندهای داشته باشد که تا االن
هم سعی شده که اینگونه باشد .منتها دستگاههای اجرایی باید
به این انجمن توجه بیشتری کنند و از ظرفیتی که دارد حداکثر
استفاده را ببرند.
* برای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب و گسترش
فعالیتهای آن چه پیشنهادی دارید؟

 ببینید عرض کردم که NGOها در تمام دنیا نقش بسیارسازندهای دارند و این انجمن هم اگر بخواهد موفق شود باید تا
جاییکه ممکن است تعداد بیشتری از اعضا را اضافه کند.
مخصوصا از دانشگاهیان که در این زمینه متخصص هستند یا
کارشناسانی که در بازار آزاد کار میکنند باید تا حد امکان جذب
کرد و میدان داد و به شکلهای مختلف کاری کرد که حداکثر
توان علمیشان را در اختیار انجمن قرار دهند .به این ترتیب
سرمایهای که انجمن پیدا میکند بتواند مشکالت جاری آب و
فاضالب را حل کند.
* اگر موردی ناگفته مانده است لطفا بیان فرمائید.

 بسیار ممنونم .من یک مطلبی که بارها قبال گفتم و میخواهمیکبار دیگر تکرار کنم ،ما اگر بخواهیم مشکالت آب و فاضالب را
در بخش آب شرب حل کنیم (در بخش کشاورزی که تکلیف
روشن است که بحث استفاده بهینه از آب است با استفاده از
فناوریهای جدیدی که در بحث آبیاری هست و باالبردن راندمان
در بخش کشاورزی که تا حدی برای آن سرمایهگذاری شده ولی
خیلی بیشتر باید انجام شود) ،باید آب اشامیدنی از آب بهداشتی
جدا شود چون  95-90درصد آب مصرفی ما آب بهداشتی است
و کمتر از  5درصد مصرف شرب دارد .شما وقتی بخواهید 100
درصد را با کیفیت آب شرب تامین کنید هم عمال غیرممکن است
و هم هزینه باالیی دارد .ولی اگر بخواهیم کمتر از  5درصد آب را
که بهعنوان آب شرب استفاده میشود بتوانیم به درجه اعالی
خودش برسانیم و با استانداردهای دنیا تطبیق دهیم ،هزینه بسیار
کمتری دارد .االن در مورد همین تهران بهنظر من ما همین شبکه
موجود توزیع آب را بهعنوان آب بهداشتی اعالم کنیم و در
گذرگاههای مختلف ستونهای تصفیه آب قرار بدهیم .این
ستونها ورودیشان همین آب موجود در شبکه توزیع آب باشد
و آب خروجی ستونها که با قیمت نسبتا مناسبی قابل تامین
است در اختیار مردم قرار گیرد .بنابراین راه چاره این است که تا
جاییکه ممکن است آب آشامیدنی را از آب بهداشتی جدا کنیم
و اینکار در بعضی شهرهای ایران مخصوصا شهر تهران کامال نیاز
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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میزگرد
نشست تخصصی نمکزدایی آبهای شور و بازیافت آب بهعنوان منابع راهبردی در مقابله با تنش آبی کشور:
از واقعیت تا حقیقت
(سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت 9 ،تا  11آذرماه  ،1400دانشگاه تهران)
اعضای نشست:
دکتر عباس اکبرزاده (عضو هیئت علمی و مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضالب ،موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و مدیر جلسه)
دکتر بنفشه زهرایی (دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی)
آقای مهندس حمیدرضا کشفی (معاون راهبری و نظارت بر بهرهبرداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)
آقای دکتر محسن نصرتی (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و مشاور شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس)
آقای دکتر اصغر جهانی (مدیر گروه بهرهبرداری از پسابها و آبهای غیرمتعارف ،شرکت مدیریت منابع آب ایران)
بهبود بهرهبرداری از سیستمهای تصفیه فاضالب براساس تجارب
ذیقیمتشان در طول  ۱۸سالی که در شرکت مهندسین مشاور
مهاب قدس بودند عنوان میکنند .آقای دکتر جهانی موضوع
استفاده از آب بازیافتی را از دیدگاه شرکت مدیریت منابع آب بیان
میکنند .سخنران آخر آقای مهندس ارومیه بودند که متاسفانه
مادرشان دیشب به رحمت خدا رفتند و امروز قرار بود که مقایسه
اقتصادی فناوری نمکزدایی و بازیافت آب را ارائه کنند .از این
بابت تسلیت میگوییم خدمتشان.
من ارائه خودم را شروع میکنم .همانطور که میدانید اهمیت
بهکارگیری از آبهای نامتعارف برای کلیه کشورهایی که در واقع
در کمربندی قرارگرفتهاند که دچار کم آبی میشوند و این
پیشبینیها تا سال  ۲۰۵۰است .تنشهایی را مجبورند تحمل
کنند که اینها اثراتی هم دارد .اثرات متقابل اینها به اینصورت
است که افزایش تقاضای آب ناشی از رشد جمعیت ،مدیریت
ناکارآمد آب ،قیمتگذاری نامناسب و بهرهگیری بیش از حد
آبهای زیرزمینی است .همه این موارد مدیران کشورها را مجبور
میکنند که طرحهای مدیریتی خودشان را از حالت سنتی خارج
کنند و با گنجاندن مباحث احیای آب و استفاده مجدد در
برنامهریزیهای آتیشان کمک میکنند که این مشکل کمبود آب
به نوعی مرتفع شود .از بین تمامی ابزارهایی که بهعنوان منبع
آبهای نامتعارف معروف هستند ،بازیافت آب و نمکزدایی
بهدلیل وسعت اثری که میتوانند بر این مدیریت بگذارند بهعنوان
منابع اصلی برای نشست انتخاب شدند .هرچند که سایر منابع
مثل آب باران ،زهآب کشاورزی ،آبهای ژرف و استحصال آب از
رطوبت هم جزء مواردی هستند که در قالب آبهای نامتعارف
مطرح میشود .همینطور آبهای متعارف هم به نوبه خود در
جایگاه خودشان کشورها از آن استفاده میکنند .ولی بهدلیل
تغییرات اقلیمی وقتی اینها دستخوش تغییراتی میشوند که

دکتر اکبرزاده:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت
اساتید و متخصصین و کلیه دغدغهمندان در حوزه آب.
سپاسگزاری میکنم از دوستان و همکاران خودم در انجمن آب و
فاضالب و دانشگاه تهران که بستر الزم را برای این همایش فراهم
کردند و امیدوارم که تصمیمگیران هم در جلسه باشند یا انشااهلل
از خروجیهای این جلسه استفاده شود .بهخاطر اینکه بههرحال
اجماعی از متخصصین در این فرصت سه روزه حضور دارد که
میتوانند نقش تصمیمساز در تصمیمگیریهاشان داشته باشند.
هدف کلی از این نشست این است که جایگاه بازیافت را در کنار
نمکزدایی برای مدیریت کمبود آب مطرح کنیم و البته هرکدام
از سایر راهبردها در این حوزه در جای خودشان قابلطرح هستند.
ولی تمرکز اصلی ما در این نشست بحثی هست که در ارتباط با
آبهای غیرمتعارف ،به جایگاه بازیافت آب بیشتر میپردازیم.
بهخصوص در مقام مقایسه با بحث نمکزدایی که آنهم در جای
خودش قسمت اصلی از آبهای غیرمتعارفی هست که در مدیریت
تولید برای مقابله با شرایط بحران آب حائز اهمیت است .بدون
فوت وقت دوستان خودم را معرفی میکنم که چه عناوینی را قرار
هست در نشست ارائه کنند .خانم دکتر زهرایی سهم نمکزدایی
و بازیافت آب را در برنامه ملی سازگاری با کم آبی ارائه خواهند
نمود .جناب آقای مهندس کشفی به چالشهای موجود بر سر راه
استفاده از آبهای غیرمتعارف هم برای نمکزدایی ،هم برای
بازیافت آب میپردازند .آقای دکتر نصرتی مطالبی را در خصوص
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مقدار آنها از میانگین بلندمدت کم میشود ،کشورها را به این
فکر میاندازد که از سایر روشها برای جبران آن استفاده کنند.
این موضوع در اکثر مراجع آمده و بهطور واضح نمکزدایی و
استفاده مجدد را بهعنوان راهحلهای اساسی در کاهش شکاف
بین آب در دسترس و آب مورد نیاز مطرح میکنند .آب بازیافتی
کاربردهای مختلفی دارد که بهطور خالصه کاربرد در مصارف
شهری شامل آبیاری فضای سبز ،تفرجگاهها ،دریاچههای تفریحی
و آبنماها است .در حوزه محیطزیست افزایش آب سطحی یا شارژ
آبهای زیرزمینی ،در حوزه صنعت بیشتر در نیروگاهها برای
برجهای خنککن ولی در مقیاس کوچکتر برای کارواشها
استفاده شده است .در حوزه کشاورزی که بیشترین سهم را بهخود
اختصاص داده معموالً برای آبیاری و مقدار کمتری برای شرب
احشام استفاده میشود .در استفاده از آبهای بازیافتی حائز
اهمیت است که این منبع غیر متعارف خیلی تحت تأثیر تغییرات
اقلیم نیست و با توجه به اینکه تابع حضور جمعیت است ،هر
جایی که جمعیت حاضر باشد این منبع هم هست و میتوانیم
تصفیه کرده و از آن استفاده کنیم .بازار آن بهشدت رو به افزایش
است و اطالعاتی که در مراجع هست نشان میدهد که کشورهایی
تا سال  ۲۰۳۰تحت تنش هستند ،برنامهریزی کردند که استفاده
از بازیافت آب را بعضا تا  ۳۰درصد در برنامهریزیهایشان استفاده
کنند .ظرفیت نمکزدایی از منابع مختلف که شامل brackish
 waterو  brineو  sea waterو  wastewaterو  river waterدر
سال  ۲۰۱9برای کل جهان به نزدیک  ۱۰۰میلیون مترمکعب در
روز رسیده ،ولی عمده آبی که بهعنوان منبع استفاده میشود برای
نمکزدایی شامل  brackish waterهست .سهم بازیافت آب در
مقایسه با نمکزدایی در تأمین سایر کشورها بسیار متفاوت است
و حتی میتواند عکس هم دیگر باشر .عوامل مختلفی در این حوزه
دخیل هستند .اینکه تعداد جمعیت چقدر باشد ،دسترسی آن
کشور به آبهای دریایی چقدر باشد ،چقدر از پیشرفتگی برخوردار
باشد و یا در برنامههای توسعه کدامیک از اینها را هدفگذاری
کرده .مثال برای کشور عربستان با اختالف خیلی زیادی
نمکزدایی نسبت به  treated wastewaterدر سال  ۲۰۱۰بوده
ولی در سال  ۲۰۲۱این اختالف بسیار کمتر شده .کشور امارات
هم همینطور .برنامهای که االن دارد که تا  ۲۰۳۰هست ،این
هست که حتی یک قطره آب را بدون اینکه بازیافت بکند اجازه
ندهد ازدست برود .ولی هدفگذاری اصلیش برای آبیاری هست.
برنامه افزایش استفاده از فاضالب تصفیهشده و جایگزین کردن
آن بهجای  groundwaterکه در سال  ۲۰۱۷سهمش باالتر بوده
ولی برنامهریزی برای ارتقای این سهم تا سال  ۲۰۳۰است .کشور
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دیگر اردن هست که از سال  ۲۰۰۰تا  ۲۰۲۰جمعیتش از  4/9تا
 ۸/۵میلیون نفر افزایش پیدا کرده است ،در این حوزه کار
مطالعاتی روی  desalination waterو  water harvestingو
 treated wastewaterانجام داده است.

کاری که کشور اردن کرده در ارتباط با استفاده از آبهای
غیرمتعارف ،آبهای غیرمتعارفی را که برنامهریزی کرده برای
استفاده ،وزندهی کرده و از دیدگاه اقتصادی ،فنی ،در دسترس
بودن ،قابل اعتماد بودن و دیدگاه محیطزیستی طبقهبندی کرده
است .در نهایت نمکزدایی و  water harvestingبیشترین امتیاز
را آورد که در برنامهریزیهای آتی از آن استفاده کنند.
با طبقهبندی شهرها و مقدار آب بازیافتی ،مشخص میشود
که هر چقدر جمعیت بیشتر باشد کاربریهای متنوعتری را برای
آب بازیافتی میتوانیم داشته باشیم .کشور استرالیا با توجه به
اینکه تراکم جمعیت کم است و کشور بزرگی است و دسترسی
به آبهای سطحی زیادی دارد ،بیشترین استفادهای که میشود
از آبهای سطحی هست و کمتر از نمکزدایی و بازیافت آب .ولی
بخش جنوبی و بخش غربی هم از نمکزداریی و هم از بازیافت
آب استفاده میشود.
در مطالعه کشور اسپانیا در حوزه رودخانه سگورا ،مالحظه
میشود که مناطقی که داخلش نمکزدایی وجود ندارد هزینه
سرمایهگذاری به ازای هر مترمکعب در روز کم است و وقتی که
از  ROو  EDRاستفاده میشود هزینه سرمایهگذاری یک دفعه
باال میرود .معموالً اینطور هست که استحصال آب بازیافتی به
مترمکعب قیمتش از نمکزدایی ارزانتر است و تاکید میکنم که
موارد استثنا هم در این زمینه وجود دارد.
اما وضعیت موجود آبهای تجدیدپذیر و فاضالب تولیدی و
نمکزدایی در ایران بهچه صورتی هست .بر اساس شاخص ما االن
در مرز تنش آبی قرار گرفتهایم که اساتید همه مستحضر هستند.
استراتژیهای مقابله ما چه میتواند باشد ،در این دو حوزه
مدیریت تولید و مدیریت مصرف .در حوزه مدیریت مصرف موارد
مختلفی هست که االن تاکید ما روی حوزههای مدیریت تولید
است .بحث استفاده از آب نامتعارف ،نمکزدایی و فاضالب تصفیه
شده است .ولی مستحضر هستید که بهینهسازی مصرف آب در
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کشاورزی هم سهم بسیار بزرگی را دارد .در اطالعاتی که بانک
جهانی گذاشته حدود  4۰درصد را در بهینهسازی مصرف آب در
کشاورزی گذاشته و استفاده از آب متعارف ،نمکزدایی و فاضالب
تصفیه شده را بهصورت مجموع حدود  ۵۰درصد درنظر گرفته و
سهم روشهای دیگر را برای توسعه حدود  ۱۰درصد درنظر گرفته
است .وضعیت کلی نمکزدایی در ایران به این صورت هست که
ما  ۸۶واحد آب شیرینکن در حال ساخت و بهرهبرداری داریم که
 ۶۵واحدش در حال بهرهبرداری هست و  ۲۱واحد از آنها در
اولویت ساخت هستند .مجموعاً ما حدود  4۲۳هزار مترمکعب در
روز در حال بهرهبرداری داریم و اگر آنهایی که در حال ساخت
هستند را اضافه کنیم یه چیزی حدود  ۵۱۵هزار مترمکعب
میرسیم .اما در حوزه تصفیه فاضالب ،با توجه به اینکه از سالها
قبل شروع شده و پوشش شهری ما حدود  ۵۲درصد ،روستایی ما
چیزی حدود  ۰/۵درصد ،تعداد تصفیهخانهها حدود  ۲۳۷واحد و
 ۵۳۱۳۰۰۰مترمکعب در روز ما ظرفیت در دست بهرهبرداری
داریم که کامالً بهعنوان یک منبع غیرمتعارف قابلیت استفاده دارد.
این یک قسمت سرمایهگذاریش انجام شده ،االن ما باید روی
قسمتی فکر کنیم که چه کاربردهایی میتوانیم از پساب این تعداد
تصفیهخانه داشته باشیم.
بحث استانداردها بسیار بحث مهمی است که فکر میکنم
آقای دکتر جهانی به آن بپردازند .استانداردهای ایران یک گرید و
چین سه گرید و ژاپن هم چند گرید دارد .عمده استانداردهای ما
در قسمت بنیادی هست ،دو استاندارد ما در قسمتهای اول
پیشرفته هست ولی در قسمت بعدی که کشورهای نسبتا پیشرفته
که بعضا توجه بیشتری داشتند به بحث استانداردها ،در قسمت
آرمانی هستند و برای تکتک NH4 ،TP ،COD ،BOD
استانداردهایی دارند که بسیار از استانداردهای کشور ما
سختگیرانهتر است که خودش به عنوان یک درایور برای استفاده
از آبهای بازیافتی مطرح است.
به چالشهای موجود در استفاده از بازیافت آب و نمکزدایی
را من خیلی نمیخواهم بپردازم .راندمان پایین تصفیهخانهها را
قرار هست که آقای دکتر نصرتی صحبت بکنند .بحثهای دیگر
را آقای مهندس کشفی مطرح میکنند .ولی آن قسمتی که تعرفه
پساب است بسیار در این حوزه حائز اهمیت است.
در حوزه چالشهای نمکزدایی هم موارد مختلفی وجود دارد
که باز هم بحث استاندارد و هم بحث توسعه بازار از مباحث مهم
هست ،همینطور بحث تجهیزات .راهکارهایی در این حوزه وجود
دارد .مهمترین کاری که دولت میتواند انجام دهد این است که
توسعه بازار انجام دهد .در انتهای نقشه راه نمکزدایی ما به یک
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مرکزی رسیدیم که احتیاج داریم با بستر دولتی وجود داشته باشد
برای نظارت بر توسعه استفاده از نمکزدایی که المانهای مختلفی
وجود دارد که حتماً باید این نظارت وجود داشته باشد .افرادی که
که در این حوزه کار کردهاند بهعنوان سرمایهگذار ،مهمترین
خواستهشان ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوزهای الزم است
که من از اینها عبور میکنم .برنامههای میانمدت و بلندمدت
استفاده از انرژیهای پاک بهصورت ترکیب  ROو  MEDهست
که از خروجیهای نقشه راه نمکزدایی به آن رسیدیم .جذب
سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی برای انجام تحقیق و توسعه
در زمینه تولید تجهیزات و بومیسازی آنها هست و اینکه ما
بتوانیم بهصورت منطقی و درست محاسبه و بهروزرسانی خسارت
محیطزیستی ناشی از توسعه سامانههای نمکزدایی را داشته
باشیم .در حوزه راهکارهای عملی برای توسعه بازیافت آب موارد
متنوعی وجود دارد که دوستان در شرکت مدیریت منابع آب و
شرکت آب و فاضالب خیلی بهتر از من میتوانند بگویند .ما باید
تصفیهخانههایمان را به جایی برسانیم که بتوانند خودکفا شوند و
به لحاظ اقتصادی از نظر فروش پساب و فروش انرژی و فروش
مواد جامد و فناوریهایی که در حوزه فناوری نوین اسمشان هست
را توسعه دهیم که در این حوزه بسیار توسعه کمی پیدا کرده در
کشور خودمان .باید توجه به تصفیه فاضالبهای غیرمتمرکز
بشود .باز اینجا ما احتیاج داریم راهاندازی مرکز فناوری تصفیه و
بازچرخانی آب را ،به دالیلی که در قسمت نمکزدایی گفتیم .از
همه مهمتر الزام صنایع که واقعاً اینرا باید از تصمیمگیران
بخواهیم که صنایع را الزام کند و شرایط و تولید را جلو ببرند که
آب مورد نیازشان را حتیاالمکان از پساب استفاده کنند و اگر
خواستند تصفیه بیشتری را انجام بدهند ،بحث استانداردها بسیار
مهم است.

خانم دکتر زهرایی:
سالم .من تشکر میکنم از برگزارکنندگان محترم ،به خصوص
همکاران در انجمن آب و فاضالب آقای دکتر تابش ،همکاران در
دانشکده محیطزیست آقای دکتر بازارگان و جنابعالی که خیلی
زحمت کشیدید برای هماهنگی نشست و از همه بزرگوارانی که
این فرصت را فراهم کردند تشکر می کنم .من خیلی خالصه
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میخواهم عرض کنم در برنامه ملی سازگاری با کمآبی در واقع
سهم نمکزدایی و بازیافت آب بهچه صورت هست .همانطور که
مستحضر هستید کارگروه ملی سازگاری با کمآبی در اسفند سال
 ۱۳9۶تشکیل شد و عمدتا هدفش این بود که برنامههای
سازگاری با کمآبی استانها را تدوین کند .از باب اینکه مشخص
بشود چه سهمی از مصارف باید کاهش پیدا کند تا برسیم به آب
قابل برنامهریزی .ابالغیه بخش آب و کارگروه ملی نظارت دارد بر
عملکرد و پیشرفت این برنامهها و همینطور بحثهای مرتبط با
تغییر الگوی کشت و انطباقش با شرایط کم آبی که در بخشهای
مختلف کشور داریم .بحث تحویل حجمی آب به مصرفکنندههای
مختلف ،اصالح تعرفهها فرهنگسازی را در واقع بحثهای
مختلفی است که در اهداف تشکیل کارگروه ملی ذکر شده .یک
تارنمایی هم کارگروه ملی دارد که مصوبات و مستندات کلیه
برنامههای سازگاری با کمآبی مصوب داخل این تارنما منتشر شده.
اما حاصل تالش سه ساله در واقع مجموعه دستگاههایی که عضو
کارگروه بودند در سطح ملی و در سطح استانی برنامهای است که
تدوین شده و هدفگذاری کرده برای اینکه تا سال 9 ،۱4۰۵
میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی برداشت کمتری رخ بدهد
و در منابع آب سطحی  ۳/۳میلیارد مترمکعب کاهش برداشت
داشته باشیم .اما بحث نشست ما که من میخواهم به آن بپردازم
که ببینیم موضوعات مربوط به نمکزدایی آب دریا و بازچرخانی
آب ،چه بخشی از برنامهی سازگاری با کم آبی ملی را پوشش
میدهد .در برنامههایی که از استانهای مختلف دریافت کردیم،
مجموعا  4۳۸/۵میلیون مترمکعب ظرفیت برای احداث
تصفیهخانههای جدید دیده شده که در استانهایی که در
برنامهشان این بند را لحاظ کردند ،در استانهای خوزستان،
آذربایجان شرقی ،کرمانشاه ،کردستان ،اردبیل ،البرز بهترتیب سهم
بیشتری دارند از این برنامهها .برنامههای مرتبط با جایگزینی آب
خام با پساب در کشور در مجموع حدود  ۷۰۰میلیون مترمکعب
در برنامههای سازگاری با کمآبی دیده شده که البته الزم هست
من تأکید کنم که چون هدف برنامههای سازگاری با کمآبی عمدتاً
کاهش مصرف است و البته جلوگیری از آلودگی آب .ما برنامههایی
را که مرتبط با جایگزینی آب خام با پساب هست بهعنوان
برنامههایی که اثرگذار هستند بر کیفیت و تحتعنوان اثربخشی
از این برنامهها یاد میکنیم نه صرفهجویی .قطعا در کیفیت آب و
مدیریت بهتر منابع آبمان اثرگذار خواهد بود .در رابطه با توزیع
این برنامههای جایگزین آب خام با پساب در استانهای مختلف،
باز استان تهران با  ۱۵9میلیون مترمکعب ،خوزستان با ۱۱9
میلیون مترمکعب ،آذربایجان شرقی با  ۱۱۷میلیون مترمکعب،
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اصفهان با  ۱۰۰میلیون مترمکعب ،در مجموع  ۷۰درصد کل
برنامههای استانهای مختلف را در برنامه ملی سازگاری با کمآبی
در حوزه جایگزینی آب خام با پساب پوشش میدهند .در  ۶استان
آذربایجان غربی ،ایالم ،خراسان رضوی ،زنجان ،کرمانشاه و مرکزی
برنامهای برای موضوع دیده نشده .در بخش فضای سبز حدود ۸4
میلیون مترمکعب از برداشت از منابع آب زیرزمینی مصرفی بخش
فضای سبز قرار هست که کاهش پیدا کند و جایگزینی آب خام
با پساب را داشته باشیم .سه استان تهران ،همدان و البرز در
مجموع  ۸۰درصد سهم کل این برنامه را به خودشان اختصاص
دادند .در بخش صنعت ما بحث بازچرخانی آب را در حد 4۲/۵۸
میلیون مترمکعب ،تصفیه فاضالب صنعتی را در حد  ۱۵میلیون
مترمکعب ،استفاده از پساب در حدود  ۲۰۶میلیون مترمکعب
داریم ،و استفاده از منابع آب غیرمتعارف را در حد ساالنه ۳/9
میلیون مترمکعب .در واقع بحث استفاده از پساب بهجای آب خام
تقریباً نیمی از برنامههای بخش صنعت را به خودش اختصاص
داده .در بحث نمکزدایی و استفاده از آب دریا استان بوشهر ۳۰4
میلیون مترمکعب نمکزدایی آب دریا را در برنامه دیده ،قم رقم
خیلی کمی است ،مازندران  ۳میلیون مترمکعب و هرمزگان ۲۷/۷
میلیون مترمکعب که سرجمع چیزی حدود  ۳۳۵/۳میلیون
مترمکعب نمکزدایی و استفاده از آب دریا در برنامه دیده شده.
اگر بخواهم یک جمعبندی از مباحث ذکر شده داشته باشم،
پتانسیل تولید بیش از  4۳۸میلیون مترمکعب پساب از
تصفیهخانههای فاضالب شهری تا سال  ۱4۰۵وجود خواهد
داشت ،که میتواند در برنامهریزیهایی که قرار است انجام شود
مدنظر قرار بگیرد ۷۰۰ .میلیون مترمکعب برنامه جایگزینی
مصارف آب خام با پساب تا افق  ۱4۰۵خواهیم داشت که اینها
قطعا منجر به مدیریت بهتر آب خواهد شد بهدلیل تفاوت تعرفهای
که هست بین پساب حاصل از تصفیهخانهها .در واقع به بحث
ارتقای مدیریت مصرف قطعا منجر خواهد شد .بحث منابع پذیرنده
فاضالب قطعا کیفیتشان ارتقا پیدا خواهد کرد و درواقع جابهجایی
در منابع آب مصرفی باید در مطالعات بیالن درنظر گرفته شود.
برای اینکه منابع در اختیار محدودههای مطالعاتی مختلف باید
لحاظ شود و بعضا این برنامههای جایگزینی مصارف آب خام با
پساب منجر به جابجایی منابع خواهد شد .از حدود در واقع ۸۶
میلیون مترمکعب صرفهجویی در برداشت از آب زیرزمینی برای
مصارف فضای سبز درنظر گرفته شده ،که  ۸۳/۸میلیون مترمکعب
آن مربوط به جایگزینی آب خام با پساب هست که نشان میدهد
خیلی ارادهای برای کاهش مصرف فضای سبز از طریق روشهای
مختلفی که هست تغییر الگوی کشت ،تغییر سیستم آبیاری
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فاضالب هستند و ما حدودا میانگین دوره طرح تصفیه فاضالبمان
 ۲۰سال است .چیزی حدود  ۶۵هزار کیلومتر شبکه در کل کشور
داریم که  ۷هزار کیلومتر از این شبکه فرسوده است و نیاز به
بازسازی اساسی دارد ۸ .میلیون مشترک داریم که از آنها حدود
 9۰درصد خانگی هستند و حدود  ۱۰درصد غیرخانگی.
تصفیهخانههای فاضالب ما نسبتا جوان هستند .اگر میانگین
بگیریم تصفیهخانههای ما  ۱۲ساله هستند و  ۲4۳تصفیهخانه در
کشور در حال بهرهبرداری داریم که از این  ۲4۳تا فقط  ۳۳تا از
اینها هستند که باالی  ۳۰سال عمر دارند .بنابراین میتوانیم
بگوییم این تصفیهخانهها جوان هستند .ما از  ۲4۰4/۷میلیون
مترمکعب فاضالبی که جمعآوری میکنیم ۱4۵۰ ،میلیون
مترمکعب در سال را که حدود  ۶۰درصد از فاضالب جمعآوری
شده است ،تصفیه میکنیم .معنایش این است که ما
تصفیهخانههایمان در کل بهصورت عام از شبکهها عقبتر هستند
و ما سرمایهگذاریهایی که انجام میدهیم را باید بیشتر روی
بحثهای جمعآوری و مخصوصا نصب انشعاباتی که بخشی از آن
بحث فرهنگی است و سیستم داخل منازل ،باید عملیات نصب
انشعابات و جاریسازی فاضالب خام را انجام بدهند ،روی آن
بیشتر کار کنیم ،که شبکههایی که اجرا کردیم بتواند حداکثر
فاضالب خام را جمعآوری کند و به تصفیهخانهها برساند.
فرآیندهای مختلف ،تقریبا تمام فرآیندهایی که بهصورت عام در
دنیا مطرح هست در ایران کار شده .برکه تثبیت ،وتلند ،الگون
هوادهی و لجن فعال .اغلب تصفیهخانههای ما هم توسط نیروهای
داخلی ،اعم از مشاورین و پیمانکار و سازندگان بومی شده .از
مجموع  ۲4۳تصفیهخانه و  ۱4۵۰میلیون مترمکعب در سال
پسابی که تولید میکنیم در چه مصارفی اینها دارد مصرف
میشود .یعنی در بحث کشاورزی ،تغذیه آبخوان ،صنعت،
شهرداری و فضای سبز ،چقدر مصرف میشود .بیشتر پساب ما
یعنی  ۶۷۵میلیون مترمکعب در سال در بخش کشاورزی و ۵۶
میلیون مترمکعب در بخش صنعت استفاده میشود .معادل 4۵
درصد در بخش کشاورزی و  ۳/۸درصد در بخش صنعت از پسابی
که ما تولید میکنیم مصرف میشود .پساب ما با کیفیتهای
مختلف با توجه به فرآیندهای مختلف تصفیه تولید میشود و
قاعدتاً هزینههایی که برای اینکار انجام میشود خیلی زیاد است.
در ردیف لجن فعال ،از مجموع  9۵9میلیون مترمکعب که بخش
اعظم تصفیهخانههای ما را به خودش اختصاص میدهد ،تقریباً
 4۳۵میلیون در کشاورزی و  4۵میلیون در صنعت مصرف
میشود .بنابراین تصفیهخانههایی که فرآیند خوب و نسبتاً
پیشرفته دارند ،حذف نیتروژن ،فسفر و هر آالینده دیگری را دارند

شهرداریها در برنامه ملی سازگاری با کمآبی بروز پیدا نکرده.
تقریبا نیمی از برنامه سازگاری بخش صنعت مربوط به
جایگزینی آب خام با پساب است .سهم تصفیه و بازچرخانی ۱4
درصد است که دلیلش عمدتا عدم تمایل بخش صنعت برای
سرمایهگذاری بازچرخانی آب هست و درواقع یک فرصتی اینجا
وجود دارد که بخش صنعت فاضالب خودش را که میتواند
تصفیهاش بسیار هزینهبر باشد شاید بتوانیم از آن بخواهیم که
سرمایهگذاری بکند و در واقع بخشهای دیگری مثل شهری که
احداث تصفیهخانه ممکن هست هزینه کمتری داشته باشد
سرمایهگذاری بکنند .نمکزدایی آب دریا را فقط در  ۳استان
داریم که  9۱درصدش مربوط به استان بوشهر است .عمدتا هم
علتش این است که ما در برنامه سازگاری با کمآبی تامین منابع
جدید را خیلی مدنظر قرار ندادیم و احتماالً این برنامهها در
استانهای دیگر وجود دارد ،ولی در برنامه سازگاری درج نشده.
در مجموع حدود  ۱۵میلیارد مترمکعب منابع آبی که متأثر از
برنامه ملی سازگاری با کمآبی است  ۱۸۰۰میلیون مترمکعب
مرتبط با برنامههای نمکزدایی و بازچرخانی آب است .هدف از
این ارائه این بود که بیشتر اندازه مسئله بازچرخانی و نمکزدایی
در برنامه ملی سازگاری با کمآبی خدمت شما ارائه شود .آقای
دکتر خدمت شما هستم.
دکتر اکبرزاده:
ممنون از ارائه خوب شما خانم دکتر .من خواهش میکنم آقای
مهندس کشفی بحث خود را با عنوان چالشهای موجود بر سر
راه استفاده از آبهای غیرمتعارف ارائه بفرمایند.

مهندس کشفی:
خیلی ممنون .بسم اهلل الرحمن الرحیم و عرض تشکر از بانیان این
نشست و بهخصوص جناب آقای دکتر اکبرزاده .وقتی بحث
بازچرخانی مطرح میشود ما باید بدانیم اصال چقدر فاضالب در
حالحاضر داریم .من در دو بخش مباحثم را ارائه میدهم ،یک
بحث بازچرخانی و نحوه مشارکت بخش خصوصی در این زمینه و
یکی هم آب دریا و اتفاقاتی که تا االن در وزارت نیرو افتاده و
چالشهای پیشروی آن .مستحضرید که حدود  ۵۲/۵درصد از
جمعیت کشور تحت پوشش شبکههای جمعآوری و تصفیه
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اول در کل از آب دریا تا االن  ۲۷میلیارد تخصیص داده شده
توسط وزارت نیرو ،فارغ از اینکه چه بخشی به نتیجه رسیده و
چه بخشی به نتیجه نرسیده ،برای مصارف مختلف در این سه
دسته تخصیص داده شده .منتهی آن چیزی که مهم است مثالً
در دسته سوم ،تا االن در حدود دو میلیارد و هشتصد تخصیص
داده شده به بخش برداشت و انتقال که بخش خیلی کمی از اینها
به سرانجام رسیده و منتقل شده .بحثهای مختلفی آنجا ما
داریم .به هرحال بحثهای محیطزیستی مطرح است .در
چالشهایی که قرار بود من بگویم میشود به اینها پرداخت و
شما همه بهتر از بنده مستحضر هستید که تخریب اراضی در پهنه
پروژه انتقال آب هست .افزایش غلظت و شوری و دمای آب هست.
اینها بحثهایی است که این روزها بیشتر از قبل توسط فعاالن
محیطزیستی به ما مراجعه ،نامهنگاری و گزارش میشود .چه بسا
بعضا هم دستگاه نظارتی ورود میکنند و بحثهای محیطزیستی
ناشی از نمکزدایی در کنار دریا را بررسی میکنند .خدمتتان
عرض کنم مالحظات اجتماعی موضوع هست که تأمین اهداف
حاکمیتی در تثبیت جمیعت و اشتغالزایی ما را بهاین سمت
میبرد که شیرینسازی انجام بدهیم .اینها میتواند با مباحث
محیطزیستی و سایر مباحث تضاد منافع ایجاد کند .یا چگونگی
مالکیت و بهرهبرداری از کریدورهای ایجاد شده یکی از مسائلی
هست که در مرکز ایران دارد آب را منتقل میکند در آینده
مالکیتش با چه کسی خواهد بود .مهمترین چالش اقتصادی است
که اگر نیاز باشد در بخش پرسش و پاسخ میتوانیم بیشتر به
اینها بپردازیم .وزارت نیرو دو طرح مهم دارد و من با این
جمعبندی کنم بحث هایم را .یکی طرح جامع ارزیابی سیستمهای
نمکزدایی است .در استانها مشخص شده که چقدر حجم آب
مورد نیازشان باید از محل نمکزدایی تأمین بشود و اسنادی که
این را نهایی میکنند ،اینکه چقدر و در چه استانی چقدر در حال
ساخت و چقدر در حال بهرهبرداری داریم .حدود  ۵۶۵هزار
مترمکعب در شبانهروز در قرارداد خرید تضمینی با تضمین خرید
دولت داریم که از آنها حدود  ۷۰درصد به بهرهبرداری رسیده و
باقی هم در حال ساخت در استانهای مختلف هست ..طرح بعدی
طرح آبرسانی به فالت مرکزی است و تخصیصهای آنها هم
مشخص است .اصوال در این طرح که بعدا استانهایی اضافه شد
نه تنها نواحی ساحلی بلکه نواحی مرکزی ،شمالی و پر آب هم
دیده شده برای مواقع ضروری که من از اینها میگذرم .من
جمعبندی را درباره بحثهای مختلف گفتم ولی مهمترینش این
است که هشت تا پروژه در حالحاضر با سرمایهگذاری بخش
خصوصی برای آبرسانی به فالت مرکزی ایران در حال انجام

انجام میدهند ،پسابشان بهنحو مطلوبی دارد در جاهای مختلف
استفاده میشود .فارغ از اینکه چه بخشی میتواند در کشاورزی
و صنعت تبدیل شود و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کند .ما در
بخشی از استانها فقط یک تصفیهخانه داریم و در بعضی از
استانها مثل استان اصفهان  ۲۸تصفیهخانه داریم و بخش اعظم
این تصفیهخانهها خارج از روال اعتبارات دولتی هزینه شده .از
بانک توسعه اسالمی بانک جهانی و اکو بانک حدود  ۵۸4میلیون
تأمین شده .نکته مهمتر این هست که با مشارکت بخش خصوصی
که بیشتر صنعت هست ،ما توانستیم  ۳۱4میلیون مترمکعب یعنی
 ۲۲درصد از پساب خروجی از تصفیهخانههای فاضالب را
بازچرخانی کنیم .یعنی صنایع خودشان آمدند و با هزینه خودشان
عملیات بازچرخانی را انجام دادند و در حال حاضر دارند این پساب
را استفاده میکنند .در کل در بحث فاضالب و قیمت تمام شده
روز به روز زیان انباشته ما در بخش فاضالب دارد بیشتر میشود.
یعنی فاصله قیمت تمام شده با تعرفهای که دریافت میکنیم
بیشتر میشود و این اثر خودش را در استهالک تاسیسات و
سامانههای ما نشان میدهد.

مطلب بعدی من بیشتر برمیگردد به بحثهای آقای دکتر
اکبرزاده .در بحث آبشیرینکن باالخره ما یکسری اسناد
باالدستی داریم که مهمترین اینها نظامنامه تخصیص آب هست
و دستورالعملهای مربوطه که در سالهای مختلف از سال ۱۳۶۱
گرفته که در آن قانون توزیع عادالنه آب هست اشاره شده تا
آخرینش که در سال  ۱4۰۰بازنگری شده .ازنظر توزیع مکانی آب
شیرینکنها در کل دنیا ،از سال  ۱9۶۰تا ۲۰۲۰در دنیا مخصوصا
در منطقه منا ،شمال آفریقا و خاورمیانه افزایش احجام داشتیم.
در وزارت نیرو ما سه دسته طرح را برای تخصیص آب دریا داریم.
یک دسته مصرفکنندگانی هستند که میخواهند آب دریا را
بردارند بهصورت شور استفاده کنند .یعنی شیرینسازی انجام
نمیشود مثل خنکسازی وضعیت تأسیساتی که کنار دریا
هستند ،شیالت و غیره .دسته دوم در واقع برداشت از دریا انجام
میشود ولی در کنار دریا شیرینسازی انجام و در استانهای
ساحلی استفاده میشود .سوم هم دستهای هستند که از دریا
برداشت و شیرینسازی میشود ولی در استانهای ساحلی
استفاده نمیشود .اینها تخصیصات مختلفی دارند .مثال در دسته
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

87

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1401

برگردانده بشه و منابع آب زیرزمینی در واقع شارژ بشود .اینها
همهاش یکطوری برمیگردد به نحوه تصفیهکردن ما .دقت کنید
که ما آب قابل مصرف را ،آب قابل شرب را با زحمت میرسانیم
به بخش شبکه توزیع آب ،شبکه توزیع آب میآورد به منازل،
مردم از آن استفاده میکنند ،اینرا به پساب تبدیل میکنند و این
آب را میآوریم به تصفیهخانهها .ببینید مثل بحث سرخرگ و
سیاهرگ بدن میشود که چقدر منظم خون دارد میچرخد.
سرخرگها را شما مثل توزیع آب درنظر بگیرید و سیاهرگها در
واقع این پسابها هستند که میآیند در یک سیستم تصفیهای
مثل ریه .سموم از بدن دفع میشود در مثانه و بهصورت مدفوعات
این تصفیه انجام میشود و دوباره این خون وارد سرخرگها
میشود و میچرخد .تکمیل کردن این چرخه من فکر میکنم که
اگرچه داریم کارهای خیلی زیادی انجام میدهیم باز هم خیلی
فضا هست که بتوانیم دوباره در این زمینه متمرکز بشویم .این
مسئله در واقع برمیگردد به کارکرد تصفیهخانهها .دوستان
زحمت خیلی زیادی میکشند و هزینههای خیلی زیادی انجام
میشود ولی من فکر میکنم که ما یک مقدار همت بیشتری باید
به خرج بدهیم تا اینکه تصفیههای خوبی هم انجام بدهیم .یعنی
این آماری که دارد ارائه میشود که  ۲۳۰یا  ۲4۰تصفیهخانه وجود
دارد ،سوالی که هست اینکه آیا همه این تصفیهخانهها طبق
استانداردهایی که سازمان محیطزیست یا سازمانهای جهانی
برای پساب وضع کردند ۱۰۰ ،درصد تصفیههای مناسبی انجام
میدهند یا بهچه صورتی هست؟ بهنظر میآید که خوب کار باید
انجام بشود ،یعنی ما باید همتی کنیم و آمارهای کاربردی در این
خصوص داشته باشیم ،تصفیهخانههایی که بههر دلیلی بهخاطر
استهالک و یا بهرهبرداری ،یا هر چیز دیگری مشکل دارند و
میتوانند بهتر باشند را رصد کنیم و آنها را دوباره به چرخه تصفیه
خوب برگردانیم .من فکر میکنم میتوانیم یکی دوتا طبقهبندی
در این زمینه داشته باشیم .اگر تجهیزات نیاز به بازرسی یا تعویض
داشته باشد ،یا اینکه فن بهرهبرداری .گاهی اوقات سازمان آب و
فاضالب کشور هزینه میکند بهعنوان یک ارگان دولتی و با این
هزینه میآید تجهیزات یا تصفیهخانه درست میکند ،مشاور و
پیمانکار میآید و همه اینها دست به دست هم میدهند ،ولی در
زمینه بهرهبرداری شاید آنجا یک پازلها یا یک چیزهای
گمشدهای وجود داشته باشد .آموزش آدمهایی که در بهرهبرداری
میکنند ،درآمدها بهچه صورتی هست ،و اینکه خروجی این
تصفیهخانهها واقعا باید بهصورت کامل رصد شود و اشکاالتش
درآورده شود ،بعد همدلی ایجاد بشود ،ما هیچ موقع نباید بیایم
بگوییم تقصیر این بوده تقصیر اون بوده .اینجور چیزها کمی ما

هست و فقط یکی از آنها به نتیجه رسیده .امروز که ما خدمت
شما هستیم یکی از راهکارهای رفع تنش در استانهای یزد و
اصفهان استفاده از بخشی از آب انتقالی توسط صنعت برای شرب
تلقی میشود و تصمیماتی هم در این خصوص اخیرا گرفته شده
و امیدواریم که به نتیجه مطلوب برسد .خیلی متشکرم.
دکتر اکبرزاده:
تشکر میکنم ازجناب مهندس کشفی و خواهش میکنم از آقای
دکتر نصرتی که مطاالب خودشان را در خصوص بهبود بهرهبرداری
از سیستمهای تصفیه فاضالب ارائه بفرمایند .متشکرم.

دکتر نصرتی:
سالم دوستان .خیلی متشکرم آقای دکتر اکبرزاده .بنده تشکر
میکنم از شما که زحمت کشیدید و از حضور اساتید و دانشمندان
و دست اندرکاران محترم .خیلی ممنونم که این فرصت را به من
دادید .من یک عرص مختصری دارم عنوان این نشست همانطور
که مستحضر هستید نمکزدایی و بازیافت هست .داشتم به این
فکر میکردم که باالخره ما باید آب تأمین کنیم و این دوتا مورد
بزرگ را مورد توجه قرار دادیم تا بتوانیم کشور خودمان را از این
تنش خشکی و بیآبی نجات بدهیم .بحث نمکزدایی پیشفرضش
این هست که ما یک حجم عظیمی از آب شور داریم و انکارپذیر
هم نیست و میخوایم آب شیرین از آن استحصال کنیم .ماهیتا
اگرچه آب را تأمین میکند ولی با بازیافت آب که منشأ اصلیش
در واقع تولید پساب هست یک مقدار متفاوت است .آقای دکتر
اکبرزاده در صحبتهایشان کشورهای خشک عربی را مثال زدند
که در برنامههایشان میگویند حتی یک قطره آب را بدون بازیافت
نگذاریم و برنامهریزی داشته باشیم .مورد بسیار قابلتوجه و حائز
اهمیتی است .ما فعالیتهای زیادی را در کشور داریم انجام
میدهیم ،همکاری میکنیم ،مطالعه میکنیم ،بهتر هست این
همکاریها متمرکز شود و از حدهای  ۲4درصد بگذریم و بتوانیم
ما هم هر آبی که از تصفیهخانههایمان میآید بیرون را بازچرخانی
کنیم و بتوانیم برای آن پتانسیلهای مصرف مناسب پیدا کنیم.
این پتانسیلهای مصرف میتواند در بخش کشاورزی ،در بخش
صنعت ،در بخش آبیاری فضای سبز باشد .یک مقدار قابلتوجهش
میتواند طبق بعضی از استانداردها و مطالعات ،دوباره به زمین
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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صنعت و فضای سبز و در برخی از مناطق کشور هم نمونهای از
این طرحهای جایگزینی به مرحله اجرا رسیده .اما در بحث صنعت
تمرکزمان روی صنایع با مصرف آب باال است خصوصاً صنایع
فوالد ،نیروگاههای کشور ،نیروگاههای حرارتی که دارند از آب
مصرفی چاه و آب با کیفیت استفاده میکنند .بهعنوان نمونه
نیروگاه شهید مفتح همدان را آمدیم پساب همدان را بهمیزان ۱۰
میلیون و در افق در حدود  ۱۵میلیون مترمکعب در سال با حدود
 ۲۰حلقه چاه به نیروگاه شهید مفتح جایگزین کردیم .نیروگاه
شهید منتظری اصفهان یکی از این طرحها بود و اخیراً هم نیروگاه
بناب در آذربایجان شرقی که در مرحله اجرا هست و نیاز به توسعه
دارد و بقیه نیروگاههای کشور که دارند از آب با کیفیت استفاده
میکنند .داریم برنامهریزی میکنیم که انشاهلل همه اینها به
مرحله اجرا برسد .در بحث فضای سبز هم خوشبختانه یک ماده
قانونی داریم ،قانون هوای پاک سال  9۵مجلس ابالغ کرده .ماده
 ۲۲قانون میگوید که برایی تأمین آب فضای سبز شهرهای با
جمعیت باالی  ۵۰هزار نفر جمعیت صرفا باید از پساب استفاده
شود و وزارت نیرو حق تخصیص هیچ آبی رو ندارد .در بحث فضای
سبز شهری علیرغم ماده قانونی که به همه شهرداریها ابالغ شده
است هنوز ما اقدام جدی نمیبینیم .در شهر تهران در سال 99
وزارت نیرو با شهرداری تفاهمنامهای امضا کرد که در افق ۱4۱۰
حدود  ۱4۵میلیون مترمکعب در سال از پساب شهری در آبیاری
فضای سبز استفاده شود .از این میزان حدود  ۸میلیون فقط
جایگزینی با چاههایی هست که در شهر تهران ،شهرداری استفاده
میکرد .البته نیاز است که اقدام جدی از سوی شهرداری برای
بقیه شهرهای کشور هم اتفاق بیفتد .در بحث جایگزینی پساب با
آب مصرفی در بخش کشاورزی باز چالش هاییداریم و در خیلی
از مناطق با عدم استقبال جامعه کشاورزان مواجه هستیم .در
بخش بازیافت آب صنعتی هم که کمتر در این جلسه به آن اشاره
شده ،با توجه به قیمت پایین تعرفه آب ،متأسفانه بازیافت و
بازچرخانی آب در بخشهای تولیدی و صنعتی پایینتر از حد
انتظار ما است.

را از هدف خودمان دور میکند .همدلی به این صورت هست که
ارگانی که دارد مشاوره میدهد ،ارگانی که پیمانکار است و اینها
را ساخته ،یا کسی که دارد نظارت میکند ،سازمان محیط زیست،
واقعاً نیاز به این پیدا کنند که این مشکل را حل کنند .منظورم
این است که آمارهای ما هم نشان بدهد که الحمداهلل همین
تصفیهخانهها که وجود دارند همشان دارند پسابهایی را بیرون
میدهند که این پسابها استانداردهای محیطزیستی را دارند .آن
موقع شما خواهید دید که ما چقدر دستمان باز است که این حجم
از پسابهایی که تصفیه شده را در پتانسیلهای مناسب استفاده
کنیم هزینهها بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد ،دردسرهایی مانند
اینکه این آبها را دوباره تصفیه کنیم .میدانید که اگر
تصفیهخانه خوب کار نکند پسابی که بیرون میدهد نه فاضالب
است و نه فاضالب تصفیه شده .یک چیز بینابینی است که مقداری
 BODو  TSSو نیتروژن خواهد داشت که با روشهای عادی لجن
فعال دیگر نمیشود اینها را تصفیه کرد .برای  ROهم مناسب
نیست و خودش اصال یک معضل میشود .یعنی فاضالبهای نیمه
تصفیه شده یا فاضالبهای بد تصفیه شده که به حد استاندارد
نرسیده خودش یک معضل است و نمیتوانیم از آنها استفاده
کنیم و خودش تبدیل به هرزآب خواهد شد.
دکتر اکبرزاده:
خیلی ممنون از شما .من خواهش میکنم آقای دکتر جهانی از
شرکت مدیریت منابع آب مطالب خود را بیان بفرمایند.

دکتر جهانی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم .با عرض سالم و ادب خدمت عزیزان
حاضر در نشست .از حضرتعالی هم تشکر میکنم بهخاطر
هماهنگی برگزاری نشست با موضوع مهم بازیافت آب و
نمکزدایی .خیلی سریع اشاره میکنم به برنامههای در دست
اقدام در حوزه بازیافت آب و استفاده از پساب شهری و بیشتر
میخواهم بپردازم به موانعی که پیش رو داریم .ضرورت و الزامات
را دوستان فرمودند .خدمتتان عرض کنم که یکی از سیاستهای
اصلی و کالن مدیریت آب کشور در یک دهه اخیر بحث جایگزینی
پساب شهری با منابع آب مصرفی با کیفیت در بخشهای مختلفی
از کشورکه دارد استفاده میشود اعم از بخشهای کشاورزی
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دکتر اکبرزاده:
من خواهش میکنم از حضار محترم در نشست اگر سواالتی را
دارند بفرمایید که هر کدام از عزیزان هستند پاسخ بدهند.
میترا ابراهیمی:
با سالم و احترام .تغذیه آبخوان خیلی مغفول مانده در
تخصیصهای پساب ،یعنی دائما این پساب یک نقشی را دارد در
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تخصیصها بازی میکند و هم تخصیص جدید دارد روی آن داده
میشود یا جایگزین تخصیصهای قبلی میشود .عمالً چیزی قرار
نیست به آبخوان برگردد و این درتخصیصها خیلی مغفول واقع
شده .طوری هم که این سیستمهای فاضالب طراحی شدهاند ،کل
فاضالب تهران قرار است برود جنوب تهران و هیچ راهی برای
برگشتش به آبخوانهای تهران وجود ندارد .این هم معضلی است
که چه جوری قرار است جایگزین آبهای آبیاری فضای سبز
بشود .یعنی قرار است دوباره لولهکشی هم بکنند از جنوب تهران
بهسمت فضای سبز؟ چگونه قرار است این اتفاق بیفتد وقتی
تصفیهخانههای محلی در سطح شهر وجود ندارد.

خانم دکتر زهرایی:
در عمل در واقع بحث خیلی از تخصیصهای پساب بهشکل
بارگذاری مجدد متأسفانه اتفاق افتاده ولی مدیریت منابع آب در
تالش است با آن کارگروه که با شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور تشکیل داده و در واقع در اعطای این مجوزهای تخصیص
پساب ،بحث تغذیه آبخوانها را هم لحاظ کند و آن مالحظات را
ببیند .قطعا کاستیهایی هست ولی در تالش هستند که
مالحظاتی که دوستان به درستی گفتند را لحاظ کنند.
دکتر اکبرزاده:
من بخشی از ارائهای را که قرار بود آقای ارومیه انجام بدهند ،من
خدمت شما عرض میکنم که دوستان شاید سوالشان باشد.
نمکزدایی آب شور در دریا را مقایسه کنیم با استفاده از
استحصال آب یا بازیافت و اینها .قیمت عدد و رقمی که مرکز
پژوهشهای مجلس درآورده همراه با مدیریت منابع و توسعه
پایدار ،یعنی از اطالعات استفاده کرده ،عددهایش تقریباً  ۰/۳تا
 ۰/۶دالر برای تصفیه و بازچرخانی هست و نمکزدایی آب شور
دریا  ۱تا  ۱/۵دالر است که این عدد در ایران پایینتر است .لطفا
اطالعات دقیق و بهروزش را آقای مهندس کشفی ارائه کنند.

مهندس کشفی:
اشاره خوبی بود که سرکار خانم مهندس فرمودند .به هرحال در
بحث تخصیص وقتی تخصیص داده میشود قاعدتاً توجه به این
موضوعات میشود .البته وقتی ما با محدودیت منابع آبی روبرو
میشویم و مصارف را به دنبال خودمان میکشیم این اتفاقی که
سرکار خانم بهدرستی اشاره کردند اتفاق میافتد .متاسفانه و شاید
چه بسا روزمرهگی ارحجیت پیدا میکند به مسائل بلندمدتتر.
یعنی وقتی ما جایی امروز مصرف داریم و آن مصرف را اگر نداشته
باشیم خیلی اتفاقات دیگر میافتد .اگر آب را تأمین نکنیم
مشکالت معیشتی ،مشکالت بیکار شدن بعضی از آدمها که در
صنایع دارند کار میکنند .پس میآییم از وضعیت موجود بهترین
استفاده را میکنیم چه بسا اتفاقی که سرکار خانم میگویند در
بعضی از نقاط ناشی از این تصمیم امروز ما ،در آینده این اتفاق
بیفتد .کما اینکه بحث فرونشستها به شدت امروز مطرح هست
و همین امروز بعدازظهر در کمیسیون عمران مجلس در این
خصوص با حضور کارشناسان مربوطه قرارگذاشته شده برای ارائه،
ناشی از همین موضوع هست که ایشان میفرمایند .منتهی همه
اینها برمیگردد به محدودیتی که وجود دارد .به هرحال شما
امروز مواجهید که با وجود عدم بارشهای اساسی بارگذاریهای
زیادی شده که که اینها شاید نباید میشده در برخی از جاها و
جمع کردن آنها کار امروز و فردا نیست .نیازمند زمان طوالنی
است .قاعدتا مباحث فوالد در دشت مرکزی ،معادن در یزد ،فوالد
در اصفهان ،اینها جزء صنایع مادر کشور تلقی میشود و تأمین
آب آنها بهشدت موردتوجه است .اگر شما در واقع این
بارگذاریها را دارید ،و آب سطحی را میخواهید اختصاص بدهید
به شرب و حقابهداران ،قاعدتا بهترین کار این است که در بخش
صنعت ،پساب تصفیه شده را بازچرخانی کنید.
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مهندس کشفی:
ببینید ما برای اینکه ظرفیت را بگوییم و بدانیم که برای استفاده
از آب دریا  ۲۷میلیارد مترمکعب وزارت نیرو اختصاص داده ،اینها
روی کاغذ هست ،مهم این است که چقدرش استفاده میشود .این
 ۲۷میلیارد برای مجموع تخصیصی است که برای استفاده شور و
شیرین شده ارائه شده که برای بحث شیرینسازی  ۸میلیارد از
این  ۲۷میلیارد اختصاص داده شده .معنایش این است که چیزی
حدود  ۲میلیارد و  ،۷۰۰قرار است شیرین شود و بقیهاش برگردد
به دریا .از این  ۲میلیارد و  ۷۰۰برنامه وزارت نیرو این است که تا
 4سال آینده یک میلیون مترمکعب در شبانهروز آب شیرین برای
استفاده در شرب ،آب شیرینکن داشته باشد .از محل خرید
تضمینی تا االن حدود  ۶۰۰هزار مترمکعب محقق شده و قرارداد
خرید تضمینی منعقد شده و چیزی حدود  4۲۰هزار تایش به
بهرهبرداری رسیده و بقیه هم درحال ساخت هست و عنقریب به
بهرهبرداری میرسد ،مخصوصا در استانهای بوشهر و هرمزگان.
بزرگترین آبشیرینکن کشور در بندرعباس هست و ۱۰۰
مترمکعب در شبانهروز تولید دارد .بنابراین حدود  ۵۶۰تا ۶۰۰
هزار مترمکعب در شبانهروز االن موجود است .حدود  4۰۰هزار
مترمکعب هم در برنامه  4سالهای که وزیر نیرو ارائه دادند قرار
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در ارتباط با بندرعباس و استانهای ساحلی ارائه کردند ،قابل
استفاده باشد برای یزد و کرمان و فالت مرکزی .ولی اگر منظور
شما این هست که بهصورت محلی باید حتماً دلیل داشته باشد
استفاده از آنها ،اساساً یک کاری که باعث شد ما این نشست را
با این عنوان اینجا خدمت شما باشیم این هست که ما در خیلی
از جاها ارزش افزوده داریم در بازیافت ،یعنی تصفیهخانه قبالً
سرمایهگذاریش انجام شده ،فاضالب را دارد تصفیه میکند ولی
در کنارش مثالً صنایعی وجود دارد یا کشاورزی وجود دارد که از
آن بیبهره است .البته در کشاورزی معموالً این نقصان خیلی
مشهود نیست ،چون باالخره از آن استفاده میکند .ولی در بخش
صنعت بسیار محسوس است و دلیل اصلیش دوتا موضوع بود که
بنده عرض کردم .وقتی که شما تعرفهای که برای خرید آب برای
صنعت تصویب کردید کوچکتر از این باشد که پساب تصفیه شده
را بخواهد بخرد طبیعتا اینجا از آب بازیافتی استفاده نمیکند.
بنابراین یکی از خروجیهای این نشست این باشد که مصوبه و یا
قانون و یا دستورالعملی در کشور تصویب بشود که برای
مکانهایی که از قبل سرمایهگذاری انجام شده ،تصفیه فاضالب
شهری دارد انجام میشود و در نزدیکی اینجا صنایع مختلف
مستقر هستند ،اجازه ندهیم صنایع از آب خام استفاده کنند و آن
آب را اجازه بدهیم برای مصارف شرب استفاده بشود .ولی صنعت
با توجه به توانمندی خودش و اینکه میتواند اقتصاد خودش را
بچرخاند ،در واقع در آن دستورالعمل با شرایطی مجبور بشود که
از پساب استفاده کند و اگر الزم هست این پساب را در حد باالتری
تصفیه کند که مثالً برای  cooling towerیا  boilerاستفاده کند.
همان کاری که مثالً در پاالیشگاه تهران از طریق قراردادی که
منعقد کرده با تصفیهخانه جنوب تهران انجام میشود.
اگر اجازه بدهید با توجه به محدودیت وقت به نشست خاتمه
بدهم .میدانم که سواالت زیادی وجود دارد .من شخصا خیلی
خوشحال میشوم که اگر سوالی هست از طریق سایت انجمن که
در دسترس شما است بفرستید حتما با بقیه دوستان پاسخ
میدهیم .عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم.

هست که در آینده برای بخش شرب اضافه شود .حاال بخشی از
آن در چهار استان ساحلی استفاده میشد و یک بخشی هم منتقل
میشود به دشت مرکزی .در ارتباط با قیمت ،بحث آقای ارومیه
بحث درستی میتواند باشه ولی ما در ایران با توجه به اینکه یک
بخشی از کار بومی شده و نیروی کار هم ارزان است ،متوسط
شیرینسازی در کنار دریا امروز در سال  ۱4۰۰حدود  ۱۳هزار
تومان است .یعنی ممکن است در برخی از جاها کمتر باشد با
توجه به حجم و جایی که ساخته شده و در برخی از جاها بیشتر
باشد ولی بهعنوان متوسطه این عدد در ذهنتان باشد .هر سال با
توجه به سیاستهای اعالمی بانک مرکزی اینها هم تعدیل
میشود .برای آب لبشور حدود  9هزارتومان است .یعنی یک
مقدار از آب دریا ارزانتر است.

بابک گلکار:
یه سوال بنیادی من داشتم .با چه شاخصهایی ما باید تصمیم
بگیریم که از تصفیه پساب استفاده بکنیم و آیا مطالعهای انجام
شده که مقایسهای بکند بین بحث شیرینسازی آب دریا و
انتقالش به صنایع و شاخصهایش را در بیاورد و تبعاتش را از تمام
جهات محیطزیستی ،اقتصادی و اجتماعی با تصفیه پساب انجام
بدهد ،که درنهایت برسد به اینکه بهترین گزینه بحث تصفیه
پساب است .این فرمایش آقای کشفی که میفرمایند تصفیه پساب
بهترین گزینه است بر مبنای مطالعهای یا گزارشی هست و ما
چهطور میتوانیم دسترسی داشته باشیم به این اطالعات؟
آقای دکتر اکبرزاده:
خدمت شما عرض شود در ارائه بنده یک گزارش کاری بود مربوط
به کشور اردن ،که در واقع گزینههای مختلف استفاده شامل
نمکزدایی بود و بقیه گزینهها را از نظر محیطزیستی و اقتصادی
و در دسترس بودن و قابل اطمینان بودن باهم مقایسه کرده بودند
و به این نتیجه رسیدند که این گزینهها بهتر هست .مطمئنا در
کشور ما هم همینطور است .من عرض کردم که انتخاب کردن
اینکه چه سیستمی را کجا استفاده کنیم بهخصوص برای کشور
ما که بسیار کشور بزرگی است و تنوع آب و هوایی و تنوع منابع
دارد ،حتما تصمیمگیری ما بهصورت یکپارچه نخواهد بود که مثالً
یک نسخه را بپیچیم .مثال همان نسخهای که آقای مهندس کشفی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پایان نامه برتر
رتبه دوم ششمین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1400در مقطع دکتری
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
عنوان :ساخت حسگرهای پالسمونیک بر پایه نانوذرات نقره برای اندازهگیری یونهای سرب و جیوه
نگارش :امیرمصطفی امیرجانی
استاد راهنما :دکتر داود حقشناس فتمهسری
تاریخ :بهار 1398

خواص منحصر بهفرد نانومواد منجر به ابداع و ظهور روشهای نوین و
متنوع شناسایی و اندازهگیری و بهتبع آن ساخت انواع حسگرها با
حساسیت باال شده است .در این بین حسگرهای پالسمونیک جایگاه
مهمی دارند که این جایگاه مرهون خواص منحصر بهفرد نوری نانوذرات
فلزی است .در این پژوهش با تأکید بر خواص پالسمونیک نقره،
نانوحسگرهایی برای شناسایی یونهای سرب و جیوه در محلولهای آبی
تهیه شد .نانوساختارهای مثلثی نقره با استفاده از سدیم بروهیدرید
بهعنوان عامل احیا و هیدروژن پراکسید بهعنوان عامل تغییر شکل در
حضور یون سیترات سنتز شد .مطابق با نتایج بهدست آمده با تغییر
مقدار هیدروژن پراکسید در بازه  10الی  75میکرولیتر ،موقعیت پیک
پالسمونیک نانومثلثها در بازه  500تا  900نانومتر تغییر کرد .با
عاملدار کردن نانوذرات مثلثی نقره توسط گروههای سیترات پاسخ
انتخابی به یون جیوه مشاهده شد و نانوحسگر تهیه شده قادر بود در
بازه غلظتی  10نانوموالر تا  50میکروموالر با حد تشخیص  4نانوموالر
این یون را شناسایی کند .قدرت انتخابی زیاد این نانوحسگر به حدی
بود که در حضور سایر یونهای فلزی مانند ،Ni2+ ،Co2+،Fe3+ ،Mn2+
 Cd2+ ،Mg2+ ،Ca2+ ،Zn2+ ،Cu2+و  Pb2+با غلظت  10میکروموالر
قادر بود یون جیوه را شناسایی نماید .برای شناسایی یون سرب از
نانوذرات کروی عاملدار شده با التایروزین استفاده شد .گروه
هیدروکسیل موجود در این لیگاند تمایل زیادی برای برهمکنش به
صورت انتخابی با یون سرب در بازه غلظتی  1تا  1000نانوموالر نشان
داد .حد تشخیص این نانوحسگر برای شناسایی یون سرب در
محلولهای آبی  1نانوموالر بود .الکتروندهی گروه هیدروکسیل با
قرارگرفتن در مقدار  pHبرابر با  ،10به نحوی است که بهترین
برهمکنش را با یون سرب برقرار میکرد که منجر به انباشت نانوذرات
نقره در حضور یون سرب شد .درصد خطای ناشی از حضور سایر
یونهای فلزی در فرایند شناسایی کمتر از  10درصد بود .همچنین
سینتیک جوانهزنی و رشد این نانوساختارها مورد مطالعه قرار گرفت و
یک مدل ریاضی جدید بهعنوان اصالحی بر مدل فینکه-واتزکی معرفی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شد .مدل جدید بدون استفاده از فرضهای سادهشونده مدل اصلی
فینکه-واتزکی ( [A] < [A]0و ] )k1 << k2[Aقادر بود در بازه زمانی
بیشتری جوانهزنی و رشد نانوذرات نقره را توصیف کند و همچنین مدل
واقعیتری برای این پدیده ارائه دهد .مطابق با نتایج بهدست آمده،
نسبت  k1/k-1با افزایش مقدار  PVPدر سیستم کاهش و مقدار k2
افزایش یافت که نشاندهنده حفظ جوانههای تشکیل شده و رشد آنها
در حضور مقادیر بیشتر  PVPدر سیستم بود .با استفاده از نتایج بهدست
آمده سینتیک سنتز نانوذرات نقره کنترل شده و نانوذرات با توزیع
ابعادی باریکتری سنتز شد .نانوساختارهای نقره با استفاده از
آمینوسیالن  APTESروی زیرالیه شیشه با توزیع مناسب تثبیت شد
که میتواند بهمنظور ساخت حسگرهای پالسمونیک مبتنی بر زیرالیه
مورد استفاده قرارگیرد .مطابق با نتایج بهدست آمده pH ،محلول
نانوذرات برای مرحله تثبیت باید برابر با  6و از اتانول بهعنوان حالل
آمینوسیالن استفاده شد .غلظت آمینوسیالن برابر با  %3بهعنوان مقدار
بهینه تعیین شد .همچنین به کمک اتیلندیآمین بهعنوان واسط بین
نانوذرات و زیرالیه پت ،نانوذرات نقره روی پت بهعنوان یک زیرالیه
انعطافپذیر تثبیت شد .استفاده از این زیرالیهها میتواند کاربرد
نانوحسگرهای پالسمونیک برای نمونههای حقیقی را افزایش دهد .با
استفاده نانوساختارهای مثلثی و قراردادن این نانوساختارها در مجاورت
نانولولههای کربنی ،تقویت تابش فلورسانس رخ داد و شدت این تقویت
تابش حتی تا  20برابر افزایش داشت .در راستای ساخت حسگرهای
پالسمونیک به کمک نانوذرات نقره ،با استفاده از یک روش مشخصهیابی
جدید (استفاده از تلفن همراه هوشمند) و بهرهگیری از روشهای آنالیز
تصویر مقدار آمونیا با حد تشخیص  ppm 200شناسایی شد که با توجه
به سادگی فرایند روش مناسبی برای شناسایی آمونیا در محلولهای آبی
بود.
کلمات کلیدی :حسگرهای پالسمونیک ،رنگسنجی ،نانوذرات نقره ،یونهای
سرب و جیوه
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پایان نامه برتر
رتبه سوم ششمین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1400در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده بهداشت
عنوان :بررسی کارایی اکسیداسیون فتوکاتالیستی آنتیبیوتیکهای سفکسیم و سیپروفلوکساسین از محیطهای آبی با
استفاده از فتوکاتالیست  BiFeO3به روش سطح پاسخ ()RSM
نگارش :رقیه مصطفی لو
استاد راهنما :دکتر مهدی اسدی قالهری
استادان مشاور :دکتر محمدحسن محمودیان ،دکتر حسن ایزانلو
تاریخ :تابستان 1398

پاسخدهنده به نور مرئی  BFOمیتواند بهعنوان فتوکاتالیست برای
حذف آنتیبیوتیکهای سفکسیم و سیپروفلوکساسین کارآمد
باشد.

زمینه و هدف :در سالهای اخیر ،باقیماندههای آنتیبیوتیکها
در محلولهای آبی شناسایی شده است .حضور این ترکیبات در
محیطهای آبی ،بهدلیل تغییرات بسیار در اکوسیستم ،نگرانیهای
بسیاری بهوجود میآورد .در میان روشهای حذف آنتیبیوتیک،
بهنظر میرسد فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (،)AOPs
امیدوارکنندهترین روش هستند .از اینرو هدف مطالعه حاضر
حذف آنتیبیوتیکهای سفکسیم و سیپروفلوکساسین با استفاده
از فعالیت فتوکاتالیستی  BiFeO3است.

واژگان کلیدی ،BiFeO3 :تخریب فتوکاتالیستی ،محیط آبی،
سفکسیم ،سیپروفلوکساسین ،متدولوژی سطح پاسخ ،پاسخ
مرکب.

روش تحقیق :ارتباط پنج پارامتر اصلی شامل ،)9-3( pH ،زمان
تماس ( ،)90-2 minغلظت اولیه آنتیبیوتیک (،)15-1 mg/L
دوز  )5-0 g/L( BFOو دمای واکنش ( )50-10 Cبر کارایی
حذف  CFXو  CIPبهروش متدولوژی سطح پاسخ بررسی شد.
یافتهها :بهترین پاسخ مرکب برای حذف سفکسیم با ،BFO
کارایی حذف  % 98/89در  pHبرابر با  ،6/75غلظت اولیه برابر با
 ،0/16 mg/Lدوز  ، 2/96 g/L ،BFOدمای واکنش  15/23 Cو
زمان  37/38 minبهدست آمد .برای آنتیبیوتیک
سیپروفلوکساسین ،کارایی حذف  %100در  pHبرابر با ،7/82
غلظت اولیه برابر با  ،0/03 mg/Lدوز  ،3 g/L ،BFOدمای واکنش
 20/41 Cو در زمان  49/58 minبهدست آمد.
نتیجهگیری :با توجه به کارایی حذف مناسب ،فرایند کاتالیستی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ایده برتر
رتبه اول سومین دوره مسابقه ایدههای برتر در علوم و مهندسی آب و فاضالب
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران ،سال )1400

عنوان :خوانش کنتورهای آب مشترکین آب شهری به کمک پهبادهای هوشمند
نگارندگان :سید قاسم رضوی و محسن رضائی
کارشناس ارشد مهندسی عمران-محیط زیست ،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ :اسفند 1400

معایب کنتورهای مجهز به سیمکارت و اخالل در اینترنت را ندارند)
عمل میکند .این روش این امکان را میدهد تا بتوان بهصورت مداوم
وضعیت مصرف را مورد پایش قرارداد .سپس باید یک دستگاه گیرنده
در پهباد نصب شود که توانایی دریافت سیگنالهای کنتورها را داشته
باشد (این دستگاهها در صنایع ارتباطی کاربرد فراوانی دارند و بهوفور
در کشور مورد استفاده قرار میگیرند) .بهکمک یک اپراتور ،پهباد با
پیمایش از کنار هر ساختمان میتواند دادهها را دریافت نماید .این
دادهها میتواند در خود پهباد ذخیره شوند و در انتها در سیستم پیاده
شوند یا بهصورت برخط به واحد مربوطه در شرکت مجری قرائت
کنتورها ارسال شوند .استفاده از پهباد این امکان را میدهد که در اسرع
وقت بدون وجود خطا دادهها بهصورت مداوم استخراج و ارسال شوند.
برای تهیه پهباد و وسایل ارتباطی ذکرشده ،نیاز به دانشهای پیشرفته
نیست و خوشبختانه امروزه به وفور در صنایع مختلف از پهبادها استفاده
میشود.

مقدمه
امروزه یکی از چالشهای عمده پیشروی شرکتهای آب و فاضالب
شهری بررسی و تخمین میزان مصرف مشترکین است .چرا که عدم
دسترسی به دادههای دقیق ،منجر به برنامهریزی ناصحیح و همچنین
عدم درآمدزایی برای مجموعه ذکرشده خواهد شد .بنابراین همواره
خوانش صحیح کنتورهای مشترکین آب جزء الینفک برنامههای
شرکتهای آب و فاضالب بوده است .عالوهبر این ،باز هم میتوان از
هدررفت احتمالی آب بهواسطه خرابیهای شبکه جلوگیری نمود و هم
یکی از موانع آب بدون درآمد را مرتفع کرد .چرا که بهکمک این روش
میتوان به اختالف موجود میان کنتور مخزن و مشترکین پیبرد (نشت
شبکه) و همچنین با بررسی دقیقتر ،حتی نشت در انشعابات نیز
مشخص خواهد شد .با توجه به توضیحات فوق ،نویسندگان بر آن شدند
که روشی را برای خوانش کنتورهای مشترکین ارائه دهند که بتواند
مشکلی از مشکالت و عدمقطعیتهای موجود در روشهای فعلی را
برطرف سازد.

سخن آخر
در انتها باید یادآور شد که این روش امکان دسترسی به دادههای دقیق
مصرف آب مشترکین را فراهم میسازد و در عینحال روش مقرون
بهصرفهای است .چرا که افراد زیادی برای قرائت کنتور مورد نیاز نیست
و تنها یک اپراتور میتواند بهراحتی به خوانش کنتور یک منطقه/محله
بپردازد .ضمن اینکه خطای قرائت کنتور نیز بهطرز محسوسی کاهش
مییابد .لذا میتوان ادعا نمود که این روش نقش بزرگی در کاهش آب
بدون درآمد ایفا خواهد نمود .عالوهبر این ،این پایش میتواند مداوم
باشد و تنها محدود بهزمان خاصی از ماه نباشد .اینروش برای شهرهای
بزرگ با تعداد مشترکین زیاد و تراکم بیشتر ساختمانها میتواند
اقتصادیتر باشد .باید به این نکته اشاره کرد که استفاده از
تکنولوژیهای روز اگرچه در ابتدا با چالشهایی همراه است ،بهمرور
زمان مزایای اقتصادی وغیراقتصادی خود را نشان خواهد داد.

ایده پیشنهادی
ایده اصلی به اینصورت است که ابتدا در کنتورهای آب مشترکین یک
قطعه فرستنده رادیویی متصل میشود که دادههای مصرف را بهصورت
مداوم در شعاعی مشخص ارسال مینماید .لذا دیگر نیازی به خوانش
هر کنتور بهصورت مجزا نیست .از سوی دیگر پهبادهای هوشمند که
مجهز به گیرنده مخصوص برای دادههای ارسالی کنتور هستند ،دادهها
را دریافت نموده و میتوانند بهراحتی توسط یک اپراتور برای یک
محله/منطقه به خوانش و اندازهگیری مصرف مشترکین بپردازند.
روش پیشنهادی
ابتدا کنتورهای مشترکین به قطعه مخصوصی مجهز میشوند که
دادههای کنتور را دریافت و بهصورت یک دستگاه فرستنده رادیویی (که
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معرفی کتاب
عنوان :بنچمارك کردن شرکتهاي خدماترسان انجمن کارهاي آبی آمریكا ()AWWA
مدیریت عملكرد براي آب و فاضالب
ناشر :انجمن کارهاي آبی آمریكا ()AWWA
زمان انتشار2020 :

دادههاي جمعآوريشده براي بنچمارك كردن 1يا محك زدن ،يك چارچوب براي يك شركت خدماترسان (نظير يك شركت آب و
فاضالب) ارائه ميكند تا بتواند اهداف و ميزان پيشرفت خود را مورد بررسي قرار دهد .استفاده از دادههاي بنچمارك يا شروع كردن به فرآيند
اندازهگيري عملكرد ،ميتواند كليدي براي بهبود كارايي باشد .پيشرفتهاي موثر و كارآمد شركتهاي خدماترسان ،بهمنظور ارضاي توقعهاي
مشتريان ،مديريت نرخها و انطباق بيشتر با مقررات دقيق و سختگيرانه ،الزم است .بهصورت كلي ،بنچمارك كردن يك ابزار با ارزش براي
مديران سامانههاي آب و فاضالب و تصميمگيران است تا بتوانند بهصورت سيستماتيك ،كارايي خود را بهبود بخشند .انجمن كارهاي آبي
آمريكا ( )AWWA2توسعه برنامه بنچمارك كردن شركتهاي خدماترسان را در سال  1995ميالدي با هدف در اختيار قراردادن اندازهگيري
عملكرد شركتهاي خدماترسان آب و فاضالب براي پيگيري و رديابيهاي داخلي و مقايسههاي خارجي ،شروع كرد.
در اين كتاب ،شاخصهاي عملكردي براي پنج حوزه عملياتي شامل :توسعه سازماني ،ارتباط مشتريان ،عمليات كسب و كار ،بهرهبرداري
از آب و بهرهبرداري از فاضالب ،ارائه شده است .دادههاي مذكور از  38ايالت در اياالت متحده آمريكا ،دو استان در كانادا ،ساموآي آمريكا و
پورتوريكو تهيه شده است .شركتهاي خدماترساني كه از دادههاي آنها استفاده شده است ،محدوده جمعيت  10الي  500هزار نفر را تحت
پوشش قرار ميدهند .خالصهاي از دادههاي مربوط به عملكرد آنها در سال مالي  2019در اين گزارش موجود است .همچنين در موارد
ممكن ،روندهاي تاريخي از بررسيهاي قبلي  AWWAمربوط به بنچمارك كردن شركتهاي خدماترسان ،آورده شده است .اطالعات بيشتري
از اين كتاب ،در لينك زير قابل دسترسي است:
https://www.awwa.org/Store/Product-Details/productId/86710740

Benchmarking
American Water Works Association
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معرفی کتاب

پيلهاي نمكزدایی ميكروبی براي (توليد) آب آشاميدنی با انرژي پایين
ناشرIWWA :
زمان انتشار2021 :

استفاده از روشهايي كه نياز به انرژي كمتري براي توليد آبهاي آشاميدني دارند ،بهصورت روزافزوني در حال گسترش است .يك
 MIDES1از پيلهاي نمكزدايي ميكروبي ( )MDCs2بهعنوان پيشتصفيه براي فرآيند اسمز معكوس ( )RO3استفاده ميكند .در نتيجه،
فرآيند همزمان نمكزدايي از آب شور و تصفيه فاضالب با استفاده از آن امكانپذير است .پيلهاي نمكزدايي ميكروبي ،براساس فناوري
بيوالكتروشيميايي هستند كه در آن تصفيه بيولوژيكي فاضالب ميتواند به غشاهاي تبادل يوني كه نيازي به انرژي خارجي ورودي ندارند،
متصل شود MDC .ها ،بهصورت همزمان فاضالب را تصفيه كرده و نمكزدايي را با استفاده از انرژي موجود در فاضالب انجام ميدهند .در
واقع ،يك  MDCميتواند حدود  1/8كيلوواتساعت ( )kWhبيوالكتريسيته از انرژي موجود در يك مترمكعب فاضالب ،توليد كند .در مقايسه
با استفاده از فرآيند  ROمتعارف ،بيشتر از  3 kWh/m3انرژي الكتريكي ،صرفهجويي ميشود .توسط اين فناوري نوين ،دو خط آب با كيفيت
پايين (آب شور و فاضالب) به دو خطوط با كيفيت باال (آب نمكزدايي شده و پساب) تبديل شده و مورد استفاده بعدي قرار ميگيرند.
اين كتاب ،اطالعات بهدست آورده شده در پروژه  MIDESكه مورد حمايت مالي اتحاديه اروپا بود را ارائه داده و شامل آخرين توسعههاي
مربوط به نمكزدايي آب دريا و آب لبشور با استفاده از فناوري جديد پيلهاي نمكزدايي ميكروبي است .اين پروژه در سالهاي  2016تا
 2020با هدف ايجاد انقالبي در روش نمكزدايي ،توسط توسعه يك فرآيند پايداري كه نياز به انرژي كمي براي توليد آب آشاميدني ايمن
دارند ،پيادهسازي شد .مواردي همچون الكترودهاي با ساختار نانو ،غشاهاي ضد رسوب ،طراحي و بهينهسازي رآكتور الكتروشيميايي ،ارزيابي
چرخه حيات ،الكتروشيمي ميكروبي و كنترل و مهندسي فرآيند ،از جمله مواردي است كه به آن پرداخته شده است .اين كتاب بهصورت
رايگان از لينك زير قابل دريافت است:
https://iwaponline.com/ebooks/book/826/Microbial-Desalination-Cells-for-Low-Energy
1

Microbial Desalination for Low Energy Drinking Water
Microbial Desalination Cells
3
Reverse Osmosis
2

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

96

سال هفتم ،شماره  ،1بهار 1401

اخبار انجمن
اﺧﺒﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  1401ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺑﺮگزاري ﺑﯿسﺖ و ﯾکﻤﯿﻦ وﺑﯿنﺎر اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1401/01/24
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و ﯾکم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/01/31
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﻫﻤﺎﻫنگی ﻣسئوﻟﯿﻦ تحقﯿقﺎتی وزارت ﻋلوم و وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺎ حضور رئﯿس ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/01/31
 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  73اﻧﺠﻤﻦ ()1401/01/31

 ﺑﺮگزاري ﺑﯿسﺖ و ﺳوﻣﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان توﺳط آقﺎي دکتﺮ اﻣﯿﻦ اﺑﺮاﻫﯿم ﺑخشی پور از داﻧشگﺎه صنﻌتی
کﺎﯾزرﺳﻼتﺮن آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻋنوان "طﺮاحی پﺎﯾﺪار زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي دﻓع آب ﺳطحی و ﻓﺎﺿﻼب ﺷهﺮي ﺑﻪ کﻤک ﺑهﯿنﻪﺳﺎزي چنﺪ ﻫﺪﻓﻪ و
ﺳﯿستمﻫﺎي کﻤک تصﻤﯿمگﯿﺮي" ()1401/02/07
 اﻧتشﺎر ﻣقﺎالت کﺎﻣل پذﯾﺮﻓتﻪ ﺷﺪه در اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾش ﻣلی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کﯿفﯿﺖ آب و ﺳوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾش ﻣلی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣصﺮف آب
()1401/02/30
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و دوم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/03/04

 اﻧتخﺎب ﻋضو ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻋنوان ﻣﺪرس ﺑﺮتﺮ صنﻌﺖ آب و ﺑﺮق در ﺳﺎل )1401/02/25( 1400
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  6ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري کنگﺮه )1401/02/11( 1401
 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  74اﻧﺠﻤﻦ ()1401/02/31
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ  7ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳتگذاري کنگﺮه )1401/03/01( 1401
 اﻣضﺎي تفﺎﻫمﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤکﺎري اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ داﻧشگﺎهﻫﺎي قم و ﻋلوم پزﺷکی قم ()1401/03/01
 اﻧتشﺎر پوﺳتﺮ ﺳوﻣﯿﻦ دوره اﻟﻤپﯿﺎد آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1401/03/03
 ﺑﺮگزاري ﺑﯿسﺖ و ﺳوﻣﯿﻦ وﺑﯿنﺎر تخصصی اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان توﺳط آقﺎي دکتﺮ ﻣهﺪي دﯾنی ،داﻧشﯿﺎر داﻧشگﺎه ﺷهﯿﺪ ﻣﺪﻧی
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺎ ﻋنوان "چﺎﻟشﻫﺎي ﻣﺪلﺳﺎزي در ﺑهﺮهﺑﺮداري ﺑهﯿنﻪ و ﻫوﺷﻤنﺪ از ﺷﺒکﻪﻫﺎي توزﯾع" ()1401/02/07



ﺑﺮگزاري اوﻟﯿﻦ جلسﻪ کﻤﯿتﻪ ﻓنی  ،224ﺧﺪﻣﺎت و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي آب ﺷﺮب ،ﻓﺎﺿﻼب و رواﻧﺎب ﺳطحی ISO TC 224 ،ﺑﺎ ﻣشﺎرکﺖ
کﻤﯿتﻪﻫﺎي تخصصی اﻧﺠﻤﻦ ()1401/03/22

 اﻧتشﺎر ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  75اﻧﺠﻤﻦ ()1401/03/31
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معرفی تازههای کانال آپارات
ردیف

رویداد

1

وبینارهای تخصصی
انجمن آب و
فاضالب ایران

موضوع (ارائه دهنده)

لینک آپارات

ویروس کرونا در صنعت آب و فاضالب
(دکتر عبداهلل رشیدی)

https://www.aparat.com/v/hevFM?playlist=28325845

راهکارهای بهبود کیفیت پساب برکههای تثبیت فاضالب
(دکتر حسین ساسانی)

https://www.aparat.com/v/Antvj?playlist=28327448

مروری بر ظرفیتهای ارتقای پژوهش و نوآوری در حوزه
آب کشور (دکتر مجتبی شفیعی)

https://www.aparat.com/v/Pob7C?playlist=29641530

نشتیابی در شبكههای آبرسانی
(دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده)

https://www.aparat.com/v/Uf3N5?playlist=28368237

مدیریت شورابههای ناشی از سامانههای نمکزدایی با
تاکید بر فناوریهای ( ZLDدکتر عباس اکبرزاده)

https://www.aparat.com/v/4QcMo?playlist=30860968

چالشهای روشهای جایگزین برای بهبود و مدیریت
کیفیت آب (دکتر مسعود یونسیان ،مهندس سلیمه
رضایینیا و دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده)

https://www.aparat.com/v/mTSiK?playlist=737673

ارزیابی عملكرد مدلهای متابولیسم آب شهری قابلیتها
و محدودیتها (دکتر کوروش بهزادیان)

https://www.aparat.com/v/DtoQY?playlist=33226803

سواد آبی در جوامع شهری (دکتر شروین جمشیدی)

https://www.aparat.com/v/FPtCY?playlist=34242002

تأثیرات شرایط اقلیمی بر روی ظرفیت شبكهها و شكست
(دکتر احسان روشنی)

https://www.aparat.com/v/5c7Ph?playlist=35313047

ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژههای آب و فاضالب با
رویكرد چرخه حیات (( )LCAمهندس هانیه صفرپور)

https://www.aparat.com/v/W8P7J?playlist=35547113

کاربردهای اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضالب
(دکتر سیدحسین سجادی فر)

https://www.aparat.com/v/y1euk?playlist=36262652

توسعه و بهرهبرداری از شبكههای جمعآوری فاضالب با
رویكرد تمرکززدایی (دکتر علی حقیقی)

https://www.aparat.com/v/36WoO?playlist=37676753

نقشهراه برای ارتقای شبكههای آبرسانی موجود به
هوشمند (دکتر محمدرضا جلیلی قاضیزاده)

https://www.aparat.com/v/f8dyx?playlist=37677090

مبانی نظری تحلیل هیدرولیكی مبتنی بر فشار
شبكههای توزیع آب (دکتر مسعود تابش)

https://www.aparat.com/v/RPkeb?playlist=38227690

آشنایی با تكنیک  PCRدر تحقیقات محیطزیست و
بهداشت محیط (دکتر رحیم عالی)

https://www.aparat.com/v/mbNDM?playlist=39035474

بررسی  25،000مقاله محیطزیست برای یافتن داغترین
موضوعات تحقیقاتی (دکتر علیرضا بازارگان)

https://www.aparat.com/v/hwC9l?playlist=39248099

توسعه مدل روندیابی مقیاس قارهای میزوروت به منظور
لحاظ دریاچهها و مخازن (دکتر شروان قراری)

https://www.aparat.com/v/6Ewy5?playlist=39248537

مروری بر وضعیت و تجارب تصفیه آب و فاضالب در
ژاپن (دکتر یحیی محزون)

https://aparat.com/v/epxDt

سیستمهای آبی پایدار و تابآور (دکتر راضیه فرمانی)

https://aparat.com/v/EaeTg

ارزیابی و بهینهسازی انرژی در سیستمهای توزیع آب
(دکتر سعید هاشمی)

https://www.aparat.com/v/3sxtT?playlist=737673

بازچرخانی و مدیریت کیفی زهابهای کشاورزی
(دکتر بهمن یارقلی)

https://www.aparat.com/v/Fcvyw?playlist=737673

مقدمهای بر یادگیری ماشین برای کاربردهای مهندسی
آب شهری (دکتر عباس اکبرزاده و همكاران)

https://www.aparat.com/v/IFHhK?playlist=737673

طراحی پایدار زیرساختهای دفع آب سطحی و فاضالب
شهری به کمک بهینهسازی چند هدفه و سیستمهای

https://www.aparat.com/v/D7BvT?playlist=737673
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کمک تصمیمگیری (دکتر سیدامیرهوشنگ آیتی)
طراحی پایدار زیرساختهای دفع آب سطحی و فاضالب
شهری به کمک بهینهسازی چند هدفه و سیستمهای
کمک تصمیمگیری (دکتر امین ابراهیم بخشی پور)

https://aparat.com/v/D7BvT

چالشهای مدلسازی در بهرهبرداری بهینه و هوشمند از
شبكههای توزیع آب (دکتر مهدی دینی)

https://www.aparat.com/v/rKPvH/

سامانههای فاضالب ،اپیدمیها و بیماریهای نوظهور

https://www.aparat.com/v/6OhwE?playlist=31020035

تابآوری شبكههای آب و فاضالب

https://www.aparat.com/v/IXWfd?playlist=31174320

هوشمندسازی و نوآوری در سامانههای آب و فاضالب

https://www.aparat.com/v/7JxVU?playlist=35531526

بازنگری شاخص و استاندارد کیفیت منابع آب ایران

https://www.aparat.com/v/lSgM7?playlist=31219788

چالشهای تعیین الگوی مصرف آب

https://www.aparat.com/v/tn4E9?playlist=32316111

تابآوری زیرساختهای آب و فاضالب در شرایط بحران
به ویژه سیالب

https://www.aparat.com/v/DZzYX?playlist=879646

استفاده از آب خاکستری در محیطهای شهری

https://www.aparat.com/v/t1iaZ?playlist=33416246

چالشها ،راهبردها و انتظارات از وزیر آتی نیرو در حوزه
آب

https://www.aparat.com/v/o1geI?playlist=36877054

نقش اقتصاد در مدیریت مصرف آب

https://www.aparat.com/v/LxjEw?playlist=879646

کاهش تلفات واقعی

https://www.aparat.com/v/s3lwQ?playlist=879646

تلفات ظاهری آب

https://www.aparat.com/v/nBNj5?playlist=879646

2

نشستهای
تخصصی انجمن آب
و فاضالب ایران

3

سومین کنگره علوم
و مهندسی آب و
فاضالب ایران
()1399

https://www.aparat.com/v/V7BNT?playlist=878354

4

دومین همایش ملی
مدیریت مصرف آب
با رویكرد کاهش
هدررفت و بازیافت
()1398

https://www.aparat.com/v/SHiuG?playlist=943170

5

دومین کنگره علوم
و مهندسی آب و
فاضالب ایران و
د.مین همایش ملی
عرضه و تقاضای آب
شرب و بهداشتی
()1397

https://www.aparat.com/playlist/1305526

6

اولین همایش ملی
مدیریت مصرف و
هدررفت آب
()1396

https://www.aparat.com/playlist/1622857

مدیریت مصرف آب

https://www.aparat.com/v/PO35T?playlist=879646

رویكردهای برنامه ایمنی آب

https://www.aparat.com/v/BFhCa?playlist=879646

نمکزدایی آبهای شور و بازیافت آب بهعنوان منابع
راهبردی در مقابله با تنش آبی کشور

https://www.aparat.com/v/xyr2O?playlist=879646

مدیریت مصرف آب و سازگاری با کم آبی

https://www.aparat.com/v/dVKvu?playlist=879646

مدیریت تعارضات آب و بازتعریف مسئله زایندهرود

https://www.aparat.com/v/hEXdv?playlist=879646

دستاوردها و چالش های استفاده از آبهای نامتعارف

https://www.aparat.com/v/Ax3cG?playlist=879646
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معرفی نمایندگان انجمن

پریساسادات آشفته ،نماینده انجمن در دانشگاه قم
دکتر پریساسادات آشفته دارای دکترای مهندسی منابع آب از دانشگاه تهران است .ایشان دوره
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی آب در دانشگاه تهران گذرانده و پایاننامه خود
را در زمینه بررسی تأثیرهای تغییر اقلیم بر منابع آب با درجه عالی به پایان رسانده و بهعنوان دانشجوی
ممتاز دوره کارشناسی ارشد شناخته شد .زمینه تحقیقاتی ایشان در دوره دکتری ،بهرهبرداری تطبیقی
منابع آب (در شرایط تغییر اقلیم) و توسعه الگوریتم بهینهسازی است که با درجه عالی آن را گذرانده
است .خانم دکتر آشفته پس از فراغت از تحصیل در مقطع دکتری در سال  ،1393همکاری خود را با
گروه مهندسی عمران ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم بهعنوان استاد مدعو و در سال 1395
بهعنوان استادیار آغاز نمود .محور اصلی تحقیقاتی ایشان در زمینه مهندسی و مدیریت سامانههای منابع
آب و محیطزیست و تغییر اقلیم است .همکاری با صنعت آب کشور ،فعالیت در شرکتهای مهندسین
مشاور در زمینه مطالعات ،طراحی و مدیریت طرحهای توسعه منابع آب ،راهنمایی و مشاوره پایاننامه
مقطع ارشد و رساله دکتری ،همکاری در انجام طرحهای پژوهشی و کاربردی با دفتر پژوهشهای
کاربردی شرکت مدیریت منابع آب ایران و نیز دانشگاه ،چاپ و ارائه مقالههای متعدد در مجلهها و
کنفرانسهای ملی و بینالمللی و تألیف و ترجمه کتابهای مختلف ،کسب عناوین متعدد از
جشنوارههای مختلف علمی و پژوهشی ملی و برخی دستاوردهای بینالمللی ،از جمله افتخارات ایشان
محسوب میشوند .ایشان از سال  1399تاکنون بهعنوان دانشیار در گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
فعالیت دارند.
مهنوش مقدسی ،نماینده انجمن در دانشگاه اراک
دکتر مهنوش مقدسی عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه اراک است .ایشان دکترای تخصصی خود را در رشته سازه های آبی از دانشگاه تربیت مدرس

اخذ کردند .عنوان رساله دکترای ایشان راهبردهای بهرهبرداری از مخازن سدها با تاکید بر مدیریت
عرضه و تقاضا بود .زمینههای تخصصی ایشان خشکسالی ،تغییر اقلیم و پدیده های ناایستا است .نتایج
تحقیقات ایشان تاکنون در قالب  34مقاله در مجالت علمی-پژوهشی و  ISIبه چاپ رسیده است.
ایشان  20مقاله کنفرانسی و  5طرح پژوهشی را نیز به انجام رسانده است .ایشان تاکنون  20دانشجوی
تحصیالت تکمیلی را راهنمایی کرده و کتاب پیشرفتهای نوین در منابع آب را نیز ترجمه کرده است.

علیاکبر حکمتزاده ،نماینده انجمن در دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر علی اکبر حکمتزاده دارای مدرک دکتری مهندسی عمران در گرایش آب و محیطزیست از
دانشگاه شیراز ()1391؛ کارشناسی ارشد مهندسی عمران -گرایش سازههای هیدرولیکی از دانشگاه
شیراز ( )1382و کارشناسی مهندسی عمران -عمران از دانشگاه شیراز ( )1379است .او از سال 1382
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اقلید و سپس در سال  1391عضو هیئت علمی دانشگاه
فسا بود .از سال  1392نیز در دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز استخدام شدند.
زمینه تحقیقاتی ایشان هیدرولوژی ،تصفیه آب ،آب زیرزمینی ،انتقال آلودگی و سازههای هیدرولیکی
است و در زمینه طراحی سازههای هیدرولیکی ،طراحی پکیجهای تصفیه فاضالب ،طراحی شبکههای
جمعآوری آبهای سطحی و هیدرولوژی تجربیات اجرایی زیادی دارند.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس
https://iwwa-conf.ir

http://www.13ncce.ir/

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزارکننده

عنوان کنفرانس

1401  آذرماه3  تا1

دانشگاه قم

،انجمن آب و فاضالب ایران
دانشگاه علوم پزشکی قم و
دانشگاه قم

چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و
فاضالب ایران

 بهمنماه19  و18
1401

دانشگاه اهواز

 دانشگاه،انجمن هیدرولیک
شهید چمران اهواز

بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک
ایران

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کنفرانس
LET2022- The 17th IWA Leading Edge
Conference on Water and Wastewater
Technologies
7th Young Water Professionals BeNeLux
Conference 2022
Wastewater, Water and Resource Recovery
Conference

http://iwa-let.org/

27 March – 2 April
2022

Reno, Nevada, USA

https://ywpbenelux.ugent.be/

4 – 6 April 2022

Delft, Netherlands

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

10 – 13 April 2022

Poznan, Poland

https://www.siww.com.sg/

17 – 21 April 2022

Singapore,
Singapore

Singapore International Water Week 2022

https://lesam2022.colloque.inr
ae.fr/
https://6thconference.iwaywp.mx/es_MX

12 – 14 May 2022

Bordeaux, France

9th Leading Edge Conference for Strategic
Asset Management (LESAM 2022)

23 – 27 May 2022

https://micropol2022.org/

6 – 10 June 2022

https://waterloss2022.org/

19 – 22 June 2022

https://www.iwa-ad17.org/

19 – 23 June 2022

Culiacán Sinaloa,
Mexico
Santiago de
Compostela, Spain
Prague, Czech
Republic
Ann Arbor,
Michigan, USA

http://www.watersafety2022.o
rg/
https://www.disinfectiondbps
2022.polimi.it/
https://www.globalwaterinstit
ute.unsw.edu.au/WPAT22

22 – 24 June 2022

Narvik, Norway

27 June – 1 July
2022

Milan, Italy

3 – 6 July 2022

Melbourne, Australia

https://hic2022.utcb.ro/

4 – 8 July 2022

Bucharest, Romania

https://mtc2022.wustl.edu/

10 – 13 July 2022

St. Louis, Missouri,
USA

http://www.worldwatercongre
ss.org/
https://iwanetwork.org/events/13th-iwaconference-oninstrumentation-control-andautomation/
https://iwanetwork.org/events/iwaconference-on-sustainablesludge-management/

11 – 15 September
2022

Copenhagen,
Denmark

11 – 15 October
2022

Beijing, China

13th IWA Conference on Instrumentation,
Control and Automation

18 – 20 October
2022

Beijing, China

IWA Conference on Sustainable Sludge
Management

https://iwadipcon2022.org

24 – 28 October
2022

Turkey, Istanbul

4th IWA Regional Conference on Diffuse
Pollution & Eutrophication (DIPCON)

https://www.waterlossasia.co
m

15 – 17 November
2022

Malaysia

Water Loss Asia 2022, Virtual Conference
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6th IWA YWP México 2022
12th Micropol and Ecohazard Conference
Water Loss 2022
17th IWA World Congress on Anaerobic
Digestion
International Conference for Water Safety
Planning 2022
3rd IWA Disinfection and Disinfection ByProducts Conference
13th IWA Specialist conference on
Wastewater Ponds and Algal Technologies
14th International Conference on
Hydroinformatics
New date: The 10th International Water
Association (IWA) Membrane Technology
Conference & Exhibition for Water and
Wastewater Treatment and Reuse
IWA World Water Congress & Exhibition
2022
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شرکتهای عضو و حامیان انجمن
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مهندسین مشاور داهه
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معرفی شرکتهای عضو انجمن

شرکت مهندسی مشاور طوس آب
شرکت مهندسی مشاور طوس آب با هدف توسعه صنعت آب کشور در سال  1363تاسیس
شد .اکنون پس از گذشت  37سال ،اين شرکت توانسته است با تمرکز بر ماموريت سازمانی
خود و با تكیه بر رهبري شاخص و معتبر و کارکنانی متخصص و ورزيده ،فضاي کاري خود را
از طريق رشد کیفی و ارتقاي بهرهوري در پروژههاي داخل و خارج کشور گسترش داده است.
اين مشاور در چارچوب منشور اخالق مهندسی و با تلفیق دستاوردهاي علوم و فنون روز و
تكیه بر تجربه و خالقیت سرمايههاي انسانی ،رضايتمندي کارفرمايان را سرلوحه فعالیتهاي
خود قرار داده است.

شرکت پایا پوشش اهورا
شرکت پايا پوشش اهورا نماينده شرکت شامو و  SWDچین و وايتكم ترکیه در ايران است و
آماده تامین مواد ،مشاوره و اجراي کلیه محصوالت پلیيورياي خالص پاششی اين دو شرکت با
باالترين کیفیت در سطح جهانی در ايران است .از مزيتهاي بزرگ اين شرکت ،ارتباط مستقیم
با واحد فنی و  R&Dشرکت شامو در کینگدائو چین و متخصصین فنی شرکت وايتكم در
استانبول ترکیه است .الزمبه ذکر است که متخصصین فنی شرکت موفق به کسب دانش فنی
و تولید محصوالت پلیيوريا (پلی اوره) در داخل کشور با باالترين سطح کیفیت جهانی در
مقیاس آزمايشگاهی شدهاند و بهزودي تولید صنعتی اين محصول آغاز میشود.

شرکت آویژه پاالیش
شرکت آويژه پااليش فعالیتهاي خود را در طراحی و مهندسی تامین کاال و اجراي پروژههاي
مختلف صنعتی در حوزه آب و فاضالب قرار داده است .ويژگی مهم اين شرکت در مقايسه با
ديگر همكاران ،تمرکز در حوزه مديريت پسماند و بازيافت پسابها ،انرژيهاي نو و پدافند
غیرعامل است .اين شرکت با برخورداري از نیروهاي مديريتی و تخصصی باتجربه و باسابقه خود
بیش از يک دهه در رشتههاي مرتبط فعال بوده که قادر به انجام پروژهها با باالترين سطح
کیفیت است .اين شرکت با اتكا به توانمنديهاي خود حرکت بهسوي جذب پروژههاي EPC
در صدر اهداف خود قرار داده و تاکنون موفق به جذب پروژههاي متعدد  EPCدر حوزه کاري
خود در ايران شده است .شرکت آويژه پااليش بهعنوان پیمانكار صنعتی بهخصوص در حوزه آب
و فاضالب با درك جهتگیري استراتژيک در بازار و با اعتقاد به همافزايی و مشتريگرايی،
اهداف بزرگی را براي حضور در بازارهاي داخلی و خارجی پیشرو قرار داده است .تحقق اين
اهداف جز از طريق بهرهمندي از يک سیستم جامع و پويا که تضمینکننده رضايت مشتري
باشد امكان پذير نیست.
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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 1400
(به ازای هر سال)

600000

حق عضویت دو ساله ()1402 - 1401

1800000

حق عضویت چهار ساله ()1404 - 1401

3250000

حق عضویت دو ساله دانشجویی ()1402 - 1401

1300000

عضویت دائمی

10000000

حق عضویت اعضای حقوقی
نوع شرکت

حق عضویت ساالنه (ریال)

کوچک

7000000

متوسط

13000000

بزرگ

20000000

هزینه چاپ آگهی در نشریات انجمن
شماره حساب135720623 :

نوع

مبلغ (ریال)

شماره شباIR930180000000000135720623 :

 1صفحه در یک شماره

12500000

شماره کارت مجازی5859-8370-0990-3101 :

 2صفحه در یک شماره

25000000

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

*

50000000

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

*

80000000

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

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

مزایای عضویت

عضویت حقوقی (شرکتها)

پیوسته

وابسته

کوچک

متوسط

بزرگ

تخفیف شرکت در کنفرانسهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در نمایشگاههای انجمن

-

-

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در دورههای آموزشی انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف شرکت در کارگاهها و بازدیدهای انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ مقاالت در مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف چاپ آگهی درمجالت انجمن

-

-

%20

%20

%20

تخفیف خرید مقاله از مجالت انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

تخفیف خرید انتشارات انجمن

%20

%20

%10

%15

%20

امکان صدور معرفینامه عضویت در انجمن

*

*

*

*

*

اطالعرسانی و امکان حضور در نشستها ،گردهماییها و کارگروههای انجمن

*

*

*

*

*

دسترسی به مقاالت بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

دسترسی به آموزشهای بارگذاری شده در سایت

*

*

*

*

*

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

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

 نام مؤسسه:

این نشریه مقاالت مروری ،پژوهشی ،یادداشت فنی (ترویجی) و
یادداشت کوتاه را به چاپ میرساند .بنابراین نویسنده محترم باید
در هنگام ارسال مقاله ،نوع مقاله را از بین چهار گروه فوق انتخاب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

نام مؤسسه در بخش فارسی و انگلیسی منطبق بر نام مصوب و
رایج مؤسسه است (نام رسمی مندرج در سربرگ رسمی مؤسسات،
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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.

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.

 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.

 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.

 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 (؛) ازهم 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 مجله ،انتشارات ،موسسه ،کنفرانس و غیره
بهصورت کامل درج میشود و از بهکار بردن نام اختصاری آنها
( )Abbreviationخودداری میشود .در متن مقاله نیز نام
نویسندگان مراجع فارسی (بهصورت فارسی) و مراجع انگلیسی
(بهصورت انگلیسی) نوشته میشود .در صورتیکه نویسندگان تا
دو نفر باشند ،نام هر دو نویسنده و در صورتیکه بیش از دو نفر
باشند ،از عبارت (و همکاران) یا ( )et al.در متن مقاله استفاده
میشود.
 مقاله فارسی:
تابش ،م ،.بهبودیان ،ص ،.و بیگی ،س" ،)1۳۹۳( ،.پیشبینی
بلندمدت تقاضای آب شرب (مطالعه موردی :شهر نیشابور)"،
تحقیقات منابع آب ایران.25-14 ،)۳(10 ،
عنبری ،م" ،)1۳۹2( ،.تحلیل ریسک سیستمهای فاضالب با
استفاده از شبکههای بیزین" ،پایاننامه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-آب ،پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران ،تهران ،ایران.

 جدولها و شکلها:
جدولها و شکلها در محل مناسب بعد از معرفی آنها در متن
مقاله در فایل  wordمقاله با کیفیت مناسب چاپ ،ارائه میشوند.
همه جدولها و شکلها شمارهگذاری شده و عنوان جدول در
باالی آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته میشود .در عنوان
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
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