سال  ،7شماره  ،2تابستان 1401
این نشریه دارای مجوز کمیسون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،به شماره  3/18/290129مورخ  1395/12/16و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به شماره  86092مورخ  1398/10/30است.

صاحب امتیاز

انجمن آب و فاضالب ایران

مدیر مسئول

دکتر مسعود تابش

سردبیر
اعضای
هیئت تحریریه

دکتر حمیدرضا صفوی
دکتر مسعود تابش :استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران
دکتر تیکو تانیمبو :دانشیار ،دانشگاه ویت واتر سراند ،ژوهانسبورگ ،آفریقای جنوبی
دکتر علی ترابیان :استاد دانشکده محیط زیست ،دانشگاه تهران
دکتر افشین تکدستان :استاد دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
دکتر محمدرضا جلیلی قاضی زاده :دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیطزیست ،دانشگاه شهید
بهشتی
دکتر عبداهلل رشیدی مهرآبادی :دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیطزیست ،دانشگاه شهید بهشتی
دکتر دراگان ساویچ :استاد ،دانشگاه اگزتر ،لندن
دکتر سید حسین سجادی فر :شرکت آب و فاضالب تهران و استادیار دانشگاه آزاد اسالمی
دکتر محمد حسین صراف زاده :دانشیار دانشکده مهندسی شیمی ،دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در
بازیافت آب
دکتر حمیدرضا صفوی :استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر ناصر طالب بیدختی :استاد دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه شیراز
دکتر راضیه فرمانی :دانشیار ،دانشگاه اگزتر ،انگستان
دکتر اورازیو گیوستولیسی :استاد ،دانشگاه پلی تکنیک باری ،ایتالیا
دکتر سارا نظیف :دانشیار دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تهران
شریف
صنعتی
دانشکده
وثوقی:
منوچهر
دکتر
فاضالب کشور
ی آب و
دانشگاه مهندس
شیمی،آب ،شرکت
مهندسی برداری
نظارت بر بهره
استادرکل دفتر
یی :مدی
رضا طباطبا
مهندس علی

شورای سیاستگذاری

مهندس علی اصغر قانع :مشاور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

صنعت آب و فاضالب

مهندس مجید قنادی :مشاور معاونت مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

کارشناس اجرایی:
طراح و صفحه آرا:
ناشر:
شمارگان:
آدرس:
تلفن:
نمابر:
شاپا چاپی:
شاپا الکترونیکی:
ایمیل:
چاپ:

مهندس حمیدرضا هنری :عضو هیئت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

ناهید اختری
ناهید اختری ،مهندس سید احمدرضا شاهنگیان
انجمن آب و فاضالب ایران
 500نسخه
تهران ،خیابان طالقانی ،بین وصال و قدس ،پالک  ،429طبقه  ،4واحد 7
021-88956097
021-88391390
2588-3941
2588-396X
info@jwwse.ir

فرشیوه

پیشگفتار2......................................................................................................................................................................................................................................

مقاالت علمی
مروری بر نگاه ترمودينامیکی به بیالن آب با تأکید بر انتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی4........................................................................
دیبا غنچهپور و عبدالرضا بهرهمند
بررسی کارايی پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر تولید بیوگاز ناشی از هضم بیهوازی مواد آلی 14..............................................................
رضا قاسمزاده ،محمدعلی عبدلی ،امید بزرگ حداد و مریم پازکی
بررسی فناوری تاالب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضالب صنعت نساجی 23........................................................................................
لعبت تقوی و فاطمه گلریزخاتمی
بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستم  SBRتصفیهخانه شهر يزد 34...............................................................
مسعود طاهریون ،بهزاد آقابابایی ،سجاد محمدی اسفرجانی ،سید وحید غلمان و اکبر صالحی وزیری
تحلیل عددی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه پمپاژ در نواحی شهری42............................................................................................
مجتبی انصاری شاد و مجید نوریان بیدگلی
بهبود کیفیت زهآبهای شور به روش گیاهپااليی53.......................................................................................................................................................
جهانگیر عابدی کوپایی ،امیر قدس مطهری و نیلوفر نجفی

مطالب عمومی
مصاحبه 63.....................................................................................................................................................................................................................................
میزگرد 69.......................................................................................................................................................................................................................................
پاياننامه برتر 82..........................................................................................................................................................................................................................
ايده برتر 83...................................................................................................................................................................................................................................
گزارش فعالیتهای انجمن 86..................................................................................................................................................................................................

پیشگفتار
طریق انسداد دستگاه گوارش و امکان انتقال آلودگیهای آلی به
بدن موجودات بهعنوان یک نگرانی محیطزیستی و همچنین یک
تهدید بالقوه برای سالمتی انسان بهویژه از طریق خوردن غذاهای
دریایی آلوده مطرح هستند.
یکی از مخربترین آسیبهایی که میکروپالستیکها مستقیما
به بدن انسان وارد میکنند ،تحریک هورمونهایی است که
میتوانند به غدد سرطانی تبدیل شوند .فنول و ترکیبات مشابه
آن از جمله موادی هستند که در میکروپالستیکها و معموال در
بستهبندیهای پالستیکی یا ظروف نگهداری مواد غذایی پیدا
میشود .این مواد بهراحتی میتوانند وارد مواد غذایی شوند و
آسیبهای بسیاری نیز به ارگانهای حیاتی بدن وارد کنند .این
آسیبها بهاندازهای مخرب هستند که برخی از شواهد نشان داده
است در هورمونهای تولید مثل ،خصوصا در زنان اختالل ایجاد
میکنند .همچنین براساس آمارهای منتشر شده ،در حالحاضر
 ۹۰درصد مرجانهای خلیجفارس از بین رفتهاند و ذخایر
ماهیهای آن نیز بهسرعت در حال کاهش است و خطر انقراض
چندین گونه دریایی در این منطقه وجود دارد .البته این خطر
انقراض تنها به حیوانات منتهی نمیشود و برخی از گونههای
گیاهی نیز در معرض خطر هستند.

میکروپالستیکها ،آالیندههایی نوظهور در صنعت آب و
فاضالب

دکتر عباس اکبرزاده
عضو هیئت علمی و مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضالب،
موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
 -1مقدمهای بر میکروپالستیکها
از پالستیکها بهعنوان نوعی ماده شیمیایی مصنوعی ،در زندگی
روزمره استفاده گستردهای میشود ،بهعنوان مثال در بسته
بندیها ،فیلم ،روکشها ،کیسهها و ظروف .در طی تجزیه
بیولوژیکی پالستیکها ،ذرات کوچک و کوچکتر تشکیل شده و
میکروپالستیکها را بهوجود میآورند .فراوانی آلودگی
میکروپالستیکها ناشی از زبالههای خانگی و صنعتی به نگرانی
فزایندهای برای محیطزیست تبدیل شده است .پالستیکهایی با
اندازه کوچکتر از  5میلیمتر بهعنوان میکروپالستیک تعریف شده
و در اثر تخریب و ساخت اشیا پالستیکی بهصورت ذرات ناخواسته
تولید میشوند .میکروپالستیکها بهعنوان آالیندههای نوظهور و
کمتر شناخته شده ،طی چند دهه اخیر مورد توجه محققین قرار
گرفتهاند .میکروپالستیکها با توجه به خصوصیات فیزیکی
شیمیایی خاصی که دارند ،پتانسیل باالیی برای جذب مواد سمی
چون هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقهای ،بی فنیل پلی کلرین
و فلزات سنگین دارند .بههمین ترتیب پالستیکهای تولید شده
در واحدهای صنعتی مانند مواد زائد ریخته شده از تجهیزات ،مواد
پرکننده و  ...بهراحتی وارد تصفیهخانههای آب و فاضالب شده و
در آنجا به میکروپالستیک تجزیه میشون د .سپسبه محیطهای
آبی ،محیطزیست و حتی سیستمهای آب شهری راه پیدا کرده و
سالمت محیط و جانداران را به خطر می اندازند.

 -3روشهای حذف میکروپالستیکها از آب و فاضالب
طی چند سال گذشته ،مطالعات متعددی از وجود
میکروپالستیکها در شبکههای آب شهری و آب بستهبندی انجام
شده است .میکروپالستیکها طیف گستردهای از مواد را با
ترکیبات شیمیایی مختلف ،اشکال ،رنگها ،اندازه و تراکم شامل
میشود .این مواد در محیط فراگیر هستند و در آبهای دریایی،
فاضالب ،آب شیرین ،مواد غذایی ،هوا و آب آشامیدنی ،بطریهای
آب تشخیص داده شده است.
ورود و مشاهده میکروپالستیکها در منابع آب شرب از جمله
رودخانههای سطحی؛ نگرانیهای گستردهای بههمراه داشته است.
از طرفی دانش و تجارب کافی برای حذف کامل یا کاهش مناسب
میکروپالستیکها با استفاده از روشهای تکنیکی و فرآیندی از
منابع آب شرب وجود ندارد .مطالعات انجام شده حاکی از ایجاد
آثار میکروبی و سمی در اثر ورود میکروپالستیکها در منابع آب
شرب است .اما همچنان اطالعات و دادههای مرتبط از رفتار و
چگونگی اثرگذاری فرآیندهای تصفیه در حذف میکروپالستیکها،
ناکافی است .با توجه به اینکه میکروپالستیکها بهطور کامل در
تصفیهخانهها حذف نمیشوند ،الزم است تحقیقات مناسبی به
کمک برنامههای پایش و نظارتهای تکمیلی برای توسعه

 -2عوارض جانبی میکروپالستیک
میکروپالستیکها بهدلیل پتانسیل باال در ایجاد صدمات فیزیکی
و شیمیایی در انواع آبزیان ،از زئوپالنکتونها تا پستانداران ،از
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دارد .امروزه مشخص شده استفاده از این فناوری در از بین بردن
ناخالصیهایی همچون رنگها ،فلزات سنگین ،ذرات رس ،حذف
موثر برخی از ترکیبات آلی مایع بسیار موثر بوده است .عالوهبر
این نتایج تحقیقات نشان داده است که شرایط آب مانند کدورت
تأثیر کمی بر میزان حذف میکروپالستیکها دارد .از اینرو
پیشنهاد میشود از این نوع فناوری جداسازی نوآورانه ،در
جداسازی ذرات بیشتر استفاده شود.

تکنیکهای مؤثر حذف و جداسازی میکروپالستیکها صورت
گیرد.
در حالحاضر ،تنها از روشهای بسیار گران و ناکارآمد برای
حذف میکروپالستیکها و ردیابی آالیندهها استفاده میشود.
برخی ازاین روشها مانند انعقاد و تهنشینی بسیار ناکارآمد و
غیرقابل انعطاف هستند .برخی دیگر نیز مانند اولترافیلتراسیون،
میکروفیلتراسیون ،فیلتراسیون عمیق بهدلیل استفاده از
معرفهای شیمیایی ،برای اکوسیستمها ،بازیابی مواد یا بازیابی
ثانویه پرهزینه و مضر هستند .در مطالعات مرتبط مشخص شده
است که فناوری بیوراکتورهای غشایی ( )MBRدر حذف
میکروپالستیکهای فاضالب نسبت به روش لجن فعال معمولی
بسیار موثرتر است .بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که
فیلتراسیون نقش مهمی در حذف میکروپالستیکها دارد .با
اینحال ،این روش اشکاالتی نیز دارد .زیرا تنش مکانیکی ایجاد
شده توسط غشاء باعث تخریب و جداسازی میکروپالستیکها
شده و به آنها اجازه میدهد بدون محدودیت در محیط آزاد
شوند .از عیوب دیگر روش فیلتراسیون این است که فیلتر شدن
ذرات کوچکتر به زمان بیشتری نیاز دارد .در نتیجه زمان و
هزینههای نگهداری بیشتری را نیز به مصرف کننده تحمیل
مینماید.

 -3-3غشاءهای دینامیکی
اخیراً غشاءهای دینامیکی توجه زیادی را بهخود جلب کرده
است؛ زیرا باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه تصفیه فاضالب
میشوند .غشاءهای دینامیکی ،تکنولوژی امیدوارکنندهای برای
حذف ذرات کم چگالی و غیرقابل تجزیه مانند پالستیکها
هستند .از آنجا که در این روش از سایر آالیندههای موجود در
آب برای ایجاد یک الیه فیلتر بدون نیاز به معرف شیمیایی،
استفاده میشود ،این فناوری بهطور گستردهای در تصفیه فاضالب
شهری ،تصفیه فاضالب آلوده به نفت و آبهای سطحی قابل
استفاده است.
 -4نتیجهگیری

 -1-3روش سل ژل

در حال حاضر مطالعات بسیاری در مورد روشهای تصفیه و
تشخیص میکروپالستیکها با استفاده از مواد شیمیایی وجود
دارد ،اما این مواد ممکن است خواص میکروپالستیکها را تغییر
و منجر به خطا در تشخیص آنها شود .در شبکههای انتقال
فاضالب عمدتاً میکروپالستیکهای پلی استر و پلی اتیلن وجود
دارد .ثابت شده است که افزایش سطح میکروپالستیکها تأثیر
منفی بر تصفیه فاضالب و لجن دارد .میکروپالستیکها میتوانند
تولید متان در لجن و آنزیمهای کلیدی آن و واسطههای
متابولیکی را مهار کنند .عالوهبر آن تنوع جوامع بیولوژیکی و
فراوانی میکروارگانیسمهای موثر در تجزیه بیولوژیکی را کاهش
دهند .در حالحاضر ،روشهای شناسایی و تشخیص
میکروپالستیکها ناقص است .سیستم استانداردی در این زمینه
وجود ندارد و انواع روشهای تشخیص تصفیه ناقص هستند.
همچنین روشهای تشخیص میکرو و نانوپالستیکها ازنظر
فناوری فعلی بسیار پرهزینه و کم اثر هستند .بنابراین پیشنهاد
تحقیق و پژوهش در تصفیه و تشخیص سریع میکروپالستیکها
با هزینه کم ،صرفهجویی در زمان و کاربری و عملکرد ساده
ضروری است.

سل ژل یک روش جدید برای از بین بردن ترکیبات پلیمری
از فاضالب است .در اینروش بهدلیل صرفهجویی در هزینه و
پایداری شیمیایی ترکیبات پلیمری ،استفاده از لجن مازاد از
فرایند لجن فعال بهعنوان کاتالیزور ،حامل و جاذب بسیار مناسب
است .اینروش را میتوان تحت شرایط کاتالیزوری قلیایی و
اسیدی انجام داد .در این فرایند با افزایش  pHمیتوان میزان
انعقاد میکروپالستیکها را افزایش داد .پس از آن لختههای شناور
و بزرگ میکروپالستیک به آسانی از فاضالب قابل استخراج است.
مزیت دیگر این لکههای پالستیکی جمع شده این است که کامالً
مستقل از انواع ،اندازه و میزان آالیندهها و عوامل خارجی مثل
دما ،فشار و  ...هستند.
 -2-3روش انعقاد الکتریکی
روش الکتروانعقاد از فناوریهای الکتروشیمیایی مانند
الکتروفلوتاسیون است .با توجه به اینکه اینروش نیازی به
معرفهای شیمیایی یا میکروارگانیسم ندارد ،بسیار مقرون
بهصرفه و سازگار با محیطزیست بوده و حداقل لجن تولیدی را
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Hydrological cycle is directed into thermodynamic nonequilibrium state and maximum entropy production
through thermodynamic processes. Therefore, it is
possible to understand and describe hydrological cycle
through computation of entropy production rate and the
maximum entropy production principle (MEP). Based on
MEP, if there are sufﬁcient degrees of freedom within a
system, it will adopt a steady state at which entropy
production is maximized under existing restrictions. This
principle can help to estimate the hydrological
components and parameters without need for detailed
understanding of watershed characteristics. Due to the
importance of this issue in the science of hydrological
modeling and the lack of Persian resources in this field,
the present study examines the hydrological cycle from a
thermodynamic point of view using valid scientific
sources. In this study, the hydrological cycle is considered
as a thermodynamic system and the method of calculating
entropy production rate by components of water balance
is presented. Also, how to estimate hydrological
components using the MEP principle is explained in a
simple example. Overall, the MEP principle holds great
promise for equipping us with a better understanding of
the organization of hydrological processes within the
Earth system and development of the models based on
non-equilibrium thermodynamic.
Keywords: Maximum entropy production principle,
Non-equilibrium state, Optimality, Thermodynamic,
Water balance

مقاله مروری

مروری بر نگاه ترمودیناميکی به بيالن آب با
تأکيد بر انتروپی و اصل توليد حداکثر انتروپی
*2

 و عبدالرضا بهرهمند1دیبا غنچهپور

 دانشکده مرتع و، گروه آبخیزداری، دانشجوی دکترای آبخیزداری-1
، گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،آبخیزداری
.ایران
 دانشگاه علوم، دانشکده مرتع و آبخیزداری، گروه آبخیزداری، استاد-2
. ایران، گرگان،کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
abdolreza.bahremand@yahoo.com : ایمیل،*نویسنده مسئول
1400/06/28 :تاریخ دریافت
1400/09/06 :تاریخ اصالح
1400/09/08 :تاریخ پذیرش
© انجمن آب و فاضالب ایران

 این چرخه از طریق،در نگاه ترمودینامیکی به چرخه هیدرولوژی
فرایندهای ترمودینامیک به سوی وضعیت غیرتعادلی ترمودینامیکی و
 لذا امکان شناخت و توصیف آن از.تولید حداکثر انتروپی پیش میرود
)MEP( طریق محاسبه نرخ تولید انتروپی و اصل تولید حداکثر انتروپی
 اگر در یک سیستم به اندازه کافی درجهMEP  بر طبق اصل.وجود دارد
 آن سیستم وضعیت پایدار را اتخاذ خواهد،آزادی وجود داشته باشد
 بهطوری که تولید انتروپی در آن تحت محدودیتهای موجود،کرد
 میتواند به برآورد مؤلفهها و پارامترهایMEP  اصل.حداکثر میشود
هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز بدون نیاز به شناخت تفصیلی مشخصات
 با توجه به اهمیت این موضوع در علم مدلسازی.سیستم کمک نماید
 مطالعه حاضر با،هیدرولوژیکی و کمبود منابع فارسی در این زمینه
استفاده از منابع علمی معتبر چرخه هیدرولوژی را با نگاه ترمودینامیکی
 در این مطالعه چرخه هیدرولوژی به عنوان.مورد بررسی قرار میدهد
یک سیستم ترمودینامیکی مورد توجه قرار میگیرد و نحوه محاسبه نرخ
.تولید انتروپی توسط هر یک از مؤلفههای بیالن آب ذکر میشود
MEP  نحوه برآورد مؤلفههای هیدرولوژیکی با استفاده از اصل،همچنین
 نویدیMEP  اصل، بهطور کلی.در خالل یک مثال ساده بیان میشود
بزرگ است برای شناخت بهتر فرآیندهای هیدرولوژیکی درون سیستم
.زمین و توسعه مدلها بر اساس ترمودینامیک غیرتعادلی
، بهینگی، اصل تولید حداکثر انتروپی، ترمودینامیک:کلمات کليدی
 وضعیت غیرتعادلی،بیالن آب

دیبا غنچهپور و عبدالرضا بهرهمند

براساس رویکرد بهینگی اگر شناخت از بخشهای یک سیستم
بهصورت تفصیلی هم نباشد میتوان ویژگیهای سیستم را
پیشبینی کرد ،مشروط بر اینکه تابع هدف و محدودیتهای
سیستم شناخته شده باشند و بخشهای آن تقریباً بهطور
خودسازمانده برای دستیابی به هدف کل سازمان یابند .اصل تولید
حداکثر انتروپی )MEP( 6شکلی از اُپتیمالیتی و ضرورتاً پیامدی
از قانون دوم ترمودینامیک است که برای سیستمهای غیرتعادلی
توسعه یافته است ( Kleidon, 2009; Kleidon and
 .)Schymanski, 2008انتروپی معیاری است برای نشان دادن
بینظمی است که در یک سیستم در هنگام فعالیت آن سیستم
بهوجود میآید (قویدل رحیمی .)1386 ،اصل تولید حداکثر
انتروپی ،مبتنی بر مکانیک آماری و تئوری اطالعات ،بیان میکند
که فرایندهای ترمودینامیکیِ دور از تعادل ترمودینامیکی با
وضعیتهای پایداری انطباق خواهند یافت که در آن انرژی را
مستهلک ساخته 7و در حداکثر نرخ ممکن ،انتروپی تولید
مینمایند ( .)Kleidon et al., 2010بنابراین ،برطبق اصل ،MEP
اگر در یک سیستم به اندازه کافی درجه آزادی وجود داشته باشد
آن سیستم وضعیت پایدار را اتخاذ خواهد کرد ،بهطوریکه تولید
انتروپی در آن تحت محدودیتهای موجود حداکثر میشود
(.)Martyushev and Seleznev, 2006; Kleidon, 2009
از آنجا که سیستم زمین و چرخه هیدرولوژی واقع در آن از
طریق فرآیندهای ترمودینامیک به سوی وضعیت نامتعادل
ترمودینامیکی 8هدایت میشوند ( Kleidon, 2008; Kleidon,
 )2009و تمام فرآیندهای این سیستم در معرض تبدیل انرژی،
جرم و مومنتوم هستند ،امکان شناخت و توصیف سیستم زمین و
چرخه هیدرولوژی از طریق محاسبه نرخ تولید انتروپی و اصل
تولید حداکثر انتروپی وجود دارد (.)Dyke and Kleidon, 2010
در زمینه استفاده از بهینگی (اُپتیمالیتی) ترمودینامیکی برای
پیشبینی بیالن آب حوزه آبخیز تالشهایی صورتگرفته است.
) Hildebrandt et al. (2016پیشنهاد نمودند که گیاهان جذب آب
ریشه خود را با به حداقل رساندن سرمایهگذاری انرژی مورد نیاز
از طریق برداشت یکنواخت مکانی آب از خاکهای یکنواخت بهینه
مینمایند Zehe et al. (2013) .نشان دادند که تراکم بهینه
ترمودینامیکی خلل و فرج درشت (ماکروپورها) ایجاد شده توسط
سوراخ کرمها که انتشار انرژی آزاد در طی رویدادهای تغذیه را
حداکثرسازی نموده امکان پیشبینی قابل پذیرش و بدون
واسنجی پاسخ بارش-رواناب یک حوزه آبخیز متوسط مقیاس را با
یک مدل هیدرولوژیکی مبتنی بر فیزیک فراهم می نماید.
) Porada et al. (2011بیالن آب  35عدد از بزرگترین حوزههای

 -1مقدمه
سیستمهای طبیعی وجودهایی 1خودسازمانده 2هستند که در
مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی فعالیت مینمایند و با دنبال
نمودن توابع هدف مشخصی ،خود سازمان مییابند
( .)Schymanski, 2008این فرض که هر وجود ،مشروط به
محدودیتها و با توجه به یک تابع هدف ،خود سازمان مییابد
رویکرد بهینگی (اُپتیمالیتی) 3نامیده میشود ( Schymanski,
 .)2011رفتار سیستمهای طبیعی با شناخت اصول حاکم بر
بهینگی قابل پیشبینی است ( .)Schymanski, 2008فرضیه
اصول بهینگی ترمودینامیکی 4این است که یک سیستم به سوی
وضعیتی نزدیک به حد (خواه حداقل یا حداکثر) تکامل مییابد و
تا زمانی که شرایط مرزی آن سیستم پایدار بماند ،در آن وضعیت
میماند ( .)Westhoff et al., 2019در حقیقت این را میتوان در
رشتهها و در مقیاسهای متفاوت یافت :کلروپالستها در سلولها
برای افزایش فتوسنتز ،خود سازمان مییابند .روزنهها در برگها
کارایی مصرف آب را حداکثر میسازند .تاجپوشش درختان گیرش
نور و پردازش را حداکثر میسازند .شکافهای خاک ،هدایت گرما
را حداکثر میسازند .چرخشهای اتمسفری و اقیانوسی جهانی،
آمیختگی حرارتی را افزایش میدهند ( .)Schymanski, 2008در
زمینه کاربرد رویکردهای ترمودینامیک و اُپتیمالیتی برای توصیف
بهتر فرایندهای سیستم زمین بهطور کلی و بیالن آب بر روی
زمین بهطور خاص پیشرفتهایی صورتگرفته است ( Kleidon
 .)and Schymanski, 2008در سالهای اخیر اصول مبتنی بر
بهینگی پیشنهاد شدهاند که بتوانند پارامترهای مدل و بنابراین
رفتار مدل را بهتر برآورد نمایند (.)Westhoff and Zehe, 2013
در مقیاس کوچک یک حوزه آبخیز ،معادله بیالن آب به جزئیات
زیادی مانند ویژگیهای خاک ،شیب و جهت سطح و پوشش
گیاهی بستگی دارد .بدین مفهوم که برای پیشبینی بیالن آب در
مقیاس بزرگتر به مقدار زیادی اطالعات در مقیاس کوچک نیاز
است ( .)Kleidon and Schymanski, 2008اغلب مدلهای
هیدرولوژیکی که برای شبیهسازی بیالن آب در مقیاس حوزه
آبخیز و بزرگتر از آن توسعه یافتهاند بههمین صورت بنیانگذاری
شدهاند و به اطالعات تفصیلی تا مقیاس بسیار کوچک گرید 5نیاز
دارند .در مقابل ،مدلهای مبتنی بر اُپتیمالیتی براساس این فرضیه
هستند که با توجه به شرایط محیطی گذشته ،سیستم موردنظر
(مانند حوزه آبخیز ،رودخانه ،نوع پوشش گیاهی ،یا درختان
منفرد) رفتار خود را منطبق با یک اصل سازمانی معین ،سازمان
میدهد (.)Westhoff et al., 2014
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 .)Renner, 2013با درنظر گرفتن زمین بهعنوان یک سیستم
ترمودینامیکی میتوان جهتهای کلی را شناسایی نموده و
عملکردی ساده را استنباط کرد .زیرا ترمودینامیک
محدودیتهایی اساسی بر پویاییها تحمیل مینماید که تبدیالت
انرژی و وضعیتهای نامتعادل ،پویاییهای مهم فرایندهای
سیستم زمین هستند ( .)Kleidon, 2020تبادل آب در سطح
زمین با ورود آب از طریق بارش و خروج آن به اتمسفر از طریق
تولید رواناب و تبخیر و تعرق پیش میرود .این فرآیند بهشدت به
بیالن انرژی سطح از طریق شار 9گرمای نهان تبخیر و تعرق
بستگی دارد ،اما به پویاییهای اتمسفر و بیوسفر زمینی نیز وابسته
است ( .)Kleidon et al., 2009چرخه هیدرولوژی جهانی شامل
فرآیندهایی مانند انتقال فاز از جامد به مایع به گاز است ،مانند
ذوب برف ،تبخیر آب ،میعان یا تراکم بخار ،انتقال بخار آب به
عرضهای باالتر و به زمین توسط گردش اتمسفری ،ترکیب 10آب
مایع با ماتریس خاک بر روی زمین و جریان آب در سیستمهای
رودخانه و بازگشت به اقیانوس است (.)Kleidon et al., 2009
(شکل.)1

زمین را با استفاده از مدل  SIMBAشبیهسازی نمودند و
پارامترهای کنترلکننده جذب آب ریشه را با استفاده از
حداکثرسازی تولید انتروپی استنباط کردند .با توجه به اهمیت
موضوع مطرح شده در علم مدلسازی هیدرولوژیکی و نوین بودن
آن و نیز کمبود منابع فارسی در این زمینه ،مطالعه حاضر با
استفاده از منابع علمی معتبر ،چرخه هیدرولوژی را با نگاه
ترمودینامیکی مورد بررسی قرار میدهد و پس از بیان نحوه
محاسبه تولید انتروپی بهازای هریک از مؤلفههای بیالن آب،
استفاده از اصل تولید حداکثر انتروپی بهعنوان یک اصل بهینگی
برای برآورد مؤلفههای هیدرولوژیکی را از طریق یک مثال ساده
(برگرفته از  )Kleidon and Schymanski, 2008تشریح مینماید.
 -2توليد انتروپی از تبادل آب در سطح زمين
برای درنظر گرفتن کامل تبدیالت انرژی در ترمودینامیک،
سیستمی با مرز مشخص درنظر گرفته میشود که از طریق آن
گرما ،ماده و دیگر خواص فیزیکی تبادل مییابند ( Kleidon and

شکل  -1یک نمودار ساده از فرایندهای برگشتناپذیر در چرخه آب جهانی )(Kleidon, 2009

در شکل  1چرخه آب جهانی بهصورت مدار الکتریکی ترسیم
شده است که پتانسیلها ،پتانسیلهای شیمیایی را نشان میدهد
( .)Kleidon, 2009مقاومتها ،فرآیندهای انتشاری یا اتالفی
(اتالف اصطکاکی ،تقطیر ،جنبش اتمسفری ،تبخیر و تعرق مجدد
قطرات ،پخش و حمل ،اختالط الیه مرزی ،صعود آب ،اتالف از
حوزه آبخیز ،هوازذگی و جابجایی) هستند و باتریها فرآیندهایی
هستند که انرژیهای آزاد را تولید کرده و از اینطریق این چرخه
را پیش میبرند .نقطهچینها ترکیبات در وضعیت گاز و
خطچینها ترکیبات در وضعیت محلول 11را نشان میدهند.
خطوط تیره وضعیتهای مایع یا جامد را نشان میدهند
( .)Kleidon, 2009بیالن آب در روی زمین هنگامی از تعادل
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ترمودینامیکی دور میشود که بارندگی موجب مرطوب شدن
خاک میشود .در پی آن سیستم از وضعیت تعادلی خارج شده و
یک گرادیان پتانسیل شیمیایی بین سطح خاک و درون آن ایجاد
میشود .این گرادیان موجب ایجاد یک شار ماده (در اینجا،
رطوبت) میشود ،بهطوریکه رطوبت از سطح خاک به درون آن
جریان مییابد .با ایجاد این شار ،از گرادیان پتانسیل شیمیایی بین
سطح خاک و درون خاک کاسته میشود و سیستم در برای
دستیابی به وضعیت تعادل ترمودینامیکی پیش میرود .تبادل شار
و نیرو برای بسیاری از فرآیندهای هیدرولوژیکی روی زمین وجود
دارد که شارها بهطور کلی گرادیان پتانسیل شیمیایی را کاهش
میدهند (شکل .)Kleidon and Schymanski, 2008( )2
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شکل  -2نمودار شماتيک سطح زمين که در آن زمين بهعنوان یک سيستم ترمودیناميک درنظر گرفته شده است ( Kleidon and Schymanski,
)2008

میتواند بر این امر داللت داشته باشد که این چرخش به قویترین
جنبش همرفتی که رطوبت را تا حد ممکن برداشت میکند
وابسته است .از این دیدگاه ،به نظر میرسد وضعیت MEP
نشاندهندهی این است که چرخه هیدرولوژی اتمسفری در
دورترین نقطه از تعادل ترمودینامیکی قرار دارد و متوسط رطوبت
نسبی کمترین مقدار ممکن را دارا است (.)Kleidon, 2009
کمیسازی نرخ تولید انتروپی امکان اندازهگیری ماهیت
استهالکی 15چرخه هیدرولوژی و برگشتناپذیری آن را فراهم
میکند و مبنایی برای شناسایی برخی از مشخصات عملکردی
کلی را فراهم میکند .بنابراین ،این دیدگاه ترمودینامیکی امکان
بررسی قابلیت کاربرد اصل تولید حداکثر انتروپی برای هیدرولوژی
سطحی و خاک را فراهم میکند .در ادامه براساس ( Kleidon et
 )al., 2009نحوه محاسبه نرخ تولید انتروپی توسط هر یک از
مؤلفههای بیالن آب در سطح زمین شامل بارش ،تغییر رطوبت
خاک ،تبخیر و تعرق ،رواناب ،و جابجایی رطوبت خاک بیان
میشود.

در شکل  2که سطح زمین را بهعنوان یک سیستم
ترمودینامیک نشان میدهد ،مرزها با نقطهچین نشان داده
شدهاند .پیکانها نشاندهنده شارهای ماده در مرزهای سیستم
برحسب نرخ و پتانسیل شیمیایی 𝜇 آنها است ( :Pبارش:S ،
خاک :V ،پوشش گیاهی :A ،اتمسفر :O ،اقیانوس) و جعبهها
نشاندهنده فرایندهای اتالفی (استهالکی) هستند ( Kleidon
 . )and Schymanski, 2008فرآیندهای چرخه هیدرولوژی مانند
اغلب فرآیندهای درون سیستم زمین برگشتناپذیر هستند و
انتروپی تولید میکنند .برای درک اینکه برگشتناپذیری از کجا
ناشی میشود وضعیت تعادل ترمودینامیکی بهعنوان وضعیت
مرجع در نظر گرفته میشود .هنگامی که رطوبت نسبی 100
درصد است بخار آب موجود در اتمسفر در تعادل ترمودینامیکی
با سطح آب است .در تعادل ترمودینامیکی ،بدون هیچ تبادل
خالص رطوبت ،تبخیر خالص 12با میعان خالص 13در تعادل است.
برعکس ،تبخیر آب در یک اتمسفر اشباعنشده برگشتناپذیر است
و انتروپی تولید میکند و اتمسفر را به تعادل ترمودینامیکی
نزدیکتر میسازد .شرایط غیراشباع توسط گردش اتمسفری که
بهعنوان کاهنده رطوبت 14عمل میکند حفظ میشود .هنگامیکه
هوا توسط جنبش باال میرود سرد میشود و بخار آب به وضعیت
اشباع نزدیکتر میشود .از طرف دیگر ،میعان بخار فرا اشباع
برگشتناپذیر است و تولید انتروپی مینماید ،همانطور که انتشار
بخار آب تولید انتروپی میکند .بنابراین برگشتناپذیری چرخه
هیدرولوژی ارتباط نزدیکی با قدرت گردش اتمسفری دارد
( .)Kleidon and Schymanski, 2008; Kleidon, 2009تمایل
گردش اتمسفری برای حفظ وضعیت  MEPدال بر این است که
اتمسفر تا حد ممکن با قدرت میچرخد .این وضعیت در عوض
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -1-2بارش
واضح است که بارش مهمترین محرک بیالن آب سطح است.
هنگامیکه بارش وارد سیستم سطحی میشود آب مایع بهشکل
آزاد با پتانسیل شیمیایی تقریباً صفر وارد میشود .بههرحال،
ریزش قطرات باران همراه با مقدار مشخصی انرژی جنبشی
( )KErainاست .این انرژی جنبشی بهشکل گرما تلف شده و
احتماالً موجب تغییر شکل در سطح تحتتأثیر میشود .نرخ اتالف
را میتوان از انرژی جنبشی قطرات باران در حال نزول محاسبه
کرد که فرض میشود کامالً به شکل گرمای اتالفی در سطح تحت
7
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انتروپی به سیستم 𝑠𝑇 𝐿. 𝐸/است که موجب افزایش انتروپی در
هنگام تغییر فاز آب از مایع به گاز ( :Eنرخ تبخیر و تعرق و 𝑠𝑇:
درجه حرارت سطح پهنه آبی که آب از آن تبخیر میشود)
میشود .این فرایند به تنهایی منجر به تولید انتروپی نمیشود چرا
که برگشتپذیر است (یعنی اگر بخار متراکم شود همان مقدار
گرمایی را منتشر میسازد که با صدور انتروپی 𝑠𝑇 𝐿. 𝐸/همراه
خواهد بود) .انتروپی هنگامی تولید میشود که هوای اشباع در
سطح با هوای غیراشباع الیه مرزی اتمسفر (با دمای  Taو رطوبت
نسبی  )RHaترکیب میشود .تولید انتروپی مربوط به این ترکیب
میتواند مستقیماً از معادله )𝐻𝑅(𝑛𝑙 × 𝑎𝑇 × 𝑣𝑅 = 𝑎𝜇 توسط
معادله ( )7محاسبه شود.

تأثیر تبدیل شود .نرخ اتالف انرژی جنبشی ( 𝑛𝑖𝑎𝑟𝐷) از مقدار بارش
(𝑝) ،سرعت نهایی قطرات باران ( 𝑡𝑣) (که به قطر قطره باران
بستگی دارد) و چگالی آب ( 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝜌) با استفاده از معادله ()4
برآورد میشود:
1
𝐷𝑟𝑎𝑖𝑛 = 𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 × 𝑝 × 𝑣𝑡2
2

()4

با استفاده از دمای سطح ساالنه رایج ( ،288 k )Tsتولید انتروپی
مربوطه بهصورت معادله ( )5برآورد میشود:
𝑛𝑖𝑎𝑟𝐷
𝑇⁄
𝑠

()5

= 𝑛𝑖𝑎𝑟𝜎

 -2-2تغيير رطوبت خاک

()7

مرطوب شدن ماتریس خاک ،یعنی افزایش مقدار کلی آب
خاک ( 𝑠𝑤) بهاندازه 𝑠𝑤∆ که شامل اتصال برگشتناپذیر آب آزاد
نفوذیافته با پتانسیل شیمیایی  𝜇𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 = 0به یک وضعیت
متصل 16با  𝜇𝑠 < 0است که بهموجب آن گرما تولید و انتروپی
صادر میشود .گرمای رها شده ،گرمای غوطهوری 17نامیده
میشود .بهعبارت دیگر ،مرطوب شدن موجب کاهش انرژی اتصال
کل BEwater 18میشود .آنگاه ،گرمای آزاد شده توسط فرمول ()6
نمایش داده میشود.
()6

که 𝑣𝑅 :ثابت گاز برای بخار آب است که مقدار آن برابر است با:
.461.5𝐽𝐾𝑔−1 𝐾 −1
با اینحال ،آب معموالً در یک وضعیت آزادِ غیرمتصل نیست،
اما الزم است از خاک بیرون کشیده شده و در حالت تعرق بر فراز
تاجپوشش باال رود .کار مورد نیاز برای بیرون کشیدن آبِ خاک،
معادل است با مقدار گرمای شناوری رها شده در هنگامی که خاک
مرطوب میشود .از آنجا که برای تبخیر آب متصل الزم است کار
در مقابل کشش سطحی انجام شود ،گرمای نهان تبخیر در مقایسه
با تبخیر از سطح آزاد تا حدی باالتر است .برای تعرق گیاه نیز
الزم است که کار انجام شده توسط پوشش گیاهی در باال بردن
آب خاک آزاد شده 19از عمق  zدر خاک تا ارتفاع  hتاج پوشش

)) 𝑠𝑤( 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝐸𝐵 ∆𝑄 = −(𝐵𝐸𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 (𝑤𝑠 + ∆𝑤𝑠 ) −

که 𝑄∆ :گرمای آزاد شده است.
با فرض اینکه خاک قبل از هر رویداد بارش به نقطه پژمردگی
دائم (  )𝜇𝑠 = 𝛹𝑚 = −1.5 × 106 𝐽𝑚−3میرسد و بعد از بارش
اشباع میشود ،میتوان یک برآورد تقریبی از مقدار گرمادهی
انجام داد .آنگاه اختالف پتانسیل شیمیایی × ∆𝜇𝑠 = 1.5
 106 𝐽𝑚−3است .اگر مقدار آب در دسترس یک گیاه ( )PAWبرابر
 100میلیمتر درنظر گرفته شود ،یعنی افت سطح آب از نقطه
اشباع به نقطه پژمردگی دائم به برداشت  100میلیمتر آب وابسته
𝑝
است ،گرمای اتالفی مربوطه تقریباً 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝜌⁄𝑃𝐴𝑊 × ∆𝜇𝑠 /
است که 𝑝 :بارش است.

𝑡𝑓𝑖𝑙𝑊𝑑
درنظر گرفته شود .نرخ حاصل ൘
𝑡𝑑

مربوط به نرخ تعرق

پیوسته  Tبهصورت معادله ( )8است.
()8

𝑡𝑓𝑖𝑙𝑊𝑑
𝑔 ⁄ = 𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 .
𝑡𝑑

 -4-2رواناب
جریان آب مربوط به رواناب از تبدیل انرژی پتانسیل رطوبت
خاک در ستون خاک بهصورت انرژی جنبشی حاصل میشود.
مقدار انتروپی تولید شده توسط رواناب را میتوان ازطریق درنظر
گرفتن انرژیها در مرحله اولیه و با این فرض برآورد کرد که انرژی
پتانسیل سطح به انرژی جنبشی تبدیل میشود که متعاقباً توسط
اصطکاک بهصورت گرما منتشر میشود .اگر فرض شود که اختالف
انرژی پتانسیل بین قسمت باالی ستون خاک و سطح دریا برابر با
𝑧∆𝑔𝜌 باشد مقدار انرژی جنبشی  KErunoffکه میتواند با استفاده

 -3-2تبخير و تعرق
تبخیر و تعرق نشاندهنده تغییر فاز آب از مایع به گاز است.
در تعادل ترمودینامیکی محلی ،دو فاز دارای پتانسیل شیمیایی
برابر هستند ،اما برای افزایش حجم موالر آن از مایع به گاز ،گرما
(یعنی ،گرمای نهان تبخیر  )Lالزم است که این شامل یک شار
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

) 𝑎𝐻𝑅(𝑛𝑙( × 𝐸 × 𝑣𝑅 × 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑤𝜌𝜎𝑒𝑣𝑎𝑝 = −
)) 𝑠𝐻𝑅(𝑛𝑙 −

8
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دیبا غنچهپور و عبدالرضا بهرهمند
از این گرادیان انرژی پتانسیل برای یک نرخ رواناب مورد نظر 𝑅

 -3حداکثر توليد انتروپی و کابردهای بالقوه آن برای

ایجاد شود (نرخ تولید انرژی جنبشی  )GKE,runoffبهصورت معادله
( )9است.

هيدرولوژی سطح زمين

()9

برای استفاده مستقیم از ترمودینامیک غیرتعادلی در هیدرولوژی
باید دو مسئله را مورد توجّه قرار داد .اول اینکه حوزه آبخیز یک
سیستم ترمودینامیکی باز است که انرژی و ماده با انتروپیهای
مختلف را با محیط خود مبادله میکند و این تبادالت باید برحسب
پتانسیل شیمیایی آنها فرموله شوند .دوم اینکه حوزه آبخیز یک
سیستم دور از تعادل ترمودینامیکی است ( Kleidon and
 .)Schymanski, 2008تبادل بین شار ترمودینامیکی و نیرو که در
آن نیرو موجب بهوجود آمدن شار شده و شار ،نیرو را کاهش
میدهد برای بسیاری از فرآیندهای هیدرولوژیکی روی زمین
بهکار میرود .در این فرآیندها ،شارها بهطور کلی گرادیانهای
پتانسیل شیمیایی را کاهش میدهند .تبادل شار و نیرو را میتوان
به عبارت سادهتر بهاین صورت بیان نمود :اختالف پتانسیل
شیمیایی ،حرارتی یا مکانیکی بین دو سیستم که بهعنوان نیرو یا
گرادیان درنظر گرفته میشود موجب ایجاد جریان یا شار ماده و
انرژی بین این دو سیستم میشود .با شروع شار یا جریان ،از
اختالف پتانسیل شیمیایی ،حرارتی ،یا مکانیکی بین دو سیستم
کاسته میشود و در مرحلهای که این اختالف به صفر برسد دیگر
شار یا جریانی بین دو سیستم وجود نخواهد داشت .در حالیکه
در سیستمهای طبیعی همچون چرخه هیدرولوژی عواملی مانند
جنبش اتمسفری موجب میشوند که این وضعیت تعادلی برقرار
نشود و همین امر موجب جریان ماده و انرژی و در واقع جریان
زندگی در سیستم زمین میشود.
بارش بهطور کامل در خاک نفوذ میکند و موجب پتانسیل
شیمیایی رطوبت خاک 𝑠𝜇 میشود .این شار بهصورت ( Eتبخیر و
تعرق) و ( Rرواناب) تقسیم میشود .هر دو شار ناشی از گرادیان
هستند ،یعنی بهصورت ) 𝑒𝜇  𝐸 = 𝑘𝑒 × (𝜇𝑠 −و × 𝑟𝑘 = 𝑅
) 𝑟𝜇  (𝜇𝑠 −بیان میشوند :𝜇𝑒 .پتانسیل شیمیایی است که در آن
آب تبخیر میشود (مانند نقطه پژمردگی دائم گیاهان) و 𝑟𝜇:
پتانسیل شیمیایی آب است هنگامی که به کانال رودخانه میرسد.
هنگامی که شارها سیستم خاک را ترک میکنند با گرادیانهای
تولید انتروپی مربوطه ،پیش رفتن آنها ادامه مییابد E :از طریق
اختالف 𝑎𝜇  𝜇𝑠 −و  Rاز طریق اختالف 𝑙𝑠𝑚𝜇  .𝜇𝑟 −دو جنبه آخر
در اینجا درنظر گرفته نمیشود .با استفاده از عبارات  Eو  Rو
محدودیت  𝜇𝑠 ،P=E+Rمطابق رابطه ( )13ارائه میشود.

𝑔 𝐷𝑟𝑢𝑛𝑜𝑓𝑓 = 𝐺𝐾𝐸,𝑟𝑢𝑛𝑜𝑓𝑓 = 𝑅. ∆𝑧. 𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 .

که 𝑔 :شتاب گرانشی است و نرخ تولید انتروپی مربوطه بهصورت
معادله ( )10ارائه میشود.
Drunoff
⁄T
s

()10

= σrunoff

 -5-2جابجایی 20رطوبت خاک
برای برآورد انتروپی تولید شده توسط جابجایی آب خاک،
ابتدا یک توزیع اولیه آب خاک در ستون خاک درنظر گرفته
میشود .این توزیع با یک مقدار مشخص انرژی اتصالی (= 𝐵𝐸0
) )𝐵𝐸(𝑡 = 0و انرژی پتانسیل () )𝑃𝐸0 = 𝑃𝐸(𝑡 = 0مشخص
میشود .در اینجا تنها جابجایی رطوبت زیر ظرفیت زراعی درون
زون ریشه درنظر گرفته میشود .هر حرکت رطوبت خارج از زون
ریشه بهعنوان رواناب درنظر گرفته میشود که در بخش رواناب
ارائه شده است .جریان آب با انرژی جنبشی مربوطه آن 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝐸𝐾
مشخص میشود .سرانجام این انرژی با کاهش انرژی کل  TEتا
کمترین مقدار ممکن خود تولید میشود .پس از یک زمان بهقدر
کافی طوالنی جنبش بهدلیل اتالف اصطکاکی به سکون خواهد
رسید .یعنی تمام انرژی جنبشی بهصورت گرما اتالف مییابد و
 BE+PEدر حداقل مقدار است .بنابراین:

()11

)𝐵𝐸0 + 𝑃𝐸0 + 𝐾𝐸𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡 (0
)𝑡( 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝐸𝐾 = 𝐵𝐸(𝑡) + 𝑃𝐸(𝑡) +
)𝑡( 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑄 +
𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑄 = 𝑚𝑖𝑛(𝐵𝐸 + 𝑃𝐸) +
)∞( 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝐸𝐾 +

که 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑄 :مقدار تجمعی گرمای تولید شده توسط انتشار و
غوطهوری 𝐾𝐸𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡 (0) ،و )∞( 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝐸𝐾 برابر با صفر هستند.
اگر وضعیت تعادل ترمودینامیکی تقریباً به فراتر از مقیاس زمانی
𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝜏 برسد تولید انتروپی مربوطه بهصورت معادله ( )12است.
()12

𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑄
𝜏(⁄
) 𝑠𝑇 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡 .

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

= 𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝜎
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شکل  -3نمایش ساده سيستم زمين برحسب قياس مدار الکتریکی که در آن خطوط تيره نشاندهنده جریان آب مایع هستند و خطوط نقطهچين
جریان بخار آب را نشان میدهند ()Kleidon and Schymanski, 2008

()13

𝑟𝜇 𝑟𝑘 𝑃 + 𝑘𝑒 𝜇𝑒 +
𝑟𝑘 𝑘𝑒 +

درنظر گرفته شده و مقادیر دو مؤلفه دیگر در نقطهای بهدست
میآید که مقدار تولید انتروپی حداکثر شود و بدین ترتیب مقادیر
بهینه مؤلفهها بهدست میآید.

= 𝑠𝜇

تولید انتروپی مربوط به  Eو  Rبهترتیب بهصورت معادالت ()14
و ( )15است.
()14
()15

𝑇𝜎𝑒 = 𝑘𝑒 (𝜇𝑠 − 𝜇𝑒 )2 /
𝑇𝜎𝑟 = 𝑘𝑟 (𝜇𝑠 − 𝜇𝑟 )2 /

 Eبهعنوان یک مثال درنظر گرفته میشود برای نشاندادن
وجود وضعیت  MEPبرای 𝑒𝜎 ،با توجه به 𝑒𝑘 برای مقادیر معین
 Pو 𝑟𝑘 .همانگونه که در سمت چپ شکل  4مشخص است ،در
کران  E = 0 ،𝑘𝑒 = 0و از اینرو  𝜎𝑒 = 0است .سمت راست شکل
 4نیز کران دیگر را نشان میدهد که در آن ∞ → 𝑒𝑘𝜇𝑠 → 𝜇𝑒 ،
و از اینرو  .)Kleidon and Schymanski, 2008( 𝜎𝑒 = 0در واقع
در سمت چپ شکل  4بیشترین اختالف پتانسیل شیمیایی وجود
دارد که بهعنوان حداکثر گرادیان یا نیرو تعبیر میشود .وجود
حداکثر گرادیان موجب ایجاد شار میشود و با ادامه شار از مقدار
گرادیان کاسته میشود تا جاییکه در سمت راست شکل مقدار
گرادیان به صفر رسیده و شار حداکثر میشود .بنابراین ،این تبادل
منجر به وضعیت تولید حداکثر انتروپی و یک مقدار بهینه برای
 k eو  Eمیشود ( .)Kleidon and Schymanski, 2008نقطه اوج
منحنی ارائه شده در شکل  4نقطهای را نشان میدهد که تولید
انتروپی در آن حداکثر است و ادامه نقطه برخورد منحنیهای
مربوط به شار و گرادیان تا محور مختصات ،مقادیر بهینه 𝐸𝑘 و E
را نمایان میسازد .بهطور مشابه ،حداکثر 𝑟𝜎 را میتوان برای  Pو
𝑒𝑘 معین نشان داد .بهطور کلی ،با دستیابی به نحوه محاسبه 𝑒𝜎
و 𝑟𝜎 با استفاده از حداکثرسازی هر کدام ،مؤلفههای موردنظر
بهدست میآیند .به اینصورت که برای دو مؤلفه مقادیر معینی

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

شکل  -4وجود یک وضعيت  MEPدر نتيجهی تبادل شار -نيرو
مربوط به تبخير و تعرق  Eو قابليت هدایت 𝐞 𝐤 .برای نمایش ،مقادیر
نشان داده شده با حداکثر مقدار خود استاندارد شدهاند ( Kleidon
)and Schymanski, 2008

از آنجا که 𝑒𝜎 عموماً بیشتر از 𝑟𝜎 است ،میتوان انتظار داشت
که بهینهسازی 𝑒𝑘 و 𝑟𝑘 میتواند در جزءبندی  Pدر نبود سایر
محدودیتها منجر به غالبیت  Eبر  Rشود که در محاسبات مربوط
به تولید حداکثر انتروپی میتواند بهعنوان یک محدودیت درنظر
گرفته شود ( .)Kleidon and Schymanski, 2008با توجه به
اینکه در وضعیت تولید حداکثر انتروپی ،سیستم در وضعیت
بهینه خود قرار دارد ،مثال تشریح شده نشان داد که با درنظر
گرفتن اصل تولید حداکثر انتروپی بهعنوان یک اصل بهینگی
میتوان مؤلفههای هیدرولوژیکی را در وضعیت بهینه سیستم و
بدون نیاز به شناخت تفصیلی از سیستم همچون بافت و ساختمان
خاک ،شرایط رطوبتی خاک ،پوشش گیاهی ،وضعیت
زمینشناسی و غیره برآورد نمود .لذا ،طراحی و ساخت مدلهای
هیدرولوژیکی با درنظر داشتن این اصول میتواند به برآورد
10
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مؤلفه دارد .مؤلفه اول تغییر ذخیره ،∆𝑊 ،نگه داشته شده در
خاک و پوشش گیاهی است که با گرادیان پتانسیل شیمیایی بین
بارش ( 𝑃𝜇) و سیستم زمین ( 𝑠𝜇) هدایت شده توسط هدایت 𝑗𝐾
ایجاد میشود .مؤلفه دوم تبخیر و تعرق  Eبه هوا است که با
گرادیان پتانسیل شیمیایی بین سیستم زمین ( 𝑠𝜇) و هوا ( 𝑎𝜇)
پیش میرود و با هدایت 𝑒𝐾 هدایت میشود .مؤلفه سوم رواناب به
رودخانه است که با گرادیان شیمیایی بین سیستم زمین ( 𝑠𝜇) و
رودخانه ( 𝑟𝜇) پیش میرود و با هدایت 𝑞𝐾 هدایت میشود .بر این
اساس و با توجه به اصل تولید حداکثر انتروپی ،یک عبارت کلی
برای بیالن آب استخراج شد.

مؤلفههای هیدرولوژیکی بدون نیاز به شناخت جزئی سیستم
کمک کند.
بهعنوان یک مطالعه موردی میتوان به پژوهش انجام شده
توسط ) Zhaoet al. (2016اشاره نمود که در آن یک عبارت کلی
برای تقسیمبندی بیالن آب (تقسیم بارش به رواناب ،تبخیر و
تعرق ،و تغییر ذخیره) در مقیاس حوضه آبخیز استخراج شد که
از طریق بهکارگیری اصل تولید حداکثر انتروپی برای هر مقیاس
زمانی قابل استفاده است .شکل  5نمودار مفهومی رابطه شار -نیرو
را نشان میدهد که برای نمایش مکانیسمهای پیشران فرایندهای
هیدرولوژیکی در مقیاس حوزه آبخیز است .در شکل  5بعد از
اینکه بارش 𝑃 به سطح زمین میرسد ،تقسیمبندی بارش سه

شکل  -5نمایش ساده تقسيمبندی فرایند بارش برحسب رابطه شار -نيرو در مقياس حوزه آبخيز ))Zhao et al., 2016

هیدرولوژی و مدلسازی آن هر روز بینرشتهایتر میشود ،لحاظ
بیالن انرژی در مدلسازی را ضروریتر ساخته و ورود تحلیلهای
ترمودینامیکی به عرصه این علم را اجتنابناپذیرتر از قبل کرده
است .از نظر کاربرد ،ترمودینامیک غیرتعادلی و  MEPما را با
دیدگاهی مبنی بر اینکه چگونه باید در مورد چرخه هیدرولوژی
درون سیستم زمین فکر کرد ،تجهیز میکنند .در حالیکه
اصطالحات "سیستم" و "دیدگاه سیستمها" معموالً مورد استفاده
قرار میگیرند ،صریحاً به ماهیت ترمودینامیکی سیستم اشاره
نمیکنند .با اینحال ،ماهیت ترمودینامیکی میگوید که این
سیستمها چگونه باید مرتبط شوند (از طریق شارهای
ترمودینامیکی آنها در مرزهایشان) و چگونه شارهای درون این
سیستمها باید بهینهسازی شوند ( .)MEPدر حالیکه پیچیدگی
کوچک-مقیاسی که در سیستمهای هیدرولوژیکی یافت میشود
(بهطور مثال در رابطه با ناهمگنی مکانی در حوضههای آبخیز)
ممکن است گیجکننده باشد MEP .راهی نسبتاً ساده مییابد که
میگوید هرچه پیچیدگی سیستم موردنظر بیشتر باشد ،احتما ًال
 MEPتوانایی بیشتری در توصیف عملکرد آن در مقیاس بزرگ

با بهکارگیری این نتیجه کلی در سه مقیاس زمانی متفاوت،
یعنی مقیاس زمانی درازمدت (بیالن آب میانگین ساالنه) ،و
مقیاسهای زمانی ماهانه (فصلی) و رویداد-محور ،سه معادله
بیالن آب حاصل شد که بهطور گسترده از مدلهای بیالن آب
تجربی (مدل نوع  Budykoبرای مقیاس زمانی درازمدت ،مدل
 abcdدر مقیاس ماهانه و مدل  SCSدر مقیاس رویداد) در همین
مقیاسهای زمانی تقلید میکنند .در همین راستا ،این مقاله نشان
داد که مدلهای تجربی در سه مقیاس زمانی متفاوت ،حتی
هنگامیکه شکلهای متفاوتی دارند ،مبنای ترمودینامیکی
مشترکی دارند.

 -4نتيجهگيری
استدالل ترمودینامیکی دارای قدمتی طوالنی در علوم زمین،
محیطشناسی و هیدرولوژی است و یکی از مزایای اصلی آن نگاه
توأم به شارهای ماده و تبدیالت انرژی مربوطه شامل انتشار و
تولید انتروپی است ( .)Zehe et al., 2019از آنجا که علم
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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)4- Thermodynamic optimality principles (TOPs
5- Grid
)6- Maximum Entropy Production (MEP
7- Dissipate
8- Nonequilibrium state
9- Flux
10- Binding
11- Dissolved state
12- Net evaporation
13- Net condensation
14- Dehumidifier
15- Dissipative nature
16- Bound state
17- Immersion
18- Total binding energy
19- Freed soil water
20- Redistribution

خواهد داشت .این را میتوان بهطور مستقیم از  MEPنشأت گرفته
از فیزیک آماری درک نمود که اگر تعداد بهقدر کافی زیادی از
اهداف در ظر گرفته شود ،معتبر است.
 MEPپژوهشگران را قادر میسازد که پیشبینی خود از
شارهای هیدرولوژیکی را با اجتناب از نیاز به افزایش مقیاس
فرآیندهای کوچک-مقیاس ناهمگن به بزرگ-مقیاس بهبود دهند.
 MEPدر سطح نظری کمک میکند تا مدلهای سادهتری ساخته
شود که میتوانند شناخت ما را افزایش دهند .برای تحلیل تغییر
مانند اقدامات انسانی ،ترمودینامیک میتواند ما را با چشمانداز
متفاوتی از کاربردهای تغییر ،مجهز نماید .برای مثال ،ما بخوبی
آگاه هستیم که گرم شدن اقلیم جهانی ،چرخه هیدرولوژی را
تغییر خواهد داد ،اما نمیدانیم آیا چرخه هیدرولوژی بیشتر یا
کمتر اتالفی خواهد شد .در مقایسه با دیگر رویکردهای
اپتیمالیتی MEP ،مزیتهای آشکاری دارد )1 :مبنای آن فیزیک
بنیادی است (اگرچه مبنای نظری آن هنوز در روند بنیانگذاری
است)؛  )2هدف آن عمومی است ،یعنی میتواند برای فرایندهای
تبادلی صرفاً فیزیکی گرما و ماده (مانند آشفتگی) استفاده شود،
اما همچنین برای بسیاری از فرایندهای شیمیایی و بیوشیمیایی
قابل کاربرد باشد ،چرا که ماهیت اینها ترمودینامیکی است؛ و )3
در انتخاب تابع هدف هدفمند است ،یعنی برای جنبههایی از
سیستم که باید حداکثرسازی شوند ،چرا و تحت چه شرایطی
اینها باید حداکثر شوند .در نتیجه  MEPنویدی بزرگ است برای
تجهیز ما با شناخت بهتر ،کلی ،و بنیادیتر از سازمان فرایندهای
هیدرولوژیکی درون سیستم زمین .بهمنظور دستیابی به پیشرفت،
مدلها باید براساس ترمودینامیک غیرتعادلی توسعه یابد و
مواردی برای نشان دادن قابلیت کاربرد و محدودیتهای MEP
مورد آزمون قرارگیرد .با توجه به اینکه پیشبینی رواناب میتواند
تأمین آب ،انرژی برقآبی ،نیازهای محیطزیستی و دیگر نیازهای
بهرهبرداری را پشتیبانی نماید ،تالش برای پیشبینی هرچه
صحیحتر و دقیقتر مؤلفههای هیدرولوژیکی از اهمیت فراوانی در
علم هیدرولوژی برخوردار است .در صورتیکه اصل  MEPبه شیوه
درست بهکار گرفته شود و مبنای فیزیکی صحیحی داشته باشد
میتوان این اصل را مورد آزمون قرار داد .اگر نیل به این نقطه
صورت گیرد و اصل  MEPپشتیبانی شود میتواند به معنی یک
گام رو به جلوی بزرگ در علم هیدرولوژی باشد.
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The most problems in the field of municipal waste
management are related to the organic fraction of
municipal solid waste (OFMSW). In this experimental
study, the effect of hydrochars produced at 150, 190, and
230 °C on AD process was analyzed with a sample of the
OFMSW of Tehran. Due to the hydrothermal
carbonization process, with increasing temperature, the
hydrochar yield decreased and due to the increase in
thermal value, the energy yield in hydrochar-190 was
maximum. The effect of hydrochars on biogas production
was variable and in hydrochars-150 and 190, 23.25 and
41.3% increase in biogas production was observed,
respectively. This phenomenon was due to the destruction
of the hard structure of the OFMSW. On the other hand,
in hydrochar-230, there was a 30.63% reduction in biogas
production, which was due to the production of inhibitor
products such as phenol and furfural in the hydrothermal
carbonation process. According to the results, the best
conditions for the maximum production of biogas in the
produced hydrochar at temperature of 190 °C and a
retention time of 40 minutes. Also, the percentage of
methane production in this condition was 63.25%.
Keywords: Hydrothermal carbonization, Anaerobic
digestion, Organic fraction of municipal solid waste,
Biogas production, Hydrochar
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بیشترین مشکالت در زمینه مدیریت پسماند شهری مربوط به بخش
 در این پژوهش که بهصورت تجربی انجام.آلی پسماندهای شهری است
 درجه230  و190 ،150  اثر هیدروچارهای تولیدی در دماهای،شد
سانتیگراد بر فرایند هضم بیهوازی با نمونه بخش آلی پسماندهای
 با افزایش، بر اثر فرآیند کربنیزاسیون گرمابی.شهری تهران بررسی شد
 میزان بازدهی هیدروچار کاهش یافت و در عینحال با توجه به،دما
 به190- میزان بازدهی انرژی در هیدورچار،افزایش ارزش حرارتی
 اثرگذاری هیدروچار بر میزان تولید بیوگاز.بیشینه حالت خود رسید
41/03  و23/25  بهترتیب190  و150 متغیر بود و در هیدروچارهای
درصد افزایش تولید بیوگاز مشاهده شد که ناشی از تخریب ساختار
،230- از طرفی در هیدروچار.سخت بخش آلی پسماندهای شهری بود
 درصد کاهش تولید بیوگاز رخ داد که ناشی از تولید محصوالت30/63
 با.بازدارنده مانند فنول و فورفورال در فرایند کربنیزاسیون گرمابی بود
 بهترین شرایط بهمنظور تولید بیشینه بیوگاز،توجه به نتایج حاصل شده
40  درجه سانتیگراد و زمان ماند190 در هیدروچار تولیدی در دمای
63/25  همچنین درصد تولید متان در این شرایط معادل.دقیقه بود
.درصد بود
 بخش آلی، هضم بیهوازی، کربنیزاسیون گرمابی:کلمات کلیدی
 هیدروچار، تولید بیوگاز،پسماند شهری

رضا قاسمزاده و همکاران

تبدیل میکند -1 :بیوگاز دارای ارزش حرارتی بهعنوان یک
سوخت تجدیدپذیر که میتواند الکتریسیته و حرارت تولید نماید
و یا اینکه بهعنوان سوخت مصرفی در تجهیزات و خودروها مورد
استفاده قرارگیرد -2 .کود (مواد هضم شده) تولید کند که
بهصورت مستقیم و یا ترکیب شده در کشاورزی مورد مصرف
قرارگیرد (.)Bolzonella et al., 2006
در طول سالیان گذشته ،هضم بیهوازی بهصورت گسترده
بهعنوان روش مدیریت بخش آلی پسماندهای شهری و سایر
پسماندهای آلی مورد استفاده قرار گرفته و انرژی تولیدی به فرم
بیوگاز بازیابی شده است .محققین زیادی در جهت بهبود و افزایش
میزان بیوگاز پیشپردازشهای شیمیایی مانند ازنزنی ،افزودن
اسید و قلیا ،فیزیکی مانند خرد کردن ،حرارتی ،میکروویو،
التراسونیک ،بیولوژیکی انجام دادهاند ( ;(Zeynali et al., 2017

 -1مقدمه
روشهای دفع معمول پسماند شهری شامل دفن بهداشتی،
روشهای حرارتی (در کشورهایی با سطح درآمد باال) ،کمپوست
و تلنبار (در کشورهای با سطح درآمد پایین) است .دفن بهداشتی
اگر بهصورت مناسب انجام نشود ممکن است منابع آبی نزدیک به
محل دفن و خاک اطراف را بهوسیله شیرابه که حاوی فلزات
سنگین ،آالیندههای آلی پایدار و پاتوژنهای میکروبی است ،آلوده
نماید .همچنین محلهای دفن با مدیریت ضعیف به وسیله انتشار
بو ،گازهای گلخانهای و ترکیبات آلی فرار باعث آلودگی هوا
میشوند ( Pham et al., 2015; Vergara and Tchobanoglous,
 .)2015; Wilson et al., 2015; Liu et al., 2017زبالهسوزی
بهعنوان یک روش حرارتی هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری
باالیی دارد و تولید خاکستر ،مواد زائد و آالیندههای گازی مانند
 ،NOX ،SO2 ،CO2دیوکسین و فوران مینماید .روشهایی مانند
پیرولیز و گازیسازی از نظر تکنیکی در حال پیشرفت هستند ولی
در مقیاس صنعتی بهصورت فراگیر مورد استفاده قرار نگرفتهاند
( .)Babu et al., 2021روش کمپوست نیز بهدلیل تولید محصول
دارای ارزش کم از پسماند و کاهش حجم محدود پسماند ،مورد
اقبال عمومی قرار نگرفته است (.)Ferrari et al., 2020
یکی از چالشهای مدیریت پسماند شهری در کشورهای در
حال توسعه ،درصد باالی بخش آلی پسماند شهری و رطوبت باالی
آن است .در کشورهای با سطح درآمد کم و متوسط  70-50درصد
از کل پسماند شهری و در کشورهای با سطح درآمد باال40-20 ،
درصد از کل پسماند شهری را قسمت آلی تشکیل میدهد
( .)Pham et al., 2015اگر مدیریت بخش آلی پسماند شهری
بهصورت صحیح انجام شود ،میتواند منبع با ارزشی از انرژی قابل
تجدیدپذیر باشد.
پسماند شهری به دلیل دارا بودن ترکیبات آلی زیاد در خود،
بهعنوان یک خوراک برای میکروارگانیسمهای بیهوازی بهشمار
میرود و بخش آلی آن میتواند به ترکیبات سادهتر تجزیه شوند
( .)Abudi et al., 2016فرایند هضم بیهوازی به فرایندی اطالق
میشود که مواد آلی بهوسیله برخی میکروارگانیسمها در یک
محیط بدون اکسیژن تجزیه میشوند .هضم بیهوازی نه تنها
بهعنوان یک منبع انرژی ،بلکه یک روش مناسب برای کاهش
آلودگیهای ناشی از مدیریت نامناسب پسماندهای آلی و
جلوگیری از رهاسازی گازهای گلخانهای به شمار میرود ( Abudi
.)et al., 2016; Zamri et al., 2021
فرایند هضم بیهوازی مواد آلی را به دو محصول با ارزش
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;Cesaro et al., 2019; Cesaro et al., 2014; Liu et al., 2020
Yu et al., 2019

هیدروچار یک جاذب جامد کربنی است که از فرایند
کربنیزاسیون گرمابی بهعنوان یک روش نوین تبدیل حرارتی مواد
آلی بهدست میآید ( .)Libra et al., 2011معموالً فرایند
کربنیزاسیون گرمابی در بازه دمایی  ،230-150 C°فشار حداکثر
 20بار و در محیط مرطوب صورت میپذیرد (.)Libra et al., 2011
طبق مطالعات گذشته اضافه نمودن هیدروچار به فرایند هضم
بیهوازی ،ظرفیت بافری را افزایش داده ،عوامل بازدارنده فرآیند
را کاهش و میزان تولید بیوگاز را افزایش میدهد .در این مطالعه
بیشینه میزان بیوگاز تولیدی  450 mL/g-VSبود و میزان درصد
متان تولیدی از  %57/5به  %69/8رسید .هر گرم هیدروچار25 ،
میلیگرم آمونیوم و  50میلیگرم اسیدهای چرب فرار را حذف
کرد ( .)Xu et al., 2018در مطالعه دیگری ،اثر هیدورچار بر فراید
هضم بیهوازی مورد بررسی قرارگرفت که که بیشترین میزان تولید
بیوگاز و متان در دمای  140 C°و بهترتیب معادل L/Kg VS
 288و  207بود که بهترتیب  24و  37درصد افزایش یافته بود.
همچنین در بازه زمانی  13-10روز %95 ،بازدهی بیوگاز ثبت شد.
در این مطالعه با افزایش دما ،میزان بازدهی تولید متان کاهش
یافت (.)Choe et al., 2021
در مطالعه دیگری نشان داده شده است که کاربرد هیدروچار
تولیدی در دمای  240 C°در فرآیند هضم بیهوازی ،متان کمتری
نسبت به دماهای پایینتر تولید میکند (.)Zhu et al., 2021
عالوهبر این Mustafa et al. (2018) ،اثر هیدروچار را بر تولید
بیوگاز فرایند هضم بیهوازی باگاس مورد بررسی قرار دادند .آنها
نتیجه گرفتند در بازه دمایی  ،180-160 C°بازدهی تولید بیوگاز
افزایش و از  180تا  220-200درجه سانتیگراد ،بازدهی تولید
15
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= بازدهی هیدروچار تولیدی ()%

بیوگاز کاهش یافته است ،Li and Jin (2015) .اثر
پیشپردازشهای حرارتی در گستره دمایی  160-50 C°را
بهواسطه تغییر خصوصیات حلشدگی بر هضم بیهوازی پسماند
آشپزخانه بررسی کردند .بهترین شرایط بهمنظور تولید متان در
دمای  90و  120درجه سانتیگراد به ترتیب در زمانهای ماند 70
و  50دقیقه به دست آمد .هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر
هیدروچار تولیدی در درجه حرارتهای متفاوت در فرایند
کربنیزاسیون گرمابی و اثر آن بر هضم بیهوازی بخش آلی
پسماندهای شهری است.

()1

جرم بخش آلی پسماند شهری مصرف شده )گرم(

× بازدهی هیدروچار تولیدی =بازدهی انرژی ()%
()2

)

ارزش حرارتی هیدروچار تولیدی
ارزش حرارتی بخش آلی پسماند شهری

(

 -3-2آزمایش هضم بیهوازی
پتانسیل تولید متان بخش آلی پسماندهای شهری و انواع
هیدروچار بهوسیله بطریهای شیشهای به حجم  118میلیلیتر
بهعنوان راکتور ناپیوسته استفاده شد .درون هر راکتور مقدار 20
میلیلیتر از مخلوط میکروبی شامل لجن فعال و  5میلیلیتر آب
مقطر بههمراه  0/25گرم بر مبنای وزن خشک سوبسترا ریخته
(هیدورچار تولیدی از فرایند کربنیزاسیون گرمابی در درجه
حرارتهای طراحیشده) و درب آن توسط درپوش الستیکی و
کالهک آلومینیومی محکم شد .در جدولهای  1و  2خصوصیات
محتوای مخلوط میکروبی ارائه شده است .سپس بهمدت سه
دقیقه گازی با ترکیب  %80نیتروژن و  %20دیاکسیدکربن به
درون این بطریها تزریق و بهطور همزمان توسط سرنگی دیگر
هوای داخل آن تخلیه شد تا سیستم بیهوازی ایجاد شود .این
سیستم ناپیوسته بهروش هانسن معروف بوده و در آزمایشهای
بسیاری از محققین بهعنوان راکتور ناپیوسته هضم بیهوازی مورد
استفاده قرار گرفته است ( .)Hansen et al., 2004هاضم بیهوازی
مورد استفاده در گستره دمایی مزوفیلیک ( )37 °Cفعال بود.

 -2مواد و روشها
 -1-2تهیه نمونهها
نمونههای بخش آلی پسماندهای شهری از محل دفن پسماند
آرادکوه شهر تهران واقع در جنوب تهران نزدیک شهر کهریزک
در جاده قدیم تهران-قم تهیه شد و در اندازههای  1/5-1میلیمتر
مورد استفاده قرارگرفت .لجن فعال شده بهعنوان ماده تلقیحی یا
مخلوط میکروبی از لجن بیهوازی تصفیهخانه فاضالب شهری
جنوب تهران جمعآوری شد .از آنجا که لجن تهیه شده حاوی
ذرات جامد با اندازههای مختلف بود ،لذا قبل از استفاده توسط
صافی با روزنههایی در ابعاد  1/5-1میلیمتر صاف شد تا جامدات
موجود در مخلوط میکروبی جدا شوند.
 -2-2پایلوت کربنیزاسیون گرمابی
فرایند تولید هیدروچار در راکتوری به ظرفیت  3لیتر (ظرفیت
کاری 2 :لیتر) از جنس فوالد ضدزنگ با توانایی فعالیت در دما و
فشار متفاوت انجام شده است .در هر آزمایش براساس طراحی
انجام شده ،مقدار  450گرم بخش آلی پسماند شهری بههمراه
 1/8لیتر آب مقطر مخلوط شده و بعد از همزدن بهمدت 10
دقیقه ،در راکتور بهصورت عایق بسته شده و  40دقیقه بهعنوان
زمان ماند واکنش درنظر گرفته شد .هر آزمایش بهمنظور دقت
کافی ،سه بار صورتپذیرفت .فشارسنج بهازای تغییرات دما ،میزان
فشار  10-4بار را نشان داد .هیدروچار تولیدی تولیدی بهمنظور
خشک شدن ،بهمدت  24ساعت در دمای  105درجه سانتیگراد
قرار داده شد .در انتها همه نمونههای هیدروچار تولیدی بهمنظور
نگهداری و سپس استفاده در فرایند هضم بیهوازی ،در کیسههای
پالستیکی در دمای  4درجه سانتیگراد نگهداری شدند .بازدهی
هیدروچار و انرژی تولیدی براساس فرمولهای ( 1و  )2بهدست
آمدند.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

) × 100

جرم هیدروچار خشک شده تولیدی )گرم(

(

 -4-2نمونهبرداری و آنالیز گاز
آنالیز بیوگاز تولیدی و تعیین درصد متان و دیاکسیدکربن
(مجموع گازهای متان ،دیکسید کربن و نیتروژن بهعنوان بیوگاز
تولیدی درنظر گرفته شده است) با استفاده از یک دستگاه GC
انجام گرفت .دستگاه مجهز به نرمافزار  peak ABCبوده که برای
تجزیه و تحلیل شکلهای حاصل از تزریق نمونهها از آن استفاده
شد .از هلیم بهعنوان گاز حامل با شدت جریان 20 ml/min
استفاده شد .دمای ستون ،دمای تزریق کننده و دمای شناساگر
به ترتیب  90 ،50و  140 C°تنظیم شد .در ابتدا پیکهای گازهای
خالص متان ،دیاکسیدکربن ،نیتروژن و هوای محیط تحت شرایط
مشخص برای دستگاه  GCتعیین شد .همچنین زمان آشکار شدن
گاز توسط شناساگر مشخص شد (.)Ebrahimian et al., 2020
هر سه روز یکبار نمونهگیری از راکتورها و آنالیز گاز تولید
شده در این بازه زمانی انجام گرفت .در نمونهبرداری از راکتورهای
16
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از  %100حاصل شد ( .)Volpe et al., 2018مقدار  pHنیز بهوسیله
 testo 250 pH meterانجام شد .همچنین میزان مواد فرار (،)VM
کربن ثابت ( )FCبر اساس استاندارد متد ASTM D-3175-89
بهدست آمد (.)Volpe et al., 2018

ناپیوسته هضم بیهوازی ،میزان  250میکرولیتر از نمونه گاز
تولیدی بهوسیله سرنگ قفلکننده فشار به دستگاه  GCتزریق
شده و نتایج حاصل از تزریق بیوگاز تولیدی به دستگاه  GCذخیره
و برای محاسبه ترکیب درصد بیوگاز و حجم متان و
دیاکسیدکربن استفاده شد (.)Ebrahimian et al., 2020

 -3نتایج و بحث

 -5-2آزمایشات انجام شده
در این مطالعه بهمنظور شناخت خوراک از جمله بخش آلی
پسماند شهری ،ماده تلقیحی و انواع هیدروچار ،درصد مواد جامد
فرار ( )VSو درصد کل مواد جامد ( )TSاز روش استاندارد APHA
بهدست آمد ( .)Federation and APH Association, 2005میزان
خاکستر نمونهها در دمای  575 ± 5درجه سانتیگراد و براساس
 ASTM D-1102بهدست آمد ( .)ASTM, 2021آنالیز عنصر یا
نهایی بهوسیله آناالیزور " Elementary Trading Shanghai Co.,
 "Ltd. Chinaبرای تشخیص میزان کربن ،نیتروژن ،هیدروژن و
سولفور انجام پذیرفت .میزان اکسیژن نیز از کاهش عناصر مذکور

در جدول  1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماده تلقیحی و بخش
آلی پسماند شهری برای آشنایی با خوراک مورد استفاده در هاضم
و فرایند کربنیزاسیون گرمابی ارائه شده است .همچنین در جدول
 2نتایج آنالیز نهایی شامل درصد کربن ،هیدروژن ،نیتروژن،
گوگرد و اکسیژن و آنالیز تقریبی شامل درصد  FC ،VSو خاکستر
برای خوراک هاضم بیهوازی از جمله بخش آلی پسماند شهری
و هیدروچارهای تولید شده در دماهای متفاوت فرایند
کربنیزاسیون گرمابی شامل  190 ،160و  230درجه سانتیگراد
ارائه شده است.

جدول  -1خصوصیات بخش آلی پسماند شهری و ماده تلقیحی
پارامتر

بخش آلی پسماندهای شهری

ماده تلقیحی

درصد ( TSبراساس وزن تر)

25/72

3/3

درصد ( VSبراساس وزن تر)

20/61

1/9

نسبت ( VS/TSبراساس وزن خشک)

80/13

57/58

درصد مجموع کربن (براساس وزن خشک)

49/22

25/74

درصد مجموع نیتروژن (براساس وزن خشک)

3/82

2/81

درصد هیدروژن (براساس وزن خشک)

6/1

3/54

درصد گوگرد (براساس وزن خشک)

0/4

1/22

درصد هیدروژن (براساس وزن خشک)

40.46

66/69

نسبت کربن به نیتروژن ()C/N

12/88

9/16

pH

5/2

6/6

میزان خاکستر

4/98

-

جدول  -2پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بخش آلی پسماندهای شهری و هیدروچار در دماهای مختلف
نمونه

آنالیز تقریبی (بر اساس وزن خشک)

آنالیز نهایی (بر اساس وزن خشک)
کربن ()%

هیدروژن ()%

نیتروژن ()%

گوگرد ()%

اکسیژن ()%

درصد VM

درصد FC

خاکستر ()%

بخش آلی پسماندهای شهری

49/22

6/1

3/82

0/4

40/46

71/54

24/03

4/43

هیدروچار150-

52/91

6/1

5/12

0/44

35/43

68/97

25/78

5/25

هیدروچار190-

58/74

7/08

4/24

0/46

29/48

66/01

27/02

6/97

هیدروچار 230

66/57

6/34

3/94

0/46

22/69

61/14

30/96

7/9

در جدول  3نتایج مربوط به بازدهی هیدروچار تولیدی (،)%
ارزش حرارتی ( ،)MJ/kgبازدهی انرژی ( )%و سطح ویژه
هیدروچارهای تولیدی در فرایند کربنیزاسیون گرمابی درج شده
است .درصد بازدهی برای هیدروچار 190 ،150-و  230بهترتیب
برابر با  56/74 ،61/54و  47/53بود .همینطور میزان ارزش
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

حرارتی برای بخش آلی پسماندهای شهری و هیدروچارهای-
 190 ،150و  230برابر با  24/84 ،20/37و  27/64گزارش شد
که براساس بازدهی هیدروچار و ارزش حرارتی و همچنین فرمول
( ،)1میزان بازدهی انرژی برای هریک از هیدروچارهای اشاره شده
بهترتیب برابر با  77/4 ،68/84و  % 72/14بهدست آمد.
17
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جدول  -3بازدهی فرایند کربنیزاسیون گرمابی و بیوگاز تولیدی
بازدهی هیدروچار

ارزش حرارتی

بازدهی انرژی

مجموع بیوگاز تولیدی در هاضم

درصد متان تولیدی

()%

()MJ/kg

()%

()mL/g VS

()%

بخش آلی پسماندهای شهری

-

18/21

-

271

56/83

هیدروچار150-

61/54

20/37

68/84

334

68/33

هیدروچار190-

56/74

24/84

77/4

382

63/25

هیدروچار 230

47/53

27/64

72/14

188

61/62

نمونه

 190افزایش و برای هیدروچار  230کاهش را نشان داده است.
میزان بیوگاز تولیدی بهصورت مقطعی (هر سه روز یکبار) در
شکل  2ارائه شده است .رفتار هاضم بیهوازی از حیث میزان تولید
بیوگاز بهصورت جزئیتر و در گذر زمان نشان داده شده است.
بیشترین میزان بیوگاز تولیدی در هاضمهای دارای هیدروچار
 150و  190در روز نهم ،برای هاضم دارای هیدروچار 230-در
روز دوازدهم و در نمونه کنترل در روز بیست و چهارم از شروع
تولید بیوگاز اتفاق افتاد.

در شکل  1میزان بیوگاز تولیدی در هریک از هاضمها به
صورت تجمعی در  45روز نشان داده شده است .میزان بیوگاز
تولیدی در انتهای  45روز در نمونه کنترل (مخلوط بخش آلی
پسماندهای شهری و ماده تلقیحی) معادل  271 mL/g VSبود.
نمونه کنترل بهمنظور دریافت میزان تغییرات قبل و بعد از فرایند
گرمابی انجام شده است .همچنین میزان بیوگاز تولیدی در
نمونههای هاضم بیهوازی هیدروچار 190 ،150-و  230درجه
سانتیگراد و ماده تلقیحی نشان داده شده است که بهترتیب برابر
با  382 ،334و  mL/g VS 188بود .برای هیدروچارهای  150و

400

300
250
200
150

کنترل
هیدروچار150-
هیدروچار190-
هیدروچار230-
48

45

42

39

100
50

میزان تجمعی بیوگاز تولیدی ()mL/g VS

350

0
36

33

30

27

21

24

18

15

12

6

9

3

0

زمان (روز)
شکل  -1بازدهی بیوگاز تولیدی بهصورت تجمعی در هاضم بیهوازی در طول  45روز

بر اثر افزایش دما باالتر رفته ،مواد آلی بیشتری به مواد کربنی
تبدیل میشوند .این موارد در دیگر مطالعات نیز مشاهده شده
است ( Basso et al., 2016; Mäkelä et al., 2015; Benavente
 .)et al., 2015طبق گزارش محققین ،طی فرایند کربنیزاسیون
گرمابی ،درصد کربن در بازه دمایی  250-180درجه سانتیگراد،
از  45/02به ( %53/84افزایش  )%19/6رسیده ( Basso et al.,
 )2016و در بازه دمایی  250-200درجه سانتیگراد ،از 55/52
به ( %66/24افزایش  )%19/3رسید .طبق بررسیهای بهعمل
آمده ،میزان تغییرات کربن نسبت به مطالعات مشابه بیشتر بوده
است.

 -1-3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خوراک و هیدروچار
تولیدی
درصد کربن در آنالیز تقریبی با افزایش درجه حرارت فرایند
کربنیزاسیون گرمابی افزایش یافته است .میزان افزایش در
هیدروچار 190 ،150-و  230بهترتیب از ( %49/22قبل از انجام
فرایند کربنیزاسیون گرمابی) به  58/74 ،52/91و  %66/57رسیده
که به میزان  19/3 ،7/5و  %35/2افزایش یافته است .در نتیجه
این تغییرات ،هیدروچار تولیدی نسبت به خوراک اولیه یا همان
بخش آلی پسماندهای شهری دارای نسبت کربن به نیتروژن
باالتری است .با توجه به اینکه شدت فرایند کربنیزاسیون گرمابی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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90
80
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کنترل
هیدروچار150-
هیدروچار190-
هیدروچار230-

50
40
30
20
10

میزان بیوگاز تولیدی به صورت روزانه ()mL/g VS

100

0
48

45
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39

33

36

30

27

24

18

21

15

12

9

6

3

0

زمان (روز)
شکل  -2بازدهی بیوگاز تولیدی روزانه در  45روز در هاضم بیهوازی

هرچند در مطالعه دیگری نشان داده شده است که در دماهای
باالتر مانند  260و  280درجه سانتیگراد ،میزان بازدهی هیدروچار
افزایشی است که ناشی از واکنش بک-پلیمریزاسیون از فاز مایع
به جامد در فرایند کربنیزاسیون گرمابی است که بر میزان تجزیه
مواد آلی اولیه فائق میآید ( .)Coronella et al., 2014برخالف
بازدهی هیدروچار ،میزان ارزش حرارتی با افزایش دمای فرآیند
کربنیزاسیون گرمابی ،افزایش پیدا کرده است .میزان تغییرات
ارزش حرارتی هیدروچارهای تولیدی در دماهای  190 ،150و
 230درجه سانتیگراد نسبت به خوراک ورودی به راکتور
کربنیزاسیون گرمابی معادل  36/4 ،11/9و  %51/8است .با توجه
به افزایش درصد کربن ،پیشبینی میشد که ارزش حرارتی
افزایش داشته باشد و این مورد نیز توسط برخی مطالعات بر روی
سایر خوراکها به اثبات رسیده است .دلیل اصلی آن ،افزایش
زغالیسازی ماده خروجی بر اثر افزایش دمای فرایند کربنیزاسیون
گرمابی است .در دیگر مطالعات تا  %61افزایش در ارزش حرارتی
بهازای افزایش درجه حرارت تا  250 C°نیز گزارش شده است
( .)Volpe and Fiori, 2017; Jain et al., 2016در نتیجه موارد
ارائه شده و فرمول ( ،)2میزان بازدهی انرژی با افزایش دمای
فرایند کربنیزاسیون گرمابی ،ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد.
همانطور که در جدول  2نشان داده شده است درصد بازدهی
انرژی برای هیدروچار 190-برابر  %77/4است.

طبق نتایج آنالیز تقریبی در جدول  ،2میزان مواد فرار ()VM
با افزایش درجه حرارت فرایند کربنیزاسیون گرمابی کاهش و
میزان کربن ثابت ( )FCافزایش دارد .این مورد ناشی از
زغالیسازی بیشتر در نتیجه افزایش درجه حرارت فرایند گرمابی
است ( .)Volpe and Fiori, 2015براساس نتایج آنالیز عنصری،
میزان گوگرد بسیار ناچیز است (کمتر از  %0/5وزنی) .با افزایش
دمای فرایند کربنیزاسیون گرمابی ،نسبتهای  H/Cو  O/Cکاهش
پیدا کرده که ناشی از واکنش دیهیدراسیون در فرآیند
کربنیزاسیون گرمابی است (.)Volpe and Fiori, 2015
 -2-3بازدهی فرآیند گرمابی
همانطور که در جدول  3نشان داده شده است ،میزان بازدهی
هیدروچار با افزایش دما ،کاهش پیدا میکند و درنتیجه میزان
هیدروچار کمتری در طی فرایند ایجاد میشود .درصد کاهش
بهترتیب در هیدروچارهای تولیدی در دمای  190و  230درجه
سانتیگراد نسبت به  150درجه سانتیگراد معادل  7/8و %22/8
است .سایر مطالعات نیز مشابه این موضوع را نشان میدهند،
بهطوریکه در تحقیقی ،میزان بازدهی جرمی زغال آلی در بازه
دمایی  250-180درجه سانتیگرد ،بیش از  %50کاهش یافت
( .)Basso et al., 2015; Frunke and Ziegler, 2011این
مشاهدات نتیجه یکسری واکنشها تحتعنوان دیهیدراتاسیون
و دیکربوکسیالسیون است که در دماهای باالتر اثرگذاری
بیشتری دارند و واکنش را به سمت تولید گاز بیشتر و کاهش ماده
جامد سوق میدهند .در نتیجه کربندیاکسید و مونواکسیدکربن
بیشتری تولید میشود (.)Basso et al., 2015; Choe et al., 2019
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -3-3اثرگذاری پردازش کربنیزاسیون گرمابی بر هضم
بیهوازی
با توجه به شکل  ،1میزان بیوگاز تولید شده در نمونه کنترلی
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طی  45روز معادل  271 mL/g VSبود و پس از انجام پردازش
کربنیزاسیون گرمابی ،این میزان در هیدروچار 150-و 190
بهترتیب  23/25و  %41/03افزایش و در هیدروچار،230-
 30%/63کاهش داشته است .افزایش میزان تولید بیوگاز بهدلیل
شکسته شدن ترکیبات آلی پیچیده به ترکیبات مولکولی سنگین
در فرایند کربنیزاسیون گرمابی است .ترکیبات با جرم مولکولی
سنگین شامل کربوهیدرات ،پروتئین و دیگر محصوالت هیدرولیز
شده است .این ترکیبات پتانسیل بیشتری برای تبدیل شدن به
ترکیبات با جرم مولکولی سبک دارند و درنتیجه تولید بیوگاز دارند
( .)Phuttaro et al., 2019کاهش میزان تولید بیوگاز در
هیدروچار 230-درجه سانتیگراد بهدلیل کاهش مواد فرار در
هیدروچار از  68/97به  %61/14است .دلیل دیگر نیز مربوط به
تولید فنول و فورفورال و تولید سایر ترکیبات با جرم مولکولی باال
و غیرقابل تجزیه در دماهای باال در فرایند کربنیزاسیون گرمابی
است .فنول و فورفورال بهعنوان مانع در انجام واکنش کامل فرایند
هضم بیهوازی شناخته میشوند .عالوهبر این درصد تولید متان
در هیدروچار 150-بیشترین مقدار خود و معادل  %68/33بود که
با افزایش درجه حرارت فرایند کربنیزاسیون گرمابی ،درصد تولید
متان نسبت به کل بیوگاز کاهش یافته است .در سایر محققین نیز
به نتایج مشابهی در بازههای دمایی متفاوت رسیدهاند ( Choe et
.)al., 2019; He et al., 2014; Aragón-Briceño et al., 2017
همزمان سرعت تولید بیوگاز نیز در انواع هیدروچار نسبت به نمونه
کنترل افزایش یافته است و به تعبیری نقطه عطف هیدورچارها
در شکل  1در بازه زمانی کمتری نسبت به نمونه کنترل انجام
پذیرفته است .همچنین در شکل  ،2قله هریک از نمودارهای تولید
بیوگاز در بازه زمانی کمری اتفاق میافتد .میزان بیشینه تولید
بیوگاز در نمونه کنترلی ،هیدروچارهای 190 ،150-و 230
بهترتیب در روزهای  9 ،9 ،24و  12اتفاق افتاده است .این مورد
نشاندهنده این موضوع است که به هاضمهایی با ظرفیت (حجم)
کمتر نیاز خواهد بود و در نتیجه هزینههای عملیاتی کاهش پیدا
خواهد کرد (.)Rani et al., 2012

از اساتید محترم و آزمایشگاه "تبدیل پسماند به انرژی" دانشکده
محیطزیست دانشگاه تهران و پژوهشکده مواد و انرژی بهدلیل
تسهیل روند انجام آزمایشها تشکر میشود .الزمبه ذکر است که
این کار تحقیقاتی مستخرج از رساله در مقطع دکتری بوده است.

 -4نتیجهگیری

 -6مراجع

هدف از انجام این کار تحقیقاتی ،بهدست آوردن اثر پیشپردازش
فرایند کربنیزاسیون گرمابی بر هضم بیهوازی پسماند آلی در
درجه حرارتهای مختلف بود .در بین نمونههای بررسی شده،
بهترین عملکرد مربوط به هیدروچار تولید شده در دمای 190
درجه سانتیگراد بود که میزان تولید بیوگاز را نسبت به نمونه

Abudi, Z.N., Hu, Z., Sun, N., Xiao, B., Rajaa, N., Liu, C.,
and Guo, D., (2016), “Batch anaerobic co-digestion of
OFMSW (organic fraction of municipal solid waste),
TWAS (thickened waste activated sludge) and RS
(rice straw): Influence of TWAS and RS pretreatment
and mixing ratio”, Energy, 107, 131-140.
Aragón-Briceño, C., Ross, A.B., and Camargo-Valero,
M.A., (2017), “Evaluation and comparison of product

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

خام افزایش داد ،تولید بیوگاز در بازه زمانی کمتری رخ داد و
تأخیر زمانی در تولید بیوگاز به وجود نیامد .طبق نتایج بهدست
آمده ،پیشپردازش توسط فرایند کربنیزاسیون گرمابی بهصورت
مستقیم بر میزان و زمان تولید بیوگاز و همچنین درصد متان
تولیدی در بیوگاز اثرگذار بود .میزان تولید بیوگاز وابسته به شرایط
فرایند گرمابی بود که طبق نتایج بهدست آمده با افزایش دمای
تولید هیدروچار ،ابتدا تولید بیوگاز در راکتور هضم بیهوازی
افزایش و در دماهای باال بهصورت سریع کاهش یافت .لذا قبل از
استفاده از فرآیند پیشپردازش کربنیزاسیون گرمابی باید دمای
بهینه بهدست آید .در خصوص بازه زمانی ،با توجه به اینکه در
ساختار سخت مواد در فرایند کربنیزاسیون گرمابی ،شکست رخ
میدهد ،تأخیر در تولید بیوگاز رخ نخواهد داد و در انواع هیدروچار
(تولیدی در درجه حرارتهای مختلف) بازه زمانی تولید بیوگاز
کاهش خواهد یافت .هرچند که در دماهای باالتر امکان تولید
ترکیباتی وجود دارد که بهعنوان مانع در مسیر تکمیل فرایند
هضم بیهوازی قرارگیرند .با توجه به نتایج بهدست امده ،فرآیند
کربنیزاسیون گرمابی اگر بهصورت بهینه مورد استفاده قرارگیرد
میتواند در دو حالت شامل  -1افزایش تولید بیوگاز و  -2کاهش
تأخیر زمانی تولید بیوگاز ،تأثیر بهسزایی در افزایش راندمان
هاضمهای بیهوازی بخش آلی پسماند شهری داشته باشد.
همچنین در انتها پیشنهاد میشود سایر عوامل اثرگذار مانند زمان
ماند ،pH ،غلظت خوراک فرایند هیدورترمال کربنیزاسیون و
اثرگذاری این پارامترها بر یکدیگر مورد مطالعه سایر محققین قرار
گیرد.
 -5سپاسگزاری
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The textile industry is one of the largest consumers
of water and chemicals, so that each kilogram of
textile product requires 100-200 liters of
water.Therefore, due to the limited water resources
available, having the most pollution among
industrial activities and the need to comply with
wastewater disposal standards in the environment
necessitates wastewater treatment. This study was
conducted by review-descriptive method using
existing studies. In this article, a review of floating
treatment wetland and its application in the
wastewater treatment of the textile industry, the key
factors affecting the treatment and the combined role
of plants and bacteria for maximum purification of
contaminated water are presented. Plant tissue in
water, roots and rhizomes in sediments play a major
role in pollutant treatment. Examining the results of
the advantages and disadvantages of different
methods in wastewater treatment of the textile
industry shows that floating wetland technology is
an alternative to traditional and expensive
wastewater treatment methods. According to the
researches, Phragmites australis is widely used in
this technology. Phragmites australis, along with
Acinetobacter, Pseudomonas and Rhodococcus, can
reduce COD by 92%, BOD by 91%, dye by 86% and
heavy metals by 87%.

صنعت نساجی از بزرگترین مصرفکنندگان آب و مواد شیمیایی
 لیتر200-100 است بهطوریکه در هر کیلوگرم محصول نساجی
، بنابراین با توجه به محدودیت منابع آب در دسترس،آب نیاز است
دارا بودن بیشترین آلودگی در بین فعالیتهای صنعتی و الزام به
رعایت استانداردهای دفع فاضالب در محیط ضرورت تصفیه
 توصیفی با-  این مطالعه به روش مروری.پساب ایجاب میشود
 در این مقاله مروری بر تاالب.استفاده از مطالعات موجود انجام شد
،تصفیه شناور و کاربرد آن در تصفیه فاضالب صنعت نساجی
عوامل کلیدی مؤثر در تصفیه و نقش ترکیبی گیاهان و باکتریها
 بافت گیاه.بهمنظور راندمان حداکثری آب آلوده انجامشده است
در آب و ریشهها و ریزوم ها در رسوبات نقش عمدهای در تصفیه
 بررسی نتایج مزایا و معایب روشهای مختلف در.آالینده دارند
تصفیه فاضالب صنعت نساجی نشان میدهد فناوری تاالب شناور
 با توجه.میتواند جایگزین روشهای تصفیه سنتی و پرهزینه باشد
 از گیاه نی در این فناوری بهطور،به بررسیهای بهعملآمده
 گیاه نی به همراه باکتریهای.گسترده استفاده میشود
92  سودوموناس و رودوکوکوس قادر به کاهش،آسینتوباکتر
87  درصدی رنگ و86 ،BOD  درصدی91 ،COD درصدی
.درصدی فلزات سنگین است

Keywords: Bacteria, Floating treatment wetland,
Plants, Pollutants, Textile effluent

 فاضالب، باکتری، گیاهان، تاالب تصفیه شناور:کلمات کلیدی
 آالینده،صنعت نساجی

لعبت تقوی و فاطمه گلریزخاتمی

 -1مقدمه

ایاالتمتحده آمریکا قرار دارد ( Ghaly et al., 2014; Kiran et

صنایع ،نقشی کلیدی در توسعه پایدار کشورها ایفا کرده و اغراق
نیست اگر گفته شود حیات یک ملت در گرو پویایی بخش تولید
و صنعت آن کشور است .هرچه چرخ دندههای صنعت ،سریعتر و
پرقدرتتر بچرخد ،اقتصاد کشور قدرتمندتر و پویاتر خواهد بود.
از اینرو ،فعال شدن هرچه بیشتر صنایع ،در صدر برنامههای
اقتصادی دولتها قرار دارد .صنعت نساجی تأثیر مثبتی بر توسعه
اقتصادی در سراسر جهان دارد .حدود  30میلیون تن ،تولید
ساالنه جهانی منسوجات است .چین مهمترین صادرکننده انواع
منسوجات است و پسازآن اتحادیه اروپا ،هند و سپس

 .)al., 2017این صنعت از بزرگترین مصرفکنندگان آب در
جهان است ،در بخشهای تولید بخار ،در دیگهای بخار بهعنوان
خنککننده ،چاپ ،رنگرزی ،آهارزنی ،آهارگیری ،سفیدگری،
شرب و بهداشت کارکنان و مراحل دیگر آب مصرف میکند .تقریباً
بهازای هر کیلوگرم محصول نساجی  200-100لیتر آب باکیفیت
باال میطلبد و درنتیجه مقدار زیادی فاضالب رنگی تولید میکند.
لذا از بزرگترین آلودهکنندگان آبهای جهان نیز بهشمار میرود
) .(Yin et al., 2017در جدول  1درصد مصرف آب ،انرژی و مواد
شیمیایی در بخشهای اصلی فرآوری صنعت نساجی نشان
دادهشده است.

جدول  -1مصرف آب ،انرژی و مواد شیمیایی در بخشهای اصلی فرآوری صنعت نساجی ()Uddin, 2019

فرآیند

مصرف آب ()%

مصرف انرژی ()%

مصرف مواد شیمیایی ()%

تولید نخ

2

8

22

تولید پارچه

10

8

12

پردازش مرطوب (رنگرزی و چاپ)

86

79

65

تولید پوشاک

2

5

1

جمع

100

100

100

فلزات سنگین ،نمکها و سورفاکتانتها است بنابراین بیشترین
آلودگی را در بین فعالیتهای صنعتی دارد ( Munagapati and
.)Kim, 2016

صنعت نساجی از صنایع شدیداً شیمیایی است .در جدول 2
آالیندههای هر بخش صنعت نساجی نشان دادهشده است.چون
فاضالب آن حاوی رنگها و رنگدانهها ،جامدات محلول و معلق،

جدول  -2مشخصات پساب فرآیندهای صنعت نساجی ()Dey and Islam, 2012
فرآیند

آالینده

آهارزنی

BOD, COD

آهارگیری

 ،BOD, CODجامدات معلق و محلول

سفیدگری

قلیاییت و جامدات معلق

مرسریزه کردن

جامدات محلولBOD ،

رنگ زنی

فلزات سنگین ،BOD ،جامدات محلول و رنگها

چاپ

رنگ ،کمی قلیاییتBOD ،

با توجه به رشد جمعیت و محدودیت منابع آب در دسترس،
افزایش هزینه آب و الزام به رعایت استانداردهای دفع فاضالب در
محیط بهمنظور حفاظت از اکوسیستم و امکان بازیافت بعدی
پساب تصفیهشده برای آبیاری یا استفاده مجدد در فرآیندهای
کارخانه نساجی تصفیه پسابهای آن ضروری است (Yaseen
) .and Scholz, 2019; Yin et al., 2019جدول  3استانداردهای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

فاضالب صنعت نساجی در کشورهای مختلف را نشان میدهد.
تاالبهای تصفیه شناور (شکل  )1انواع خدمات اکوسیستمی
مربوط به فرآیندهای هیدرولوژیکی ،بیولوژیکی و بیوژئوشیمیایی
را انجام میدهند .سابقه استفاده از تاالب شناور برای تصفیه آب
آلوده به دوران کالسیک بازمیگردد.
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جدول  -3استانداردهای فاضالب صنعت نساجی در کشورهای مختلف ()Ghaly et al., 2014
شورای

دفتر

وزیران
پارامتر

محیطزیست

چین

استاندارد
هند

کانادا

pH

دما
)(C°

رنگ
)(Pt-Co

6/5-8/5

6-9

TDS
)(mg/L
TSS
)(mg/L

40

150

200

1000

سولفید
)(µg/L

کلر آزاد
)(µg/L

5/5-9
50

43

40

6-8/5

فیلیپین

5-9

1

7

)(Lovibond

6-9

6/5-9

6-8/5

40-45

40

-200
100

2000

-5000
2000

1200

100

800

30

30-150

90

2000

1000

200

1000

6-9

40

)(Lovibond

2100

1000

مکزیک

تایلند

اندونزی

بنگالدش

سریالنکا

ت آمریکا

6-10

80

2000

هنگکنگ

محیطزیس

6-9

30
100

سازمان
حفاظت

1000

30

60

2100

2100

100

500

1000

2000

1000

COD
)(mg/L

80

200

250

2000

80

> 125

120-400

-300
200

250

200

600

BOD5
)(mg/L
روغن و چربی
)(mg/L

50

60

30

800

50

> 30

20-60

30-200

85

150

200

10

20

10

300

5-15

5

10

30

اکسیژن
محلول

-2000
1000

≥ 4000

6000

)(µg/L

نیترات
)(µg/L

آمونیاک
)(µg/L

فسفات
)(µg/L

13000

10000

0/1
> 4000

1000

5000

20000
500

0/2

5000

5000

کلسیم
منیزیم
)(µg/L

کروم
)(µg/L

آلومینیم
)(µg/L

مس
)(µg/L

منگنز
)(µg/L

آهن
)(µg/L

روی
)(µg/L

جیوه
)(µg/L

10000

20000

5000

60
2000
24000

200000

200000

1

100

100

5

>100

150000
50

>1000

5000

500

50-500

> 1000

1000

3000

1000

>1000

1000

1000

1000

5

2000

2000

500

5

200

5000

-5000
1000

3000

1500

20000

1000

5000

600

> 1000

10000

0/01

1

0/05

300
30

10000

45000

2000

200000

)(µg/L

-8000
4500

5000

0/026

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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2000

-20000
1000

5

5

500

2000

500

50

3000

5000

500

5000

2000

1000

5000

5000

10000

10
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صنعتی و غیره استفاده میشود ( .)Shahid et al., 2018همانطور
که در شکل  2مشاهده میشود دو کشور ایاالتمتحده آمریکا و
چین نسبت به سایر کشورها بیشترین مطالعات )بیش از  (%52را
در این حیطه در دوره مورد بررسی (از  1992تا سپتامبر )2019
انجام دادهاند (.)Colares et al., 2020

اولین بار برای پاکسازی دریاچهها و رودخانههای یوتروفیک
در آلمان و ژاپن به کار رفت .در حالحاضر از این فناوری برای
تصفیه فاضالب خانگی ،فاضالب شهری ،آبهای سطحی و
زیرزمینی آلوده ،زهاب اسیدی معادن ،تصفیه آب غنی از مواد
مغذی رواناب کشاورزی ،فاضالب کشتارگاه مرغ و خوک ،فاضالب

شکل  -1شمایی از تاالب تصفیه شناور ()Shahid et al., 2018

(الف)

(ب)
شکل  -2واژه «تاالب تصفیه شناور» از پایگاه داده  :Web of Scienceالف)تعداد انتشارات در هرسال؛ و ب) کشورهایی که بیشترین مطالعات را انجام

دادهاند ()Colares et al., 2020
هدف از این مطالعه مروری بر فناوری تاالب تصفیه شناور و
کاربرد آن در تصفیه فاضالب صنعت نساجی ،عوامل کلیدی مؤثر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

در تصفیه و نقش ترکیبی گیاهان و باکتریها بهمنظور افزایش
راندمان حذف مواد آالینده است.
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 -2روش تحقیق

بوده است.

این مطالعه به روش مروری-توصیفی بر روی مطالعات انجامشده
در خصوص فناوری تاالب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه
فاضالب صنعت نساجی بر مبنای مرور مقاالت موجود در
پایگاههای گوگل اسکوالر ،ساینس دایرکت ،ریسرچ گیت ،مگیران،
سیویلیکا و سید جمعآوری شد .معیار ورود اطالعات ،مقاالت
مرتبط با موضوع و حاوی کلمات کلیدی تحقیق تاالب تصفیه
شناور ،گیاهان ،باکتریها ،فاضالب صنعت نساجی و آالیندهها

 -3مبانی نظری تحقیق
 -1-3فناوریهای موجود برای تصفیه فاضالب نساجی
از فناوریهای مختلف شیمیایی ،بیولوژیکی و فیزیکی برای تصفیه
فاضالب صنعت نساجی میتوان استفاده کرد ،اما هریک از این روشها
دارای محدودیتهایی است که در جدول  4به آنها اشاره شده است.

جدول -4معایب فناوریهای موجود برای تصفیه فاضالب نساجی ()Wei et al., 2020
نوع

شیمیایی

فیزیکی

زیستی

تکنیک

معایب

روش ترکیبی انعقاد الکتریکی

در طول فرآیند  pHباید کمتر از  6نگهداشته شود

انعقاد و جذب با آلوم

افزایش غلظت سولفات و سولفید

ازن زنی

ظرفیت کاهش  CODپایینی دارد

انعقاد شیمیایی

یک تکنیک آهسته است و مقدار زیادی لجن تولید میشود

اکسیداسیون الکتروشیمیایی

نمک بهعنوان آلودگی ثانویه

تکنولوژی الکتروشیمیایی

تولید محصوالت جانبی نامطلوب که میتوانند برای محیطزیست مضر باشند

روش مبادله یونی

در حذف همه رنگها مؤثر نیست

سونولیز فوتوشیمیایی

نیازمند مقدار زیادی اکسیژن حلشده ،هزینه باال و تولید محصوالت جانبی نامطلوب است

انعقاد-فتوکاتالیستی نانو ذرات

تولید لجن ،مشکل میزان نفوذ نور در فاضالبهای تیره و رنگی ،هزینه باالی تهیه نانو ذرات و محدودیت
استفاده از نانو ذرات

فرآیند فنتون و فوتو-فنتون

تولید رسوب ،تجمع یونهای آهنی بالاستفاده و حفظ pH

کربن فعال تجاری

هزینه باالی مواد ،عملیات پرهزینه ،ممکن است در حذف برخی رنگها و فلزات کار نکند ،عملکرد بستگی
به نوع مواد دارد

جذب

یک فرآیند پرهزینه است

تصفیه مبتنی بر غشا

نقص غشا ممکن است اتفاق بیفتد و روش پرهزینهای است

بیوفیلتر در مقیاس پایلوت

فیلتر زیستی به دلیل محدودیتهای انتقال انبوه ،قابلیت پایینی برای متابولیزه کردن ترکیبات آلی فرار
هیدروفوبیک دارد

استفاده از قارچهای سفید همراه با
بیوراکتور

زمانماند هیدرولیکی طوالنی دارد و به رآکتورهای بزرگی نیاز دارد

ریز جلبکها

شرایط سخت نگهداری و انتخاب جلبک مناسب ضروری است

برکههای جلبک

حذف مؤثر فلزات سنگین

میسازد .میتواند در مناطق سیلخیز استفاده شود ،چون نوسان
یا طغیان بهدلیل طبیعت شناور آنها هیچ اثر زیانآوری بر روی
تاالب تصفیه شناور ندارد .میتواند زیستگاه حیاتوحش پایدار
برای ماهیها ،پرندگان و بیمهرگان فراهم کند .میتواند بهطور
مؤثر برای حل مشکالت مرتبط با یوتریفیکاسیون بهکار رود.
بهدلیل ارزش زیباییشناسی باال بهعنوان یک تکنولوژی
زیستمحیطی امیدوارکننده ظاهر شد که میتواند با استفاده از
گیاهان گلدار بیشتر افزایش یابد (.)Shahid et al., 2018

 -2-3مزایای تاالب تصفیه شناور
از مزایای تاالب تصفیه شناور آن است که نیاز به حفاری و
زمین اضافی ندارد .حجم ذخیرهسازی تاالب را بهدلیل طبیعت
شناور آن کاهش نمیدهد .به ابزار تکنولوژیکی پیچیدهای برای
نصب نیاز ندارد .برای اجرای عملیات و نگهداری آن به هیچ ورودی
شیمیایی مصنوعی نیاز ندارد .بنابراین ،سرمایه کم و هزینههای
عملیاتی حداقل/هیچ ،این فناوری را یک روش مقرونبهصرفه و
کاربردی ،در مقایسه با فناوریهای متداول تصفیه فاضالب بهویژه
در کشورهای درحالتوسعه ،برای تصفیه فاضالب صنعتی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پشه و دیگر حشرات مشابه شود .این مشکل میتواند با حفظ
شرایط هوازی ،اسپری آب روی گیاهان ،برداشت مکرر گیاهان و
با استفاده از عوامل کنترل شیمیایی و بیولوژیکی تأیید شده برای
این حشرات کنترل شود (.)Shahid et al., 2018

 -3-3محدودیتهای تاالب تصفیه شناور
نیاز به پشتیبانی برای اطمینان از شناوری بستر یا گیاهان بر
روی آن در سطح آب دارد .برای عملکرد مناسب تاالب تصفیه
شناور ،حداقل عمق آب باید حفظ شود تا از رشد ریشههای گیاه
بهسمت رسوبات در تاالب تصفیه شناور جلوگیری شود .اگر آب
هنگام طوفان باال بیاید ،بستر شناور در آب فرورفته و منجر به
مرگ ماکروفیتها و همچنین آسیب شدید به ساختار شناور
میشود .اندازه بزرگ بسترهای شناور ممکن است منطقه را برای
فعالیتهای تفریحی مانند قایقرانی و ماهیگیری کاهش دهد.
گیاهان باید بهطور متناوب برداشت شوند .برداشت مناسب و
مدیریت ماکروفیتها نیاز به کارگر دارد .گیاهان مهاجم و نامطلوب
ممکن است به ماکروفیتها در تاالب تصفیه شناور آسیب بزنند و
کارایی آن را به حداقل برسانند ( .)Shahid et al., 2018رشد
بیشازحد گیاهان آبزی ریشهدار بهخصوص در نواحی گرمسیری
و نیمه گرمسیری سبب ایجاد طعم ،بو و رنگ در منابع آب ،انسداد
جریـان آب ،انسداد پمپهای آبیاری و اختالف در طرحهای
برقآبی ،تأخیر در رشد گیاهان آبـزی بـزرگ نظیـر بـرنج میشود
(تکدستان و همکاران.)1385 ،

 -5-3نقش گیاهان در تاالب تصفیه شناور
کاهش جریان آب و آشفتگی سبب تثبیت بستر تاالب
میشود .بهدلیل تعلیق آزاد ریشهها در ستون آب ،تماس مستقیم
بین آالیندهها و جامعه میکروبی مربوط به ریشه ایجاد میشود،
در فرآیندهای بیولوژیکی میکروارگانیسمها مواد آلی را به مواد
مغذی ساده تجزیه میکنند .در مقایسه بین گیاهان کامل و
ریشههای گیاه ،ریشههای گیاهی در تاالب تصفیه شناور درصد
عالی حذف آالینده را نشان دادند .این نشان میدهد که ریشههای
گیاهان ،برخی ترکیبات زیست فعال (آلکالوئیدها ،فنیل
پروپانوئیدها ،پلی کتیدها و ترپنوئیدها) را در آب آزاد و این
ترکیبات زیستفعال به تغییر گونههای فلزی به شکل نامحلول
کمک میکنند .ترشحات ریشه به دنیتریفیکاسیون کمک میکند.
در آبهای سطحی غنی از مواد مغذی کاهشدهندگان نیترات،
نیترات را به گاز نیتروژن تبدیل کرده و آن را به اتمسفر آزاد
میکنند .گونههای موجود در تاالبهای شناور قادر به برداشت
ازت به میزان  200تا  2500کیلوگرم در هکتار در سال هستند.
ریشههای گیاه فضایی را برای رشد میکروبی که برای تصفیه آب
ضروری هستند را ایجاد میکنند .تعامالت میکروب  -گیاه نقش
مهمی در تصفیه آب ایفا میکند (.)Wei et al., 2020

 -4-3مراقبت و نگهداری از تاالب تصفیه شناور
حصیرهای شناور باید بهاندازه کافی قوی باشند تا بار
آالیندگی گیاهان در محیط رشد را پشتیبانی کنند و در برابر
آسیب ناشی از آفتاب ،آب و باد سنگین برای پایداری طوالنیمدت
مقاوم باشند .با استفاده از انواع مختلف مواد شامل لولههای
پلیوینیل کلرید ،بامبو ،فوم پلی استایرن ،شبکه سیمی ،مواد
فیبری مانند فیبر نارگیل و بسیاری دیگر ساخته میشوند .باید
مراقب بود که محیط کشت توانایی نگهداری آب کافی برای جذب
گیاه و گردش هوا را داشته باشد تا شرایط هوازی را حفظ کند،
در برابر غرقابی مقاوم باشد و  pHایدهآل برای رشد گیاه داشته
باشد .گیاهان میتوانند بر روی بسترهای شناور با کاشت مستقیم
و بذرپاشی دانههای گیاهان ایجاد شوند .انتخاب روش به نوع
گونههای گیاهی ،ساختار بستر شناور و شرایط محیطی و در
دسترس بودن گیاهان بستگی دارد .بذرپاشی مستقیم میتواند
روشی مقرونبهصرفه و سریع برای پوشش گیاهی شبکههای
بزرگ باشد و منجر به استقرار سریع گیاهان و نرخ رشد باال شود.
در منطقه بادی ،احتمال گردش بیشازحد بسترهای شناور را
میتوان با نصب بسترهای شناور کوچک بهجای بسترهای بزرگ
با پوشش گیاهی ارتفاع کم ،به حداقل رساند .در آبوهوای گرمتر،
پوشش گیاهی بر روی بسترهای شناور ممکن است محل زندگی
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -6-3انتخاب گیاه مناسب
گیاهان مورداستفاده باید گونه غیر مهاجم ،بومی ،چندساله ،با
سرعت رشد سریع ،سیستم ریشه گسترده ،دائمی ،قادر به تحمل
سیل ،عملکرد زیستتوده باال ،تحمل باال به آالیندهها ،توانایی
باالی جذب و تجمع آالیندهها را داشته باشند و بتوانند در محیط
هیدروپونیک رشد کنند .بسیاری از انواع علفها بهخاطر ساختار
متراکم ریشه خود که میتوانند یک جامعه میکروبی را در خود
جای دهند ،در تاالب تصفیه شناور انتخاب میشوند .تولید
اگزودای ریشه و کیفیت آن نیز حتی در ژنوتیپهای نزدیک بههم
بسیار متفاوت است .این امر منجر به تفاوتهای اساسی در جامعه
میکروبی مرتبط و تحریک آنها میشود .گونههای گیاهی خشکی،
در مقایسه با گیاهان آبزی شناور ،ساختارهای ریشهای طوالنی و
گستردهتری دارند و سطح وسیعی را برای فرآیند حذف آالینده
فراهم میکنند اما کمتر استفاده میشوند ،زیرا توانایی گیاهان
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فلزات سنگین که جز مهمی از فاضالب نساجی است دارد ( 87تا
 99درصد بهدلیل زیستتوده باال) ( .)Wei et al., 2020نتایج
بررسی بازافکن و همکاران ( )1394نشان میدهد از روپیا ماریتیما
از تیره روپیاسه که گیاهی با تحمل باالی شوری ،سرعت باالی
رشد ،بومی ایران ،دسترسی آسان و قدرت باالی حذف نیتروژن و
فسفر را دارد میتوان استفاده کرد.

برای رشد هیدروپونیک برای بهدست آوردن حداکثر حذف آالینده
توسط تاالب تصفیه شناور مهم هست .گیاهان مختلف
ظرفیتهای آالینده متفاوتی دارند که از یکگونه به گونه دیگر
تغییر میکنند .گیاه نی 1فراوانترین گونه مورداستفاده در
3
تاالبهای تصفیه شناور و پسازآن تیفا آنگستیفلیا 2و لوئی
هستند .گیاه  Phragmites australisظرفیت باالیی برای حذف

جدول  -5استفاده از گونههای مختلف ماکروفیت در تاالبهای تصفیه شناور ()Wei et al., 2020
قابلیت حذف

کشور

گیاه

فاضالب

آرژانتین

Typha domingensis

رواناب سینتیک

استرالیا

Carex appressa

رواناب منطقه مسکونی با
تراکم کم

عملکرد حذف آالیندهها برای  ،%80 TSSفسفر کل  ،%53نیتروژن کل
%17

چین

Iris pseudacorus

مرحله ثانویه تصفیه
سینتیک

حذف  89/4درصدی  TNدر یک روز

اندونزی

Chrysopogon zizanioides

فاضالب نساجی

میانگین نرخ حذف کروم BOD ،و  CODبهترتیب  %98/47 ،%40و
 % 89/05بو د

نیوزلند

Carex virgate

فاضالب طوفان

 % 41 ، TS %41روی %39 ،مس و  %16حذف مس حلشده بیشتر از
برکههای بدون تصفیه شناور بود

نیوزلند

Carex virgate

فاضالب خانگی

نرخ حذف فسفر به ترتیب  44/9و  29/7درصد بود

پاکستان

Phragmites australis

فاضالب سینتیک آلوده
به سوخت نفتی

غلظت هیدروکربن به  COD ،%95/8به  BOD ،%98/6به  %99/7و فنول
به  %98/9کاهش یافت

پاکستان

Phragmites australis,
T. domingensis,
Leptochloa fusca
Brachia mutica

گودال تثبیت آلوده به
نفت

کاهش میزان  ،TDS ،BOD ،CODهیدروکربنها و فلزات سنگین
بهترتیب  %99/1 ،%82/4 ،%98/9 ،%97/4و  %80گزارششده است

پاکستان

Brachia mutica
Phragmites australis

فاضالب تولیدشده در
میدان نفتی

میزان  BOD ،CODبهترتیب  %97 ،%93و  %97کاهش یافت

پاکستان

Phragmites australis
Typha domingensis
Brachiaria mutica
Typha domingensis,
Pistia stratiotes
Eichhornia crassipes
Phragmites australis,
T. domingensis,
Leptochloa fusca
Brachia mutica
Eichhornia crassipes

فاضالب نساجی

رنگ COD ،و  BODبهترتیب تا  %87 ،%97و  %92کاهش یافتند

فاضالب

میزان  BOD ،CODو نفت تقریباً تا  %95 ،%80و  %50کاهش یافت.

فاضالب نساجی

متوسط نرخ کاهش رنگ COD ،و  BODبهترتیب  %72 ،%57و  %78بود

گودال تثبیت آلوده به
نفت

میزان  BOD ،CODو  TDSتا  %88 ،%79و  %65کاهش یافت

فاضالب

نرخ حذف  TPو  TNبهترتیب  74/8و  55/8درصد بود

آمریکا

Spartina patens

تصفیه سینتیک فاضالب
آبزیپروری

غلظت  TPاز  17تا  %40کاهش یافت

آمریکا

Pontederia cordata Schoenoplectus
tabernaemontani

رواناب شهری

غلظت  TPو  TNدر فاضالب تصفیهشده به  %60و  %40کاهش یافت

+

پاکستان
پاکستان
پاکستان
سریالنکا

دستیابی به  %95حذف فسفر کل ،فسفر واکنشپذیر محلول NH4 ،و
 .NO3

هر دو گونه گیاهی رنگ ،مواد آلی و فلزات سنگین را بهمقدار زیاد
از فاضالب نساجی حذف کردند و پس از دوره هشتروزه بیشترین
حذف توسط  P. australisبا کاهش  92درصدی 91 ،COD
درصدی  86 ،BODدرصدی رنگ و  87درصدی فلزات همراه بود.

 -7-3همافزایی گیاه-باکتری در تاالب تصفیه شناور
) Tara et al. (2019مطالعهای بهمنظور بررسی پتانسیل تاالب
تصفیه شناور بر روی  P. australisو  Typha domingensisدر
ترکیب با باکتریهای Pseudomonas -Acinetobacter junii
 indoloxydansو  Rhodococcus sp.انجام دادند .نتایج نشان داد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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 -4نتایج و بحث

با تابستان میتواند با هوادهی بهبود یابد.

 -1-4عوامل مؤثر بر عملکرد تاالب تصفیه شناور

 -4-1-4تراکم پوشش گیاهی

 -1-1-4عمق آب

نتایج مطالعات ) Ibekwe et al. (2007بر روی تاالب شناور
دارای  cattailsو  reedsنشان داد که نرخ حذف نیترات توسط
جامعه میکروبی در زمینهای مرطوب با  %50پوشش گیاهی بیش
از زمینهای مرطوب دارای  %100پوشش گیاهی بودChance .
) and White, (2018گزارش دادند که تاالبهای شناور غیرهوازی
با پوشش کاشت  ،%100سطح اکسیژن محلول پایینتری نسبت
به تاالبهای شناور با پوشش کاشت  %50داشتند .پوشش متراکم
گیاه ،تبادل گازی را محدود میکند.

حداقل  1-0/8متر از عمق آب برای رشد افقی و عمودی ریشه
موردنیاز است .افزایش عمق آب ،عملکرد تصفیه را به دلیل افزایش
زمان تماس آالیندهها باریشهها و بیوفیلم میکروبی افزایش
میدهد .عواملی مانند نوع فاضالب ،هدف تصفیه و تغییرات جریان
ورودی نیز انتخاب عمق آب را تعیین میکنند .بهعنوانمثال ،عمق
کم آب برای حذف ذرات ریز و جامدات معلق به دلیل افزایش
تماس بین ریشهها ،فاضالب و میکروارگانیسمها مناسب است .از
سوی دیگر ،عمق زیاد برای تصفیه جامدات معلق درشت مناسبتر
است (.)Shahid et al., 2018

 -5-1-4برداشت گیاه
) Yousaf et al. (2011نشان داد که حدود نیمی از مواد مغذی
در ساقه گیاهان تاالبی جمع میشوند .ازآنجا که ساقههای گیاه
میتوانند مواد مغذی بیشتری را در طول مرحله رویشی جمع
کنند ،زیستتوده هوایی ارتباط مثبتی با حذف نیتروژن و فسفر
دارد .مطالعه ) Wang et al. (2014برای بهدست آوردن حداکثر
حذف مواد مغذی بر روی علفهای هرز و ساقه نرم بهترتیب
برداشت در  August/Julyو  Octoberرا توصیه کرد .برداشت در
ماههای  Julyو  Octoberبرای حداکثر حذف فسفر و نیتروژن
پیشنهادشده است .در مطالعهای که توسط )Ahsan et al. (2017
در سنگاپور انجام شد نشان داده شد که مقدار فسفر و نیتروژن
در بافتهای ساقه گیاه  Chrysopogon zizanioidesو T.
 angustifoliaهنگامیکه ساقهها بالغ شدند ،کاهش یافت .بنابراین
توصیه شد که ساقهها باید قبل از اوج فصل رشد برداشت شوند تا
به حداکثر حذف مواد مغذی برسند.

 -2-1-4فصل و دما
رابطه مثبت بین دما و حذف مواد مغذی گزارش شده است
( .)Wei et al., 2020مطالعات نشان داده است که حذف مواد
مغذی در طول فصل رشد گیاهان ) (Jun-Octحداکثر و در
زمستان ) (Nov-Marحداقل بود ( .)Afzal et al., 2011حذف
نیتروژن مستقیماً به دما و فصل مربوط میشود .زیرا باکتریهای
درگیر در فرآیندهای نیترات سازی و نیتراتزدایی بهشدت به
تغییرات دما حساس هستند .بیشترین حذف  TNدر محدوده
دمایی  5تا  15درجه سانتیگراد ذکرشده است .افزایش دمای 35
درجه سانتیگراد کاهش در مقدار  TOCفاضالب را نشان داد که
نتیجه افزایش فعالیت میکروبی بود .در مقابل ،بازده گیاهان برای
حذف مواد آلی با تغییر دما از  24به  4درجه سانتیگراد بهطور
قابلتوجهی کاهش یافت .عملکرد تصفیه برای تمام آالیندهها تنها
به دما بستگی ندارد .بهعنوانمثال ،تغییر دما تأثیر کمی بر فرآیند
حذف فسفر دارد ،یعنی حتی در محدوده دمایی  5تا  15درجه
سانتیگراد در طول تابستان و پاییز ،حذف فسفر تحت تأثیر قرار
نمیگیرد (.)Shahid et al., 2018

 -2-4حذف آالیندههای فاضالب صنعت نساجی
میکروبها جزء کلیدی چرخه بیوژئوشیمیایی وجریان انرژی
دراکوسیستم آبی هستند .میکروبها میتوانند آالیندههای
آلی/غیرآلی را تجزیه و غیرمعدنی کنند و نقش مهمی در حذف
آالیندهها از فاضالب نساجی ایفا کنند (جدول .(Wei et al., )6

 -3-1-4هوادهی
) Park et al., (2019گزارش کردند تاالب تصفیه شناور
هوادهی شده در مقابل تاالب تصفیه شناور غیر هوادهی شده،
حذف مواد آلی ،نیتروژن و  ecoliرا از فاضالب خانگی افزایش
میدهد Dunqiu et al. (2012) .گزارش کردند حذف
نیترات/نیتریت با افزایش نسبت گاز به آب از  0به  5واحد در
تاالب تصفیه شناور از  1/7به  33/8درصد بهبود یافتAshraf .
) et al. (2018گزارش کردند کاهش  CODدر زمستان در مقایسه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

)2020

کل فاضالب تولیـدی صنایع نساجی تهران حدود 6849225
مترمکعب در سال و یا  18765مترمکعب در روز اسـت .نتایج
بررسی کمی و کیفی فاضالب صنایع نساجی واقع در منطقه 21
تهران و مقایسه پساب آن با استانداردهای سازمان حفاظت
محیطزیست نشان داده است که صـنعت نسـاجی بافتآزادی بـا
 ،1200 m3/dayنسـاجی جامـه گران با میزان فاضالب تولیدی
30
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بررسی فناوری تاالب تصفیه شناور و نقش آن در تصفیه فاضالب صنعت نساجی

 300 m3/dayو پاتن جامه با میزان فاضـالب تولیدی
 250m3/dayبیشترین سهم را در تولید فاضالب دارند .بیشترین
میزان  pHپساب خروجی از صنایع منتخب در صـنعت کشبافی
شـعله بـا میزان ( )10/5و در محدوده قلیایی است .بیشترین
میزان  BODو  CODپساب خروجـی از صنایع منتخب متعلق به
شــرکت همرنــگ بهمیــزان  400 mg/Lو  928 mg/Lاست.
صنعت نساجی مرسده مقـادیری از  TDSدر حدود باالتر ازmg/L
 5000وارد محیطزیست میکند ( Rahmani and Gholami,

در واحد صنعتی جنوب  ،EC ،pHغلظت کلسیم ،منیزیم ،کلر،
سولفات و بیکربنات و در صنایع نساجی درخشان و تابان غلظت
کلسیم ،منیزیم ،کلر و بیکربنات فراتر از حد مجاز غلظت این
آالیندهها بودند (رحمانی .)1382 ،نتایج بررسی
) Saharimoghaddam et al. (2019بر روی پساب واحد نساجی
کیمیای همرنگ در استان البرز نشان داد کارایی گیاه
 Phragmites australisدر حذف  COD ،NO3−و  TSSبهترتیب
در محدوده  72-68 ،70-40و  71-49درصد است .ازآنجا که
آالیندههای پساب صنایع نساجی مورد مطالعه در ایران از حد
مجاز استاندارد فراتر است ،از تکنولوژی تاالب تصفیه شناور
میتوان بهعنوان روشی جدید ،آسان ،کارآمد و بیخطر استفاده
نمود (جدول .)7

.)2013

نتایج بررسی خصوصیات شیمیایی و غلظت برخی عناصر
سنگین در پساب واحدهای صنعتی نساجی شهر یزد نشان داد که
در یزدباف غلظت کلسیم ،منیزیم ،کلرور ،سولفات و بیکربنات،

جدول  -6کاربرد باکتریها برای حذف رنگ از فاضالب نساجی()Wei et al., 2020
رنگ

باکتری

Reactive Blue 160
Acid Red 14

Bacillus firmus
Ps Oerskovia paurometabola
Pseudomonas aeruginosa
Thiosphaera pantotropha
Enterobacter sp. CV–S1
Serratia sp. RN34
Paracoccus sp. GSM2
Staphylococcus hominis RMLRT03
Bacillus cereus RMLAU1
Enterococcus faecalis strain ZL
Pseudomonas aeruginosa strain BCH
Anoxybacillus pushchinoensis,
Anoxybacillus kamchatkensis
Anoxybacillus flavithermus
Citrobacter sp. CK3

Reactive Yellow 14
Crystal Violet
Reactive Yellow 2
Reactive Violet 5
Acid Orange
)Orange II (Acid Orange 7
Acid Orange 7
)Orange 3R (RO3R
Reactive Black 5
Reactive Red 180
)Disperse Blue 79 (DB79
)Acid Orange 10 (AO10
Red BLI
)Toluidine Blue dye (TB
Acid Orange 7
Azo Dye RP2B

Bacillus Fusiformis kmk 5
Pseudomonas sp. SUK1
Brevibacillus sp.
Bacterial strains 1CX and SAD4i
Pseudomonas luteola

جدول  -7حذف مواد آلی ،مواد جامد ،مواد مغذی و فلزات سنگین موجود در فاضالب نساجی با استفاده از تاالب تصفیه شناور
پارامتر

نتیجه

منبع

مواد آلی

کارایی تاالب تصفیه شناور برای حذف  CODو  BODبهترتیب از  17تا  84درصد و  36تا  90درصد متغیر است.

Rehman et al.
)(2018

مواد
جامد

با استفاده از تاالب تصفیه شناور کاهش  TSSرا از  391به  141میلیگرم در لیترTDS ،را از  4569به  1632میلیگرم در لیتر
و TSرا از  4961به  1733میلیگرم در لیتر در تصفیه فاضالب نساجی گزارش کردند

Tara et al.
)(2019

مواد
مغذی

نرخ حذف فسفر را  0/086گرم بر مترمربع در روز تحت شرایط کنترلشده در مطالعه تاالب تصفیه شناور گزارش دادند.
تاالب تصفیه شناور در مدتزمان هفت روز  %48فسفر را از فاضالب نساجی حاوی مواد مغذی حذف کرد.

فلزات
سنگین

جذب  Niو  Znرا در برگ و ریشه گونههای  Juncusو  Carexرشد یافته در تاالب تصفیه شناور موردبررسی قراردادند .غلظت
نیکل در برگهای این دو گونه به ترتیب  23-31میکروگرم در گرم و در ریشه  131-113میکروگرم در گرم بود .تجمع روی در
برگها  80-45میکروگرم در گرم و در ریشهها  210و  168میکروگرم در گرم بود .نسبت ریشه به برگ ،برای نیکل و روی
بهترتیب بین  2/6و  5/7بود.

Singh et al.
)(2014

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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ارزش غذایی گیاهان ،آالیندههای تجمع یافته در بخشهای گیاه
و تأثیر نهایی بر محصوالت حیوانی و انتقال در زنجیره غذایی دارد.

نتایج بررسی خصوصیات شیمیایی و غلظت برخی عناصر
سنگین در پساب واحدهای صنعتی نساجی شهر یزد نشان داد که
در یزد باف غلظت کلسیم ،منیزیم ،کلرور ،سولفات و بیکربنات،
در واحد صنعتی جنوب  ،EC ،pHغلظت کلسیم ،منیزیوم ،کلر،
سولفات و بیکربنات و در صنایع نساجی درخشان و تابان غلظت
کلسیم ،منیزیوم ،کلر و بیکربنات فراتر از حد مجاز غلظت این
آالیندهها بودند (رحمانی .)1382 ،نتایج بررسی
) Saharimoghaddam et al. (2019بر روی پساب واحد نساجی
کیمیای همرنگ در استان البرز نشان داد کارایی گیاه
 Phragmites australisدر حذف  COD ،NO3−و  TSSبهترتیب
در محدوده  72-68 ،70-40و  71-49درصد است .ازآنجا که
آالیندههای پساب صنایع نساجی موردمطالعه در ایران از حد مجاز
استاندارد فراتر است ،از تکنولوژی تاالب تصفیه شناور میتوان
بهعنوان روشی جدید ،آسان ،کارآمد و بیخطر استفاده نمود.

 -6پینوشتها
1- Phragmites australis
2- Typha angustifolia
3- Typha latifoli

 -7مراجع
بازافکن ،م.ح ،.احمدی مقدم ،م ،.صاکی ،ح ،.و تکدستان ،ا،.
(" ،)1394بررسی کارایی گیاه روپیا ماریتیما در حذف ،TN
 COD ،TSSو  TPاز فاضالب شور" ،کنگره بینالمللی پایداری
در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه ،دبی ،امارات متحده
عربی.
تکدستان ،ا ،.جعفر زاده حقیقی ،ن.ا ،.فاخری رئوف ،ف ،.و رئیسی،
ط" ،)1385( ،.بررسی مشکالت ناشی از گیاهان آبزی
ریشهدار (علفهای هرز آبزی) در منابع تأمین آب و روشهای
مختلف کنترل آنها" ،اولین همایش تخصصی مهندسی
محیطزیست ،تهران.

 -5نتیجهگیری
تاالب تصفیه شناور میتواند بهعنوان گزینهای مناسب و جایگزین
روشهای تصفیه سنتی و پرهزینه تصفیه فاضالب نساجی باشد.
ترکیب توأم گیاهان و بیوفیلم در تاالبهای تصفیه شناور میتواند
ذرات جامد ،ماده آلی ،رنگها ،رنگدانهها و فلزات سنگین را حذف
کند P. australis .و  T. Domingensisبهطور گسترده در تصفیه
فاضالب نساجی به روش تاالب تصفیه شناور استفاده میشوند.
تاالبهای تصفیه شناور مقرونبهصرفه هستند ،اما برای عملکرد
بلندمدت به مراقبت و نگهداری مناسب نیاز دارند .بهمنظور
افزایش راندمان میتوان در ویژگیهایی مانند انتخاب گیاه،
بیوفیلم و هوادهی تغییراتی اعمال نمود .تحقیقات بیشتری
بهمنظور شناسایی گونههای باکتریایی که قادر به تشکیل کلونی
برای تصفیه پساب نساجی با توجه به بار آالینده هستند ،موردنیاز
است .بیشتر مطالعات انجامشده در تصفیه پساب نساجی با کمک
تاالبهای تصفیه شناور در مقیاس آزمایشگاهی و برای مدتزمان
کوتاهی انجام شدند .بنابراین ،پیشنهاد میشود که در مقیاس
وسیع کاربرد تاالبهای تصفیه شناور در تصفیه فاضالب نساجی
در شرایط محیط طبیعی بررسی شود .باید بهطور عمیق عملکرد
تاالبهای تصفیه شناور تحت تغییرات دما ،بارش و دیگر شرایط
محیطی مورد تحلیل قرار بگیرد .تحقیقات گسترده برای دفع ایمن
آالیندههای استخراج شده از فاضالب تصفیهشده و دفع مناسب
زیستتوده گیاهی برداشتشده و الش برگ نیاز است .استفاده از
علفهای برداشتشده بهعنوان علوفه دام نیاز به بررسی دقیق
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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Sludge treatment and disposal processes in wastewater
treatment plants account for a significant portion of the
total treatment costs. One of the most expensive parts of
sludge treatment is chemical conditioning. Study of the
effect of process chain on the conditioning and
dewaterability can effectively optimize and reduce
operating costs and increase the quality of effluent sludge.
This paper investigates the impact of aerobic digestion of
waste sludge in Yazd wastewater treatment plant by SBR
method on its dewaterability. For this purpose, the waste
sludge sample of the plant was aerated in the laboratory at
different residence times from 1.5 to 7 days. Then the
dewaterability of the sludge was measured by two
methods of Specific Resistance to Filtration (SRF) and
Tests of Time of Filtration (TTF) in two cases with and
without
chemical
conditioning
with
cationic
polyacrylamide. The results showed that sludge aeration
for up to 3 days without conditioning led to the best sludge
dewaterability. The best results were obtained at 1.5 days
aeration for the conditioning mode with polymer, which
improved the dewaterability up to 4.5 times in the
optimum polymer dosage. In this case, the polymer
dosage decreased by 30% compared to the non-aerated
conditioned sludge. It indicates the effect of digestion
retention time on dewaterability. At the beginning of the
process, the decomposition of cellular material improves
the release of water from solid particles. Still, its
continuation reduces the dewatering capability due to
reduced particle size and conversion to colloidal
materials.

فرآيندهاي تصفيه و دفع لجن در تصفيهخانههاي فاضالب بخش زيادي
 يكي از بخشهاي پرهزينه.از هزينههاي کل تصفيه را شامل ميشوند
 بررسي تأثير زنجيره فرآيندي بر. آمايش شيميايي است،تصفيه لجن
آمايش و قابليت آبگيري در بهينهسازي و کاهش هزينههاي بهرهبرداري
 در اين مقاله تأثير.و افزايش کيفيت لجن خروجي ميتواند مؤثر باشد
 برSBR هضم هوازي لجن مازاد تصفيهخانه فاضالب شهر يزد بهروش
 به اين منظور نمونه لجن.قابليت آبگيري آن مورد بررسي قرارگرفت
7  تا1/5 مازاد تصفيهخانه در آزمايشگاه در زمانهاي ماند مختلف از
 سپس قابليت آبگيري لجن به دو روش آزمايش.روز هوادهي شد
( در دو حالتTTF) ( و زمان فيلتراسيونSRF) مقاومت ويژه فيلتراسيون
.با و بدون آمايش شيميايي با پلي آکريل آميد کاتيوني اندازهگيري شد
 روز بدون آمايش بهترين قابليت3 نتايج نشان داد هوادهي لجن تا
 براي حالت آمايش با پليمر بعد از هوادهي.آبگيري لجن را ايجاد ميکند
 روز بهدست آمد که موجب شد در دوز بهينه1/5 بهترين نتيجه تا زمان
 در اين حالت مقدار. برابر بهبود پيدا کند4/5 قابليت آبگيري لجن تا
 درصد30 دوز پليمر نسبت به حالت آمايش لجن هوادهي نشده کاهش
 اين مسئله بيانگر اثر زمان ماند هضم بر کيفيت آبگيري.را نشان داد
 تجزيه مواد سلولي موجب بهبود آزاد شدن،است که در ابتداي فرآيند
آب از ذرات جامد شده ولي ادامه آن بهدليل کاهش اندازه ذرات و تبديل
. قابليت آبگيري را کاهش ميدهد،به مواد کلوئيدي

Keywords: Aerobic digestion, Conditioning, Sludge
dewatering, Specific resistance to filtration (SRF)

 مقاومت ويژه فيلتراسيون، آمايش، آبگيري لجن، هضم هوازي:کلمات کلیدی

مسعود طاهریون و همکاران

هوازي شده است ( .)Metcalf, 2014در تحقيقي اثر پليالكتروليت
بر لجن هضم شده بهروش بيهوازي نشان داد در روزهاي اوليه
هضم توانايي آبگيري افزايش و مقدار دز مصرفي منعقدکننده را
نيز افزايش ميدهد ) .(Bruus,et al., 1993در تحقيقي اثر فرآيند
فنتون بر لجن هضم شده هوازي بررسي شد که نشان از بهبود
ويژگيهاي آبگيري از لجن نسبت به لجن اوليه شد (Barbusiński
) Jie Ni et al. (2019) .and Filipek, 2000در مطالعهاي بر روي
لجن هضم شده ،اثر پرسولفات و نانو ذرات صفر ظرفيتي آهن را
بر ميزان آبگيري لجن بررسي کردند .نتايج ،بهبود آبگيري لجن با
استفاده از اين مواد را تا  80درصد نشان ميدهدTurovskiy .
) (2001نشان داد آبگيري لجن با غلظت جامدات کم (تا 1/5
درصد) در روزهاي ابتدايي هوادهي بهبود و از روز  5به بعد کاهش
يافت که زمان بهينه براي آبگيري روز سوم بود .براي لجن با
غلظت باالي جامدات ( 2درصد و بيشتر) ،آبگيري با افزايش زمان
هوادهي لجن کاهش مييافت .در پژوهش ديگر اثر پلي الكتروليت
بر آبگيري لجن فعال و لجن فعال هضم هوازي شده نشان از بهبود
آبگيري پس از هضم هوازي لجن نسبت به لجن اوليه داشت .در
حاليکه افزودن پلي الكتروليت به لجن هضم شده هوازي باعث
کاهش آبگيري آن شد ).(Cydzik et al., 2020
) Zhang et al. (2016اثر هوادهي لجن در زمانهاي کوتاه بر
آبگيري بررسي کردند .نتايج نشان داد که ميزان آبگيري لجن در
زمان  3ساعت هوادهي بيشترين افزايش را دارد .در پژوهش حاضر
تأثير هضم هوازي لجن تصفيهخانه فاضالب يزد بهروش  SBRبر
قابليت آبگيري آن براي لجن هوادهي نشده و هوادهي شده در
زمانهاي مختلف با و بدون پليمر زني و با استفاده از روش
مقاومت ويژه فيلتراسيون و زمان فيلتراسيون بررسي ميشود.

 -1مقدمه
در تصفيهخانههاي فاضالب بهروش لجن فعال ،تصفيه و دفع لجن
يک بخش پرهزينه است که در حدود  35تا  50درصد کل
هزينههاي بهرهبرداري را بهخود اختصاص ميدهد (امانعليخاني
و همكاران .(1394 ،هدف استفاده از سيستمهاي تثبيت و هضم
لجن جلوگيري از فساد پذيري لجن ،کاهش بو و کاهش پاتوژنها
و توليد لجني پايدار و بيخطر براي دفع است .طبق گزارشها،
حدود  45درصد از هضم لجن در آمريكا به روش هوازي صورت
ميگيرد ) .(Woo, 2008از جمله مزاياي سيستم تثبيت هوازي
آسان بودن بهرهبرداري ،کاهش بيشتر مواد آلي موجود در لجن
نسبت به سيستمهاي بيهوازي و پتانسيل کمتر براي توليد بو
است ) .(Turovskiy, 2006فرآيند خودخوري ميكروارگانيزمها در
هضم هوازي عالوهبر کاهش بار آلي و پاتوژنها ،جرم و حجم لجن
را کاهش ميدهد و نسبت به هضم بيهوازي اثربخشي بهتر در
زمان کمتر دارد ).(Liu and Wu, 2020
براي کاهش هزينههاي راهبري تاسيسات تصفيه و دفع لجن
الزم است حجم لجن توليدي در تصفيهخانههاي فاضالب کاهش
يابد .حدود  95تا  99درصد لجن حاصل از تصفيه فاضالب از آب
تشكيل شده است .معموالً جداسازي آب از لجن بهمنظور تغليظ
يا آبگيري آن به آساني قابل انجام نيست .يكي از روشهاي کاهش
حجم لجن استفاده از مواد منعقدکننده بهمنظور افزايش آبگيري
از لجن است ) .(Turovskiy, 2006هدف از آمايش لجن ،افزايش
آبگيري لجن با صرف انرژي کمتر ،کاهش هزينههاي حمل و نقل
و دفع لجن و کاهش خطرات محيطزيستي است .آمايش لجن
سبب تجمع ذرات ريز پراکنده و کلوئيدي موجود در لجن و آزاد
شدن آب پيوندي موجود ميان آنها ميشود.
امروزه پليالكتروليتها در تصفيه آب و فاضالب کاربرد
گستردهاي يافتهاند ) .(Wang et al., 2012بهدليل مصرف مداوم
اين مواد آمايش شيميايي يكي از بخشهاي پرهزينه تصفيه لجن
در تصفيهخانهها است .بررسي تأثير زنجيره فرآيندي بر آمايش و
قابليت آبگيري در بهينهسازي و کاهش هزينههاي بهرهبرداري و
افزايش کيفيت لجن خروجي ميتواند تأثير قابلتوجهي داشته
باشد .يكي از سوالهاي موجود در بحث تثبيت و آبگيري لجن،
اثر هاضمهاي هوازي بر ميزان آبگيري لجن فاضالب شهري است.
تحقيقات انجام شده اغلب نشان ميدهد استفاده از هاضمهاي
هوازي و بيهوازي باعث کاهش ميزان آبگيري از لجن ميشود
) .(Turovskiy, 2006همچنين برخي مراجع از بهبود خاصيت
آبگيري در هضم بيهوازي و کاهش خاصيت آبگيري در هضم
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2مواد و روشها
در اين تحقيق از دستگاه جارتست براي انعقاد و لختهسازي ،پمپ
هوا براي هوادهي به لجن ،پلي اکريل آميد کاتيوني ()CPAM
ساخت شرکت  ZETAGآلمان بهعنوان پلي الكتروليت مورد
استفاده در تصفيه خانه يزد (جدول  ،)1دستگاه قيف بوخنر مطابق
شكل  1براي تعيين پارامترهاي  SRFو  TTFاستفاده شد.
ابتدا  500ميليليتر لجن را در بشر يک ليتري ريخته و محلول
 %0/05از مواد آمايشدهنده پلي اکريل آميد کاتيوني ساخته
ميشود و بهمقدار مشخص (براساس دوز در نظر گرفته شده) به
بشر اضافه ميشود .سپس بشر را در دستگاه جار تست قرار داده
(براساس استاندارد  )ASTM D-2035و محلول آمايشدهنده به
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نگهداشته ميشود .پس از آن مقدار  100ميليليتر از لجن آمايش
يافته را جدا کرده و براي تست  SRFبه دستگاه قيف بوخنر انتقال
داده ميشود.

آن اضافه ميشود .با توجه به تفاوت ماهيت لجن و آب در آزمايش
جارتست براساس ) Wang et al. (2018براي اختالط سريع
دستگاه روي دور تند به مدت  20ثانيه در سرعت  170دور در
دقيقه و براي اختالط آرام ،دور کند بهمدت  3دقيقه درسرعت 70

جدول  -1مشخصات ماده منعقدکننده (پلی الکترولیت) استفاده شده در پژوهش
نوع ماده

شرکت سازنده

فرمول شیمیایی

پلياکريلآميدکاتيوني ()CPAM

)BASF (Germany
Zetag 8167

][CH2CHCONH2]n

 -1-2آزمایش مقاومت ویژه در برابر فیلتراسیون

وزن مولکولی ()g/mol
 8ميليون

2

 SRF1يا پارامتر مقاومت ويژه در برابر فيلتراسيون ،يكي از
پارامترهاي مهم براي اندازهگيري قابليت آبگيري از لجن است.
دستگاه مورد استفاده براي آزمايش  SRFدستگاه قيف بوخنر است
که اجزاي اين دستگاه شامل :پمپ خالء ،فشار سنج ،قيف بوخنر،
سه راهي ،شير قطع و وصل جريان هوا ،استوانه مدرج و کاغذ
صافي (واتمن شماره  40يا  )43است .نمايي از دستگاه آزمايش
قيف بوخنر در شكل  1آورده شده است .فرمول کلي محاسبه
 SRFبه صورت رابطه ( )1است ).(Turovskiy, 2006

()1

𝐴×𝑃×𝑆×2
𝑤×µ

= 𝐹𝑅𝑆

که  :Sشيب نمودار :t/v ،نسبت زمان به حجم آب جمع شده تا
زمان  tبرحسب ) :p ،(s/m6فشار مكش برحسب ( :A ،(Paسطح
مقطع قيف بوخنر ) : ،(m2غلظت جامد خشک لجن ): ،(kg/m3
لزجت مايع جمع شده در استوانه مدرج برحسب ) (N.S/m2است.
نهايتا  SRFبرحسب (ترا متر بر کيلوگرم) ) (Tm/kgبهدست
ميآيد.

شکل  -1دستگاه قیف بوخنر برای آزمایش  SRFو TTF

ميليليتر ميرسد .بهعبارت ديگر  TTFزمان الزم براي عبور نصف
حجم لجن اوليه از کاغذ صافي است .در اين پژوهش از 100
ميليليتر لجن براي بهدست آوردن  TTFاستفاده شد ( APHA
 .)et al., 2017آزمايشها در آزمايشگاه دانشكده عمران دانشگاه
صنعتي اصفهان انجام گرفت.

 -2-2آزمایش زمان برای فیلتراسیون
 TTF2يا زمان براي فيلتراسيون نيز يكي از پارامترهاي مفيد
در ارزيابي قابليت آبگيري از لجن است TTF .زمان الزم براي
فيلتر شدن ( 100يا  )200ميليليتر لجن بهوسيله دستگاه قيف
بوخنر در فشار خالء  50 kPaاست ،وقتي حجم آب عبوري از
کاغذ صافي (حجم آب جمع شده در استوانه مدرج( به )100( 50
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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مسعود طاهریون و همکاران

شده بهمدت  6ماه انباشته ميشود.

 -3-2فرآیند تصفیه فاضالب و لجن شهر یزد
سيستم تصفيه فاضالب يزد از نوع راکتور ناپيوسته متوالي
 SBRاست که براي تصفيه دبي روزانه فاضالب  31950مترمكعب
بر روز طراحي شده است .فاضالب ابتدا از آشغالگيري و دانهگيري
عبور نموده و به داخل راکتور  SBRتخليه ميشود .پس از پرشدن
راکتور ) (Fillingعمليات تصفيه شروع ميشود .پس از انجام
عمليات اختالط و هوادهي و آنوکسيک ،مراحل تصفيه بيولوژيكي
پايان يافته و عمليات تهنشيني شروع ميشود و اين وضعيت تا
تخليۀ کامل پساب رويي ) (Draining/Decantingادامه مييابد.
لجن مازاد در هر تناوب کاري از سيستم تخليه ميشود.
لجن اضافي خروجي از سيستم  SBRبه بخش تغليظ لجن
بهروش تغليظ نواري ثقلي انتقال مييابد .قبل از آن پليمر به لجن
اضافه ميشود .پس از آن هاضم هوازي بهصورت هوادهي عمقي و
با زمان ماند متوسط  4روز بهمنظور دستيابي به لجن نيمه هضم
شده درنظر گرفته شده است .هوادهي بهصورت عمقي با بلوئر هوا
انجام ميشود .لجن خروجي از هاضم با پليمر کاتيوني مخلوط
شده و به سيستم ترکيبي ) (combinedتغليظ و آبگيري لجن
بهروش نواري ثقلي و نواري فشاري منتقل ميشود .لجن آبگيري
شده خروجي از سيستم بلت پرس بهمدت  3ماه به بسترهاي لجن
خشک کن منتقل ميشود و نهايتا در زمين مجاور لجن خشک

 -4-2مراحل آزمایش
لجن مورد استفاده در اين پژوهش از لجن ثانويه سيستم SBR

تصفيهخانه يزد برداشت شد و بالفاصله براي انجام آزمايشها به
آزمايشگاه دانشكده عمران انتقال يافت .در آزمايشگاه ،لجن
مربوطه در دو استوانه مدرج هر کدام به حجم  2ليتر بهوسيله
پمپ هوا بهصورت عمقي و پيوسته تا  7روز هوادهي شد ( شكل
 .)2آزمايشهاي  SRF, TTFبر روي لجن خام و لجن هوادهي
شده پس از زمانهاي  3 ،1/5و  7روز در دو حالت با افزودن پليمر
و بدون پليمر انجام گرفت .براي هر آزمايش سه تكرار انجام و
ميانگين آن گزارش شد .محدوده زمان هوادهي لجن با توجه به
زمان ماند  4روز پيشبيني شده در طراحي سيستم براي هضم
جزئي لجن درنظر گرفته شد .بنابراين بهطور خالصه مراحل
آزمايش به شرح زير است:
 -1تست  SRF, TTFبراي نمونه لجن خام و هوادهي شده در
زمانهاي مختلف تا  7روز؛
 -2آمادهسازي محلول پليمر و آزمايش  SRF, TTFبا دوزهاي
مختلف پليمر براي لجن خام و هوادهي شده تا  7روز.

شکل  -2هوادهی نمونه لجن توسط پمپ هوا در آزمایشگاه

( )2است که در آن ماده سلولي به آب و دي اکسيد کربن و
آمونيوم تبديل ميشود .درصورت ادامه شرايط هوازي
نيتريفيكاسيون نيز مطابق رابطه ( )3انجام شده و موجب توليد

 -3نتایج و بحث
بهطور کلي واکنش هضم لجن در شرايط هوازي به شرح معادله
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

37

سال هفتم ،شماره  ،2تابستان 1401

بررسی اثر هضم هوازی لجن بر کیفیت آبگیری لجن مازاد سیستم  SBRتصفیهخانه شهر یزد

نيترات و کاهش  pHميشود.
()2
()3

روز را ميتوان با توجه به معادالت ( 2و  )3توضيح داد .با هضم
لجن ،تجزيه مواد آلي و توده سلولي انجام شده و تبديل به آب و
گاز و مواد معدني ميشود .درنتيجه عالوهبر افزايش آب ،ساختار
پيوندي آب و جامدات شكسته ميشود و آب راحتتر از توده جامد
جدا ميشود .يكي از نتايج تجزيه مواد آلي در فرآيند هضم،
يكنواخت شدن ساختار دانههاي جامد لجن بوده است .ضمن
اينکه در اين فرآيند اندازه دانههاي لجن کاهشيافته و ميزان
ذرات کلوئيدي در لجن افزايش مييابد ).(Turovskiy, 2006
بههمين دليل انتظار ميرود مقاومت ويژه لجن در ابتداي فرآيند
هضم کاهش و سپس با افزايش درجه هيدراسيون و توليد ذرات
کلوئيدي افزايش يابد.

C5 H7 O2 N + 5O2 → 4CO2 + H2 O + NH4 HCO3
C5 H7 O2 N + 7O2 → 5CO2 + 3H2 O + HNO3

در شكلهاي  3و  4اثر زمان هوادهي بر مقادير  TTFو SRF

براي لجن بدون آمايش نشان داده شده است .نتايج نشان ميدهد
خواص آبگيري لجن پس از سه روز هوادهي بهبود مييابد و سپس
براي نمونه با  7روز هوادهي مجددا به وضعيت اوليه برميگردد.
اين مطلب نشاندهنده آن است که زمان هوادهي لجن بر تغيير
خواص آبگيري تأثير دارد .کاهش مقاومت ويژه آبگيري تا زمان 3

نمونه لجن خام

هوادهي شده
 7روز

هوادهي شده
 1.5روز

هوادهي شده
 3روز

)TTF (s

160
140
120
100
80
60
40
20
0

هوادهي نشده

شکل  -3اثر هوادهی بر پارامتر  TTFبرای نمونه لجن بدون آمایش
نمونه لجن خام
35
30

20
15

10

)SRF (Tm/kg

25

5
0

هوادهي شده
 7روز

هوادهي شده
 1.5روز

هوادهي شده
 3روز

هوادهي نشده

شکل  -4اثر هوادهی بر پارامتر  SRFبرای نمونه لجن بدون آمایش

در جدول  2مقادير پارامترهاي کيفيت لجن مشاهده ميشود.
سطر اول مربوط به مشخصات لجن خام است .کاهش مقادير
هدايت الكتريكي در حدود  %5در لجن هوادهي ميتواند بهدليل
مصرف مواد معدني محلول در آب توسط فرآيند خودخوري
باکتريها باشد .مقدار  pHکاهش بسيارکمي را نشان داده که
ميتواند بهدليل انجام بسيار کم نيتريفيكاسيون (معادله  )2باشد.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

در مورد مقادير جامدات معلق کل و فرار کاهش اين مقادير در اثر
هوادهي و فرآيند هضم مشهود است بهصورتي که نسبت جامدات
فرار به کل از  %70به  %63پس از  7روز رخ داده است .بهعبارت
ديگر مقدار جامدات معلق فرار ) (VSSدر حدود ( %34از mg/L
 4564به  )3418پس از  7روز کاهش يافته است
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مسعود طاهریون و همکاران
جدول  -2مقادیر پارامترهای کیفیت لجن نمونهها
نوع نمونه

pH

هوادهي نشده (لجن خام)

7.04

EC
)(µs/cm
1416

TSS
)(mg/L
6520

VSS
)(mg/L
4564

70%

هوادهي شده  1/5روز

7.16

1348

5676

3803

67%

هوادهي شده  3روز

7.03

1320

5341

3418

64%

هوادهي شده  7روز

6.8

1310

4767

3003

63%

نتايج آمايش لجن پس از آماده سازي محلول 0/5 g/L
( )%0/05پليمر پلياکريل آميد کاتيوني ،دوزهاي  6 ،4 ،2 g/kgو
 8به دو نوع لجن هوادهي نشده و هوادهي شده تزريق شد و نتايج
 SRFو  TTFآن مورد مقايسه قرارگرفت .نتايج آزمايشها در شكل
 5نشان داده شده است.
همانگونه که مالحظه ميشود لجن هوادهي شده براي دو
زمان  1/5و  3روز خصوصيات آبگيري بهتري داشته بهطوريکه
لجن هوادهي نشده در دوز  4 g/kgمقدار  SRFبرابر  3/57و لجن
هوادهي شده تا  1/5روز در دوز  6 g/kgمقدار  0/79 SRFرا
نتيجه داده است .اين مقادير پس از زمانهاي  3و  7روز هوادهي
بهترتيب به اعداد  1/6و  7/7افزايش يافتهاند که نشان از کاهش

VSS/TSS

خواص آبگيري لجن آمايش يافته بعد از زمان هوادهي  1/5روز
است .به اين ترتيب هوادهي لجن تا  1/5روز موجب شده که در
دوز بهينه قابليت آبگيري لجن تا  4/5برابر بهبود پيدا کند.
توجيه داليل اين روند کاهشي و افزايش مقاومت ويژه لجن
مشابه داليلي است که در بخش لجن بدون آمايش ذکر شد .تنها
تفاوت در تغيير زمان هوادهي بهينه است که براي لجن بدون
آمايش  3روز و براي لجن با مصرف پليمر  1/5روز بهدست آمد.
البته بايد توجه داشت که در هضم هوازي  1/5روزه مقدار مصرف
بهينه پليمر بيشتر است ،ولي در مجموع آبگيري بهتر انجام
ميشود.
18
16
14

10
8
6

)SRF 1012 (m/kg

12

4
2

0
9

8

7

هوادهي شده  7روز

6

4
5
مقدار(gr/kg DS) CPAM

هوادهي شده  3روز

3

2

هوادهي شده  1.5روز

1

0

هوادهي نشده

شکل  -5مقایسه نتایج  SRFلجن هوادهی شده وهوادهی نشده

شكل  6نتايج جارتست آمايش لجن هوادهي نشده و شكل 7
لجن هوادهي شده بعد از  1/5روز را نشان ميدهد .همانطور که
مالحظه ميشود کيفيت لختههاي توليد شده تاييد کننده نتايج
بهدست آمده است.
در تصفيهخانههاي فاضالب در صورتيکه که هضم هوازي
توسط هوادههاي مكانيكي انجام شود موجب شكسته شدن
لختهها و کاهش خواص آبگيري لجن ميشود .بههمين دليل هضم
هوازي عامل کاهش خواص آبگيري و هضم بيهوازي عامل بهبود
آن دانسته ميشود ).(Techobanoglous et al., 2014
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

) Sivamani et al. (2020هر دو فرآيند هوازي و بيهوازي را عامل
کاهش خواص آبگيري دانسته استChristensen et al. (2015) .
نتايج مشابه اين تحقيق را بهدست آوردند .نتايج تحقيق
) Turovskiy (2001در تأييد نتايج بهدست آمده تحقيق حاضر
نشان داد کمترين مقدار  SRFبراي لجن با غلظتهاي کم با 3
روز هوادهي بهدست آمده و پس از  3روز مقدار  SRFافزايش
يافت .ميزان  VSSکاهش تا  30درصد در زمان ماند  5روز بهدست
آمده بود.
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شکل  -6آمایش لجن هوادهی نشده پس از اختالط

شکل  -7آمایش لجن هوادهی شده پس از اختالط

ميشود که قابليت آبگيري را کاهش ميدهد .اين پديده براي لجن
آمايش شده نيز بهشكل مشابه مشاهده شد .به اين صورت که در
مرحله دوم آزمايشها به نمونه لجن هوادهي نشده وهوادهي شده
در سه زمان مذکور پليمر در دوزهاي  2 g/kgتا  8اضافه شد.
نتايج نشان داد هوادهي لجن و سپس آمايش آن تا زمان  1/5روز
خصوصيات آبگيري بهتري بهدست ميدهد .بهطوريکه لجن
هوادهي نشده در دوز  4 g/kgمقدار  SRFبرابر  3/57 Tm/kgو
لجن هوادهي شده تا  1/5روز در دوز  6 g/kgمقدار Tm/kg ،SRF
 0/79را نتيجه داده است .اين مقادير پس از زمانهاي  3و  7روز
هوادهي بهترتيب به اعداد  1/6و  7/7افزايش يافتهاند که نشان از
کاهش خواص آبگيري لجن آمايش يافته بعد از زمان هوادهي 1/5
روز است .به اين ترتيب هوادهي لجن تا  1/5روز موجب شده که
در دوز بهينه قابليت آبگيري لجن تا  4/5برابر بهبود پيدا کند.
خالصه نتايج بهدست آمده درجدول  3نشان داده شده است.

 -4نتیجه گیری
در اين مقاله تأثير هضم هوازي لجن تصفيهخانه يزد بر قابليت
آبگيري آن مورد بررسي قرارگرفت و آزمايش مقاومت ويژه
فيلتراسيون و زمان فيلتراسيون براي لجن هوادهي نشده و
هوادهي شده بعد از زمانهاي  3 ،1/5و  7روز در دو حالت با
آمايش و بدون آمايش انجام شد .نتايج براي لجن بدون آمايش
نشان داد که هوادهي لجن تا روز سوم موجب بهبود قابليت
آبگيري لجن و پس از آن باعث کاهش قابليت آبگيري لجن
ميشود .دليل اين مسئله تغيير خواص فيزيكي و شيميايي ذرات
جامد لجن در اثر فرآيند تجزيه مواد آلي و هيدراسيون است که
اين تغيير روند را نتيجه ميدهد ،بهطوريکه در ابتداي فرآيند،
تجزيه مواد سلولي موجب بهبود آزاد شدن آب از ذرات جامد شده
ولي ادامه آن موجب کاهش اندازه ذرات و تبديل به مواد کلوئيدي

جدول  -3خالصه نتایج نهایی بهدست آمده از آزمایش ها
نوع نمونه

با آمایش

بدون آمایش
)SRF (Tm/kg

)TTF (s

) (g/kgدوز بهینه

)SRF (Tm/kg

)TTF(s

هوادهي نشده

29.1

147

4

3.57

20

هوادهي شده  1/5روز

18.6

113

6

0.79

17

هوادهي شده  3روز

8.5

62

4

1.6

30

21.4

120

4

7.7

72

هوادهي شده  7روز
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Land subsidence is defined as equal to the vertical
displacement of the ground over a specified time.
Declining water table elevation is one of the main
causes of subsidence that can cause irreparable damage
to surface and subsurface structures, especially in
urban areas. In this research, the magnitude of
subsidence due to water withdrawal from the pumping
well has been estimated, and the factors affecting it
have been determined. For this purpose, by collecting
data from two water wells located in Kashan city, the
subsidence analysis was performed based on the finite
element numerical method using PLAXIS2D software.
The results show that the water pumping during one
year causes a decrease in the water table elevation and,
as a result, the land subsidence by a few centimeters,
but under a constant flow rate of water withdrawal from
the well, the magnitude of subsidence in the studied
wells is heterogeneous. Also, increasing the water
withdrawal flow rate from wells up to 700 m3/day and
the depth of wells up to 500 meters has increased
subsidence, but after that, the amount of subsidence
remains constant. Therefore, it can be concluded that
the flow rate and depth of water withdrawal from the
well are effective on the land subsidence and must be
managed.
Keywords: Finite element method (FEM), Ground
water, Kashan city, Land subsidence, PLAXIS
software.

مقاله پژوهشی

تحلیل عددي نشست زمین ناشی از برداشت آب
از چاه پمپاژ در نواحی شهري
*2

 و مجید نوریان بیدگلی1مجتبی انصاري شاد

 گروه مهندسي، دانش آموخته کارشناسي ارشد مهندسي معدن-1
. ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسي،معدن
، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسي، گروه مهندسي معدن، استادیار-2
. ایران،کاشان
noriyan@kashanu.ac.ir : ایمیل،*نویسنده مسئول
1400/07/04 :تاریخ دریافت
1400/09/28 :تاریخ اصالح
1400/10/15 :تاریخ پذیرش
© انجمن آب و فاضالب ایران

نشست زمین برابر با مقدار جابهجایي قائم زمین در یک بازه زماني
 یکي، افت سطح ایستابي در چاههاي برداشت آب.مشخص است
از عوامل وقوع نشست است که ميتواند باعث خسارات جبران
ناپذیري به سازههاي سطحي و زیرسطحي بهویژه در مناطق
 در این تحقیق میزان نشست ناشي از برداشت آب از.شهري شود
 به این.چاه پمپاژ و تعیین عوامل موثر بر آن تخمین زده ميشود
منظور با جمعآوري اطالعات دو چاه برداشت آب واقع در محدوده
 تحلیل نشست براساس روش عددي المان محدود و،شهر کاشان
 نتایج این مطالعه. انجام شده استPLAXIS2D بهکمک نرمافزار
نشان ميدهد که پمپاژ آب طي یک سال باعث افت سطح ایستابي
 ولي تحت،و در نتیجه نشست زمین در حد چند سانتيمتر شده
 مقدار نشست در چاههاي،شدت جریان ثابت برداشت آب از چاه
 همچنین افزایش شدت.مورد مطالعه ناهمگن و متفاوت است
 مترمکعب در روز و افزایش700 جریان برداشت آب از چاه تا
 ولي بعد، متر باعث افزایش نشست شده500 عمق چاه برداشت تا
 لذا ميتوان نتیجه گرفت.از آن مقدار نشست ثابت باقي ميماند
 بر میزان نشست،که شدت جریان و عمق برداشت آب از چاه
.زمین موثر بوده و باید مدیریت شود
، روش المان محدود، آب زیرزمیني، نشست زمین:کلمات کلیدي
.PLAXIS  نرمافزار،شهر کاشان

مجتبی انصاري شاد و مجید نوریان بیدگلی

 -1مقدمه

مناطق مختلف جهان نظیر ایاالت متحده آمریکا ( Galloway et

در سالهاي اخیر با توجه به کاهش نزوالت جوي ،افزایش درجه
حرارت و در نتیجه کاهش جریان آبهاي سطحي ،سفرههاي آب
زیرزمیني بهعنوان یکي از منابع مهم تأمین آب براي مصارف
مختلف کشاورزي ،صنعتي و خانگي محسوب ميشود ،لذا حفظ و
صیانت از این منابع بسیار مهم و ضروري است .از طرفي گسترش
شهرنشیني ،رشد سریع جمعیت ،صنعتي شدن جامعه و عدم
مدیریت صحیح در بخش مصرف موجب شده در بسیاري از مناطق
کشور بهویژه در مناطق خشک و بیاباني ،منابع آب زیرزمیني با
بحران و تهدید جدي مواجه شود .در اینخصوص افزایش
بهرهبرداري بهدلیل برداشت بیش از حد آب از چاههاي آبکشي
(پمپاژ) بدون درنظر گرفتن توان آبي هر منطقه ،باعث تهي شدن
هرچه بیشتر سفرههاي آب زیرزمیني و در نتیجه افت سطح تراز
آب در منطقه ميشود .از جمله پیامدهاي افت سطح آب
زیرزمیني ،پدیده نشست زمین است که وقوع آن ميتواند باعث
خسارات زیادي به تأسیسات سطحي و زیرسطحي موجود در
منطقه ،از جمله تخریب لوله جدار چاههاي برداشت آب شود (آل
خمیس و همکاران.)1385 ،
نشست بهعنوان یک پدیده مخرب زمینشناسي به فرورفتگي
و تغییرشکل سطح زمین اطالق ميشود .راستاي نشست در زمین
قائم و به سمت پایین است که معموالً بدون محدودیت در سرعت
و بزرگي ایجاد ميشود .در اکثر موارد وقوع نشست باعث فروریزش
سطح زمین در مقیاس بزرگ ميشود که عامل بهوجود آمدن آن
ميتواند متفاوت باشد .نتایج مطالعات نشان ميدهد که در بین
عوامل مؤثر در ایجاد نشست ،برداشت منابع آب زیرزمیني و در
نتیجه افت سطح ایستابي عالوه بر کاهش کمیت و کیفیت آب
منطقه ،باعث نشست زمین ميشود (.)Barends et al., 1995
گزارشهاي منتشر شده از مناطق مختلف ایران نظیر کرمان
(رحمانیان ،)1365 ،دشت رفسنجان (عباسنژاد1377 ،؛
 ،)Solaimani and Mortazavi, 2008دشت تهران (شمشکي و
همکاران1384 ،؛ توسلي و همکاران ،)1398 ،دشت مشهد
(لشکري پور1384 ،؛ انوري و نورالهي ،)1386 ،دشت نیشابور
(لشکري پور ،)1386 ،دشت کاشمر (لشکري پور ،)1387 ،استان
اصفهان (قیومي و همکاران1388 ،؛ جاودانیان و احمدي داراني،
 ،)1395دشت کاشان (مصلحي و قاضي فرد ،)1389 ،رستاق میبد
(زارع مهرجردي ،)1390 ،دشت درمیان (نوروزي و همکاران،
 ،)1390دشت علي آباد قم (مقدم فردویي و همکاران1390 ،؛
 ،)Rajabi, 2018دشت سیرجان (عباسنژاد و شاهي )1392 ،و

 ،)al., 1999; Leake, 2004سوژو چین ( ،)Chen et al., 2003راونا
ایتالیا ( ،)Teatini et al., 2005بانکوک تایلند ( Phien-Wej et al.,
 ،)2006تایپه تایوان ( ،)Chen et al., 2007باندونگ اندونزي
( ،)Abidin et al., 2009قاهره مصر ( ،)Aly et al., 2009سمارانگ
اندونزي ( )Pratikso et al., 2017و کره ( )Lee et al., 2018حاکي
از رشد روز افزون این پدیده در سالهاي اخیر است .لذا پیشبیني
و تخمین مقدار نشست زمین موضوعي با اهمیت و ضروري است.
بهمنظور پیشبیني و تخمین نشست زمین ،روشهاي
متعددي مانند استفاده از تکنیکهاي سنجش از راه دور ( Ilia et
 )al., 2018و سیستم اطالعات جغرافیایي ( )GISوجود دارد که از
براي تخمین نشست ناشي از برداشت آب در مناطقي از ایران
نظیر دشت مشهد (اکبري و همکاران1388 ،؛ Motagh et al.,
 )2007و دشت رفسنجان ( Mousavi et al., 2001; Rahnama
 )and Moafi, 2009و سایر نقاط جهان نظیر اوجیا ژاپن ( Sato
 ،)et al., 2003پینگتانگ تایوان ( Hou et al., 2005; Hu et al.,
 ،)2006کلکته هند ( )Chatterjee et al., 2006و دشت پو ایتالیا
( )Baldi et al., 2009استفاده شده است .در اینخصوص ،امروزه
مدلسازي بهکمک روشهاي عددي بهعنوان یکي از دقیقترین و
سریعترین روشهاي ارزیابي نشست محسوب ميشود که با توجه
به نوع منطقه و اطالعات موجود ميتوان از آنها بهره برد
( .)Gambolati, 1975بهعنوان مثال از این روشها در پیشبیني
نشست در شهر لوس بانوس کالیفرنیا ( )Larson et al., 2001و
مکزیکو سیتي ( )Ortega‐Guerrero et al., 1999استفاده شده
است .مطالعات نشان داده است که از بین روشهاي عددي ،روش
المان محدود ( )FEMدر مسائلي که داراي فیزیک ،هندسه و
شرایط مرزي پیچیدهتري هستند ،کاراتر هستند ( Pacheco et
 .)al., 2006لذا نرمافزارهایي مبتني بر این روش ،نظیر PLAXIS
که شامل معادالت تحکیم مواد تحت فشار آب منفذي است،
ميتواند بهخوبي در مدلسازي نشست زمین استفاده شود.
با توجه به اینکه برداشت آب از چاههاي پمپاژ موجود در
مناطق شهرها باعث کاهش سطح ایستابي ميشود ،معموالً برآورد
درستي از میزان برداشت مجاز آب از این چاهها وجود ندارد.
مسلماً با مدیریت میزان برداشت آب از این چاهها مي توان نشست
زمین را بهتر کنترل نمود .بررسيهاي میداني در سطح شهر
کاشان نشان داده که نشست زمین در حوالي چاههاي برداشت
آب رخ داده است .بههمین دلیل در این تحقیق سعي شده براي
اولین بار بهطور علمي میزان نشست زمین ناشي از برداشت آب از
چاههاي بهرهبرداي واقع در این منطقه ،با هدف تعیین مقدار
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جمعیت و صنعتي شدن باعث افزایش استفاده از منابع آب
زیرزمیني و در نتیجه افت زیاد و سریع سطح تراز آب منطقه شده
است .لذا بررسي نشست زمین ناشي از برداشت آبهاي زیرزمیني
از طریق پمپاژ آب چاهها به ویژه در نواحي شهري از موضوعات
مهم و راهبردي در مبحث برنامهریزي شهري ،مدیریت بحران و
توسعه پایدار این منطقه است .بررسيهاي میداني در منطقه نشان
داده که در محدوده چاههاي پمپاژ آب در نواحي شهري (شکل
-1الف) و خارج شهري (شکل -1ب) نشست سطح زمین به اندازه
چند سانتيمتر رخ داده است .با این وجود متأسفانه توجه زیادي
به این مسأله مهم نشده و اقدامي نیز بهمنظور تعیین ،جلوگیري
و یا کند کردن سرعت این پدیده صورت نگرفته است .موضوعي
که انگیزه و هدف اصلي انجام این تحقیق بوده است.

حداکثر نشست زمین و بررسي تأثیر شدت جریان (دبي) برداشت
آب بر روي نشست ،بررسي شود .به این منظور ،پس از جمعآوري
اطالعات میداني و دادههاي ژئوتکنیکي منطقه مورد مطالعه،
مدلسازي عددي نشست ناشي از برداشت آب از دو چاه
بهرهبرداي موجود در منطقه بهکمک نرمافزار المان محدود
 PLAXIS2Dانجام شده است.
 -2معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرستان کاشان واقع در شمال استان اصفهان ،یکي از مناطق
کویري و خشک در مرکز ایران است که طي سالهاي گذشته
بهدلیل خشکسالي و کاهش میزان بارندگي و از طرفي رشد

(ب)

(الف)

شکل  -1وضعیت نشست زمین در محدوده چاههاي پمپاژ آب واقع در کاشان

الزم به ذکر است با توجه به بافت قدیمي و تاریخي شهر
کاشان تحلیل نشست اهمیت بسیار زیادي دارد چون ميتواند
باعث خسارات جبران ناپذیري مانند تخریب خانههاي قدیمي و
تاریخي ،تخریب تأسیسات زیرزمیني شهري ،از بین رفتن کیفیت
آب زیرزمیني و راههاي ارتباط شهري و  ...شود .به این منظور
براي تخمین نشست زمین ،دو چاه پمپاژ آب واقع در محدوده
شهري کاشان انتخاب شده است .مطابق شکل  ،2این دو چاه در
فاصله حدوداً دو کیلومتري از همدیگر ،یکي در میدان پلیس (چاه
شماره یک) و دیگري در میدان آب (چاه شماره دو) شهر کاشان
واقع شده است .قطر دهانه هر دو چاه  24اینچ و عمق آن در چاه
شماره یک و دو بهترتیب برابر با  180و  150متر است .همچنین
تراز سطح ایستابي در زمان انجام این مطالعه (سال  )1398در
این دو چاه بهترتیب  96و  90متر پایینتر از سطح زمین بوده
است .مشخصات این دو چاه و اطالعات ژئوتکنیکي دو چاه مذکور
از گزارشهاي موجود در مدیریت منابع آب و آزمایشگاههاي خاک
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

دانشگاه آزاد و اداره راه و شهرسازي شهرستان کاشان جمعآوري
شده است .بهطور کلي از نظر زمینشناسي منطقه مورد مطالعه
رسوبي است .البته رسوبات تشکیلدهنده بهدلیل وضعیت
پالئوژئوگرافي منطقه یکنواخت نبوده و بهصورت تناوبي از رسوبات
عدسي شکل ریزدانه بین رسوبات درشتدانه یا مخلوط رسوبات
شن و ماسه بههمراه مقادیر متفاوتي از رس ریزدانه هستند .در
عمق زمین نیز رسوبات آبرفتي غالباً رسوبات مارني-رسي و
تبخیري دوره میوسن و گاهي کنگلومراي پلیوسن است.
 -3مدلسازي عددي نشست زمین
معموالً تخلیه هر نوع سیال (آب ،نفت ،گاز) از عمق زمین ،بهویژه
در مناطق سست ،باعث ایجاد جابجایي الیههاي زمین شده و
ميتواند بهصورت نشست در زمین ظاهر شود .در برداشت آب
بهکمک چاه ،مقدار و سطح تأثیر نشست بهمیزان دبي برداشت،
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فشار آب حفرهاي ایجادشده ،تغییرشکلهاي را در نقاط مختلف
محاسبه نماید .لذا براي افزایش دقت در محاسبات ،در ساخت
مدل از المانهاي مثلثي  15گرهاي استفاده شده است .همچنین
بهمنظور مدلسازي چاه آبکشي از مقطع دو بعدي و حالت
کرنش صفحهاي استفاده شده است .در این حالت محدوده اطراف
چاه ،یک محیط پیوسته ،همگن و همسان فرض شده است.

عمق چاه و جنس مواد بستگي دارد .لذا باید قبل از استخراج
سیال ،تأثیر برداشت سیال از چاه پیشبیني شود .در این تحقیق
با مدلسازي نحوه برداشت آب از چاه در مقیاس محلي ،مقدار
نشست زمین تعیین ميشود .بدین منظور از نرمافزار PLAXIS
براي تحلیل تنش-جابهجایي زمین استفاده شده است .نرمافزار
مذکور قادر است براي هر المان مدل ،با توجه به نیروهاي وارده و

شکل  -2موقعیت مکانی دو چاه بهرهبرداي آب در شهر کاشان

براي انتخاب بهترین ابعاد محدوده مدل ،از تحلیل حساسیت
استفاده شده است .بدین منظور در ابتدا پنج محدوده با طولهاي
 500 ،400 ،300 ،200و  600متر براي ابعاد مدل انتخاب شده
و محاسبات نشست در آنها انجام شده است .نتایج تحلیل نشان
داد که تقریباً در هر دو چاه افزایش طول مدل از  500متر به باال،
تأثیري در میزان نشست ندارد ،لذا در کلیه مدلهاي ساخته شده،
طول محدوده مدل برابر با  500متر در نظر گرفته شده است.
در شکل  ،3هندسه مدل ساخته شده نشان داده شده است.
مطابق این شکل ،بهمنظور اعمال شرایط مرزي به مدل ،مرزهاي
قائم مدل (دو دیواره سمت راست و چپ) داراي محدودیت تغییر
مکان در راستاي افق (درجه آزادي فقط در جهت قائم) و مرز
پاییني ثابت و با تکیهگاههایي بدون درجه آزادي درنظر گرفته
شده است تا از تغییر مکانهاي غیرواقعي جلوگیري شود.

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

همچنین مرز باالیي مدل بهعنوان سطح زمین ،کامالً آزاد درنظر
گرفته شده است .همچنین با توجه به موقعیت قرارگیري چاههاي
مذکور در منطقه ،بهدلیل اینکه توپوگرافي سطح زمین در دهانه
هر دو چاه مسطح بوده ،لذا تنشهاي برجاي افقي موجود در
منطقه نسبت به تنشهاي قائم ناچیز است .بنابراین براي تعیین
شرایط اولیه مدل ،تنشهاي اولیه اعمال شده به مدل ،معادل با
نیروي ثقل ناشي از وزن طبقات درنظر گرفته شده است.
در جدول  1مقادیر پارامترهاي مکانیکي خاک در برگیرنده دو
چاه که در مدلسازي استفاده شده ،مشخص شده است .با توجه
به وضعیت زمین شناسي و اطالعات موجود از الیههاي زمین در
منطقه مورد مطالعه ،معیار شکست موهر-کلمب براي مدل
رفتاري خاک در مدلسازي انتخاب شده است .بر این اساس،
پارامترهاي مورد نیاز در مدل شامل پارامترهاي اصلي مقاومتي و
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همچنین بهمنظور بررسي حالت بحراني نشست زمین ،خاک
بهصورت اشباع درنظر گرفته شده است.

تغییرشکل پذیري خاک یعني؛ متوسط وزن مخصوص در حالت
خشک ( )γdryو اشباع ( ،)γsatمدول االستیسیته ( ،)Eچسبندگي
( ،)Cزاویه اصطکاک داخلي ( )φو نسبت پواسون ( )ʋاست.

شکل  -3هندسه و شرایط مرزي مدل عددي ساخته شده
جدول  -1پارامترهاي مکانیکی خاک مورد استفاده در مدلسازي (انصاري شاد)1395 ،
چاه شماره 1

γ dry
)(KN/m3
16.5

γ sat
)(KN/m3
18.8

E
)(KN/m2
5.25×104

C
)(KN/m2
12.1

چاه شماره 2

15.2

17.3

1.93×104

32.7

پارامتر

با ساخت هندسه مدل ،اعمال شرایط اولیه و مرزي به مدل و
تعیین پارامترهاي مکانیکي مواد تشکیلدهنده مدل ،تحلیل
نشست در دو مرحله انجام شده است .به اینمنظور در مرحله اول،
چاه پمپاژ در مدل غیرفعال شده تا به مدل اجازه تغییرشکل تحت
تنش استاتیکي ناشي از وزن روباره داده شود و همچنین فشار آب
حفرهاي اولیه ایجاد شود .در اینحالت سطح آزاد آب (ایستابي)،

φ
)̊(
31.2
32.9

ʋ
0.375
0.375

بهدلیل عدم فعال بودن چاه ،ثابت و یکنواخت باقيمانده و تقریباً
جریاني بهوجود نميآید .بهعنوان مثال ،شکلهاي  4و  5بهترتیب
وضعیت توزیع تنش مؤثر استاتیکي و فشار آب حفرهاي طي
تحلیل تنش-جابهجایي چاه شماره یک را در این مرحله ،که در
واقع حالت به تعادل رسیدن مدل است را نشان ميدهد.

شکل  -4توزیع تنش مؤثر استاتیکی اولیه مدل در چاه شماره یک

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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شکل  -5توزیع فشار آب حفرهاي اولیه مدل در چاه شماره یک

تحقیق کلیه تحلیلهاي نشست براي یک سال (سال  )1398طي
 365روز انجام شده است .بنابراین بعد از اتمام این مدت نشست
ناشي از پمپاژ آب در هر مدل بهدست آمده است.
الزم به ذکر است که بهمنظور مدلسازي چاه پمپاژ در نرمافزار
ميتوان از دو نوع چاه در حالت تخلیه و تغذیه استفاده نمود .در
این تحقیق از حالت تخلیه آب از محیط براي تعریف چاه در مدل
استفاده شده است .در اینحالت ميتوان میزان شدت جریان آب
پمپاژ شده از چاه را در هر مرحله تعیین و تحلیل نشست را انجام
داد.

پس از به تعادل رسیدن مدل ،در مرحله دوم ،چاه در مدل
فعال شده تا تأثیر تخلیه آب از محیط بر روي رفتار خاک اعمال
شود .در این مرحله که چاه فعال ميشود و در واقع پمپاژ آب از
چاه صورت ميگیرد ،لذا سطح آزاد آب اولیه دچار افت ميشود.
بهعنوان مثال شکلهاي  6و  7نیز بهترتیب نشاندهنده نحوه
توزیع تنش مؤثر استاتیکي و فشار آب حفرهاي مدل بعد از فعال
شدن چاه و پمپاژ آب چاه از شماره یک است .همانطور که در
شکل مشخص است در اینحالت سطح ایستابي طي اجراي مدل
تغییر ميکند .از آنجا که نشست زمین تابع زمان است ،در این

شکل  -6توزیع تنش مؤثر استاتیکی مدل بعد از پمپاژ چاه شماره یک

شکل  -7توزیع فشار آب حفرهاي مدل بعد از پمپاژ چاه شماره یک

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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نقطه متمرکز نميشود ،لذا در اینحالت مقدار متوسط نشست
درنظر گرفته ميشود .بنابراین با افزایش شدت جریان برداشت
آب از چاه ،نوع نشست از حالت بحراني (حداکثر نشست در یک
نقطه) بهحالت فوق بحراني (حداکثر نشست در یک سطح) تبدیل
ميشود .الزم به ذکر است در واقعیت دبي برداشت آب از چاههاي
شماره  1و  2بهترتیب برابر با  560و  475مترمکعب در روز است.
لذا بهمنظور تحلیل حساسیت نشست نسبت به شدت جریان
برداشت آب از چاه پمپاژ ،تحلیل نشست با مقادیر شدت جریان
کمتر و بیشتر از مقادیر مذکور انجام شده است.

در پایان اجراي مدل ،میزان نشست را ميتوان معادل با مقدار
جابهجایيها در راستاي قائم تعیین نمود .بدین منظور مقدار
تغییرشکلهاي مذکور که معادل نشست زمین است را ميتوان
بهصورت بردارهاي جابجایي (شکل  )8یا بهصورت مقادیر عددي
بهدست آورد .در شکلهاي  8بردارهاي جابهجایي قائم یا پروفیل
نشست ایجادشده در چاه شماره یک با دبيهاي برداشت 100
(شکل -7الف)( 400 ،شکل -7ب) و ( 700شکل -7ج) مترمکعب
در روز را نشان ميدهد .همانطور که در این شکلها مشاهده
ميشود ،با افزایش دبي برداشت ،در هر دو چاه نقاط بیشتري به
حداکثر نشست ميرسند و حداکثر نشست موجود تنها در یک

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -8بردارهاي جابهجایی و منحنی نشست زمین ناشی از برداشت آب از چاه شماره  1تحت شدت جریان :الف) 100؛ ب) 400؛ ج)  700مترمکعب در
روز

شکل  9نمودار تغییرات حداکثر نشست زمین بهدست آمده
در شدت جریانهاي مختلف برداشت را در هر دو چاه مورد مطالعه
نشان ميدهد .در اینحالت بسته به میزان شدت جریان برداشت،
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

حداکثر مقدار نشست چند سانتيمتر است .همچنین مقدار
نشست در چاه شماره  2کمي بیشتر از چاه شماره  1است .نمودار
نشان ميدهد که افزایش شدت جریان تا تقریباً  700مترمکعب
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بیشتر از مقدار ثابت ( 700مترمکعب در روز) ،تنها منجر به
افزایش تنش بین دانهها شده و با توجه به سرعت باالي آب در
شدت جریانهاي باالتر ،افزایش دبي برداشت از  700مترمکعب
به باال تأثیري بر نشست نخواهد داشت.

در روز باعث افزایش نشست شده و بعد از آن تقریباً مقدار نشست
ثابت ميشود .در اینحالت افزایش شدت جریان برداشت از چاه،
منجر به تخلیه بیشتر آب در مدت زمان برابر شده و در نتیجه
باعث افزایش نشست سطح زمین ميشود .ولي بهدلیل ثابتبودن
اندازه و تعداد حفرههاي موجود در خاک ،با افزایش شدت جریان

8
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2

چاه 2
چاه 1
800
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نشست حداکثر (سانتیمتر)
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دبی برداشت آب (مترمکعب در روز)
شکل  -9تغییرات حداکثر نشست زمین نسبت به شدت جریان برداشت آب از چاههاي برداشت

این است که با افزایش عمق ،حجم توده خاک و بهطبع آن حجم
آب موجود در این توده نیز افزایش ميیابد .با توجه به اینکه چاه
از این حجم آب براي تخلیه استفاده ميکند ،درصورت باالبودن
مقدار آب در خاک ،قابلیت برداشت بیشتر وجود داشته و منجر به
نشست بیشتر سطح زمین ميشود .ولي با افزایش عمق و در نتیجه
میزان بارسنگ میزان جابجایيها به حدي است که دیگر نشست
بیشتر از یک حد مشخصي افزایش نميیابد و ثابت ميماند .در
واقع با افزایش عمق چاه ،فشار آب حفرهاي مثبت (مکشي) بیشتر
شده و تأثیر عمق چاه بهتر و کاملتر در مدل مشخص ميشود.
افزایش فشار آب حفرهاي مثبت باعث ایجاد نیروي کششي بیشتر
و بهطبع آن نشست بیشتر زمین در مدل ميشود.

در ادامه نیز بهمنظور تاثیر عمق چاه پمپاژ در میزان نشست،
تحلیل حساسیت نشست انجام شده است .بدین منظور با ساخت
مدلهاي متعدد ،میزان نشست در عمقهاي مختلف چاه (از عمق
 200متر تا  600متر ،به فواصل  100متري) و تحت دبيهاي
پمپاژ آب مختلف ( 400 ،100و  700مترمکعب در روز) در دو
چاه مورد مطالعه تعیین شده است .شکلهاي  10و  11بهترتیب
نشاندهنده تغییرات نشست حداکثر نسبت به عمق چاه در
چاههاي شماره  1و  2است .همانطور که در این شکلها مشاهده
ميشود ،ضمن اینکه با افزایش دبي پمپاژ میزان نشست زمین
بیشتر ميشود ،در هر دو چاه ،افزایش عمق چاه تا  500متر باعث
افزایش مقدار نشست و بعد از آن تقریباً ثابت ميشود .علت آن
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شکل  -11تغییرات حداکثر نشست زمین نسبت به عمق چاه تحت دبیهاي مختلف برداشت آب در چاه شماره 2

ميشود مکش ایجاد شده ضمن پمپاژ آب بیشتر شده و درنتیجه
نشست بیشتري رخ دهد .لذا بهطور کلي ميتوان نتیجه گرفت که
نشست زمین بهدلیل افت سطح ایستابي کمیتي ناهمگن است که
مقدار آن بهمیزان دبي یا شدت جریان برداشت آب ،عمق چاه
برداشت آب و جنس مواد دربرگیرنده چاه بستگي دارد .در این
تحقیق بهدلیل در دسترس نبودن اطالعات ژئوتکنیکي کامل
منطقه ،جنس مواد دربرگیرنده در طول چاه یکسان فرض شده
است ،لذا انجام آزمایشهاي برجا و نمونهگیري در عمقهاي
مختلف زمین بهمنظور تعیین دقیقتر پارامترهاي ژئوتکنیکي
الیههاي زمین و میزان نشست زمین پیشنهاد ميشود.

 -4نتیجهگیري
تحلیل نشست زمین ناشي از برداشت آب از چاههاي پمپاژ و
تعیین عوامل موثر بر آن هدف اصلي انجام این تحقیق بود .به
اینمنظور از اطالعات دو چاه پمپاژ آب واقع در شهر کاشان
استفاده شد و با مدلسازي عددي به کمک نرمافزار ،PLAXIS2D
میزان نشست زمین ناشي از برداشت آب از چاههاي مذکور طي
مدت زمان یکسال بهدست آمده است .نتایج این مطالعه نشان
داد که با افزایش شدت جریان برداشت آب از چاه ،با افت سطح
ایستابي میزان نشست زمین بیشتر ميشود .لذا بهمنظور کنترل و
کاهش نشست زمین باید میزان برداشت آب از چاههاي بهرهبرداي
در حد مجاز انجام گیرد .در این حالت نشست به صورت جابجایي
قائم گودي شکل در مرکز چاه حداکثر بوده و بهسمت بیرون
گسترش ميیابد .از آنجا که حداکثر میزان نشست زمین که در
حد چند سانتيمتر بوده در مرکز چاه اتفاق افتاده ،لذا پایدارسازي
و نگهداري دهانه و دیواره چاه برداشت پیشنهاد ميشود .همچنین
نتایج نشان ميدهد که از شدت جریان برداشت  700مترمکعب
در روز به بعد مقدار نشست افزایش نیافته و ثابت باقي ميماند که
نشان از حداکثر میزان جابهجایي زمین است .تحلیل حساسیت
نیز نشان داده با افزایش عمق چاه ،میزان نشست سطح زمین
بیشتر ميشود .در اینحالت از یک عمق مشخصي (عمق 500
متر در این تحقیق) ،افزایش عمق چاه تاثیري بر مقدار نشست
سطح زمین نداشته و مقدار آن تقریباً ثابت ميماند .مقایسه نتایج
نشان ميدهد که در تمام موارد ،تحت دبي ثابت برداشت آب از
چاههاي پمپاژ ،مقدار نشست چاه شماره  2از چاه شماره  1بیشتر
است .دلیل این موضوع ميتواند بیشتر بودن مقدار چسبندگي
خاک اطراف چاه شماره  2نسبت به چاه شماره  1باشد که باعث
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Phytoremediation is one of the innovative, economical
as well as eco-friendly desalination methods. The
current study was aimed at investigating the amount of
uptake and removal of some contaminants and
nutrients from saline waters by vetiver grass
(Chrysopogon zizanioides L. Roberty). This research
was performed as multi-factorial in a completely
randomized design including three different levels of
saline effluent (1, 10 and 14 dS/m) and two planting
densities (10 and 20 vetiver plants) with three
replications. The vetiver grass was cultivated in 220liter tanks with a cross-section of 0.23 square meters
located in the educational farm at Isfahan University of
Technology (IUT), Isfahan, Iran. Moreover,
parameters changes including electrical conductivity
(EC), cations (Ca, Mg and Na) as well as nutrients (N,
P, and K) were measured with a residence time of 3, 7,
and 14 days. The obtained results indicate that the
vetiver grass can reduce EC (14-15.88%), cations (Ca
(32.94-41.67%), Mg (29.51-57.14%), and Na (5.5914.36%) as well as nutrients N (31-44.03%), P (44.1551.54%), and K (24.37-56.32%)) from different
salinity levels during 14 days. Furthermore, there is no
significant difference between 10 and 20 vetiver plants
in terms of uptake of contaminants due to high plant
growth.

 اقتصادی و در عینحال،گیاهپاالیی یکی از روشهای شوریزدایی نوین
 هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان جذب.دوستدار محیطزیست است
و حذف برخی از عوامل آالینده و مغذی موجود در آبهای شور توسط
 این.) استChrysopogon zizanioides L. Roberty( گیاه وتیور گراس
پژوهش در قالب یک طرح آزمایش کامالً تصادفی به شکل چند عاملی
 دسیزیمنس بر متر) و14  و10 ،1( در سه سطح مختلف شوری زهآب
. بوته وتیور) با سه تکرار انجام شد20  و10( دو سطح تراکم کشت گیاه
 مترمربع0/23  لیتری با سطح مقطع220 کشت گیاه وتیور در مخازن
، همچنین.واقع در مزرعه آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان صورتگرفت
، منیزیم، کاتیونهای کلسیم،تغییرات پارامترهای هدایت الکتریکی
 فسفر و پتاسیم با زمانماندهای،سدیم بههمراه عناصر مغذی نیتروژن
 نتایج بهدست آمده حاکی از آن است. روز اندازهگیری شدند14  و7 ،3
 روز هدایت الکتریکی زهآب را در14 که گیاه وتیور قادر است در مدت
، منیزیم، کلسیم، درصد و کاتیونهای سدیم14-15/88 محدوده
،5/59-14/36  فسفات و پتاسیم را به ترتیب در محدوده،نیترات
 و44/15-51/54 ،44-31/03 ،29/57-51/14 ،32/41-94/67
 تراکمهای. درصد در سطوح شوری مختلف کاهش دهد24/56-37/32
 بوته گیاه وتیور بهدلیل رشد زیاد گیاه با هم تفاوت معناداری20  و10
.از نظر جذب آالیندهها نشان ندادند

Keywords: Desalination, Hydroponic cultivation,
Sustainable water resources management, Vetiver
grass

، کشت هیدروپونیک، وتیور گراس، شوریزدایی:کلمات کلیدی
مدیریت پایدار منابع آب

جهانگیر عابدی کوپایی و همکاران

) ، Li et al., 2021عالوهبر حذف بسیاری از آالینده های آلی و
معدنی از خاک و آب ،میتواند این آالیندهها را در بافت خود
سمزدایی کند ) .(Panja et al., 2020از طرف دیگر ،گیاه وتیور
بهطور گسترده در چندین بخش از جهان برای تثبیت سواحل و
حاشیههای رودخانهها ،جلوگیری از فرسایش خاک و احیای
اکولوژیکی استفاده شده است ) ; Panja et al., 2020عابدی
کوپایی و همکاران .)1400 ،بنابراین ویژگیهای منحصر بهفرد
فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی این گیاه منجر به اجرای موفقیت
آمیز فرآیند گیاهپاالیی شده است ( Davamani et al., 2021؛
عابدی کوپایی و همکاران.(1399 ،
) Jayashree et al. (2011پژوهشی در راستای بهبود کیفیت
پساب حاصل از نساجی با استفاده از سیستم وتیور انجام دادند.
نتایج بهدست آمده نشان داد که میزان نیتروژن کل کجلدال،
هدایت الکتریکی توسط گیاه وتیور بهترتیب  86 ،94و  83درصد
کاهش یافته است .پژوهشی توسط ) Keshtkar et al. (2016مبنی
بر بررسی کاربرد سیستم وتیور در تصفیه و بهبود کیفیت آبهای
نامتعارف شامل پساب معدن و آبهای بسیار شور زیرزمینی
موجود در محدوده معدن در مدت زمان  4هفته صورتگرفت.
براساس نتایج این پژوهش ،راندمان حذف سختی ،کل مواد جامد
معلق و هدایت الکتریکی برای پساب بهترتیب  31/5 ،46و 28/3
درصد و برای آب شور زیرزمینی بهترتیب  33 ،45/1و  28درصد
بهدست آمد .همچنین نتایج حاصل نشان داد که گیاه وتیور قادر
به جذب باال از عناصر سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم است .در
نهایت یافتههای بهدست آمده مبین آن است که سیستم تصفیه
وتیور پتانسیل باالیی در تصفیه آبهای نامتعارف دارای امالح و
شوری بسیار باال و کاهش آالیندهها داردGholipour et al., .
) (2020در پژوهشی عملکرد گیاه وتیور در بهبود کیفیت پساب
ورودی و خروجی در طی  18روز مورد بررسی قرار دادند .مطابق
نتایج حاصل از بررسی کیفیت پساب ،میزان کاهش نیترات توسط
گیاه وتیور 90درصد گزارش شده است .همچنین این گیاه قادر به
کاهش کاتیونهایی نظیر سدیم ،کلسیم و منیزیم بوده است.

 -1مقدمه
در حالحاضر ،در مقیاس جهانی  2/2میلیارد نفر به آب سالم
دسترسی ندارند ) (UN Water, 2019و  17کشور از جمله ایران
با کمبود شدید آب مواجه هستند؛ بدین معنی که  %67از جمعیت
جهانی حداقل  1ماه از سال را تحت کمبود شدید آب زندگی
میکنند ) .(Goldberg et al., 2021از اینرو ،تشدید رقابت جهانی
برای دسترسی مطمئن و مقرون بهصرفه به آب سالم ،مدیریت
پایدار منابع آب را به یکی از بزرگترین چالشهای قرن  21تبدیل
کرده است ) .(Qu et al., 2013شکی نیست که امنیت آب در
حالحاضر به یک اولویت ملی تبدیل شده است که برنامهریزی
استراتژیک مدیریت منابع آب نقش برجستهای در مذاکرات
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ملتها و دولتهای حاکم دارد
) .(Madani, 2014یکی از راهکارهای مناسب در راستای مدیریت
جامع آب شیرین ،بهویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مانند
ایران که با محدودیت این منابع روبهرو است؛ تصفیه و استفاده
مجدد از آبهای نامتعارف است ).(Keshtkar et al., 2016
آبهای شور ،زهآبهای شور کشاورزی و پسابهای شور صنایع
مختلف از جمله منابع آب نامتعارف هستند .روشهای تصفیه
پساب شور مبتنی بر روشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی
است ) .(Chua et al., 2012در میان تجارب و تحقیقات گوناگون
انجام شده ،استفاده از پتانسیلهای فیزیولوژیکی گیاهان تحت
عنوان گیاهپاالیی را میتوان از روشهای موثر تصفیه شوری
دانست ).(Keshtkar et al., 2016
گیاهپاالیی یک روش اقتصادی ،دوستدار محیطزیست و
نوآورانه است که بهطور گسترده در آسیا ،آمریکا و اروپا در مواجهه
با آلودگیهای محیطی ،بهویژه آلودگی آب استفاده میشود ( Salt
et al., 1998; Valderrama et al., 2013; Banerjee et al.,
 .)2016در این روش از گونههای گیاهی خاص برای تصفیه و بهبود

کیفیت آب و پساب استفاده میشود و کاربردهای محیطزیستی
متنوعی دارد )Suelee et al., 2017; Seroja et al., 2018
; .(Keshtkar et al., 2016این گیاهان میتوانند بهعنوان یک فیلتر

) Davamani et al. (2021در پژوهشی بهبود کیفیت پساب توسط
گیاه وتیور را بررسی کردند .مطابق با نتایج پژوهش میزان راندمان
حذف نیتروژن کل ،فسفر و پتاسیم بهترتیب  47/78 ،59/24و
 54/64مشاهده شد .همچنین با استفاده از گیاه وتیور هدایت
الکتریکی ،کل نمکهای محلول و کل مواد جامد معلق بهترتیب
 81/19 ،39/39و  56/19درصد کاهش یافت .در یکی از
پژوهشهای اخیر عابدی کوپایی و همکاران ( )1399بهبود
کیفیت شیرابههای حاصل از پسماند شهری به منظور استفاده در

عمل کنند و عالوهبر جذب و تثبیت ترکیبات نیتروژن ،فسفات و
فلزات سنگین ،باعث افزایش اکسیژن محلول و کاهش کدورت آب
نیز شوند ).(Gholipour et al., 2020; Parnian and Furze, 2021
گیاه وتیور بهدلیل داشتن شبکه ریشه گسترده (Raman and
) Gnansounou, 2018; Li et al., 2021و سازگاری با شرایط
محیطی سخت نظیر سطوح باالی عناصر سمی ،شوری و وجود
بیش از حد ترکیبات نیتروژن و فسفر ;(Gholipour et al., 2020

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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چسبیده بهمنظور استقرار آن در محیط هیدروپونیک از بین برود.

آبیاری فضای سبز با استفاده از کشت هیدروپونیک گیاه وتیور را
بررسی کردند .نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که گیاه وتیور
توانایی کاهش  ،COD ،BOD5نیترات و فسفات بهترتیب بهمیزان
 82 ،60 ،68و  83درصد پس از  21روز را دارد .همچنین عابدی
کوپائی و همکاران ( )1400عملکرد سیستم وتیور در تصفیه دو
نوع فاضالب شهری را بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد
که گیاه وتیور توانایی حذف کارآمد ترکیبات ،COD ،BOD5
آمونیوم ،نیترات ،فسفات و پتاسیم را بهترتیب بهمیزان ،55 ،42
 89 ،66 ،91و  97درصد داشته است.
اگرچه در پژوهشهای قبلی تمرکز بر روی بررسی عملکرد
گیاه وتیور در توانایی تصفیه و بهبود کیفیت فاضالب بوده است،
پژوهشهای کمی بر روی شوری زدایی پسابها صورتگرفته
است .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی کاهش میزان شوری
و جذب پارامترهای مختلف آالینده منابع آب تحت سه سطح
مختلف شوری زهآب توسط گیاه وتیور است.

 -2-2مشخصات محل اجرای طرح و محل تهیه زهآب
این تحقیق در محل مزرعه آموزشی واقع در طول جغرافیایی
 51º 28′شرقی و عرض جغرافیایی  32º 42′شمالی دانشگاه
صنعتی اصفهان و جنب واحد تصفیهخانه دانشگاه انجام گرفت .با
توجه به اهداف طرح ،در این پژوهش اقدام به تهیه زهآب مورد
نیاز از دو محل شد:
الف -چاه منابع طبیعی ،که مشخصات این آب و برخی از
ویژگیهای شیمیایی آن در قسمت نتایج و بحث آمده است.
ب -زهآب خروجی از زهکشهای واقع در ایستگاه تحقیقات شوری
رودشت وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع
طبیعی استان اصفهان .آنالیز مشخصات این زهآب در قسمت
نتایج و بحث آمده است.
 -3-2روش تحقیق

 -2مواد و روشها

این پژوهش در قالب یک طرح آزمایش کامالً تصادفی در سه
سطح شوری ( 10 ،1و  14دسی زیمنس برمتر) و دو سطح تراکم
کشت گیاه ( 10بوته و  20بوته وتیور) با  3تکرار انجام شد .مجموع
 6تیمار (،D20-EC1 ،D10-EC14 ،D10-EC10 ،D10-EC1
 D20-EC10و  )D20-EC14در جدول  1نشان داده شده است.
همچنین تیمارهای آب کم شور ( )EC1بهعنوان شاهد درنظر
گرفته شده و مشاهدات بر پایه آنها گزارش شدند.

 -1-2انتخاب و آماده سازی گیاه
گیاه وتیور از نوع Chrysopogon zizanioides L. Roberty

بهعنوان گونه مورد مطالعه انتخاب شد .گونه وتیور موردنظر
بهتعداد  75گلدان ( 300بوته وتیور) از استان خوزستان تهیه و به
دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شد .سپس گیاهان وتیور از خاک
تکثیر خارج شده و سطح آن را با آب مقطر استریل کرده تا خاک

جدول  -1نوع زهآب (عابدی1381 ،؛ نیریزی ،)1377 ،نامگذاری و طبقه بندی تیمارهای آزمایشی
تیمـار
تراکم

 10گیاه ()D10

 20گیاه ()D20

)EC (dS/m

طبقهبندی نوع زهآب
آب کم شور

1/01

D10-EC1

آب شوری متوسط

10/01

D10-EC10

آب شور

14/33

D10-EC14

آب کم شور

0/99

D20-EC1

آب شوری متوسط

9/67

D20-EC10

آب شور

14/31

D20-EC14

برای انجام آزمایش تعداد  18مخزن  220لیتری فلزی با سطح
مقطع  0/23مترمربع از محل پاالیشگاه اصفهان تهیه شد .بهدلیل
تماس سطح داخلی مخازن با زهآب و بهمنظور جلوگیری از
زنگزدگی و تأثیر مخرب ورود فلزات اکسید شده بر روی انجام
پروژه ،سطح داخلی مخازن با استفاده از  2الیه رنگ مناسب
پوشش داده شد .برای بررسی اثر تراکم کشت گیاه بر میزان
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

کدهای نمونه

پاالیندگی زهآب و با توجه به سطح مقطع مخازن ( 0/23مترمربع)
 2تراکم کشت  20بوته ( 87بوته به ازای  1مترمربع) و  10بوته
( 44بوته به ازای  1مترمربع) وتیور انتخاب شد .بهمنظور
شناورسازی و استقرار گیاهان در سطح زهآب درون مخازن
یونولیتهایی به قطر دهانه مخازن فراهم شد و گیاهان درون آنها
جایگذاری شد.
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طی فصل رشد رسیدند .الزم به ذکر است بهصورت ماهیانه اقدام
به نمونهبرداری از زهآب شده و مجدداً اقدام به تعویض زهآب
میشد .در نهایت ،از ابتدای مهر  1394با تعویض زهآبها و پس
از تعیین میزان آالیندگی اولیه با زمان ماندهای  7 ،3و  14روز
اقدام به نمونهبرداری و ارسال به آزمایشگاه صورتگرفت .نحوه
چیدمان مخازن حاوی گیاه وتیور در شکل  1نمایش داده شده
است.

از ابتدای خرداد ماه  1394بهمنظور استقرار گیاهان و انجام
آزمایش ،اقدام به پر کردن هر کدام از مخازن مطابق با طرح
آزمایش مورد نظر توسط زهآب در سه سطح شوری شد .از ابتدای
تیرماه به هر یک از تیمارها کود کامل( 20-20-20که حاوی
عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاهان ،نظیر نیتروژن ،فسفر و پتاسیم،
هر یک با غلظت  %20بوده و همچنین حاوی عناصر ریزمغذی
نظیر بر ،مس ،آهن ،منگنز ،مولیبدن و روی است) بهمیزان 20
گرم داده شد .گیاهان در شهریور  1394به حداکثر رشد خود در

شکل  -1نمای شماتیک از مخازن (پایلوت) حاوی گیاهان وتیور

پارامترهای کیفی زهآب نظیر هدایت الکتریکی ،یونهای
کلسیم ،منیزیم ،سدیم و همچنین عناصر مغذی نیتروژن ،فسفرو
پتاسیم مطابق با استاندارد ) (APHA, 1998در آزمایشگاه
مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان اندازهگیری شدند .درصد
حذف مقادیر با استفاده از رابطه ( )1محاسبه شده است (Parnian
):and Furze, 2021
()1

) 𝑡𝐶 (𝐶0 −
× 100
𝐶0

میزان شوری زهآب و اثر تراکم ،در طی زمان و اثرات متقابل آنها
سنجش شد .جدول  2آنالیز واریانس کلیه پارامترهای اندازهگیری
شده را نمایش میدهد.
تجزیه و تحلیل پارامترهای اندازهگیری شده نشان داد که
فاکتورهای نوع زهآب و زمانماند ،دارای اثر معنیداری در سطح
 1درصد هستند که بهدلیل وجود اختالف چشمگیری که در
خصوصیات کیفی زهآبها است .همچنین زمان ماند مختلف
بهدلیل مصرف گیاه از مواد مغذی و کاتیونها و آنیونهای مختلف،
هدایت الکتریکی کاهش پیدا کرده و اثرات آن در سطح  1درصد
معنیدار است ،اما تراکم اثر معنیداری بر نتایج آزمایش نداشته
است .نتایج حاصل بدین علت میتواند باشد که رشد سریع و انبوه
گیاه وتیور موجب جبران اثر کم بودن تراکم آن شده در حالیکه
گیاهانی که با تراکم بیشتر کشت شدهاند بهدلیل رقابت ،رشد
کمتری داشته اند .از میان اثرات متقابل فاکتورها در موارد (نوع
زهآب × تراکم) و (نوع زهآب × تراکم × زمان) معنادار نشده اند؛
در حالیکه اثرات متقابل (نوع زهآب × زمان) بهجز در آب با
شوری کم ( )EC1بقیه معنیدار شده است که میتواند بهدلیل اثر
زیاد تراکم کشت بر کاهش معنیداری آزمایشها و بیانگر کاهش
هدایت الکتریکی با گذشت زمان باشد.

=𝑅

که  :Rدرصد حذف ،پارامترهای  𝐶0و 𝑡𝐶 :به ترتیب مقادیر
اندازهگیری شده پارامترهای کیفی زهآب در زمان صفر و در زمان
ماندهای مختلف ( 7 ،3و  14روز) هستند .نتایج پژوهش با استفاده
از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح اطمینان 95
درصد توسط نرم افزار  SAS 9.4آنالیز شدند.
 -3نتایج و بحث
 -1-3مشخصات زهآب اولیه قبل از انجام گیاهپاالیی
برای تعیین میزان حذف عوامل شوری از زهآب دو فاکتور
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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بهبود کیفیت زهآبهای شور به روش گیاهپاالیی
جدول  -2تجزیه واریانس پارامترهای اندازهگیری شده
میانگین مربعات

متغیرها

درجه آزادی

نوع زهآب

2

تراکم

1

نوع زهآب × تراکم

2

0/13

خطای آزمایش

8

0/37

زمان

3

K+

EC
*

677/08
0/006

3/51

𝐍𝐎−
𝟑

5152/01

ns

243/75

ns

39/99

**

59671/97

ns

1/95

ns

2765/005

**

97/83

نوع زهآب × زمان

6

0/7

تراکم × زمان

3

0/04

ns

4/96

نوع زهآب × تراکم × زمان

6

0/01

ns

5/08

**

ns

531/51

359/45

**

𝐏𝐎𝟑−
𝟒

ns

13109/94

**

222/85

0/49

ns

ns

1274/33

ns

105/45

ns

289/26
3/41

ns

5/83

**

92/09

ns

ns

ns

113/08

3119/15
**

70/92

Na+

1/87

**

ns

Ca2+
**

3113/17

ns

ns

2541274
1304/67

1090/35

ns

5069/73
2034/34
309/35

**

**

4/005
1/39

78/26
26/9

ns

0/45

ns

16/76

ns

**

**

0/5

23/7

**

85/24

ns

ns

Mg2+

ns
ns

12284/99
97/01
23/77

**

ns
ns

52/06
306/41
61/84
0/57
2/27

**

**

ns
ns

خطای نمونهگیری

24

0/04

13/58

171/11

6/95

17/55

2/62

17/42

)Cv (%

-

2/5

4/52

7/2

7/27

1/08

11/1

15/02

(R2 )%

-

99/93

98/56

97/9

97/58

99/99

99/17

98/45

 :nsمعنیدار نیست :* .در سطح  %5معنیدار است :** .در سطح  %1معنیدار است.

یافته است .همچنین بهدلیل کمتر بودن مقدار شوری آب از سایر
تیمارها کاهش شوری چشمگیر نبوده است .نکته حائز اهمیت این
است که گیاه وتیور توانایی زیادی در محیطهای شور دارد،
بهطوریکه بیشترین میزان رشد و کاهش شوری را در شوری 10
دسیزیمنس بر متر داشته و در شوری  14دسیزیمنس بر متر
نسبت به  1دسیزیمنس بر مترکاهش عملکرد داشته که در سطح
 5درصد معنیدار شده است .نتایج بهدست آمده از میزان کاهش
هدایت الکتریکی با نتایج ) Chua et al. (2012که گزارش کردهاند
گیاه وتیور مقاومت بسیار زیادی در محیط شور دارد ،مطابقت
دارد .همچنین پژوهشهای دیگری کاهش هدایت الکتریکی و
مقاومت گیاه وتیور در محیطهای شور را گزارش دادهاند
).(Keshtkar et al., 2016; Davamani et al., 2021

 -2-3بررسی میزان تغییرات زهآب بعد از انجام گیاهپاالیی
 -1-2-3بررسی میزان تغییرات هدایت الکتریکی
جدول  3بیانگر روند تغییرات و میزان درصد کاهش هدایت
الکتریکی توسط گیاه وتیور در تیمارهای مختلف با زمان ماندهای
 7 ،3و  14روز است .مطابق جدول  ، 3با افزایش زمان ماند درصد
کاهش شوری زهآب نیز افزایش مییابد و در غالب موارد در
زمانماندهای یکسان بین تیمارهای با آب  10و  14دسیزیمنس
بر متر تفاوت معنیداری در سطح  5درصد دیده نمیشود .این
موضوع میتواند بهمعنی عدم تأثیر شوری تا  14دسیزیمنس بر
متر بر عملکرد گیاه است .در تیمارهای با شوری  1دسیزیمنس
بر متر برخالف سایر تیمارها تراکم بیشتر عملکرد کمتری در
حذف شوری داشته است .این موضوع میتواند به مواد آزاد شده
از ریشه گیاه مربوط باشد که با افزایش تراکم میزان آن نیز افزایش

جدول  -3روند تغیرات و درصد کاهش هدایت الکتریکی در طول آزمایش توسط گیاه وتیور
)D20-EC1 (dS/m

1

0/96

0/92

0/86

)D10-EC1 (dS/m

0/99

0/98

0/92

0/84

)D20-EC10 (dS/m

10/01

9/36

8/84

8/42

)D10-EC10 (dS/m

9/67

9/15

8/66

8/39

)D20-EC14 (dS/m

14/33

13/47

12/84

12/13

)D10-EC14 (dS/m

14/31

13/51

12/91

12/57

e

d

4

e

درصد کاهش

زمان ماند (روز)

0

3

7

14

3

7

1/01

d

6/49

d

5/38
d

6

d

5/59

14
ab

8

de

7/07

c

11/69

bc

10/44

c

10/4

c

9/78

14

c

15/15

b
a

15/88

13/24

b

15/35

a

12/16

حروف یکسان در هر ردیف بهمعنی عدم اختالف معنیدار بین میانگین گروهها است (.)P > 0.05

گیاه وتیور در تیمارهای مختلف با زمان ماندهای  7 ،3و  14روز
را نشان میدهد .مطابق با جدول  ،4با افزایش شوری درصد

 -3-2-2بررسی غلظت عناصر سدیم  ،کلسیم و منیزیم
جدول  4روند تغییرات و درصد کاهش غلظت نیترات توسط
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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جهانگیر عابدی کوپایی و همکاران

در شوری  14دسیزیمنس بر متر گیاه وتیور در مدت  14روز
بهطور متوسط  10گرم نمک را در بافتهای خود ذخیره میکند.
این موضوع از آنجهت حائز اهمیت است که با توجه به سطح
کشت شده این گیاه میتواند درصورت بارگذاری حدود  80گرم
در لیتر سدیم کلرید میزان  10گرم از آن را در مدت  14روز
حذف نماید.

کاهش غلظت سدیم بین تیمارهای مختلف تغییر معنیداری
نداشته است .این موضوع نشاندهنده مقاومت گیاه وتیور در برابر
ورود یون سدیم به داخل آن است .همچنین در تمامی تیمارها
بهجز تیمار آب با شوری کم میزان کاهش سدیم در تیمار با تراکم
بیشتر ،زیادتر از تراکم کمتر است .البته بین تراکمهای کم و زیاد
در اکثر موارد اختالف معنیداری دیده نمیشود .بر طبق
آزمایشهای انجام شده و تراکمهای  44بوته گیاه در  1مترمربع

جدول  -4روند تغییرات و درصد کاهش غلظت سدیم در طول آزمایش توسط گیاه وتیور
زمان ماند (روز)

0

3

7

14

)D20-EC1 (mg/L

61/65

59/59

55/02

52/8

3/34

)D10-EC1 (mg/L

60/68

58/95

55/71

53/13

2/85cd

)D20-EC10 (mg/L

274/25

269/64

252/81

238/99

)D10-EC10 (mg/L

270/91

264/74

259/98

247/12

)D20-EC14 (mg/L

790/4

779/1

755/84

746/25

)D10-EC14 (mg/L

816/41

807/21

784/92

772/43

جدول  5بیانگر روند تغییرات و درصد کاهش غلظت کلسیم
توسط گیاه وتیور در تیمارهای مختلف با زمان ماندهای  7 ،3و
 14روز است .همانطور که در جدول مشخص است ،بیشترین
میزان جذب کلسیم با مقدار  12میلیگرم بر لیتر در تیمار (D20-
 )EC14مشاهده شد .همچنین با افزایش شوری تا 10

7

3
cd

درصد کاهش

b

14

10/75

a

14/36

8/19b

12/44a

1/68de

7/82c

12/86b

2/28e

4/03b

8/78a

cd

e

1/43

e

c

5/59

4/37

c

1/13

c

5/39

3/86

دسیزیمینس بر متر جذب کلسیم افزایش داشته و در شوری
بیشتر کاهش جذب و یا عدم معنیداری در تغییرات دیده شد.
طبق جدول ،کشت گیاه وتیور با تراکم  44بوته در مترمربع
میتواند در مدت  14روز میزان  448میلیگرم کلسیم را در زهآبی
با غلظت  1280میلیگرم بر لیتر جذب نماید.

جدول  -5روند تغییرات و درصد کاهش غلظت کلسیم در طول آزمایش توسط گیاه وتیور
)D20-EC1 (mg/L

1/2

1/15

1/05

0/7

4/17e

12/5e

)D10-EC1 (mg/L

1/3

1/15

1/1

1

11/54f

15/38e

23/08a

)D20-EC10 (mg/L

15/3

13/46

11/66

10/26

e

d

cd

)D10-EC10 (mg/L

14/3

12/75

10/85

10/10

)D20-EC14 (mg/L

33/66

30/33

26

21/66

)D10-EC14 (mg/L

32

28/75

26/5

20/5

باتوجه به نتایج بهدست آمده از بررسی جذب منیزیم توسط
گیاه وتیور ،جدول  6بیانگر کاهش جذب منیزیم در شوری زیاد
توسط گیاه است ،بهطوریکه در زمان ماندهای مختلف تفاوت
معنیداری مشاهده نمیشود .مطابق این جدول ،گیاه وتیور با
تراکم کشت  44گیاه در واحد سطح میتواند  312میلیگرم بر
لیتر منیزیم را از زهآبی با غلظت  1500میلیگرم بر لیتر جذب
نماید .بدیهی است با کاهش شوری میزان جذب منیزیم توسط
گیاه میتواند تا  3برابر این مقدار افزایش یابد.
یافتههای بهدست آمده از پژوهش )Gholipour et al. (2020
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

درصد کاهش

زمان ماند (روز)

0

3

7

14

3

7

14
41/67d

12/03

e

23/79

10/84

d

e

de

9/89

e

10/16

24/13
22/76

d

17/19

32/94

bc

29/37

ab

35/65

ab

35/94

در بررسی میزان حذف کاتیونها از پساب در طی  18روز حاکی
از آن است که گیاه وتیور توانسته است بهترتیب  21 ،43و 14
درصد از غلظت کلسیم ،منیزیم و سدیم بکاهد .بنابراین نتایج
حاصل از این پژوهش با نتایج بهدست آمده توسط Gholipour
) et al., (2020مطابقت نزدیکی دارد و ترتیب میزان حذف
کاتیونها از بیشتر به کمتر به اینصورت است. Ca > Mg > Na :
 -3-2-3بررسی غلظت نیترات
جدول  7روند تغییرات و درصد کاهش غلظت نیترات توسط
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بهبود کیفیت زهآبهای شور به روش گیاهپاالیی

شوری کم بوده و با افزایش شوری از میزان آن کاسته میشود اما
این کاهش معنیدار نیست.

گیاه وتیور در تیمارهای مختلف با زمان ماندهای  7 ،3و  14روز
را نشان میدهد .بیشترین میزان حذف نیترات مربوط به زهآب با

جدول  -6روند تغییرات و درصد کاهش غلظت منیزیم در طول آزمایش توسط گیاه وتیور
زمان ماند (روز)

0

3

7

14

)D20-EC1 (mg/L

1/4

0/85

0/6

0/6

d

)D10-EC1 (mg/L

1/4

0/95

0/7

0/35

cd

)D20-EC10 (mg/L

30/47

25/17

20/33

14/97

)D10-EC10 (mg/L

34/7

28/9

23/65

17/25

)D20-EC14 (mg/L

61

53

47/67

43

)D10-EC14 (mg/L

63

58/25

52

49/5

7

3

درصد کاهش

39/29

bc

57/14

17/39

e

a

ab

32/14

e

14
ab

50

de

33/28

16/71

de

f

13/11

e

21/85

7/54ef

17/46e

31/84

57/14
75

bc

50/87

bc

50/29

e

29/51

21/43de

جدول  -7روند تغییرات و درصد کاهش غلظت نیترات در طول آزمایش توسط گیاه وتیور
)D20-EC1 (mg/L

146/11

112/93

96/93

81/78

22/71e

33/66cd

)D10-EC1 (mg/L

135/17

113/85

98/31

85/96

15/77d

27/27bc

36/41a

)D20-EC10 (mg/L

245/79

210/77

185/39

152/4

e

d

)D10-EC10 (mg/L

252/42

221/78

199/44

167/02

)D20-EC14 (mg/L

263/74

233/46

208/49

181/98

)D10-EC14 (mg/L

245/96

222/28

201/98

180/18

طبق جدول  ،7گیاه وتیور با تراکم کشت  44بوته گیاه در 1
مترمربع در شوری  14دسیزیمنس بر متر قادر است میزان 27
گرم نیترات را در زهآب طی مدت  14روز کاهش دهد .بدیهی
است که با کاهش میزان شوری ،جذب نیترات افزایش مییابد.
) Truong and Hart (2001نیز در آزمایشهای خود به کاهش 80
درصدی این ترکیبات در محیط تاالبی دست یافتند .همچنین
یافتههای حاصل از پژوهش ) Parnian and Furze (2021در
سیستم عمودی وتیور حاکی از کاهش  36/41درصدی از میزان
نیترات برای بهبود کیفیت پساب با میزان جریان عبوری 160
لیتر در روز است.

14/25

de

12/14

e

24/57

c

20/99

11/48

d

e

d

9/63

bc

38

ab

33/83
c

20/95
17/88

31

c

26/74

متر حذف نماید که رقم قابلتوجهی است .نتایج حاصل از
آزمایشهای ) Davamani et al. (2021در بررسی روند حذف
فسفات از پساب خام ،مشابه این پژوهش بوده بهطوریه در طی
دوره بهصورت میانگین بهمیزان  47/78درصدکاهش یافته است.
 -5-2-3میزان غلظت پتاسیم
جدول  9روند تغییرات و درصد کاهش غلظت پتاسیم توسط
گیاه وتیور در تیمارهای مختلف با زمان ماندهای  7 ،3و  14روز
را نشان میدهد .با توجه به جدول ،گیاه وتیور با روند خوبی
توانسته پتاسیم را مصرف کند .بهطوریکه در زهآب شور در روز
 14بهطور میانگین  50درصد از پتاسیم محلول را مصرف کرده
است .همچنین این جدول بیانگر کاهش معنیدار جذب پتاسیم
با افزایش شوری است .برطبق نتایج آزمایشها گیاه وتیور با تراکم
 44گیاه در مترمربع توانایی حذف حدود  35گرم پتاسیم را از
زهآبی با شوری  14دسیزیمنس بر متر دارد .نتایج پژوهشهای
دیگر محققان نشان داد که گیاه وتیور قادر است مقدار زیادی از
سه عنصر نیتروژن ( ،)Nفسفر ( )Pو پتاسیم ( )Kرا مصرف کند
که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد ;(Ghars et al., 2009
.)Gholipour et al., 2020; Davamani et al., 2021

 -4-2-3میزان غلظت فسفات
جدول  8روند تغییرات و درصد کاهش غلظت فسفات توسط
گیاه وتیور در تیمارهای مختلف با زمان ماندهای  7 ،3و  14روز
را نشان میدهد .طبق جدول ،بیشترین میزان کاهش با  51درصد
کاهش در زهآب لبشور انجام شده که البته نتایج تجزیه واریانس
این تیمار ( )D20-EC10بیانگر تفاوت عدم معنیداری آن با
تیمارهای دیگر در همان مرحله نمونه برداری است.
طبق نتایج بهدست آمده گیاه وتیور میتواند  34گرم فسفات
را در واحد سطح در مدت  14روز با شوری  14دسیزیمنس بر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

درصد کاهش

زمان ماند (روز)

0

3

7

14

3

7

14
44/03bc
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جدول  -8روند تغییرات و درصد کاهش غلظت فسفات در طول آزمایش توسط گیاه وتیور
زمان ماند (روز)

0

3

7

14

3

(mg/L) D20-EC1

47/89

37/16

30/12

24/9

22/41

f

37/11

(mg/L) D10-EC1

49/26

40/18

31/66

26/68

18/43

f

35/73

(mg/L) D20-EC10

43/17

33/97

26/21

20/92

21/31

f

39/29

(mg/L) D10-EC10

51/82

42/12

33/08

27/88

18/72

f

36/16

)D20-EC14 (mg/L

50/46

42/11

34/87

28/18

)D10-EC14 (mg/L

47/64

40/66

34/66

28/8

درصد کاهش

14

7
cd

48/01

cd

45/84

cde

51/54

bc

16/55

f

30/9

14/65

f

27/25

46/2

ab
a

ab

a

e

44/15

de

39/55

bc
ab

جدول  -9روند تغییرات و درصد کاهش غلظت پتاسیم در طول آزمایش توسط گیاه وتیور
(mg/L) D20-EC1

79/64

66/41

52/47

34/79

16/61

(mg/L) D10-EC1

82/67

70/64

59/73

44

(mg/L) D20-EC10

111/62

101/41

89/33

75/33

(mg/L) D10-EC10

113/37

101/23

92/37

74/27

)D20-EC14 (mg/L

92/75

86/65

79/53

70/15

)D10-EC14 (mg/L

97/17

92/78

85/16

77/93

7

14/55
9/15

f

34/12

ef

27/75

g

10/71

56/32

c

46/78

e

32/51

e

34/49

19/97
18/52

a
c
c

h

fg

14/25

24/37

gh

12/36

f

d

6/58
4/52

g

d

19/8

e

ار این میزان کاسته شد.
ج -کلسیم در زهآب با شوری  1دسیزیمنس بر متر بهمیزان 44
درصد کاهش یافت که به افزایش شوری بهمقدار 14
دسیزیمنس بر متر از مقدار آن نسبت به بقیه تیمارها حدود
 9درصد کاهش یافت ،اما تفاوت معنیداری بین تیمارهای
مختلف شوری مشاهده نشد.
د -منیزیم بهمیزان  57درصد در زهآب با شوری  1دسیزیمنس
بر متر کاهش یافت که با افزایش شوری بهمقدار شوری 14
دسیزیمنس بر متر از مقدار آن کاهش یافت.
ه -یون نیترات بهمیزان  44درصد در زهآب با شوری 1
دسیزیمنس بر متر کاهش یافت که با افزایش شوری بهمقدار
شوری  14دسیزیمنس بر متر از مقدار آن کاسته شد ،اما
اختالف جذب آن در شوریهای مختلف معنیدار نشد.
و -فسفات بهمیزان  51درصد در زهآب با شوری  10دسیزیمنس
بر متر کاهش یافت که با افزایش شوری بهمقدار 14
دسیزیمنس بر متر از مقدار آن نسبت به بقیه تیمارها حدود
 10درصد کاهش یافت.
ز -پتاسیم در زهآبهای با شوری  1دسیزیمنس بر متر  50درصد
کاهش یافت که با افزایش شوری بهمقدار  14دسیزیمنس بر
متر از مقدار آن بهمیزان حدود  5درصد کاسته شد.
در نهایت با توجه به عملکرد خوب سیستم وتیور در این
پژوهش پیشنهاد میشود از این گیاه بهعنوان مرحله تکمیلکننده
تصفیهخانهها و یا بهصورت ترکیبی با سایر روشهای تصفیه و

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش میزان کاهش شوری و عوامل مغذی زهآبهای
شور توسط گیاه وتیور بررسی شد .نتایج مشاهدات بهخوبی گویای
مقاومت زیاد گیاه وتیور در برابر شرایط بد محیطی و شوری زیاد
است و جذب عناصر آالینده نیز بهخوبی توسط گیاه صورتگرفته
است .همچنین تراکمهای  10و  20بوته گیاه ویتور بهدلیل رشد
زیاد گیاه با هم تفاوت معنیداری از نظر جذب آالیندهها نشان
ندادند .محدوده کاهش هدایت الکتریکی در مدت  14روز در
زهآبهای با سطوح شوری مختلف  14-15/88در تراکمهای
کشت  20بوته مشاهده شد .محدوده کاهش سدیم ،کلسیم و
منیزیم در مدت  14روز با سطوح شوری مختلف بهترتیب -14/36
 32/94 -41/67 ،5/59و  29/51-57/14درصد در تراکمهای
کشت  20بوته گزارش شد .طبق مشاهدات از میزان نیترات،
فسفات و پتاسیم اولیه بهترتیب در محدوده -51/54 ،31-44/03
 44/15و  24/37-56/32درصد در مدت  14روز با سطوح شوری
مختلف کاسته شد .بنابراین ،برطبق نتایج بهدست آمده بیشترین
میزان کاهش پارامترهای اندازهگیری شده در طی  14روز برای
کشت  20بوته گیاه را میتوان بدینصورت عنوان کرد که:
الف -هدایت الکتریکی در زهآبهای با شوری  10و 14
دسیزیمنس بر متر به میزان  15درصد کاهش یافت.
ب -سدیم شوری  1دسیزیمنس بر متر به میزان  14درصد
کاهش یافت که با افزایش شوری تا  14دسیزیمنس بر متر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

درصد کاهش

زمان ماند (روز)

0

3

7

14

3

14
b
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مصاحبه
موسسه را به خصوص در زمینه آب و و فاضالب بیان کنید.
 علیرغم جایگاه و اهمیت پژوهش در این حوزه و نقش آن درحل مشكل بحران آبی و موثر در حفاظت کیفی و کمی منابع آبی
متاسفانه مرکز تحقیقات آب و فاضالب مورد توجه قرار نگرفته بود
و لذا در اوایل دوران پذیرش مسئولیت در موسسه تحقیقات آب
سعی شد که مرکز تحقیقات آبفا که تا پیش از مسئولیت اینجانب
دچار ایستایی و روزمرگی شده بود ،فعالیت خود را از نو آغاز کند
و با جذب نیروهای متخصص در این زمینه و بهکارگیری آنها در
این مرکز برنامههای خود را توسعه دهد .لذا محیط فیزیكی
مناسب به این مرکز اختصاص یافت و برای افزایش بازدهی
فعالیتهای این مرکز ،آزمایشگاه شیمی نیز در زیر مجموعه آن
مرکز قرار گرفت.
همچنین برای اجرایی نمودن پروژه های تحقیقاتی مرکز
بهمنظور ارائه نتایج کاربردی فضایی مناسب برای راهاندازی
پایلوتهای آزمایشگاهی در این حوزه اختصاص یافت .طراحی این
فضا با همكاری امور مهندسی و پشتیبانی موسسه انجام شد.
همچنین در طول تصدی اینجانب دو نقشه راه فناوری نمکزدایی
و تصفیه فاضالب به اتمام رسید و حسن انجام کار از کارفرما
دریافت شد .امید است فاز اجرایی آن عملیاتی شود .مذاکرات
مستمری نیز با شرکت مهندسی آب و فاضالب صورت گرفته و
امید است برنامه پژوهش در این حوزه توسط مرکز مطالعه و
جمعبندی شود .امید است با گسترش فعالیتهای تحقیقاتی و
پژوهشی خود در این حوزه این مرکز به یک مرکز تخصصی و
معتبر علمی کشور تبدیل شود.

جناب آقای دکتر محمدرضا کاویانپور
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی و
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
* لطفا یك معرفی اجمالی از سوابق علمی و کاری خود
ارائه فرمایید.
 اینجانب تحصیالت کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاهصنعتی امیرکبیر گذرانده و تحصیالت دکتری در دانشگاه
یومیست منچستر انگلستان در رشته مهندسی عمران آب در سال
 1376به پایان رساندام .از همان سال بهعنوان عضو هیئت علمی
دانشكده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی در آن مجموعه همكاری نموده و اکنون استاد تمام
دانشكده مهندسی عمران این دانشگاه هستم.
زمینههای فعالیت اینجانب در حوزه مهندسی عمران آب،
سازههای هیدرولیكی ،منابع آب ،مدلسازیهای فیزیكی ،عددی،
مفهومی ،مدیریت و مدلسازی سیالب را دربر گرفته است .در
همین راستا تعداد  140مورد راهنمایی پایاننامههای کارشناسی
ارشد ،تعداد  17مورد راهنمایی پایاننامههای دکتری تخصصی،
تعداد  200مورد مقاله علمی منتشرشده به زبان فارسی ،تعداد
 123مورد مقاله علمی منتشرشده به زبان انگلیسی انجام پذیرفته
است.
همچنین در  20مورد پروژههای فنی اجراشده و یا در دست
اجرا مجری اصلی و در  35مورد بهعنوان مشاور عالی در زمینه
مهندسی عمران آب همكاری داشتهام .هماکنون نیز بهعنوان
رئیس موسسه تحقیقات آب و مأمور از دانشگاه صنعتی خواجه
نصیرالدین طوسی انجاموظیفه مینمایم.

* بهنظر شما موسسه تحقیقات آب و انجمن آب و فاضالب
چه تعامالتی میتوانند با یکدیگر داشته باشند؟ چرا
تفاهمنامه همکاری فی مابین که آخر سال  1398امضا شده
عملیاتی نشد؟
 با توجه به اساسنامه انجمن آب و فاضالب ایران و اهمیت روزافزون تصفیه آب و فاضالب ،مرکز تحقیقات آب و فاضالب موسسه
و این انجمن میتوانند در شناخت نیاز های صنعت در این حوزه
و انجام تحقیقات علمی و پایلوتی (با توجه به وجود فضای مناسب
در موسسه) همكاری گسترده داشته باشند .از طرفی با توجه به
فضای فیزیكی مناسب موسسه ،انجمن و موسسه میتوانند
میزگرد ،سمینار و سایر رویدادهای علمی مشترک برگزار نمایند.
حتی انجمن میتواند از امكانات موسسه در نشر کتاب و نشریات
علمی و تحقیقات علمی نیز استفاده کند .در حقیقت میتوان گفت
که انجمن و مرکز تحقیقات آبفا با انجام طرحهای پژوهشی
میتوانند پاسخگوی بسیاری از نیازهای اساسی پژوهش در زمینه

* با توجه به مسئولیت ریاست موسسه تحقیقات آب
وزارت نیرو لطفا مختصری از وظایف و دستاوردهای این
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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تصفیه آب و فاضالب باشند و با حمایت از مبتكران و نواندیشان
و اقشار فرهیخته دانشگاهی در عرصه پژوهشهای نوین کاربردی
پیشقدم باشند.
تا جاییکه بنده اطالع دارم نمایندههایی از مرکز تحقیقات آبفا
با جناب آقای دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن جلسهای
داشتهاند و پیرامون عملیاتی نمودن تفاهمنامه نیز صحبت شده
بود .اما بهنظر میرسد با توجه به شرایط مرکز تحقیقات آبفا در
آن سال و نبود حمایت و عدم دانش کافی به اهمیت موضوع ،این
تفاهمنامه متاسفانه به مرحله اجرایی نرسید .اما مهم این است که
در حالحاضر موسسه با جدیت این مسئله را دنبال میکند و
اهمیت موضوع را درک کرده و هر کمكی در جهت ارتقای دانش
و جایگاه این صنعت انجام میدهد.

بینحوضهای ،شیرینسازی آب دریا و انتقال به فالت
مرکزی و آبهای ژرف ،جزو اولویتهای اصلی امروز این
بخش آب هستند؟
 بههرحال یكی از منابع مهم در عرصه تامین آب در کشوربهرهگیری از منابع آب نامتعارف هست که در حالحاضر در
بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه بهمنظور حفظ
منابع آبی خود درحال اجرا است .با رشد جمعیت ،توسعه
اقتصادی ،مدیریت ناکارمد آب و بهرهگیری بیش از حد از آبهای
زیرزمینی ناچار هستیم بهسمت استفاده از آبهای نامتعارف
حرکت کنیم .اما در عینحال مشخص کردن اولویتها و پرداختن
به ضعفها و توجه به فرصتها و تهدیدها در این مقوله امری
بسیار مهم و ضروری است که وزارت نیرو در این سمت و سو
تالشهای فراوانی کرده و میکند.
برای اینکه اهمیت موضوع بیشتر روشن شود در کشوری مثل
سنگاپور ،در حالحاضر  55درصد تقاضای آب از منابع آب
نامتعارف تامین میشود و پیشبینی شده تا سال  2060این میزان
به  70درصد برسد .در منطقه منا پیشبینی میشود که در سال
 2040میزان تولید آب شیرین از نمکزدایی  13برابر بیشتر از
میزات تولیدی در سال  2014باشد .در کنار این موارد البته توجه
به بهینهسازی مصرف و افزایش بهرهوری نیز حائز اهمیت است.

* با توجه به سوابق تحقیقاتی و مسئولیتهای جنابعالی،
مهمترین چالشهای پیشرو در حوزه آب و فاضالب کشور
را چه می دانید؟
 مستحضرید که مقوله آب و فاضالب اگرچه باید بهصورتیكپارچه بررسی شود ولی در بسیاری از موارد عمال موضوعاتی
مجزا هستند .یكی از مهمترین موضوعات در خصوص آب ،تامین
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با توجه به استانداردهای ملی و
بینالمللی در کشور و حفظ منابع آبی کشور ( با توجه به کاهش
آب تجدید پذیر کشور در سالهای اخیر) است.
از آنجا که در مرکز تحقیقات آب و فاضالب در سالهای پیش
نقشه راه تصفیه فاضالب تدوین و ارایه شد ،چالشهای این صنعت
بهطور دقیق و کارشناسی و با برگزاری چندین جلسه در سطوح
مختلف با مدیران ،متخصصان و ذینفعان در این حوزه احصا شد.
میتوان بهطور خالصه به بهرهگیری کم از فناوریهای نوین در
تصفیه فاضالب ،پردازش لجن در تصفیهخانهها ،مصرف انرژی در
تصفیهخانهها ،بهرهبرداری نادرست از تصفیهخانهها ،نبود
محصوالت با کیفیت ملی مرتبط در تصفیهخانهها ،نبود اعتبارات
الزم در توسعه تصفیهخانههای فاضالب ،نبود استانداردهای بهروز
در پساب خروجی تصفیهخانهها و معضالت محیطزیستی وابسته
به آن و عدم تجهیز تصفیهخانهها به پایش آنالین و نبود
طراحیهای بومی در سیستمها و عدم توجه به پساب در
بهکارگیری آن در کشاورزی و صنعت اشاره نمود .در کنار اینها
مسایل فرهنگی و اموزشی را نیز نباید نادیده گرفت.

* بهچه دلیل در موضوع مدیریت تقاضا آنچنان که باید
موفق نبودهایم و مسئولین بیشتر به طرحهای پرهزینه
تامین آب عالقمند هستند؟
 امروزه بر کسی پوشیده نیست که مدیریت تقاضا خیلی مهمتراز مدیریت عرضه است .اما باید توجه کرد که مدیریت تقاضا یعنی
توجه به مصرف و یا اتالف آب و یا بهعبارتی هر چیزی که راندمان
مصرف را افزایش بدهد و یا از آلوده شدن آب جلوگیری کند در
این مقوله گنجانده میشود .حاال ما چهکار کردهایم؟ ما در این
زمینه کم کار نكردهایم .باید دید کجا بودهایم و در حالحاضر کجا
هستیم .شاید در مقایسه با کشورهای پیشرفته اروپایی عقب
هستیم اما نسبت به جایگاهی که بودهایم پیشرفتهایی هم حاصل
شده .برای مثال بسیاری از استانداردهای ملی تجهیزات خانگی
آب بر تدوین شده و در برخی جاها اجرا هم شده است .از شیرآالت
بهداشتی تا ماشین لباسشویی و یا فالش تانکها .شما فرض کنید
که فالش تانکهای قدیمی گنجایش  15لیتری داشته و با تدوین
استانداردها به  6لیتر رسیده و با فرضیاتی که میشود در اینباره
انجام داد در یک خانواده  4نفری در روز بهازای هر نفر 46 ،درصد
آب صرفهجویی میشود .در حالحاضر این استانداردها در فالش

* بهنظر شما آیا طرحهای پرهزینهای که این روزها در
برنامه وزارت نیرو قرارگرفته از جمله انتقال آب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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درگیر کرد.

تانکها اجرا میشود .اما باید اذعان نمود که در این زمینه راه بس
طوالنی تا وضعیت مطلوب باقیمانده و تالش و همكاری تمامی
ارگانهای ذیربط را نیاز دارد .بههرحال کاهش فشار در شیكه ،نوع
سیستم توزیع آب در شهر و لولهکشی در منازل و استفاده از
ابزارآالت کاهنده مصرف آب همه از عوامل مدیریت تقاضا است
که باید با ابزار مالی ،قانونی و فنی و آموزش همگانی پیگیری شود.
شاید کمبود درک مفاهیم و دانش در این عرصه و پایین بودن
قابلیت پذیرش جامعه و کمبود آموزش برای اجرای فعالیتهای
مدیریت تقاضا و عدم همكاریهای الزم بین نهادهای اجرایی یكی
از مهمترین عوامل در موانع اجرایی مدیریت تقاضا بوده است.
توجه به مباحث اقتصادی ،بخصوص بحث اقتصاد آب هم حتما

* نظر شما در مورد روند گسترش اجرای طرحهای شبکه
جمعآوری و تصفیهخانه فاضالب در کشور چیست؟ عواملی
اصلی روند کند گسترش زیرساختهای مرتبط با فاضالب
را چه میدانید؟
 همانطور که گفتم یكی از چالشهای اساسی در امر تصفیهفاضالب عدم توسعه تصفیهخانههای فاضالب است .شاید یكی از
عوامل مهم در عدم توسعه ،نبود اعتبارات مالی الزم در این
خصوص است .همچنین نبود زیرساختهای الزم در حمایت از
بخش خصوصی در این حوزه میتواند یكی از موانع در گسترش
طرحهای شبكه جمعآوری و تصفیهخانه فاضالب باشد .شاید اگر
نظامنامهای تدوین شود تا بهطور کامل مالكیت پساب را به
تصفیهخانه سپرده و دست بخش خصوصی و سرمایهگذاری را
برای فروش پساب و استحصال درآمد برای بهرهبرداری بهینه باز
بگذارد ،در گسترش طرحهای مرتبط گامی موثر باشد.

کمک زیادی به رفع معضل مصرف خواهد نمود.
* چرا همواره درخصوص کیفیت آب تامین شده
دغدغههایی در میان مردم وجود دارد؟ برای اطمینان
یافتن مردم از ایمنی و کیفیت آب چه اقداماتی باید انجام
شود؟

* چرا طرحهای مربوط به بازیافت آب ،بازچرخانی و

 همانطور که میدانید آب آلوده برای انتقال انواع بیماریها وامراض در انسان توانایی زیادی دارد و طبق گزاراشات سازمان
بهداشت جهانی سالیانه  485هزار نفر مرگ ناشی از بیماریهای
گوارشی حاصل از آب آلوده وجود دارد .پس طبیعی است که
دغدغه های فراوانی در میان مردم در این موضوع وجود داشته
باشد .در کشور ما نیز تامین آب آشامیدنی بر عهده شرکتهای
آب و فاضالب زیر نظر وزارت نیرو است و نظارت بر کیفیت آب
آشامیدنی از زمان آبگیری تا محل مصرف بر عهده وزارت بهداشت
بوده و این وظیفه در استانها به معاونت بهداشتی دانشگاههای
علوم پزشكی محول شده است .در این راستا در سال 1392
راهنما و دستورالعملی جامع (مربوط به دانشگاههای علوم پزشكی)
مربوط به نظارت بر کیفیت آب در سامانههای تامین آب آشامیدنی
برای کلیه ناظرین سالمت آب تدوین شد که در صورت اجرا ایمنی
و سالمتی آب را در نقطه مصرف تضمین میکند .در این مقوله
کلرسنجی و تعین میزان کلر باقیمانده آزاد آب ،کنترلهای
میكروبی و آزمایشات شیمیایی ،بازدید از منابع و مخازن آب
آشامیدنی و شبكههای آبرسانی و  ...انجام میشود .بهنظر میرسد
با آگاهی دادن به مردم از طریق رسانههای عمومی و برگزاری
نمایشگاهها ،سمینارها و  ...و برگزاری رویدادهای فرهنگی در
پارکها و مدارس میتوان جمع بیشتری از مردم را مطلع نمود.
در حقیقت با ایجاد برنامههای سالمت آب ،تامین کننده و
ذینفعان دیگر مثل مصرف کنندگان را در ایجاد و اجرای برنامه
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

استفاده مجدد علیرغم نیازها و تاکیدات موجود در این
حوزه ،هنوز فراگیر نشده است؟
 یكی از دالیل مهم در فراگیر نبودن بازچرخانی آب ،عدم وجودآمار و اطالعات مفید در این زمینه است .بدین معنا که اطالعات
پساب تولیدی در بخشهای مختلف ،براساس تخمین و ضرایب
تبدیل آب براورد شده است و اندازهگیری صحیح و دقیقی در مورد
میزان پساب تولیدی وجود ندارد .پایش منسجم برای تعیین
کیفیت آب ورودی و پساب خروجی تصفیهخانههای فاضالب
ناکافی است .مطالعات تخصصی براساس نوع پساب خروجی،
کیفیت پساب و نوع صنعت و نوع کشت در مناطق مختلف انجام
نشده تا بتوان بهطور موثر از پساب در کشاورزی و صنعت استفاده
کرد.
از طرفی تعرفه پساب با تامین هزینههای بهرهبرداری و ارتقای
تصفیهخانهها متناسب نیست .زیرساختهای الزم در این موضوع
هم وجود ندارد .لزوم استفاده از آب خاکستری در ساختمانهای
بلندمرتبه و مسكونی بارها مورد توجه قرار گرفته ،استانداردها نیز
تدوین شده اما جز در موارد بسیار کم در کشور عملیاتی نشده
است .این موضوع به همكاری بسیاری از نهاد ها نیاز دارد .مثال
برای اجرایی نمودن تصفیه آب خاکستری در منازل ،همكاری بین
مقامات و ارگانهای مختلف از جمله شهرداری ،محیطزیست،
شورای شهر ،نظام مهندسی ساختمان ،شرکتهای آب و فاضالب
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الزم بوده و همچنین مستلزم تخصیص منابع کافی از سوی
تصمیمگیران مربوطه برای نظارت و اجرای آن است .یكی دیگر
از دالیل مهم در این زمینه ،عدم حمایت کافی در ایجاد بازار تقاضا
است .بهنظر میرسد مباحث مرتبط با اقتصاد آب و بازبینی در
تخصیص منابع آبی به صنایع و دیگر ساختارهای مصرفی میتواند
توجه به این بخش را بهشدت تحت تاثیر قرار دهد.

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؟
 شواهد نشان میدهد که ارتباط صنعت و دانشگاه در هر حوزهمیتواند تاثیر قابلتوجهی در اقتصاد کشور داشته باشد و برای
بهروز ماندن صنعت آب و فاضالب هم این صنعت ناچار هست از
ظرفیتهای علمی و انسانی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استفاده
کند .در چند سال اخیر حمایتهایی که از پایاننامهها توسط
شرکتهای آب و فاضالب شده است بر این امر تاکید میکند .کما
اینکه در این موضوع تفاهمنامههایی هم بین شرکتهای آب و
فاضالب و دانشگاهها در سرتاسر کشور منعقد شده است .از طرفی
در کمیته تحقیقات شرکتهای آب و فاضالب اعضای هیئت علمی
همان استانها حضور دارند .همه این موارد میتواند بر بهرهوری
صنعت آب و فاضالب تاثیر بگذارد و آن را افزایش دهد .حاال اینکه
چهقدر شرکتهای آب و فاضالب میتوانند از تحقیقات دانشگاهی
بهره ببرند بستگی به وجود اعتبارات مالی و زیرساختهای الزم
در این عرصه دارد که بهطور قطع میتوان گفت اگر شناخت و
جهتدهی اولویتهای تحقیقاتی در شرکتهای آب و فاضالب به
درستی انجام شود ،رفع مشكالت شرکتها توسط تحقیقات
دانشگاهی با درصد باالیی انجام خواهد گرفت .البته در کنار این
موضوع نقش انجمن در ساماندهی و هدایت شرکتها و مراکز
دانشگاهی به حل موضوعات هدفمند نیز کلید مهمی در معضالت
مرتبط است.

* با توجه به سوابق کاری خود ،وضعیت پژوهش در
بخشهای تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جمله شرکتهای
آب و فاضالب را چگونه ارزیابی میکنید؟ برای رفع ضعفها
و خالءهای موجود در این زمینه چه اقداماتی باید انجام
شود؟
 همانطور که مستحضرید هر ساله شرکتهای آب و فاضالبسراسر کشور اولویتهای تحقیقاتی خود را بهصورت سراسری
منتشر میکنند و با گرفتن پروپوزال و طی شدن مراحل اداری و
با توجه به بودجه خود پروژه را انجام میدهند .تعیــین
اولویــتهــا ،فرایندی مهــم در مــدیریت پژوهش در این حوزه
بهشمار میرود کـه اهمیت آن بـهویـژه در زمـانی کـه منـابع
مـالی و انـسانی محدود اسـت ،دو چنـدان مـیشـود .توسعه و
تعیین اولویتها البته فقط به عالقه محققین بستگی ندارد و این
اولویتها وقتی کاربردی خواهند شد که عالقه در کنار نیازها قرار
بگیرند .با توجه به اینکه صنعت آب و فاضالب متناسب با شرایط
خاص طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی هر منطقهای با چالشهای
متفاوت روبرو است ،مسایل و مشكالت در هر منطقه نیز
راهحلهای جداگانهای را میطلبد .همین امر موجب میشود که
محققین مجبور شوند پژوهشهای خود را در حوزه خاص با
چالشهای هر منطقه متمرکز سازند .در همین راستا مرکز
تحقیقات اب و فاضالب با ارسال یک پروپوزال به شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور این موضوع را بررسی و پیشنهاد نموده است.
برای جلوگیری از موازی کاری و اقدام برای انسجام پروژههای
تحقیقاتی کشور در این حوزه اولویتهای تحقیقاتی در هر منطقه
و استان باید شناسایی شود و نقشه راه تعیین اولویتهای پژوهشی
و فناوری سالیانه شرکتهای آب و فاضالب کشور تدوین شود.
بدینوسیله مسیر پژوهشهای آب و فاضالب در راستای اجرایی
کردن طرحها جهتدار شده و پژوهشها در این حوزه با توجه به
شرایط مختلف اقتصادی ،اجتماعی و  ...یكپارچه میشود.

* چگونه میتوان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات
دانشگاهها کمك کرد؟ آیا زیرساختهای الزم برای انجام
تحقیقات کاربردی مانند دادههای واقعی در کشور فراهم
است؟
 کاربردی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی و پایاننامهها یکچالش کشور محسوب میشود .هدف بزرگ دانشگاه در حالحاضر
همین مطلب یعنی کاربردی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی
هست .چرا که دانش وقتی ارزش اقتصادی دارد که منجر به بهبود
در عرضه تولیدات بشود .مطمئنا روابط موثر بین صنعت و دانشگاه،
امكانات و در نهایت حمایت از آنها با توجه به سیاستها و قوانین
موجود بیشترین تاثیر را بر تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی
خواهد گذاشت .البته ناگفته نماند ایجاد مهارتهای شغلی مناسب
و توانمندسازی دانشجویان و استادان دانشگاه در جهت توسعه
ملی و حل مشكالت جامعه هم بیتاثیر نخواهد بود و میتواند در

* بهنظر شما دستگاههای اجرایی ازجمله شرکتهای آب و
فاضالب چه ارتباط ارگانیکی با دانشگاه داشتهاند؟ چهقدر
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پیشكسوت و یا محقق برتر و  ...می تواند جایگاه و نقش پژوهش
و تحقیقات کاربردی در جامعه را ارتقا بخشد و ضعف وفاق بین
ذی نفعان و محققان و متخصصان را در این صنعت بیش از پیش
کمرنگ کند.
معرفی پایاننامههای برتر در این حوزه میتواند انگیزه مثبت
در بین دانشجویان ایجاد کند و حتی دانشجویان را به انتخاب
موضوع پایاننامه موثر در رفع مشكالت در این صنعت نیز ترغیب
کند.

کارآفرینی در صنایع مختلف راهگشا باشد.
متاسفانه در کشور ما آمار و اطالعات و یا بهعبارتی دادههای
واقعی به لحاظ درنظر گرفتن مسایل سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
خیلی در دسترس نیست و همین امر باعث شده است که انتشار
دادههای غیرواقعی به سهولت انجام شود .اما با ایجاد تعامالت
درست و منطقی بین صنایع مختلف و دانشگاه این امر میتواند به
درستی انجام شود و دانشجویان و اساتید با حفظ موازین اخالقی
دادههای واقعی را بهکار گرفته و راهحلهای مفیدی نیز ارایه دهند.
ذکر این نكته ضروری است که موضوع نباید صرفا به داده ختم
شود .مشكالت صنعت آب و فاضالب به توسعه روشها و
فناوریهای نوین براساس شرایط کشور نیاز دارد و لذا جهتدهی
در تحقیقات دانشگاهی و پرهیز از پژوهشهای تكراری باید در
دستور کار قرارگیرد.

* با توجه به اینکه جنابعالی سردبیر یك نشریه علمی
هستید ،لطفا نظر خود را در مورد نشریه علوم و مهندسی
آب و فاضالب (وابسته به انجمن آب و فاضالب ایران) بیان
کنید .آیا این نشریه توانسته است به رسالت خود برای
ارتباط متقابل بین دانشگاه و صنعت دست یابد؟

* نقش و جایگاه انجمن آب و فاضالب ایران را در توسعه و

 ظاهرا این نشریه در سال  1400موفق شده است که رتبه الفرا کسب کند و این نشان از یک قدم مثبت و رو به جلو است و
بیانگر فعالیت مثبت علمی این نشریه است .البته بهنظر من
نشریات علمی پژوهشی دارای زبان دانشگاهی هست و خیلی
نمیتواند در برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه کمک کند.
این فقط مختص این نشریه نیست و سایر نشریههای علمی کشور
را هم شامل می شود .ولی این نشریه با قراردادن یک قسمت
بهعنوان پیشگفتار و درج مطالب مفید علمی ،تجربی و سودمند
برای اساتید ،متخصصان این حوزه در صنعت و حتی مدیران و
کارشناسان بدنه دولت یک گام مهم در ارتباط متقابل دانشگاه و
صنعت برداشته است که امیدواریم کماکان ادامه پیدا کند و حتی
بیشتر از این نیز بشود .باید به نقطهای برسیم که هر فردی بخواهد
با یكی از دستاوردهای علمی در این حوزه آشنا بشود و بخواهد
ببیند چه محصول و دستاوردهایی در این صنعت وجود دارد به
نشریات علمی مراجعه کند .یكی از توصیههای من که بهنظرم این
نشریه می تواند آن را عملی سازد ،تالش در جهت ارتقای نام ایران
اسالمی از طریق پیش رفتن در عرصه بینالملل است .این بهمعنی
فراموش کردن نیازهای کشور نیست بلكه تالش در جهت حل
موضوعات اساسی صنعت و عرضه آن در دید جهانیان است که
تاثیرگذاری مجله را ارتقا میبخشد.

رشد علوم و صنعت آب و فاضالب کشور در چه حد
میدانید؟
 ازنظر بنده و با توجه به تجربیات خود ،میتوانم بگویم که انجمنآب و فاضالب ایران یكی از انجمنهای علمی فعال در کشور است
که با برگزاری کارگاههای علمی ،مسابقات و وبینارهای مختلف و
همكاری موثر در برگزاری سمینارهای مرتبط توانسته در ارتقای
دانش و توسعه در این حوزه بهخوبی عمل نماید .سایت این انجمن
بهخوبی فعال است و تمامی رویدادها و اخبار مرتبط را انعكاس
میدهد و از همه مهمتر اینکه این انجمن تقریبا در تمامی
شبكههای اجتماعی هم فعال است .مطمئنا با ادامه فعالیتهای
خود و همچنین توسعه فعالیتها در این حوزه و با هماندیشی
متخصصان ،دانشجویان و اساتید دانشگاهها می تواند نقش
بهسزایی در پژوهش ،تولید و خلق اندیشه در این حوزه داشته
باشد .همكاری سازمان یافته و مستمر با مرکز تحقیقات آبفا در هدایت
نیازها و ظرفیتهای انسانی تاثیر قابلتوجهی بر کیفیت فعالیتهای این
دو نهاد دارد.

* از آنجا که جنابعالی در کنگره سال  1399انجمن
مشارکت داشتید ،لطفا تاثیر اینگونه برنامههای انجمن در
تقدیر از پیشکسوتان ،پایاننامههای برتر ،مقاالت برتر و
غیره را بیان فرمایید.

* با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیهای

 یكی از ضعفهای عمده کشور در عدم همبستگی بین نخبگاندولتی و غیردولتی و حتی نخبگان و مردم و عدم آگاهی از
فعالیتهای آنها است .مسلما معرفی این افراد در قالب

برای دانشگاهها ،وزارت نیرو و صنعت آب و فاضالب برای
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در این حوزه شود.

محسوب میشود .بدون شک ارتباط متقابل و موثر بین ارگانهای
مختلف (مرتبط با صنعت آب و فاضالب) با انجمن در ارتقا و
پیشبرد دانش آب و فاضالب موثر خواهد بود .دانشگاهها و اساتید
با برگزاری وبینارها و کارگاههای علمی و وزارت نیرو با بهرهگیری
از تخصص اعضای انجمن در انجام و مشاوره در پروژههای
تحقیقاتی و کاربردی شرکتهای ذیربط خود باید از پتانسیلهای
این انجمن استفاده نمایند .موسسه تحقیقات آب هم نیز بر خود
واجب می داند تا از این ظرفیت برای رفع مشكالت کشور استفاده
کند .این پل ازتباطی بین فرهیختگان دانشگاهی و صنعت را ارج
خواهیم داشت و نهایت استفاده را خواهیم برد.

* اگر موردی ناگفته مانده است لطفا بیان فرمائید.
 یكی از مسائل مهم در بحث تحقیقات کشور ،عدم پیوند قویبین عرضه و تقاضا است .تدوین نقشه راه توسعه صنعت آب و
فاضالب و ارایه پژوهشهای کاربردی برای رفع نیازها و چالشهای
اساسی استخراج شده از نقشه راه و سپس انتقال این برنامهها به
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مناسب و مرتبط با هر موضوع ،کلید
واژه رفع معضل دیرینه ارتباط صنعت و دانشگاه است .مطمئنا اگر
صنعت دانشگاهها را راهگشا بداند ،منابع را نیز بهسمت آن سرازیر
خواهد نمود .دانشگاهها هم اگر نظام فكری خود را در راستای این
برنامهها متمرکز نمایند سرشار از منابع خواهند شد .منافعی که
اقتصادی نیست بلكه دعای خیر یک ملت بزرگ را بهدنبال دارد
که از کیفیت منابع همچون آب و محیطزیست سالم برخوردار
شده است .مرکز تحقیقات آب و فاضالب موسسه تحقیقات آب و
انجمن آب و فاضالب باید در کنار یكدیگر و بهصورت منسجم و
سازمانیافته همكاری و همفكری نمایند تا این پیوند بین
دانشگاهیان و صنعت را جامعه عمل بپوشانند .شرایط خوبی بر هر
دو مجموعه از حیث اراده و ساختار فكری حاکم است ،باید از آن
بهره برد.

* برای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب و
گسترش فعالیتهای آن چه پیشنهادی دارید؟
 از آنجا که صنعت آب و فاضالب دارای بخشهای مختلفی ازجمله کیفیت ،تاسیسات ،فرایند ،اقتصاد ،و موضوعات اجتماعی
هست خیلی خوب است که این انجمن بتواند گروههای تخصصی
مختلفی با این عناوین تشكیل بدهد و از اساتید و متخصصان هر
گروه بهعنوان مسئول کمیته و گروه دعوت به همكاری و
هماندیشی کند .چنانچه این گروههای تخصصی تشكیل شود هر
گروه مختص یک بحث تخصصی خواهد شد و مطمئنا کارایی
انجمن بیشتر از پیش خواهد شد .شاید اگر روابط بینالملل در
این حوزه توسط انجمن بیشتر شود و این انجمن بتواند پل
ارتباطی دانشگاههای خارج کشور و ایران شود و در انتقال علم و
فناوریهای نوین در این حوزه پیشقدم شده و این فناوریها را
به متخصصان و ذی نفعان معرفی کند در توسعه دانش آبفا نقش
بسیار بهسزایی خواهد داشت .در حقیقت این انجمن با تقویت
دیپلماسی آب و فاضالب می تواند در ایجاد و تقویت نهادهای
منطقهای در این حوزه تالش گسترده داشته باشد و از این طریق
مشارکت و همكاریهای هدفمند در سطح منطقهای و بینالمللی
جلب کند .این انجمن همچنین میتواند با بهرهگیری از فرصتها
و مشوقهای بینالمللی در این صنعت انتقال و توسعه فناوریها
را به کشور و با همكاری سایر نهادهای مرتبط ملی هموار کند.
یكی از چالشهای مهم در این صنعت عدم بومیسازی در
طراحی و فناوریهای مرتبط است که انجمن میتواند مطالعات و
تحقیقات علمی را در این عرصه ارتقا دهد و با تعریف مسئله گامی
موثر در این راستا بردارد.
این انجمن همچنین میتواند با انجمن مطالعات درسی ایران
همكاری داشته باشد و از این طریق بسیاری از آموزشهای الزم
را در قالب درس در مدارس ارائه نماید و موجب ارتقای فرهنگ
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میزگرد
نشست تخصصی بازنگری شاخص و استاندارد کیفیت منابع آب ایران
(برگزار شده در سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران 4 ،تا  6آذرماه  ،1399دانشگاه شیراز)
لینک فیلم نشستhttps://www.aparat.com/v/lSgM7?playlist=31219788 :

اعضای نشست:
دکتر مسعود تجریشی (استاد دانشگاه صنعتی شریف و معاون سازمان حفاظت محیطزیست)
دکتر ناصر طالب بیدختی (استاد دانشگاه شیراز و مدیر جلسه)
آقای مهندس فتحی (کارشناس ارشد سازمان حفاظت محیطزیست)
دکتر ایوب کریمی جشنی (دانشیار دانشگاه شیراز)
مهندس اعظم کوشیار واقفی (مدیر دفتر نظارت و کنترل کیفیت آب ،شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور)
دکتر علی مریدی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست)
دکتر سیمین ناصری (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر حسین هاشمی (دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)
هست .من شاخص یا معیار را یک غلظتی میدانم که بعد از ورود
آالینده به محیط اثر سوئی را بر آن وارد میکند و اگر من این
معیار را به یک عددی تبدیل کنم که به لحاظ قانونی برای ورود
آالینده به محیط محدودیت ایجاد کند به آن استاندارد میگویم.
پس این تعریفی هست که وجود دارد .حاال سؤال این هست که
برای نیل به چه هدفی ،اگر من آب را میخواهم برای کشاورزی
استفاده کنم یا شرب ،آیا این معیار و استاندارد من باید یکی باشه؟
که براساس نوع هدف میتواند این اعداد تغییر کنند .به اعتقاد من
انتخاب مقدار عددی استاندارد باید براساس سه مولفه صورت
بپذیرد ،یکی به لحاظ فنی من بتوانم به آن دست پیدا کنم ،در
گذشته دور ما فقط کلرزنی برای ضدعفونی کردن داشتیم و وقتی
که کلر را داشتیم نمیآمدیم بگوییم کلر بد است یا حد و حدودی

دکتر تجریشی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،من هم خدمت سرور عزیز و گرامی ،برادر
عزیزم جناب آقای دکتر بیدختی سالم عرض میکنم و خدمت
همه عزیزان .من سعی میکنم در مدتی که عزیزان اشاره کردند
بیشتر از بعد نگاه سازمانی به موضوع نگاه کنم تا اینکه برگردم از
لحاظ علمی .من سعی کردم هفت موضوع را به آن اشاره کنم.
اولین سوال این هست که چه تفاوتی بین شاخص و استاندارد
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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برایش مشخص بکنیم که میتواند باعث  THMو سرطان بشود.
چرا که نه  UVداشتیم نه ازن ،بنابراین به لحاظ تکنولوژی اول
من باید بتوانم دستیابی پیدا بکنم به حد مجازمان .به لحاظ
اقتصادی هم باید بتوانم به آن دست پیدا بکنم .هیچ کسی حاضر
نیست به هر قیمتی یک تکنولوژی را استفاده کند و به آن مقدار
برسد .اگر هم آن عدد انتخاب بشود مطمئنا کسی انجام نمیدهد
و دچار مشکل میشویم .به لحاظ مقبولیت هم باید مقبولیت را
داشته باشد .بهعنوان مثال ،شاخص اینگربرگ را  WHOمشخص
کرد که یک شاخص تخم انگل باشد در حالیکه شما درکشور
آمریکا ،فلوریدا و کالیفرنیا دو تا عدد کامال متفاوتی را انتخاب
میکنند .قانون گفته که حد مجاز را باید سازمان محیطزیست
انتخاب کند ،ما معموال چهکار میکنیم ،ما معموال کات و پیست
انجام میدهیم ،یک عدد را از یکی میگیریم ،یکی را از یکی دیگر
میگیریم ،با همدیگر جمعش میکنیم .مثالش را ما در قانون هوا
میبینیم .آمریکاییها بعد از  20سال که قانون هوا را داشتند ازن
را از  74به  70کاهش میدهند ،ما که هنوز یک سال هم قانون
هوا را نداشتیم ما هم سریعا مقدار ازن را آوردیم  .70بنابراین ما
عمدتا در داخل کشور بهصورت کات و پیست هست ،ولی چرا
نباید بهصورت بومی و براساس تجربه و دانش خودمان عمل کنیم.
یک ردپایی ما االن داریم .ما االن در قانون هوای پاک
استانداردهای منطقهای را گذاشتیم ،یعنی حدود مجاز میتواند
منطقهای باشد ،رودخانه میتواند متفاوت باشد ،رودخانه حفاظت
شده داشته باشیم برای شرب استفاده میشود یا یک روخانهای
که حفاظت شده نباشد قانون این اجازه را به ما داده ،که ما
میتوانیم از تجربه خودمان استفاده کنیم .چالشهایی که داریم،
جدی هست .روی آالیندههای جدید کار خاصی را انجام ندادیم،
بنابراین این از آن مواردی هست که باید به آن توجه کنیم .ما
ریسک را در تدوین استانداردها نمیبینیم ،مثال نیترات را نگاه
میکنیم و به تاریخچهاش وقتی برمیگردیم ،میبینیم اولین فردی
که مشخصا به این بیماری مبتال شد یک خانم بود که بچهاش را
شیر میداد و از کالباس زیاد استفاده میکرده و سدیم نیترات
وارد بدنش میشده و از این طریق وارد بدن طفل شده و اولین
بیماری در آنجا شناسایی میشود .اینکه من چقدر سدیم نیترات
از غذاها میگیرم ،چقدر از آب میگیرم ،ورودی من چقدر هست،
این موارد چیزهایی هستند که ما هنوز به آن توجه نکردیم .مورد
آخری هم که من فکر میکنم خیلی هم مهمه ،و باید به آن توجه
بشود ،ببینید ما این اعداد را میگیریم بعدا ،چون استاندارد هست
و جنبه قانونی دارد مردم را جریمه میکنیم .یک تصفیهخانهای
 BODفاضالبش بشود  ،35کسانی که  BODرا اندازهگیری کردند

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

میدانند 40 ،تا  30با یک قطره میتواند این عدد تغییر پیدا کند
و یکبار در سه ماه هم اندازهگیری میکنیم و اگر بگوییم BOD
 35بوده و آالینده هست ،یک درصد فروشش را باید بدهد به
دولت .بنابراین دیدن احتمال وقوع و تکرارش و اینکه این اعدادی
که انتخاب میکنیم چقدر میتواند برای صنعت مشکالت ایجاد
کند ،این از جمله مواردی هست که در عمل باید به آن توجه
جدی بشود ،چون بههرحال مردم را دچار مشکل میکند و
میتواند برای محیط هم متفاوت باشد .من سعی کردم در مهلت
مقرر نکاتی که فکر میکردم مهم هست را خدمت عزیزان ارائه
کنم .من در خدمتتان هستم.

دکتر هاشمی:
توضیحاتی پیرامون استاندارد کیفیت آبهای ایران و شاخص
کیفیت منابع آب ایران برایتان خواهم داشت .پیشینه این مستند
به سال  ۱3۸2برمیگردد ،زمانیکه در قالب پروژه استراتژی
کنترل و کاهش آلودگی منابع آب ایران که توسط دکتر ترابیان و
من و سایر همکاران در دانشگاه تهران انجام شد .ما به این نتیجه
رسیدیم که الزم است استانداردی برای کیفیت منابع آب ایران و
همچنین شاخص ملی کیفیت منابع آب ایران تدوین بشود .پس
از آن بهدنبال پیگیریهایی که دفتر آب و خاک داشت در سال
 ۱3۹0ما شاخص ملی کیفیت منابع آب ایران را تدوین کردیم و
در سال  ۱3۹۱هم استاندارد کیفیت آبهای ایران را نوشتیم .بعد
از آن در طول سال  ۱3۹۱و اوایل سال  ۱3۹2ما این استانداردها
و شاخصها را به نظرخواهی گذاشتیم .نظرات را دریافت کردیم،
پاسخ دادیم و در مواردی که الزم بود اصالحات مورد نیاز را انجام
دادیم و جلسات متعددی را با دستگاه مرتبط برای جلب موافقت
آنها برای پیادهسازی استاندارد و شاخص برگزار کردیم .نهایتاً در
سال  ۱3۹2این دو سند توسط کمیسیون زیربنایی هیئت دولت
تصویب شد و بنا به پیشنهاد ما برای یک دوره دو ساله بهصورت
آزمایشی ابالغ شد .در سال  ۱3۹5پس از طی دوره آزمایشی این
دو سند بهعنوان دو سند الزامآور ابالغ شدند و توسط دستگاههای
مختلف به اجرا گذاشته شد .اما چطور به این نتیجه رسیدیم که
الزم هست یک استاندارد برای کیفیت آب های ایران تدوین بشود.
زمانی که ما قوانین و مقررات را مرور می کردیم ،رسیدیم به ماده
یک آییننامه جلوگیری از آلودگی آب که در آن گفته شده بود
آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول و یا معلق و یا تغییر
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در درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی
آب در حدی که آنرا برای مصرفی که برای آن مقرر است مضر
یا غیرمفید سازد .زمانیکه پرسشوجو کردیم به این نتیجه
رسیدیم که نه مصارف اصالح شدند و نه حدود مجاز برای آنها
تعیین شده .در واقع هیچ مبنا و خطکشی برای اینکه بگوییم آبی
آلوده هست وجود نداشت .منظور ما اینجا از آب ،منابع آب
هستند ،آبی که در محیط طبیعی موجود در داخل رودخانه ،در
داخل دریاچه ،یا در زیرزمین است .این منجر به این شده بود که
استانداردهای نامربوط مثل استاندارد  ۱053که مربوط به آب
شرب تصفیه شده است برای رودخانهها بهکار گرفته بشود ،یا
اشتباهات و تناقضهای فراوان در ارزیابیها و گزارشها در زمینه
کیفیت منابع آب کشور مشاهده میشد که ناشی از بهکارگیری
استانداردها و معیارهای متفاوت و گاهی متناقض بود .پس ما
مواجه بودیم با اینکه یک استاندارد ملی و بهروز برای ارزیابی و
مدیریت کیفیت منابع آب کشور نداشتیم و از آنطرف نبودن خود

این استاندارد باعث شده بود که در فعالیتهای مربوط به پایش
کیفیت منابع آب کشور بهشکل سلیقهای عمل بشود و هر دستگاه
یا شخصی بنا به امکاناتی که در اختیار داشت یا برداشتهایی که
از موضوع داشت در واقع فعالیتهای پایش را انجام میداد .برای
تدوین استاندارد کیفیت آبها دو روش وجود دارد ،یک روش
مبتنی بر کالسبندی آب هست .شاید شنیده باشید که میگویند
کالس یک ،کالس دو ،یا کالس  ،Aاین رویکرد ،رویکرد تقریبا
قدیمی و منسوخ هست و رویکرد جدید رویکرد مبتنی بر کاربری
آب بود و این رویکرد دوم ،رویکردی بود که ما برای ایران انتخاب
کردیم .دلیلش دو موضوع بود :یکی اینکه رویکرد جدیدی بود و
از نظر کارایی هزینه و امکان پیادهسازی بسیار کارآمدتر بود .نکته
دوم برمیگشت به تعریفی که از آلودگی آب در ماده یک آییننامه
جلوگیری از آلودگی آب انجام شده و به مصارف آب اشاره کرده
بود .جالب است بدانید در ایران بهطور معمول کاربری آب شرب،
صنعت و کشاورزی هست ،اما در واقع  ۹کاربری آب وجود دارد

که من اینجا  ۸کاربری را نوشتم که براساس تقسیمبندیای
هست که کیفی آمریکا ارائه کرده .خود این کاربریها به دو گروه
مصرفی و غیرمصرفی تقسیم میشوند .مصرفی ،آنهایی هستند
که آب را از محیط خارج کرده و به مصرف میرسانند و
غیرمصرفیها آنهایی هستند که در کمینه آب تغییری تقریبا
ایجاد نمیکنند و آب از بستر خودش یا محیط طبیعی خارج
نمیشود .این کاربریها حفظ محیطزیست ،شرب ،صنعت،
کشاورزی ،تفرج ،حمل و نقل آبی ،تولید انرژی الکتریکی و پرورش
آبزیان هست که در این میان ما برای کاربریهایی که با رنگ آبی
مشخص کردم 5 ،تای اول را استاندارد تعریف کردیم .برای دو
مورد  6و  7ما استانداردی تدوین نکردیم .دلیلش این بود که این
را اشاره کردیم در ضوابط ابتدایی استاندارد که اگر شما

نیازمندیهای پنج مورد اول را تأمین کنید در واقع دو مورد  6و
 7هم الزاماتشان تأمین میشود و بهجز این ،بهبود فناوریهایی
که در این دو مورد استفاده میشوند و ارتقای آن را در سالهای
اخیر بهگونهای که اجازه میدهد شما از آبهای با کیفیت پایینتر
هم بتوانید برای آنها استفاده بکنید و خللی در کارکرد آنها
بهوجود نمیآورد .در مورد هشتم ما مستقیما چیزی را تعیین
نکردیم ،دالیل خاصی داشت .یکی اینکه بخشی از این پرورش
آبزیان انتظار داریم از استانداردهای ثانویه پیروی کنند و اینکه
بخشی از این پرورش ماهیان در واقع اعتقاد داریم باید از بسترهای
طبیعی خارج بشوند .اما ردیف  ۱در واقع میتواند نیازمندیهای
ردیف  ۸را پوشش بدهد .ما برای تدوین این استاندارد آمدیم منابع
مختلف را بررسی کردیم .بیش از  ۸0کشور در دنیا را ما مرور
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کردیم ،مبانی تدوین استانداردشان و حدودشان را در آوردیم و
اینکه چگونه این حدود را تعیین کردند را هم بررسی کردیم.
بسیاری از کشورهای دور و بر ما این استانداردها را سالها قبل
تدوین کرده بودند اما ایران این استانداردها را نداشت .از آنجایی
که امکان این را نداشتیم که بیاییم براساس مطالعات toxicologic
و اکولوژیک حدود مقادیر مجاز را تدوین بکنیم .ما آمدیم مشابه
خیلی از استانداردهای دیگر در ایران ،استاندارد را اقتباس کردیم.
از جمله ویژگیهای مهم استانداردی که تدوین شد ،یکی این بود
که مبتنی بر رویکرد کاربری آب بود که پیشتر به آن اشاره کردم.
برای تدوین آن ما از استانداردهای معتبر داخلی و بینالمللی
پذیرفته شده در کشور استفاده کردیم .برای مثال در بحث تفرج
از  ،WHOبرای کشاورزی از  .FAOبرای کاربری شرب از آخرین
استانداردهای اتحادیه اروپا استفاده کردیم؛ چراکه بررسیهای ما
نشان میداد فناوریهای تصفیهای که در ایران برای شرب بهکار
گرفته شدهاند عمدتا مبتنی بر فناوریهای اروپایی هستند.
همینطور برای استاندارد صنعت از نشریهای که پیشتر وزارت
نیرو منتشر کرده بود استفاده کردیم و در مواردی که الزم بود
براساس نظرخواهی که انجام شده و یا نیازهایی که احساس شده
بود اصالحاتی بر روی اینها در جهت بهبودشان انجام شد .این
اصالحات جزئی بودند و در هر مورد در خود سند ،استانداردی که
منتشر شده و اصالحی که انجام شده و رفرنس مربوطه نوشته شد.
در کنار این استاندارد ما مجموعهای از ضوابط را برای بهکارگیری
آن منتشر کردیم و همینطور برای اولین بار آمدیم آبهای با
کیفیت ویژه را تعریف کردیم و این آبهای باکیفیت ویژه را که
به شکل طبیعی شور هستند نه تحت تأثیر دخل و تصرف انسانی،
تکلیف اینها را با استاندارد معلوم کردیم .همچنین شرایط مجاز
عدول از استاندارد و جاهایی که شما نیازی نیست استاندارد را
اعمال کنید معرفی کردیم .عالوهبر این بهعنوان یک سوالی که از
ما شده بود آمدیم میزان تخطی احتمالی آبهای کشور را از
استاندارد با استفاده از پایگاه دادههای کیفیت منابع آب کشوری
که خودمان تشکیل داده بودیم کنترل کردیم .همچنین بررسی
کردیم که تخطیها کجا رخ میدادند و آیا واقعاً این تخطیها
مسئلهساز هستند یا نیستند .نکته مهم دیگر ،اجماع دستگاههای
مرتبط در کشور در پذیرش و بهکارگیری استاندارد است .این
موضوع بسیار مهم هست در تدوین و اجرایی کردن استانداردها.
این خالصهای بود از استانداردها ،برویم سراغ شاخص .گفتیم در
سال  ۸2ما به این نتیجه رسیدیم که باید شاخص کیفیت ملی
برای آب تعریف بکنیم .کاربردهایی که این شاخصها دارند تعیین
اولویتها و تخصیص منابع ،تحلیل کیفیت منابع آب ،اعمال
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استانداردها و ضوابط ،ارزیابی اثربخشی برنامهها و اقدامات
آگاهیرسانی عمومی و پژوهشهای علمی هست که تقریبا تمام
شاخصهایی که در دنیا منتشر شدند ،که بیش از  300شاخصند
به همین موارد اشاره کردهاند .چرا برای ایران نیاز داشتیم یک
شاخص ملی تعریف کنیم؟ چون ما یک شاخص نداشتیم که همه
از آن استفاده بکنند و کیفیت منابع آب کشور را ارزیابی کنند .هر
کس از هر شاخصی استفاده میکرد .حاال به شکل صحیح یا
غیرصحیح موارد داشتیم که از شاخصها استفاده میشد .در
نتیجه نتایج با هم قابل مقایسه نبود و نتیجهگیریها هم که میشد
گاهی با انتظاراتی که ما داشتیم یا برداشتهایی که از کیفیت
منابع آب داشتیم اصال همخوانی نداشت .از طرف دیگر بسیاری از
شاخصها که استفاده میشد به مشکالت اساسی کیفیت منابع
آب کشور اشاره یا توجه نداشتند .برای مثال وقتی شاخص را از
ژاپن یا کانادا میگیرید در کانادا بحث مشکالتی که ما در حوزه
شوری مواجهه هستیم مواجه نیستید .یا در ژاپن با مشکالتی که
ما در بحث آلودگی باکتریولوژیکی آبها مواجه هستیم ،روبرو
نیستند .نه اینکه اینها در آنجا وجود ندارند ،اما حدودی که ما
با آنها مسئله داریم یا اولویتی که این مسائل برای ما دارد در
آنجا به این فرم نیست .مشکالت دیگری که وجود داشت مشکل
وجود نواحی ابهام و تاریکی و اشباعشدگی سریع بود در بسیاری
از شاخصهای مورد استفاده در کشور در شاخصهایی که از
کشورهای دیگر اقتباس شده بودند .مثالش شاخص  NSFهست
که بسیار رواج داشت در کشور و امروزه هم استفاده میشود و این
شاخص هم مشکل ابهام ،هم تاریکی و هم اشباعشدگی سریع را
دارد .بههمین دالیل رفتیم بهدنبال اینکه شاخص ملی را تعریف
کنیم .این شاخص ملی چه ویژگیهایی دارد؟ این شاخص
دربرگیرنده مهمترین پارامترهای کیفیت آب مرتبط با مسائل
اصلی کیفیت منابع آب در کشور هست .منحنیهای رتبهبندی
آن با استفاده از پایگاه دادههای کیفیت منابع آب کشور توسعه
یافتند .این پایگاه شامل بیش از یک و نیم میلیون داده کیفیت
منابع آب کشور هست و همینطور مشکل اشباع سریع شاخص
را با استفاده از منحنیهای جدیدی که تعریف کردیم برطرف
کردیم .در تدوین آن ما از روشهای پیشرفته آماری مثل ،PCA
 FAو سایر روشها همراه با روش دلفی برای غربالگری دادهها و
توسعه شاخص استفاده کردیم .ما همپوشانی پارامترهای کیفیت
آب را براساس تحلیلهای آماری همبستگی بین پارامترهای
مختلف و همینطور براساس تحلیل سرنوشت مواد و سنتیکهایی
که وجود داشت انجام دادیم .معادل توصیفی شاخص را در  7طبقه
عرضه کردیم ،عموماً  5طبقه است و بهدالیلی که در گزارش
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آب و بررسی امکانات و محدودیتهای موجود در زمینه تأمین
نیازهای اطالعاتی پرداخته شده .برای انجام اینکار بررسی اسناد
و مدارک موجود در زمینه برنامههای ملی پایش کیفیت منابع
ایران و همچنین استعالم از سازمانهای ذیربط در زمینه امکانات
برنامههای پایش کیفیت منابع آب انجام شده است.
 -3بررسی تحلیلی شاخصهای فعلی کیفیت منابع آب ایران
است ،به اینصورت که بررسی تطبیقی شاخصهای فعلی کیفیت
منابع آب ایران با شاخصهای شناسایی شده که در بند یک به
آن اشاره کردیم از حیث اهداف دامنه کاربرد ،پیشزمینه،
پیشنیازها و پارامترها و وزندهی و تلفیق پرداخته شده .بیشک
در انجام اینکار نیاز به دریافت نظرات ذیمدخالن کلیدی و
نخبگان صنعت و دانشگاه هست که لیست آن را اشاره خواهم
کرد .برای انجام اینکار پرسشنامهای تهیه شد و به تمام
ذیمدخالن کلیدی و نخبگان صنعت و دانشگاه ارسال شد .تحلیل
نتایج پرسشنامههایی که تکمیل شده بود توسط ذیمدخالن و
نخبگان صنعت و دانشگاه بهمنظور استخراج نکات کلیدی انجام
شد .نقاط قوت و ضعف راهنمای فعلی با توجه به نظرات دریافتی
جمعبندی شد و مواردی که نیازمند جایگزینی یا اصالح در
راهنمای فعلی هست مشخص شد.
در این قسمت به لیستی که از ذیمدخالن اشخاص حقوقی
و همچنین نخبگان منتخب دانشگاه و صنعت که اشخاص حقیقی
بودند اشاره میشود .در رأس این لیست فرهنگستان علوم ایران،
فرهنگستان پزشکی ایران ،اساتید دانشگاهها در رشتههای آب و
محیطزیست ،شرکتهای آب و فاضالب و سازمانهای آب
منطقهای ،وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت
مهندسی آب و فاضالب ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
مراکز تحقیقاتی مرتبط ،سازمان ملی استاندارد ،شرکتهای
مهندسین مشاور مرتبط و تشکلهای مردمی محیطزیستی در
سطح کشور جزو لیستی بود که پرسشنامه تهیه شده به آنها
ارسال شد .در پرسشنامه  33سوال در مورد شاخص کیفیت منابع
آب ایران هم آبهای سطحی و هم آبهای زیرزمینی نظرسنجی
شد و بعد از دریافت نقطه نظرات ذیمدخالن و اشخاص حقیقی
و حقوقی اصالح شاخص کیفی موجود برحسب نیاز انجام شد .در
این راستا فهرست بلند شاخصهای کیفیت منابع آب که از مرور
مراجعه بهمنظور شناسایی جایگزینهای مناسب برای موارد
نیازمند اصالح بود انجام شد .گروهبندیها به تعداد شاخصها
مشخص شد .شاخصهای جدید یا جایگزین نمودن شاخصهای
قبلی انجام شد .اصالح تعداد به ماهیت پارامترهای کیفی مورد
بررسی قرارگرفت و اصالح اوزان و روش وزندهی و تلفیق

مربوطه ارائه شده ما  7طبقه را انتخاب کردیم .همینطور ما دو
گروه شاخص جداگانه برای آبهای سطحی و زیرزمینی تعریف
کردیم و در هر گروه پارامترهای سمی و متداول را از همدیگر
تفکیک کردیم .بنابراین این مجموعه شامل چهار شاخص هست.
این شاخصها برای منابع آب سطحی ،زیرزمینی ،درون سرزمینی
ایران و همچنین برای سایر کشورهای منطقه قابل استفاده هست.
محاسبه و ارائه زیرشاخصها بهمنظور تحلیل نتایج بهدست آمده
از شاخص انجام میشود .بهراحتی میتوانید ببینید عوامل افت
کیفیت و میزان تأثیرگذاری آنها بهچه ترتیب است .از رابطه
میانگین وزنی هندسی استفاده کردیم برای اینکه مشکل نواحی
ابهام و تاریکی را برطرف کنیم .در آخر ما برای این شاخص در
تمام این سالها پشتیبانی علمی و فنی ارائه کردیم،
درخواستهای متعددی را از افراد مختلف داشتیم ،کمک
خواستند به آنها کمک کردیم ،در نحوه محاسبات ،در نحوه
تحلیل و سایر سواالتی که داشتند را سعی کردیم پاسخ بدهیم.
بهمنظور تسهیل محاسبات ما اولین ویرایش نرمافزار محاسبه
شاخص را در محیط اکسل در سال  ۹2را ارائه کردیم و ویرایش
دوم را بنابر تقاضای برخی استفادهکنندگان در سال  ۹۹توسعه
دادیم .نسخه اول در هر نوبت یکسری داده را دریافت و محاسبه
میکرد .در نسخه دومی که توسعه دادیم همزمان تا  500سری
داده را دریافت و محاسبه میکند که البته قابل توسعه هم هست.
دکتر ایوب کریمی جشنی:
با عرض سالم .با اجازه حضار محترم به ارائه روند مطالعات بازنگری
شاخص استاندارد کیفیت منابع آب ایران میپردازم .روند مطالعات
بازنگری شاخص استاندارد کیفیت منابع آب شامل اقدامات زیر
است که در حال انجام است:
 -۱مرور منابع و مراجع برای تهیه فهرست بلند شاخصهای
کیفیت منابع آب ایران ،در این مورد به شناسایی شاخصهای
معتبر در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی پرداخته شده که در
آن بررسی اهداف ،دامنه کاربرد ،پیشزمینهها ،پیش نیازها و
پارامترهای کیفی آب مورد استفاده در شاخص و روشهای
وزندهی و تلفیق پارامترهای منفرد مورد بررسی قرار گرفت .در
سطح ملی چهار شاخص کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی
که دو مورد درباره آبهای سطحی است و دو مورد درباره آبهای
زیرزمینی شناسایی شده .در سطح بینالمللی هم  37شاخص
کیفیت منابع آب مورد بررسی قرار گرفت.
 -2بررسی الزامات بازنگری شاخص کیفیت منابع آب ایران است،
که در آن به شناسایی اهداف بازیگری شاخصهای کیفیت منابع
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پارامترهای منفرد برای هر شاخص برحسب نیاز انجام شد .خیلی
از این موارد واقعاً در شاخص فعلی بسیار خوب تهیه شده و
احتیاجی به اصالح نداشت .مجموعه اقدامات انجام شده منجر شد
که پیشنویس راهنمای محاسبه شاخص کیفیت منابع آب ایران
تهیه بشود .این پیشنویس باید با همکاری سازمان محیطزیست
به افراد حقیقی و حقوقی و نخبگان صنعت و دانشگاه ارسال بشود
تا نظرات اصالحی پیرامون پیشنویس دریافت بشود و بعد از آن
هم جلساتی برگزار بشود که حاال بهشکل حضوری یا آنالین با این
ذیمدخالن کلیدی نظرات جمعبندی بشود ،بازخوردهایی که
هست مشخص بشود تا اینکه مجدداً پیشنویس تهیه شده اصالح
و همراه با اسناد نهایی به سازمان محیطزیست تحویل بشود.
همزمان با مطالعات شاخص ،مطالعات بازنگری استاندارد کیفیت
منابع ایران هم در دستور کار بوده که اقدامات زیر انجام شده:
مرور ادبیات فنی و الگوهای منتخب خارجی که سازمانها و
نهادهای بینالمللی ،کشورهای منتخب خارجی لیستش تهیه
شده ،به تایید سازمان محیطزیست رسیده و برای هر کدام از
اینها فهرست پارامترها ،حدود استانداردها و روشهای مورد تایید
برای نمونهبرداری مورد بررسی قرار گرفته و مبانی فرآیند
استانداردهایی که آنها تهیه کردند مشخص شده و نهایتاً به
جمعبندی تحلیلی آموزههای الگوهای منتخب خارجی پرداخته
شد .در قدم بعدی اسناد باالدستی و استانداردهای مشابه داخلی
گردآوری و مورد بررسی قرارگرفته ،تمام قوانین مقررات و
آئیننامه ها و برنامههای ملی که در این راستا بودند مشخص شده
و استانداردهای مشابه داخلی برای کاربردهای مختلف گردآوری
و مورد بررسی قرار گرفت .تحلیل استاندارد فعلی کیفیت منابع
ایران انجام شده که درون بررسی تطبیقی استاندارد فعلی با
الگوهای پیشنهادی توسط نهادهای بینالمللی منطقه به
کشورهای منطقه و کشورهای خارجی انجام شده .بهعنوان مثال
 ،WHO ،EPA،UNEPاستاندارد کیفی محیطزیستی برای آلودگی
آب در ژاپن ،کرهجنوبی ،نیوزلند و استرالیا ،کانادا ،هندوستان،
ترکیه و اردن چین FAO ،و آفریقای جنوبی از جمله کشورها و
سازمانهای منتخب خارجی بودند که این بررسی تطبیقی با آنها
انجام شد .بررسی تطابق استاندارد با اسناد باالدستی وجود تشابه
و تمایز با استانداردهای مشابه داخلی انجام شده ،نظرات
ذیمدخالن کلیدی نخبگان صنعت و دانشگاه پیرامون
استانداردهای فعلی دریافت شده ،اینکار با تهیه پرسشنامه و
ارسال پرسشنامه به این ذیمدخالن کلیدی و نخبگان منتخب
صنعت و دانشگاه انجام شده .پرسشنامههای دریافتی مورد تحلیل
قرارگرفته و نقاط قوت و ضعف استاندارد فعلی مشاهده شد.
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لیستی که تهیه شد از افراد حقیقی و حقوقی شبیه همان لیستی
بود که برای شاخص خدمتتان عرض کردم و پرسشنامه که تهیه
شد شامل  ۱6سوال بود که به نظرسنجی در خصوص استاندارد
فعلی کیفی منابع آب ایران میپرداخت .با مجموعه اقداماتی که
انجام شده هماکنون پیشنویس استاندارد کیفیت منابع آب ایران
در حال تدوین هست که پس از آن برای دریافت نظرات اصالحی
به ذیمدخالن کلیدی و نخبگان منتخب صنعت و دانشگاه ارسال
میشود ،جلساتی را با این ذیمدخالن کلیدی خواهیم داشت و
بازخوردهای دریافتی جمعبندی و اصالحات موردنیاز بر روی
پیشنویس انجام خواهد شد و همراه با اسناد نهایی به سازمان
محیطزیست تحویل خواهد شد .از توجه شما عزیزان سپاسگزارم.

خانم دکتر ناصری:
با عرض سالم و آرزوی سالمتی برای تک تک دوستان .سعی
میکنم که در عرض  5دقیقه نکات مهمی را که بهنظر من هست
خدمت دوستان ارائه بدهم .آن چیزی که مطرح هست و همه
همکاران هم در جریانش هستند ،یکی از مهمترین مسائلی که در
کشور ما اتفاقاً به آن پرداخته نشده برنامه آمایش سرزمین هست.
برنامه آمایش سرزمین دو سه بار در واقع تدوین شده ولی نگاه
اجرایی ویژهای به آن نشده .یکی از مهمترین پارامترهایی که در
برنامه آمایش سرزمین اهمیت دارد همین مدیریت منابع آب
کشور هست و اینکه آیا ما از حوضه آبریز قرار است که آب را
منتقل کنیم بهجای دیگر؟ همه اینها در واقع باید براساس آن
برنامه آمایش سرزمین دیده بشود .راجع به استانداردها اولین
سوالی که در واقع مطرح شده و آقای دکتر طالب بیدختی دوباره
امروز برای من فرستادند وضعیت موجود این شاخصهاست.
بههرحال زحماتی که کشیده شده ،همکاران همینطور که ارائه
داشتند در واقع روی این موضوع کار کردند .ما تجارب جهانی که
داریم بههرحال در کنار  WHOو  EPAو بقیه جاهایی که اسم
بردند ،بهعنوان مثال در اتحادیه اروپا هم یک نگاه در واقع
سراسری به کل این مجموعه دیده شده که بد نیست به آن
بپردازیم .راجع به بازنگری شاخصها و استانداردهای ایران بههر
حال میدانیم که استاندارد با  Guidelineفرق میکند و وقتی ما
استانداردی را در واقع تدوین و مصوبه نهایی میکنیم ،ضرورتش
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این است که در تمام مناطق کشور بتواند در واقع اجرایی بشود
حاال اینکه هم راجع به منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی
همهاش در واقع باید مورد مطالعه قرار بگیرد .اگرچه ممکن است
چالشهایی ما داشته باشیم .مثال فرض کنید که ما امکانات و
تجهیزات آنالیز دستگاهی را در همه جا نداشته باشیم ،وقتی که
استاندارد مصوب میشود باعث شود این امکانات فراهم بشود .ما
یک مقدار چالشهایی در مورد استاندارد آب شرب ،آب آشامیدنی
داریم که در سراسر کشور در واقع بعضی جاها اجرایی نمیشود.
بنابراین نگاه ما باید این باشد که اگر ما یک استاندارد ملی
میخواهیم تعریف کنیم برای منابع آب ،قابلیت اجرا داشته باشد.
احتیاج به بودجه و منابع مالی خاصی دارد که باید صورت بگیرد.
نکته دیگر این است که در تصمیمسازی و سیاستگذاری این
استانداردها ،بههرحال سازمانها و نهادهای مختلف باید
درگیرشان بشوند .مثال فرض کنیم وزارت کشاورزی و وزارتخانهها
و سازمانهای دیگر باید در کنار سازمان محیطزیست قرار بگیرند
و همینطور وزارت نیرو بخش منابع آب آن و این یکپارچگی در
واقع دیده بشود .بهچه دلیل؟ به این دلیل که اگر استاندارد ملی
را ما میخواهیم تدوین و مصوب کنیم تمامی سازمانها باید
مسئولیتهای خودشان را در اجرایی شدن آن بپذیرد .آنچه
سوال شده بود که آیا شاخصهای آب سطحی و زیرزمینی را ما
باید از هم تفکیک بکنیم؟ از دیدگاه خود بنده در واقع اینطوری
نیست .چرا؟ بهدلیل اینکه آبهای سطحی وارد آبهای
زیرزمینی میشوند و برعکس .باید نگاه ویژه به همه آنها داشته
باشیم .در مورد آالیندههای نوظهور که من واژه نوپدید را برای آن
استفاده میکنم .بله باید در واقع این پارامترها دیده بشود ،حتی
سموم ،آفتکشها و بقایای داروها .در ده سال گذشته از نانومواد
بسیار استفاده شده و حاال ممکن است سیستمهای دارویی باشد
که در چارچوب نانو استفاده میشود یا موادی که برای کنترل
آالیندههای منابع آب و فاضالب استفاده میشود که خیلی مهم
است .من یک موردی را هم به همکاران پیشنهاد میکنم که جزء
پارامترهای کیفی منابع آب در استاندارد ببینند میکروپالستیکها
هست و این میکروپالستیکها در همه منابع آب حضور دارند .این
را اصالً در بررسی نگاه ویژهای داشته باشیم ،در آبهای زیرزمینی،
آبهای سطحی ،در دریاچهها و تاالبها حضور دارند و بعد از
آنها استفاده میشود برای مواد غذایی و آب آشامیدنی .همه
اینها اهمیت دارد و با توجه به نقش بسیار منفی که
میکروپالستیکها در سالمت انسانها دارند ،این را هم به آن اضافه
کنیم .نکتهای که برای من خیلی مهمه این است که نهادهای
مختلف علمی باید در کنار این مجموعه قرار بگیرند .اینطوری
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نباشد که ما یک استانداردی را تعریف میکنیم حتی پیشنهاد
میکنم که حاال بعضی جاها مثل کشور امریکا ایالتهای مختلفی
استانداردهای خودشان رو دارند .ما حتی راجع به منابع آب اتفاقاً
پیشنهاد میکنم که براساس مناطق مختلف و حوضههای
آبریزمان اگر ضرورت دارد میتوانیم شاخصها و پارامترهای متنوع
و مختلفی را در آنها ببینیم .بههرحال باید در این سیستم در
کنار هم باشیم ،در کنار برنامه آمایش سرزمین و توسعه پایدار.
من به یک نکته دیگری اشاره میکنم و آن هم بحث SDG
) (Sustainable Development Goalهست که متاسفانه کشور ما
علیرغم اینکه ما تا سال  2030باید نتایج بسیار مثبتی روی
اهداف مختلفمان داشته باشیم .بهدالیلی  SDGدارد کنار گذاشته
میشود نگاه ما باید به بخش منابع آب و تأثیرش بر سالمت انسان
و حتی از نقطهنظر اقتصادی و مسائل دیگر باشد .بنابراین این نکته
ویژه را هم به دوستان اشاره میکنم که اگر عالقمند باشند روی
این goalها توجه ویژه بشود .فعال صحبتهایم را جمع میکنم و
اگر سوالی باشد در خدمتتان خواهم بود.

دکتر مریدی:
با عرض سالم خدمت دوستان و همکاران گرامی .بنده خیلی وقت
دوستان را نمیگیرم .فقط یک گزارش کار خدمت دوستان بگویم
در رابطه با موضوعات مطرح شده و گزارشاتی که برخی همکاران
خدمت شما دادند .از یک سال و نیم گذشته با توجه به چالشها
و مشکالتی که در رابطه با موضوعات تخلیه فاضالب به محیط
داشتیم و همچنین شرایط کیفیت رودخانهها و منابع آب سطحی
و زیرزمینی به این نتیجه رسیدیم که استانداردی که تدوین شده
علیرغم نقاط قوتی که دارد ،االن کمکم داریم نزدیک میشویم
به دورهای که بد نیست با توجه به چالشها و مشکالتی که
شناسایی شده ،بازنگریای در رابطه با آن داشته باشیم .مصداقها
و مثالهایی را خدمت شما عرض میکنم که بعد شنونده باشیم و
راهنماییهایی که دوستان عزیز خواهد کرد که انشااهلل یک نقشه
راهی باشد که ما بتوانیم این پروژه پژوهشیای که با دانشگاه شیراز
تعریف شده بهنحو احسنت با آقای دکتر طالب بیدختی و
همکارانشان به نتیجه برسانیم .چند نمونه از مصادیق و مثالها را
خدمت شما عرض میکنم .اولینش مطالعاتی بود که ما در
رودخانه جاجرود انجام دادیم در رابطه با وضعیت کیفی رودخانه،
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شناسایی منابع آالینده .آنجا به این جمعبندی رسیدیم که با
توجه به وضعیت کیفیت رودخانه و استانداردهای موجود شرایط
در رودخانه ،شرایط نسبتا معمول و متوسطی است .ولی وقتی به
مخزن پاییندست رجوع میکنیم ،سد لتیان و ماملو ،آنجا متوجه
میشویم که شرایط حادی هست و وضعیت آنها که بعدا مورد
استفاده آب شرب تهران قرار میگیرد ،شرایط مناسبی ندارد .این
موضوع بحث اول بود که مطرح شد در رابطه با استاندارد که جزو
فرمایشات آقای دکتر تجریشی هم بود و ما در رابطه با غلظت باید
توجه کرده و بررسیهای الزم را داشته باشیم و در استانداردمان
به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم .شاید طبق استاندارد مقدار
فسفر شرایط کیفی مناسبی در رودخانه داشته باشد و مشکلی
ایجاد نکند ولی بهصورت تجمعی میتواند این آالیندهها در مخازن
سدها در یکدوره یکساله با توجه به الیهبندیها باعث
چالشهایی در رابطه با کیفیت آب شود ،خصوصا در رابطه با
مسئله تغذیهگرایی .این یک موضوع مهم بود که در واقع در
چندین جای مختلف با آن برخورد کردیم و این بحث به ذهن
میرسد که در رابطه با بار آلودگی الزم است که بررسی بیشتری
داشته باشیم.
موضوع بعدی که در فرمایشات خانم دکتر ناصری هم بود ،ما
یکسری آالیندههای نوظهور داریم که الزم است کمکم نسبت به
این موضوعات توجه بیشتری داشته باشیم .نمیخواهم بگویم یک
تقلیدی از کشورهای پیشرفته در این زمینه داشته باشیم و
بالفاصله این موارد را وارد استانداردهامان کنیم و تبدیل بشود به
یک موضوعی که ما خودمان در اجرایش دچار مشکل شویم ،چه
از بعد پایش و چه از بعد مدیریت آن .ولی به این نتیجه رسیدیم
که کمکم جایگاهی هست که به این موضوعات بیشتر توجه کنیم
و در واقع آالیندههای نوظهور و آالیندههایی که قبال کمتر مورد
توجه قرارگرفته را وارد استاندارد کنیم یا حداقل توصیههایی در
موردش داشته باشیم تا مورد توجه قرار بگیرد تا به مرور پله و
جایگاهی بشود در اطالعات و بررسیها تا در بازنگریهای بعدی
دادهها و اطالعات الزم جمعآوری شده و وجود داشته باشد .نکته
دیگری که در بررسیها به آن رسیدیم و چند مورد چالشهایی
هم داشتیم در مواردی مثل دریاچه ارومیه و امثال آن ،که در
رابطه با استاندارد محیط پذیرنده کمتر به آن توجه شده ،هرچند
که ما بهعنوان تبصره ،استاندارد داریم که در رابطه با برخی از
متغیرهای کیفی به ما مجوز داده که اگر محیط پذیرنده ،متغیر
کیفی بیش از مقدار متغیر در فاضالب بود ،برخی مجوزها را برای
تخلیه داده و این موضوع هم الزم هست بازنگریهایی انجام بشود.
ما اگر جاهایی میتوانیم با هزینههای کمتر برای صنایع بحث
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فاضالب را مدیریت کنیم و یکسری تخفیفهایی در برخی موارد
داشته باشیم که ضربه به محیطزیست نزند و دچار مخاطره نکند
آنها ،یک سری مالحظات و تبصرههایی داشته باشیم با توجه به
مسائل و مشکالتی که طی این چند سال با آنها درگیر بودیم.
موضوع بعدی که در دستور کار سازمان محیطزیست نیست
ولی الزم است در این بحثها و نشستها طرح مسائل آن انجام
شود و بعدا در مورد آن بررسی شود ،بحث استفاده مجدد از
فاضالب بهخصوص در بخش کشاورزی است .این موضوع یک
موضوعی است که مغفول مانده .چون کاربری آب برای کشاورزی
هست ،معموال باید جهاد کشاورزی استانداردها را تعیین کند و
بگوید که محصوالت با چه مشخصاتی میتوانند با پساب کشت
بشوند و مورد استفاده قرار بگیرند .اینها در واقع موارد مهمی
هست که باید مورد توجه قرار بگیرد در رابطه با استفاده مجدد از
پساب و فاضالب.
بحث دیگری که کمتر موردتوجه قرارگرفته بحث تاالبها
است .در رابطه با تاالبها شاید الزم باشد بر روی یکسری
متغیرهای کیفی حساسیت بیشتری نشان دهیم و آنجا برای
برخی متغیرهای کیفی آستانه کمتری درنظر گرفته بشود ،چون
در تاالب باید بیشتر به بحث بار آلودگی توجه داشته باشیم تا
غلظت .مجموعهای از این علل و عوامل باید در این طرح پژوهشی
و گزارش دانشگاه شیراز درنظر گرفته شود.

مهندس فتحی:
عرض سالم و احترام دارم خدمت همه دوستان و همکاران و
اساتید محترمی که در جلسه حضور دارند .خیلی متشکرم از شما
که زحمت کشیدید برای برگزاری این جلسه .در بحث قوانین و
مقررات به استناد ماده  46قانون توزیع عادالنه آب با صراحت
اعالم کرده آلودگی آب ممنوع است و مسئولیت جلوگیری از
آلودگی آب برعهده سازمان حفاظت محیطزیست است و
آییننامهای براساس همین ماده با عنوان آییننامه جلوگیری از
آلودگی آب به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده .در این
آییننامه در ماده  3اشاره دارد که سازمان نسبت به بررسی و
شناسایی کیفیت آبهای ایران باید اقدام بکند و در ماده  4و 5
این آییننامه اشاره شده به صراحت ،به تدوین استانداردهای
مربوط به آلودگی آب و در واقع ذکر قوانین و مقررات مرتبط با
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این استانداردها ،با توجه به توضیحاتی که دکتر هاشمی دادند که
ما در ارتباط با شاخص و استاندارد بهچه صورت عمل کردیم .یک
توضیح خیلی کوتاهی دارم خدمت عزیزان که ما برای تدوین این
شاخص و کیفیت اقدام کردیم .در واقع جمعآوری تمامی اطالعات
کیفیت آبی که در کشور وجود داشت در مجموعه وزارت نیرو و
هم پایشهایی که در سازمان حفاظت محیطزیست انجام شده
بود و این اطالعات را بهصورت یک بانک اطالعات ما جمعآوری
کردیم .در مرحله بعد با همان روشها و ساختاری که آقای دکتر
هاشمی توضیحاتشان را ارائه کردند ما شاخصهای کیفیت آب
را پیشنهاد دادیم و به استناد ماده  5آییننامه جلوگیری از آلودگی
آب و بهخصوص ماده  6که اعالم میکنند طبقهبندی منابع آب
سطحی و زیرزمینی و دریاچهها و آبهای ساحلی بایس توسط
سازمان حفاظت محیطزیست با همکاری بقیه دستگاهها تهیه و
به اجرا در بیاید ،به این شاخصها رسیدیم که برمبنای این
شاخصها ما میتوانیم منابع آب را در محل منبع بعد از انجام
نمونهبرداری و سنجش طبقهبندی بکنیم و بر مبنای این
طبقهبندی میتوانیم پهنهبندی کیفیت منابع آب را در مسیر
رودخانهها و یا در محدوده آبخوانها انجام بدهیم .این خالصهای
بود از آنچه که انجام شده و اقای دکتر بیدختی و همکارانشان
دارند زحمت میکشند برای بهروز کردن و تصویب مجدد این
استاندارد و شاخصهای کیفیت آب .بهخاطر اینکه استاندارد
کیفیت آبی که تدوین و مصوبه هیئت وزیران شد ،در این
استاندارد آمده که این پیشنویس برای مدت دو سال بهصورت
آزمایشی اجرا خواهد شد و بعد از دو سال با توجه به مسائل و
مشکالت و نکاتی که احتماالً در اجرا ما خواهیم داشت نسبت به
بازنگری این استانداردها اقدام میکنیم .در حالحاضر ما هر آنچه
که از بازخورد اجرای این استانداردها هم در حوزه سازمان حفاظت
محیطزیست و ادارات استانی ما که پایشهایی را بهصورت فصلی
بر روی رودخانهها و منابع آب انجام میدهند و بهصورت پراکنده
روی آبهای زیرزمینی پایشها درحال انجام است ،به اضافه همه
آنچه که کارشناسان و خبرگان در استفاده از این استاندارد نکات
و پیشنهادهایی داشتند را جمعآوری کردیم بهعنوان بخشی از
اطالعات اجرایی این استاندارد در اختیار آقای دکتر و همکارانشان
قراردادیم .پرسشنامههایی را که دوستان تهیه کردند را به
کارشناسان صاحبنظر ارسال کردیم و بعد از اینکه پاسخها را
دریافت کردند اساتید ما بتوانند نسبت به تهیه نسخه بازنگری
شده اقدام کنند .امیدواریم تا پایان سال جاری اینکار انجام بشود.
یک اشارهای روی آالیندههای نوظهور شد .ما هم متوجه این
موضوع هستیم که طبیعتاً هر سال آالیندههای شیمیایی مختلف
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از طریق فعالیتهای صنعتی و یا کشاورزی به منابع پذیرنده ما
وارد میشود ،طبیعتا باید مورد توجه قرار بگیرد .اما ما در حوزه
سازمان حفاظت محیطزیست روی این آالیندههای نوظهور
تصورمان این است که باید در استانداردهای تخلیه فاضالب اینها
دیده شوند .چرا که آن چیزی که سازمان حفاظت محیطزیست
براساس قوانین و مقررات عمل میکند خروجی فاضالبهای
تصفیه شده است که به منابع پذیرنده وارد شده و مورد پایش قرار
میگیرد و هر آنچه که براساس استاندارد باالتر از حد استاندارد
قرار بگیرد بهعنوان آلودگی قلمداد میشود .بنابراین آالیندههای
نوظهور را باید در چارچوب استاندارد تحقیق فاضالب پیشبینی
کنیم و امیدوار هستیم که در برنامههایی که سازمان برای بازنگری
این استانداردها دارد بتوانیم از نظرات اساتید استفاده بکنیم .اگر
شاخصها و پارامترهای را تصور میکنند در ایران هم ممکن است
جزو آالیندههایی باشد که تا بهحال در استانداردها دیده نشده و
میتواند در نسخه بازنگری شده موردتوجه قرار بگیرد به ما
اطالعرسانی کنند که بتوانیم در بازنگری که درحال انجام است
مورد استفاده قرار بدهیم .من عرض خاص دیگری ندارم.
دکتر هاشمی:
عرض سالم خدمت دوستان .در مورد آالیندههای نوپدید که
تعریفشان در استانداردها آمده برنامههای روزانه پایش قرار ندارند
و اثرات و سرنوشت آنها در محیط شناخته شده نیست.
درخصوص میکروپالستیکها خود من  ۸پروژه را انجام دادم .هیچ
استانداردی برای نمونهبرداری ،آنالیز و تحلیل آن وجود ندارد و
حتی اثر آنها روی انسان و محیطزیست بهدرستی شناخته شده
نیست .اخیرا در گزارش  WHOاظهار نگرانی در مورد اثرات اینها
کرده واظهار کرده بود شواهدی در مورد اثرات منفی اینها در
حالحاضر در اختیار نداریم .اگر قرار باشد در استاندارد بگنجد و
حاال هر آالینده و مادهای که بخواهیم اضافه کنیم باید توجه داشته
باشیم که در ابتدا برای آن ماده روشهای نمونهبرداری و سنجش
و حدود مجاز را بتوانیم تعیین بکنیم و قابلیت تحلیل آن نتایج را
داشته باشیم .مواردی مثل میکروپالستیکها توصیه شده مورد
سنجش قرار بگیرند تا زمانی که این اطالعات فراهم بشوند.
دکتر کریمی جشنی:
سالم دارم خدمت همه حضار محترم .قبل از اینکه به این سوال
بپردازیم دوست دارم چند ثانیهای وقت را بگیرم و روشنگری کنم.
برخی مواردی که مطرح شد به استاندارد و ضوابط تخلیه فاضالب
به محیطهای پذیرنده مربوط میشود .ما باید تفاوت قائل شویم
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در واقع چند تا از پارامترها باالتر از حدود استاندارد هستند.
استاندارد به ما نمیگوید آب شما در چه ردهای قرار گرفته و آنچه
در شاخص است به ما نمیگوید این آب آلوده است یا نه .میتوانیم
حدس بزنیم و گمان داشته باشیم که آب چقدر آلوده است یا نه،
اما بهصورت مستند در بحث شاخص نمیتوان گفت آب آلوده
است یا نه .هدفمان در ارتباط با طبقهبندی آب نهایتا برنامهریزی
بهمنظور ارتقای کیفیت منابع آب است؛ استاندارد در واقع بررسی
که انجام میدهد بهمنظور جلوگیری ،پیشگیری ،کاهش یا حذف
و مقابله با آلودگیها است.

بین استاندارد تخلیه فاضالب به محیطهای پذیرنده ،شاخص
کیفی آب و استاندارد کیفیت آب .این سه مبحث جداگانه است.
شاخص کیفی در حقیقت طبقهبندی کیفیت آب هست که مطرح
میکند این آب سالم هست؟ خوب هست؟ کیفیتش چطور هست
و در چه سطحی است؟ استاندارد کیفیت آب ،مناسب بودن آب
را برای کاربریهای متفاوت بررسی میکند .مواردی که دوستان
مطرح میکنند در خصوص استاندارد تخلیه فاضالب به محیطهای
پذیرنده است که آن خودش بحث جداگانهای است و استاندارد
جداگانهای دارد که در یک مقطعی هم بازنگری شده .حاال بهخاطر
مسائلی که بوده و ابالغ نشده و امیدواریم مجدداً بازنگری تکمیل
شده و آن هم ابالغ بشود .این مطلب که میخواستم تفاوت قائل
شویم چون یکسری سواالت دارد به این سمت میرود که ربطی
به شاخص استاندارد ندارد .در خصوص آالیندههای نوظهور آقای
دکتر هاشمی توضیح فرمودند .یکی از مشکالت اساسی که در این
زمینه است بحث اندازهگیری این آالیندههای نوظهور است.
بررسیهایی که ما کردیم مثال آالیندههای نوظهوری بهعنوان مثال
آنتیبیوتیکها و داروهای هورمونی یا میکروپالستیکها،
اندازهگیری آنها در سطح استانها نیست یا خیلی سخت و
گرانقیمت است و چیزی هست که بهراحتی نمیتوانیم آن را وارد
شاخص و استاندارد کنیم .شاید باید توجه کنید که این مسئله
اجرایی شدن دچار مشکل میشود اما درخصوص استفاده از
فاضالب در فعالیتهای کشاورزی در جاهایی که ما با کمبود آب
مواجه هستیم و مراکز جمعیتی یا صنعتی وجود دارد که
تصفیهخانه دارند ،تصفیه خانه باید فاضالب را بهحد مناسب برای
تخلیه به محیطزیست چه آبهای سطحی چه آبهای زیرزمینی
و یا استفاده در کشاورزی برساند .بنابراین ما فاضالب را صرفا
بهخاطر کشاورزی تصفیه نمیکنیم و بهخاطر ضررهای
محیطزیستی و بهداشت عمومی انجام میدهیم .حاال آبی که
هست بهجای اینکه دور بریزیم میتوانیم برای کشاورزی و صنعت
استفاده کنیم.

خانم دکتر ناصری:
آقای دکتر حکمتزاده دو تا سوال پرسیده و توضیحاتی راجع به
آن دادند .حقیقتش یکی از سواالتشان این بود که فلزات سنگین
در منابع آب و میکروپالستیکها اصالً سنجش شده؟ این را
خدمت شما دوستان عزیز بگویم که من خودم به شخصه از حدد
 30سال پیش در استان خراسان جنوبی روی کروم کار کردم و
دیدم که منابع آب زیرزمینی این مشکل را دارد .آقای مهندس
واقفی هم میدانند که در سالهای اخیر روی آرسنیک و بقیه
فلزات سنگین هم کار شده و عمدتاً هم بیشتر بهصورت طبیعی
است .اینطوری نیست که از سیستمهای صنعتی وارد شده باشد.
بیشتر نقش اصلی را خود معادنی که در خاک داریم آبهای
زیرزمینی به این ترتیب آلوده شدند .بنابراین فلزات سنگین نقش
اصلی را دارد و حتما باید در استاندارد بیاید .در رابطه با
میکروپالستیکها که من پیشنهاد کردم به این دلیل است که با
توجه به عوارض بسیار منفی که نه فقط روی خود کیفیت آب
دارد بلکه آبزیان و ماهیهایی که آنجا هستند و کسانی که از این
مواد غذایی دارند استفاده میکنند همین میکروپالستیکها وارد
بدنشان میشود .میتواند وارد منابع آب شرب شود .بنابراین من
همچنان پیشنهاد میکنم که این را نگاه ویژهای داشته باشیم.

مهندس فتحی:
میخواستم یک توضیح کوتاهی را عرض کنم در ارتباط با شاخص
کیفیت آب و کاربردی که به لحاظ قانونی برای ما دارد این هست
که شاخص کیفیت آب به ما نمیگوید که این آب آلوده است یا
نه ،بلکه طبقهبندی میکنند که این آب در چه محدوده کیفی
قرار گرفته .در محدوده خیلی خوبه یا خیلی بده یا متوسط یا
نسبتا خوب یا نسبتا بد .اما استاندارد میگوید این آب آلوده است.
در چه پارامترهایی چقدر باالتر از حدود استاندارد است یا چقدر
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مهندس واقفی
بسم اهلل الرحمن الرحیم .کاش همکاران در سازمان مدیریت منابع
آب حضور داشتند چون بحث خیلی زیادی بهخصوص در مورد
استاندارد داشتند و نظرات خودشان را طی نامهای اعالم کردند به
سازمان استاندارد ،ولی نمیدانم بهجایی رسیده و یا نه .بحث
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اینجا است که در کشورهای دیگر دنیا هم که بیشتر با طبقهبندی
کیفی مواجه هستیم و در طبقهبندی کیفی ذکر میشود که این
آب با این مشخصات که االن وجود دارد (که از شاخصها بهدست
میآید البته) در طبقهبندی کیفی کجا قرار میگیرد و ضمناً ما
کجا میتوانیم از این آب استفاده کنیم .بهعنوان مثال اگر
خواستیم برای شرب استفاده بکنیم چه سیستمهای تصفیه نیاز
دارد که بشود این را به آب شرب تبدیل کرد .در استاندارد کیفیت
که برای بحث آب شرب بهخصوص تهیه شده بود برای استاندارد
کیفیت منابع آب خیلی از موارد سختگیرانه بود .البته ما که
خوشحال میشویم که سازمان مدیریت منابع آب چنین آبی با
چنین مشخصاتی در اختیار شرکتهای آب و فاضالب بگذارد .ما
با هزینههای بسیار بسیار کم میتوانیم این آب را تصفیه کنیم و
در اختیار مردم قرار بدهیم .در صورتیکه اکثر جاها چنین آبی در
اختیار ما قرار نمیگیرد و ما مجبور هستیم که با هزینهای به
مراتب بیشتر و گزافتر اینکار را انجام بدهیم .بهخصوص در جایی
که با آب شور مواجه هستیم از سیستمهای پیشرفته باید استفاده
کنیم و مثال در جاییکه با مشکالت فلزات سنگین هم مواجه
است .برای همین اگر این تبدیل به استاندارد شود استاندارد
الزماالجراست و بههرحال اگر در منبع آبی آب با چنین کیفیتی
وجود داشته باشه قاعدتاً سیستم قضایی کشور می تواند ورود بکند
و افراد را جریمه و یا مواخذه کند .اما بحث طبقهبندی کیفیت
متفاوت است .بنابراین من خیلی به استاندارد نمیپردازم و از
استاندارد خارج میشوم .انشااهلل همکاران ما درسازمان مدیریت
منابع آب بیشتر به این قضیه خواهند پرداخت .برمیگردم به
شاخص ،شاخص کیفی آبی که تهیه شد و زحمت زیادی کشیده
شد که سعی شده از شاخصهای بینالمللی هم استفاده بشود
بهنظرم میرسید که االن با توجه به اینکه یک دوره این شاخصها
مورد استفاده قرار گرفته و در پایشها استفاده شده ،نیاز به
بازنگری دارد .البته آقای دکتر هاشمی در صحبتهایشان اشاراتی
کردند مبنی بر اینکه این بازنگری شده ،مواردش در سال .۹۹
من اطالعی از آن ندارم .حتی همکاران دانشگاه شیراز هم اعالم
کردند که در طی یک طرح ،نظرسنجی کردند که بنده در جریان
این نیستم ولی بههرحال امیدوارم این بازنگری انجام شده باشد.
تا جاییکه میدانم این شاخص دو بخش داشت ،در خصوص
آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی .واقعا هم باید جدا باشد
بهخاطر اینکه یک سری پارامترها در آبهای زیرزمینی
موضوعیت ندارد .مثالً شاخص  BODو  CODخیلی در منابع آب
زیرزمینی موردی ندارد .اما در منابع آب سطحی شاخص ،DO
شاخص کدورت و شاخصهای  BODو  CODشاخصهای بسیار
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مهم و تأثیرگذاری هستند .در منابع آب زیرزمینی شاخصهایی
مثل یونها و یا فلزات سنگینی که خانم دکتر مطرح کردند ،بعضی
از مواردی که بهعنوان شاخصهای سمی ذکر شده بهنظر من
خیلی ضرورتی ندارد بهعنوان شاخص سمی بیاید ،مثل آهن و
منگنز .میشود اینها را هم در همان شاخصهای عمومی قرار
داد .البته ما در مجموعه شرکتهای آب و فاضالب یک شاخص
دیگری را که شاخص کانادایی بود برگرفته از  WHOبیشتر
استفاده کردیم که تحت عنوان شاخص  DWQIاست که خود آن
به دو بخش تقسیم میشود AWQI .بحث مقبولیت است و
 HWQIمبنای سالمتی هست .این شاخصها را بیشتر برای بخش
آب شرب پسندیدم ،بهخاطر اینکه خیلی در این بخش کاربرد
دارد .با آمار و اطالعاتی که ما داریم و عدد و رقمهایی که بهدست
آوردیم نشان میدهد که بیشتر کاربرد دارد و بیشتر ما را راهنمایی
میکند که با چه وضعیتی روبرو هستیم ،هم در منابع آب و هم
در منابعی که قرار است که تصفیه شده و در اختیار شبکههای
توزیع آب قرار بگیرد .برمیگردم یک اشاره به بخش اول صحبت
میکنم .استاندارد در مورد تخلیه فاضالبها به آبهای پذیرنده
بسیار اهمیت دارد و بسیار مهم هستند و حتماً باید باشد ،که البته
اینهم بهنظر میآید که نیاز به بازنگری دارد .ولی در مورد کیفیت
منابع آب وقتی کلی داریم صحبت میکنیم بهنظر من خیلی
استفاده از کلمه استاندارد ضرورتی ندارد .اگر سوالی بود در
خدمتم.
خانم دکتر ناصری:
در منابع آب به غیر از آبهای سطحی و زیرزمینی ،تاالبها و
دریاچهها باید بهصورت ویژه مدنظر قرار بگیرد و خواهشم این
است که دریای خزر و خلیج فارس را فراموش نکنیم .ما باید دریای
خزر و خلیج فارس را جزو منابع خودمان ببینیم ،چرا چون مجبور
میشویم از آنها استفاده و سعی کنیم که بهخصوص دریای خزر
را همچنان با همان برنامه که قبال داشتیم چندین سال پیش،
حفاظت کنیم و در اختیار بقیه کشورها قرار ندهیم.

دکتر تجریشی:
ببینید این سوال دو قسمت هست .یک قسمت برمیگردد به
اینکه من یک رودخانه دارم و میخواهم آنرا در بازههای مختلف
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که دارد اجرایی میشود که در تصفیهخانه فاضالب سعی میکنیم
با یک روشی که کمترین هزینه را میتواند داشته باشد
میکروپالستیکها را بتوانیم خارج کنیم .میکروپالستیکها
زمینههای مختلف و سایزهای مختلفی دارند .ما سعی میکنیم که
روی همه اینها کار بکنیم و با یک روش خیلی کمهزینه اینها را
حذف کنیم.

طبقهبندی کنم که ببینم وضعیت آن بهچه صورت است ،آن
سیستمی که آقای دکتر هاشمی اشاره کردند به من کمک میکند
بفهمم این بازه چگونه تغییر می کند و تواناییهای خاص خودش
رو دارد .مطمئنا ضعفهایی هم دارد .یک وقت هست من
کارخانهای دارم که میخواهد پسابش را وارد رودخانه بکند.
میخواهم بدانم با چه کیفیتی میتواند وارد رودخانه بکند .یک
وقت هست من آب را برای استفادههای سودمند میخواهم
برداشت کنم .می خواهم بدانم این آب باید چه کیفیتی داشته
باشد .همانطور که عزیزان در شرکت آب و فاضالب اشاره کردند،
وقتی استاندارد میشود ،استاندارد دیگر جنبه قانون هست،
پیگیری حقوقی و جریمه و عوارض دارد .بنابراین من فکر میکنم
در ارائهها اینها با هم مخلوط شد .بعضی از اوقات است که
میخواهم تحلیلی انجام بدهم .یعنی مثال می خواهم ببینم
وضعیت آالیندگی سد لتیان که به این شکل است علتش چی
است؟ چه عواملی باعث شدند؟ و هر کدام از اینها باچه اقداماتی
میتوانند چه میزان کاهش پیدا کنند؟

دکتر تجریشی:
یکی از موضوعات مهم بحث کیفیت هست .در خصوص هوا قانون
هوای پاک را داریم .بهنظر میرسد االن قانون آب را دارد وزارت
نیرو بازنگری میکند ولی به لحاظ کیفیت آب یکی از مهمترین
چالشهای ما هست .من انتظار دارم این نشستها تکرار بشود و
انتظار داشتم یک ارزیابی عملکردی از وضعیت آنچه که داریم
بشود .آیا آنچه که داریم مطلوب است؟ آیا استانداردهایمان
کفایت میکند؟ با چه چالشهایی برخورد کردیم؟ و بعد دیگران
با این چالش چگونه برخورد کردند؟ خواهشی که دارم جنابعالی
بتوانید این را ادامه بدهید .یک ارزیابی و آسیبشناسی از وضعیت
موجود داشته باشید .نگاههای متفاوت دوستان را جمعبندی کنیم.
بعد آن چیزی که االن استاندارد و ضوابط جدید هست انشااهلل
بتواند پایه و اساس حداقل  ۱0سال آینده کشور شود .از جنابعالی
و تمام عزیزانی که زحمت کشیدند این جلسه را برگزارکردند
کمال را تشکر دارم.

دکتر کریمی جشنی:
سوالی که آقای دکتر ظهرابی کردند بهنظر من برمیگردد به
استفاده از پساب تصفیه شده در کشاورزی .بهدرستی مطرح شد
در حالحاضر ما محیطهای پذیرندهای که در استاندارد تخلیه
فاضالب داریم سه محیط پذیرنده کشاورزی ،آبهای زیرزمینی و
آبهای سطحی را تعریف کردیم .در بحث کشاورزی بین فعالیتها
تفکیک نکردیم .در برخی از سبزیهایی که با فاضالب در تماس
هستند یا خام خورده میشوند یا آبیاری برای چمنها یا پارکها
قاعدتا حساسیت بیشتر هست .مرحله دوم میشود درختان میوه
و سایر فعالیتهای زراعی و مرحله سوم مثال درختان غیرمثمر
خارج از شهر که در دسترس عموم قرار ندارند .در خیلی از کشورها
این فعالیتهای کشاورزی به  5بخش هم تقسیمبندی شدهاند .در
بازنگری ده سال پیش به سه دسته تقسیم شد که بشود به
نگرانیهای مطرح شده رسیدگی کرد .انشااهلل اگر آن بازنگری
تکمیل بشود و در اختیار قرارگیرد بهتر خواهد شد و مشکالت
برطرف میشود.

دکتر هاشمی:
امیدوارم این مسیر تدوین بازنگری شاخص به زودی به انجام
برسد .دوستان اگر سوالی دارند می توانند از طریق ایمیل مطرح
بفرمایند.
دکتر مریدی:
سوالی که عزیزمان پرسیده بودند توصیههایی بود که باید وجود
داشته باشد که من یادداشت کردم در ارتباط با یکپارچه دیدن
بحث تخلیه استاندارد و فاضالب ،استاندارد شاخص کیفیت آب و
شاخص کیفیت منابع آب کامال صحیح است که نکات مهمی
هستند باید دیده شوند .دو موضوع را خدمت شما عرض کنم،
یکی بحث تاالر گفتگویی هست که ما انشاءاهلل راهاندازیش

خانم دکتر ناصری:
در رابطه با میکروپالستیکها سیستمهای آنالیز دستگاهی خیلی
گران قیمت است .ما از سال گذشته اتفاقاً داریم روی کیتهای
خاصی کار میکنیم که بتوانیم با انرژی کمتر و هم با قیمت
کمتری انجام بدهیم .یک پروژهای هم در خدمت دوستان هستیم
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میکنیم و من از شما خواهش میکنم از طریق شما آقای دکتر
طالب بیدختی این اطالعرسانی بین همکاران و دوستانی که در
این نشست بودند و احیانا عزیزانی که ما را همراهی نکردند ولی
دلسوز این موضوع هستند آدرسش را من خدمت شما میفرستم.
تاالر آماده هست و خیلی از این نکاتی که امروز دوستان گفتند را
آنجا به اشتراک بگذارند تا ما بتوانیم حداکثر استفاده را ببریم.
موضوع دوم هم سامانهای هست که ما تمام پایشهای کشور را
در آن گردآوری میکنیم و بخشهایی که در واقع طبقهبندی
نداشته باشد را میتوانیم با دوستان به اشتراک بگذاریم.
مهندس فتحی:
سوالی که پرسیده بودند در ارتباط با یکپارچه دیدن بحث تخلیه
استاندارد و فاضالب ،استاندارد شاخص کیفیت آب و شاخص
کیفیت منابع آب کامال صحیح است .امیدواریم سواالتی از این
قبیل که مطرح میشوند را بتوانیم به اتفاق جنابعالی و سایر اساتید
در بازنگری نسخهای که در حال انجام داریم بتوانیم آماده کنیم و
تا قبل از پایان عمر دولت فعلی ما همه اینها را به صورت مصوبه
برای اجرا ابالغ میکنیم خیلی ممنون از زحماتی که کشیدید زنده
باشید.
مهندس واقفی:
من هم تشکر میکنم از جنابعالی و همکارانتان که فرصت گفتگو
در این تاالر را فراهم کردید و بهعنوان جمعبندی خدمتتان عرض
کنم که در مجموع پایشهایی که در شرکتهای آب و فاضالب و
سازمانهای آب منطقهای انجام شده ،حجم اطالعات زیادی
هستند که با توجه به این اطالعات امکان آن وجود داشته باشد
که شاخصهایی که دارد تعریف میشود با دقت بیشتری تعریف
بشود و خطای کمتری را ایجاد کند .ممنون از شما و بقیه عزیزان
که در جلسه حضور داشتند.
دکتر کریمی جشنی:
خسته نباشید تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این نشست
حضور پیدا کردند و من خواهشی دارم اگر از بزرگواران کسی است
که پرسشنامه و دعوتنامه مارا دریافت نکرده ما چون به تعداد
بسیار زیادی فرستادیم ،اگر کسی دریافت نکرده و عالقه دارد که
نقطه نظراتش را به ما بگوید ما استقبال میکنیم و هنوز چیزی
بسته نشده .خواهش میکنم با من یا آقای دکتر بیدختی تماس
گرفته شود .ما پرسشنامه و فایل استاندارد کیفیت موجود را با
ایمیل خدمتشان ارسال میکنیم .خیلی ممنون و خدا نگهدار شما.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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پایان نامه برتر
رتبه اول ششمین دوره مسابقه پایاننامه برتر سال  1400در مقطع کارشناسی ارشد
(برگزار شده توسط انجمن آب و فاضالب ایران)

دانشکده مکانیک ،عمران و معماری
عنوان :حذف کروم از محیطهای آبی با استفاده از زایدات واحدهای پرورش زنبورعسل و پر پرندگان و اصالح آن توسط
پوششهای پلیمری
نگارش :سید علی حسینی
استاد راهنما :دکتر مجید ریاحی سامانی
استاد مشاور :دکتر داود طغرایی
تاریخ :تابستان 1399

امروزه ،فلزات سنگین در اکثر پ سابهای صنعتی یافت می شوند و از
جمله مهمترین آالیندههای محیطزیست بهحساب میآیند .کروم یکی
از این فلزات سنگین است .در این تحقیق ،هدف حذف کروم از محیط
آبی با استتتتهاده از پر پرندگان و زایدات زنبور عستتتص اصتتت شتتتده
بهو سیلهی پو ششهای پلیمری ا ست .در آغاز ،بع ضی از خ صو صیات
جاذب توستتط آنازیز  ،XRDمیکروستتکوا ازکترونی روب تتی گستتیص
میدانی ( ،)FESEMد ستگاه طیف سنجی مادون قرمز ( )FTIRانجام
گرفت .آزمایشهای جذب تو سط جاذبهای منتخب به شکص ناپیو سته
بهو سیله محلولهای آزمای گاهی دارای کروم انجام پذیرفت و شرایط
بهینه جذب در اثر فاکتورهای مختلف  ،pHغلظت اوزیه کروم ،زمان
تماس و مقدار جاذب بر میزان جذب در ستوو متهاوت مورد بررستی
واقع شد و ایزوترمهای جذب ر سم شد .بعد از آن احیا و واجذب انجام
گرفت .در نهایت م تتخص شتتد که در میان کامپوزیت پرها ،باالترین
درصتتد حذف مربوب به کامپوزیت پلیآنیلین و پر شتتترمرد در حضتتور
پلی اتیلن گلیکول ،به مقدار  87/36درصتتتد و در میان کامپوزیتهای
زا یدات زنبور عستتتص ،باالترین درصتتتد حذف مربوب به کامپوز یت
پلیآنیلین و زایدات زنبور ع سص در ح ضور پلی اتیلن گلیکول ،به مقدار
 50/56درصتتد بود .در ادامه این جاذب بهعنوان بهترین جاذب انتخاب
و برای ان جام مرا حص ب عدی آز مایش برگز یده شتتتد .در مرح له ب عد
پارامتر های موثر بر فرآی ند جذب برای کامپوز یت پلیآنیلین و پر
شتتتترمرد در حضتتتور پلی اتیلن گلیکص ،حاکی از آن بود که برای این
کامپوزیت ،باالترین درصتتد جذب زمانی بهدستتت آمد که  pHبرابر ،6
زمان تماس در حد  120دقیقه و مقدار جاذب  8گرم در زیتر و غلظت
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اوز یه کروم  100 ppmبود .به ع بارت دیگر با  pHدر م حدوده ،6
افزایش ز مان ت ماس و افزایش م قدار جاذب و افزایش غل ظت اوز یه
کروم ،در صد جذب افزایش دا شت .وزی بهینهترین در صد حذف زمانی
بهدستتتت آمد که  pHبرابر  ،6زمان تماس در حد  30دقیقه و مقدار
جاذب  2گرم در زیتر و غلظت اوزیه کروم  100 ppmبود .نتایج حاصص
از رستتتم همدماهای جذب نیز ن تتتان داد که معادزه فروندزیه بهعلت
باالتر بودن میزان  R2برازش بهتری نسبت به النگمویرداشت .همچنین
پارامترهای موثر بر فرآیند جذب برای کامپوزیت پلیآنیلین و زایدات
زنبور ع سص در ح ضور پلی اتیلن گلیکص ،حاکی از آن بود که برای این
کامپوزیت ،باالترین درصتتد جذب زمانی بهدستتت آمد که  pHبرابر ،2
زمان تماس در حد  120دقیقه و مقدار جاذب  8گرم در زیتر و غلظت
اوزیه کروم  100 ppmبود .بهعبارت دیگر با کاهش  ،pHافزایش زمان
تماس و افزایش مقدار جاذب و افزایش غلظت اوزیه کروم ،درصد جذب
افزایش داشت ،وزی بهینهترین درصد حذف زمانی بهدست آمد که pH
برابر  ،2زمان تماس در حد  30دقیقه و مقدار جاذب  2گرم در زیتر و
غلظت اوزیه کروم  100 ppmبود .نتایج حاصتتتص از رستتتم همدماهای
جذب نیز ن تتان داد که معادزه فروندزیه بهعلت باالتر بودن میزان R2
برازش بهتری ن سبت به النگمویر دا شت .در نهایت نتایج بهد ست آمده
از احیا و واجذب بیان دا شت که جاذب قابلیت جذب بهطور پیو سته را
دارد و احیا و بازیابی انجام گرفته است.
کلمات کلیدی :جذب کروم ،کامپوزیت ،پر شتتتترمرد ،زایدات زنبور
عسص ،ایزوترم ،جذب سوحی
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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 :بررسی جذب و تجزیه میکرو/نانوپالستیکها در پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب توسط بیوچار حاصل از لجن
نگارندگان :دکتر مهتاب باغبان ،1الهام گودینی

2

 -1دکتری تخصصی نانوفناوری ،مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضالب ،شرکت آب و فاضالب استان تهران
 -2دانشجوی دکتری میکروبیولوژی ،کارشناس آزمایشگاه شرکت آب و فاضالب استان تهران

تاریخ :اسفند 1400

تصفیه و استخراج میکروپالستیک ها از ماتریکس اصلی آنها
اعمال میشود .روشهای فوق شامل :پراکسیداسیون کاتالیتیک با
استفاده از  NaClO ،H2O2و معرف فنتون ،تخریب آنزیمی ،تصفیه
قلیایی و تصفیه اسیدی است.
تخمین زده میشود که یک تصفیهخانه فاضالب میتواند تا
 1010پارتیکل را در روز از طریق پساب خروجی آزاد کند .اگرچه
ممکن است در بعضی موارد راندمان حذف به  ٪99برسد ،تعداد
زیادی از میکروپالستیکها هنوز از طریق شبکههای تصفیهخانه
در محیطزیست آزاد میشوند که منجر به آلودگی اکوسیستمهای
آبی میشود.
ذرات میکرو/نانوپالستیکی طی فرآیندهای تصفیه فاضالب با
نیروهای برشی مختلفی که ناشی از اختالط یا پمپاژ است روبرو
میشوند که آنها را به ذرات کوچکتر تقسیم کرده و باعث افزایش
تعداد نانوپالستیکهای سمی آزاد شده در آب میشود .فرآیندهای
تصفیه همچنین میتوانند خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
میکرو/نانوپالستیکها را تغییر داده و بر تعامالت بین این ذرات و
سایر آالیندههای موجود در آب تأثیر بگذارند .مواد آلی در فرآیند
لجن فعال نیز میتوانند سطح میکرو/نانوپالستیکها را اکسید
کرده و زبری و تخلخل آنها را افزایش دهند و منجر به افزایش
ده برابری جذب آالینده های مختلف توسط آنها شوند .بسترهای
پالستیکی بهعنوان زیستگاه میکروبی برای میکروارگانیسمهای
آبی درنظر گرفته میشوند که با ایجاد یک بیوفیلم در سطح
میکروپالستیکها آنها را کلونیزه میکنند .بیوفیلمها همچنین
میتوانند ویژگیهای سطحی میکروپالستیکها را با کاهش

مقدمه
ساالنه مقدار زیادی پالستیک وارد محیطهای آبی میشود که
دلیل اصلی آن مدیریت ضعیف ضایعات پالستیکی است.
میکروپالستیکها معموالً به ذرات پالستیکی با اندازه 0/1 µm
تا  5 mmاطالق میشود ،در حالیکه ذرات پالستیکی با اندازه
کمتر از  0/1 µmبهعنوان نانوپالستیک تعریف میشوند.
تصفیهخانههای فاضالب بهعنوان یک مسیر عمده انتشار
میکروپالستیکها به محیطهای آبی مطرح هستند .تقریباً %35
میکروپالستیکها در محیطهای آبی ،الیاف مصنوعی حاصل از
شستشوی پوشاک هستند .تخمین زده میشود که بهازای
شستشوی هر کیلوگرم لباس  124-308میلیگرم میکروفیبر وارد
سیستم فاضالب میشود که معادل با 640000-1500000
میکروفیبر است .میکروپالستیک و نانوپالستیک آالیندههای
خطرناک نوظهوری هستند که به محیطزیست ،موجودات زنده و
سالمت انسان آسیب میرسانند .تصفیهخانههای فاضالب ممکن
است برخی از میکروپالستیکها را بسته به واحدهای تصفیه از
بین ببرند .با اینحال نشان داده شده است که میکروپالستیکها
میتوانند سیستمهای تصفیه فاضالب را دور بزنند ،وارد
محیطهای آبی شده و در نهایت در محیط جمع شوند .تشخیص
میکروپالستیکها در سیستمهای تصفیه فاضالب معموالً شامل
سه مرحله جمعآوری نمونه ،پیش تیمار نمونه و تعیین خصوصیات
میکروپالستیکها است .از آنجا که نمونههای بهدست آمده از
سیستمهای تصفیه فاضالب ممکن است حاوی غلظت باالیی از
مواد آلی یا مواد جامد غیرآلی باشند ،روشهای مختلفی برای
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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هیدروفوبیسیته آنها و افزایش زبری تغییر دهند .از اینرو جذب
آالیندههایی مانند  DDTsو  PAHsتسهیل میشود و گسترش
آالیندهها را در محیط افزایش میدهد .از سوی دیگر فاضالب
خروجی حاوی جوامع میکروبی خاصی است که می تواند شامل
پاتوژنهای انسانی بالقوه و ژنهای مقاوم به آنتیبیوتیک باشد .اگر
میکروپالستیک و پاتوژنهای بالقوه بهطور همزمان آزاد شوند،
ذرات میکروپالستیک ممکن است یک جایگاه اکولوژیک برای
پاتوژنهای مشتق شده از فاضالب فراهم کنند .از سوی دیگر ذرات
پالستیکی میتوانند بهعنوان بسترهای محافظ باکتریها عمل
کنند که می توانند در برابر فرآیند گندزدایی فاضالب با استفاده
از ازن ،تابش اشعه ماورا بنفش یا کلرزنی مقاومت کنند.
بهدلیل مخاطرات ذکرشده در باال ،یک روش نهایی برای
محدود کردن تعامالت بین میکروپالستیکها و سیستمهای
تصفیه ،کاهش تعداد این ذرات و تخریب آنها با استفاده از
روشهای کارامد و با صرفه اقتصادی است .بیوچار یک ماده جامد
غنی از کربن است که توسط فرآیند پیرولیز بیوماس تحت شرایط
اکسیژن کم یا بدون اکسیژن بهدست میآید و میتواند برای
مصارف کشاورزی و محیطی استفاده شود .بیوچار معموالً با
استفاده از بقایای محصوالت کشاورزی ،بیومس چوب ،بسترهای
حیوانی و لجن حاصل از تصفیهخانههای آب و فاضالب بهعنوان
ماده اولیه تولید میشود.
مدیریت و دفع بهداشتی لجن حاصل از تصفیهخانههای آب و
فاضالب مسئلهای مهم و حساس است .از اینرو یافتن راهحلی
برای دفع موثر لجن یا ابزاری برای استفاده بهینه از این مواد برای
مقاصد دیگر اهمیت دارد .از آنجایی که بیوچار بهعنوان یک
جاذب قوی بهعنوان راهحلی در فرآیند پاکسازی بسیاری از
آالیندههای محیطی پدیدار شده است ،بهنظر می رسد تبدیل لجن
به بیوچار یک استراتژی جذاب در حذف کارامد آالیندهها و نیز
مدیریت لجن تولید شده باشد .همچنین فرآیند پیرولیز لجن
سبب حذف آالینده های آلی و پاتوژنها و نیز کاهش حجم لجن
میشود.
تالشهای تحقیقاتی قابلتوجهی در زمینه جاذبهای بر پایه
بیوچار برای حذف آالیندههای آبی انجام شده است که میتواند
اثرات سودمندی برای کنترل آلودگی منابع آبی اعمال کند .بیوچار
بهدلیل در دسترس بودن گسترده مواد اولیه خام ،ارزان قیمت
بودن و ویژگیهای سطحی مطلوب فیزیکی /شیمیایی ،پتانسیل
زیادی در جذب آالیندههای آب به نمایش گذاشته است .برای
تولید بیوچارهای با کیفیت باال ،پیرولیز آهسته اغلب بهعنوان
عملیترین فرآیند تولید درنظر گرفته میشود .مطالعات نشان داده
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است که مواد اولیه بهطور قابلتوجهی بر خصوصیات
فیزیکوشیمیایی و ظرفیت جذب آالیندهها توسط بیوچار تأثیر
میگذارد .بنابراین ،انتخاب ماده اولیه مناسب برای تولید بیوچار
کارآمد بسیار مهم است .ترکیب فیزیکی و شیمیایی پیچیده و
ناهمگن بیوچار یک بستر عالی برای حذف آالیندهها از طریق
فرآیند جذب ایجاد می کند.
اخیراً توجه گستردهای به اصالح بیوچار با ساختارها و خواص
سطحی جدید بهمنظور افزایش اثربخشی قابلیت تصفیه و مزایای
محیطزیستی معطوف شده است .روشهای تغییر و اصالح بیوچار
را میتوان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد :اصالح شیمیایی،
اصالح فیزیکی ،اشباعشدن با جاذبهای معدنی و اصالح
مغناطیسی.
اخیراً توجه زیادی به تحقیق در زمینه سنتز نانوکامپوزیتهای
برپایه بیوچار برای از بینبردن آالیندههای آبی معطوف شده است.
سنتز یک نانو کامپوزیت برپایه بیوچار روشی برای بهدست آوردن
کامپوزیت جدید و ترکیب مزایای بیوچار با مزایای نانو مواد است.
اخیراً مواد نانوکامپوزیتی برپایه سوبستراهای مختلف برای رفع
آلودگی فاضالبها حتی فاضالب هستهای ساخته شده است .سنتز
نانو کامپوزیتهای برپایه بیوچار میتواند با اهداف حذف آالیندهها
و نیز مدیریت پسماند انجام شود .کامپوزیتهای حاصل معمو ًال
بهدلیل استفاده از نانو مواد ،در عوامل موثر بر حذف آالیندهها از
جمله سطح ویژه ،توزیع اندازه منافذ ،حجم منافذ ،وجود
سایتهای فعال سطحی ،توانایی تخریب کاتالیتیک و قابلیت
جداسازی آسان پیشرفت زیادی داشتهاند .این کامپوزیتها توانایی
زیادی در جذب طیف وسیعی از آالیندهها از محلولهای آبی از
جمله فلزات سنگین ،آالیندههای آلی و سایر آالیندههای غیر آلی
دارند .نانو کامپوزیتهای برپایه بیوچار با مواد مختلف کاتالیتیک
که در سطح بیوچار پراکنده شدهاند ،میتوانند با جذب و تخریب
همزمان ،آالیندههای آلی را از بین ببرند.
ایده پیشنهادی
بررسی پتانسیل استفاده از لجن حاصل از تصفیهخانههای آب و
فاضالب بهعنوان ماده خام اولیه در تهیه بیوچار برای حذف
آالیندههایی نظیر میکروپالستیکها از فاضالب.
روش پیشنهادی
 -1تهیه بیوچار از لجن بهعنوان ماده خام اولیه با استفاده از فرآیند
پیرولیز آهسته تحت شرایط دمای باال ) (600-700°Cو دمای
پایین ) (300-400°Cو ارزیابی و مقایسه کارایی آنها در
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جذب و حذف میکرو /نانوپالستیکها؛
 -2مراحل شناسایی و آنالیز میکروپالستیکها شامل :جمعآوری
نمونههای فاضالب ،استخراج میکروپالستیکها ،شناسایی (با
استفاده از استریومیکروسکوپ ،میکروسکوپ فلورسنسFT- ،
 GC-MS ،IRو یا کروماتوگرافی مایع؛
 -3بهینهسازی شرایط موثر در حذف میکروپالستیکها توسط
بیوچارها نظیر  ،pHدما و  ...؛
 -4اصالح بیوچار توسط نانومواد و استفاده از نانوکامپوزیتهای
برپایه بیوچار برای جذب و حذف همزمان میکروپالستیکها
و مقایسه کارایی آنها با بیوچار خام؛
 -5اصالح بیوچار توسط فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی مختلف
(بهینهسازی) برای افزایش کارایی آنها.
سخن آخر
پالستیکها زمانی بهعنوان "اختراع بزرگ قرن بیستم" مورد
ستایش قرارگرفتند ،اما اکنون آسیب ناشی از مدیریت نادرست
محصوالت پالستیکی بهطور فزایندهای شناخته شده است.
تصفیهخانههای فاضالب بهعنوان یک مسیر عمده برای انتشار
میکروپالستیکها در محیطزیست درنظر گرفته میشوند .بنابراین
نیاز به ایجاد روشهای ارزانقیمت ،سازگار با محیطزیست و
کارآمد برای پاالیش آالیندههای میکرو/نانوپالستیکی وجود دارد.
مطابق با ایده پیشنهاد شده در این طرح ،از لجن حاصل از
تصفیهخانههای آب و فاضالب بهعنوان ماده خام اولیه در تهیه
بیوچار استفاده میشود .به اینترتیب با استفاده از بیوچار بهعنوان
جاذب ،عالوهبر حذف میکرو/نانوپالستیکها ،مدیریت پسماند نیز
صورتگرفته و منابع آالینده محیطزیست به حداقل میرسند .از
سوی دیگر ،برای افزایش عملکرد بیوچار ،اصالح با نانومواد و نیز
اصالح تحت فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی مختلف صورتگرفته
و بهینهسازی انجام میشود .همچنین با استفاده از بیوچار
مهندسی شده جذب و تخریب همزمان میکروپالستیکها از
فاضالب صورت میگیرد .بهعلت قابلیت تهیه جاذبهای بیوچار با
استفاده از مواد اولیه فراوان و ارزان قیمت که بهراحتی نیز در
دسترس هستند ،ایده مناسبی است که از فرآیند جذب برای
حذف آالیندههایی که در غلظتهای کم موجود هستند استفاده
شود .با توجه به ساختار منافذ خوب ،ناحیه سطحی باال و غنای
گروههای عاملی سطح ،کامپوزیتهای بیوچار تهیه شده از لجن
پتانسیل بسیار زیادی بهعنوان جاذب برای حذف آالینده ها دارند.
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اخبار انجمن
اﺧﺒﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  1401ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
 ﺑﺮگزاري ﻧشسﺖ ﻣشتﺮک اﻋضﺎي ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣل ﻣحتﺮم ﺷﺮکﺖ آب ﻣنطقﻪاي قم ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﻣشتﺮک اﻋضﺎي ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮکل پﺪاﻓنﺪ غﯿﺮﻋﺎﻣل اﺳتﺎﻧﺪاري قم ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺳوم ﺷوراي اجﺮاﯾی کنگﺮه ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﻫشتم ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه ()1401/04/05
 ﺑﺮگزاري وﺑﯿنﺎر ﺑﯿسﺖ و چهﺎرم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "ﻣﺪلﺳﺎزي ﺳﯿﻼب و زﻫکشی ﺷهﺮي -اﻫﻤﯿﺖ و روﯾکﺮدﻫﺎ و ﻣقﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﻣﺪل TU-

 FLOWو کﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن" توﺳط دکتﺮ حﺎﻣﺪ توکلی ﻓﺮ و )1401/04/09( Dr. Duncan Kitts
 ﺑﺮگزاري چهﺎرﻣﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي اجﺮاﯾی چهﺎرﻣﯿﻦ کنگﺮه ﻋلوم و ﻣهنﺪﺳی آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان ()1401/04/21
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و چهﺎرم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ()1401/04/29
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره ﻫفتﺎد و ﺷشم ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ (تﯿﺮﻣﺎه )1401
 اﻋﻼم کسب رتﺒﻪ  Aﺑﺎ ﻣﺠﻤوع اﻣتﯿﺎز  ،1304/25توﺳط اﻧﺠﻤﻦ آب و ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان در ارزﯾﺎﺑی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺳﺎل  ،1400توﺳط وزرات
ﻋلوم ،تحقﯿقﺎت و ﻓنﺎوري ()1401/05/01
 اﻋﻼم کسب رتﺒﻪ اﻟف ﺑﺎ ﻣﺠﻤوع اﻣتﯿﺎز  ،857توﺳط ﻧشﺮﯾﻪ ﻋلوم و ﻣهنﺪﺳی آب و ﻓﺎﺿﻼب در ارزﯾﺎﺑی ﺳﺎل  1399توﺳط وزرات ﻋلوم،
تحقﯿقﺎت و ﻓنﺎوري ()1401/05/01
 جلسﻪ ﻧﻤﺎﯾنﺪگﺎن ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه در ﺷﺮکﺖ داﻧش ﺑنﯿﺎن ﺑلنﺪا ()1401/05/03

 ﺑﺮگزاري ﻧشسﺖ ﻣشتﺮک اﻋضﺎي ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه و رﯾﯿس اتﺎق ﺑﺎزرگﺎﻧی اﺳتﺎن قم ()1401/05/03
 ﺑﺮگزاري ﻧهﻤﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه ﺑﺎ حضور اﻋضﺎي کﻤﯿتﻪ تحقﯿقﺎت ﺷﺮکﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب قم ()1401/05/03
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ پنﺠم ﺷوراي اجﺮاي کنگﺮه ()1401/05/03
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺑﯿسﺖ و ﯾکم کﻤﯿتﻪ تخصصی تلفﺎت آب ()1401/05/10
 ﺑﺮگزاري اوﻟﯿﻦ دوره از ﺳﺮي کﺎرگﺎهﻫﺎي تخصصی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "طﺮاحی ﻣقﺪﻣﺎتی تصفﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب" توﺳط آقﺎي دکتﺮ حسﯿﻦ
ﺳﺎﺳﺎﻧی (20و)1401/05/19
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ دﻫم کﻤﯿتﻪ تخصصی کﯿفﯿﺖ آب ()1401/05/25
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ دوازدﻫم کﻤﯿتﻪ تخصصی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آب ()1401/05/25
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و پنﺠم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/05/26
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره ﻫفتﺎد و ﻫفتم ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ (ﻣﺮدادﻣﺎه )1401
 ﺑﺮگزاري دﻫﻤﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖگذاري کنگﺮه در داﻧشگﺎه قم ()1401/06/01
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ پنﺠم ﺷوراي اجﺮاي کنگﺮه ()1401/06/01

 ﺑﺮگزاري وﺑﯿنﺎر ﺑﯿسﺖ و پنﺠم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "کﺎرﺑﺮد ﻣتﺪوﻟوژي ارزش ﺑﺮاي ﺑهﺒود پﺮوژهﻫﺎي ﺑزرگ آب و آﺑفﺎ" توﺳط دکتﺮ کﺎﻣﺮان
اﻣﺎﻣی ()1401/06/09
 ﺑﺮگزاري اوﻟﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ تﺎﺑستﺎﻧی آب و ﻣحﯿطزﯾسﺖ ﺑﺎ ﻣشﺎرکﺖ ﻣوﺳسﻪ تحقﯿقﺎت آب وزارت ﻧﯿﺮو ()1401/06/17-12
 ﺑﺮگزاري دوﻣﯿﻦ دوره از ﺳﺮي کﺎرگﺎهﻫﺎي تخصصی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻋنوان "طﺮاحی پﯿشﺮﻓتﻪ تصفﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب" توﺳط آقﺎي دکتﺮ حسﯿﻦ
ﺳﺎﺳﺎﻧی (24و17و)1401/06/16
 ﺑﺮگزاري ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ جلسﻪ ﺷوراي ﺳﯿﺎﺳﺖ گذاري کنگﺮه در داﻧشگﺎه ﻋلوم پزﺷکی قم ()1401/06/22
 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷشم ﺷوراي اجﺮاي کنگﺮه ()1401/06/22

 ﺑﺮگزاري جلسﻪ ﺷصﺖ و ﺷشم ﻫﯿئﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ()1401/05/30
 اﻧتشﺎر ﺷﻤﺎره ﻫفتﺎد و ﻫشتم ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ (ﺷهﺮﯾورﻣﺎه )1401
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معرفی نمایندگان انجمن

دکتر ناهید نویدجوی  ،نماینده انجمن در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دکتر ناهید نویدجوی از سال  1386عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه بوده و دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط را از دانشگاه علوم پزشکی همدان اخذ کردهاند.
پایان نامه دکتری ایشان در خصوص کاربرد سیستم های بیوالکتروشیمیایی سه محفظهای در حذف آمونیوم
و کربن از محلول های آبی و تولید همزمان جریان بیوالکتریسیته است .زمینههای تحقیقاتی ایشان کاربرد
روشهای نوین و دوستدار محیطزیست در صنعت تصفیه آب و فاضالب ،کاربرد پیلهای سوختی میکروبی،
سیستمهای بیو الکتروشیمیایی ،الکترولیز میکروبی ،بیوالکتروفنتون در حذف آالیندههای محیطزیستی مانند
آمونیوم ،آالیندههای آلی مقاوم و نوظهور ،آالیندههای دارویی ،استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و پاک است.
آموزش در حیطههای فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضالب ،شیمی و میکروبیولوژی محیط،
مجری اصلی طرحهای تحقیقاتی و کاربردی در دانشگاههای علوم پزشکی ،مشاوره و راهنمایی پایاننامه
های دانشجویان ارشد ،چاپ و ارائه مقالههای معتبر متعدد در مجالت داخلی و بینالمللی ،ارائه مقاله و
سخنرانی در همایشها و کنفرانسهای ملی و بینالمللی از جمله دستاوردهای ایشان محسوب میشود.
دکتر محمد محمدی ،نماینده انجمن در شرکت آب و فاضالب استان ایالم

دکتر محمد محمدی دکتری مهندسی عمران ،گرایش مهندسی آب و سازههای هیدرولیکی را از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران مرکز در سال  13۹8اخذ نمودند .ایشان کارشناسی ارشد مهندس تاسیسات آبیاری
را از دانشگاه ارومیه در سال  1381و کارشناسی مهندسی آبیاری را از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال
 13۷8و کارشناسی دوم خود را در رشته مهندسی عمران در سال  13۹3از دانشگاه پیام نور اخذ نموده اند.
عنوان رساله دکتری ایشان ،تولید برق از خطوط انتقال آب با استفاده از پمپ به جای توربین (مطالعه موردی
خطوط انتقال آب و فاضالب ایالم) و عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد ایشان ،جریان بر روی سرریزهای
زیگزاگی است .ایشان بیش از  ۲۰سال تجربه اجرایی در شرکت آب و فاضالب ایالم با عناوین مدیر دفتر
اجرای شبکههای آب و فاضالب ،معاون مهندسی و توسعه و نیز معاون بهرهبرداری فاضالب و مدیر توسعه
پایدار در کارنامه خود دارد .ایشان همچنین بیش از  1۷سال سابقه تدریس دروس تخصصی عمران و آب و
فاضالب در دانشگاه های آزاد اسالمی و پیام نور ایالم دارند و تاکنون  1۲مقاله  ،ISIعلمی پژوهشی و
کنفرانسی نگارش کردهاند .همچنین دو طرح تحقیقاتی را نیز انجام دادهاند .زمینه مورد عالقه ایشان ،انرژی،
هیدرولیک شبکه و استفاده مجدد از پساب است.
دکتر جعفر مامیزاده ،نماینده انجمن در دانشگاه ایالم

دکتر جعفر مامیزاده عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم است.
ایشان دکترای تخصصی خود را در رشته سازههای آبی از دانشگاه تربیتمدرس اخذ کردند .عنوان رساله
دکترای ایشان بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه واگرایی و مشخصات هیدرولیکی رسوبی بر الگوی پیشروی دلتا
در مخازن سدها بود .محور اصلی تحقیقاتی ایشان در زمینه مدلسازی و بررسی میدانی خطوط انتقال و
شبکههای توزیع آب شهری و روستایی و طراحی شبکههای جمعآوری آبهای سطحی است .ایشان دارای
سابقه همکاری پارهوقت با شرکتهای مهندسین مشاور در زمینه مطالعات ،طراحی و مدیریت طرحهای آب
و فاضالب است .نتایج تحقیقات ایشان تاکنون در قالب  ۲۰مقاله در مجالت علمی-پژوهشی و  ISIبه چاپ
رسیده است .ایشان  ۲4مقاله کنفرانسی و  4طرح پژوهشی را نیز به انجام رسانده است .همچنین ایشان
تاکنون  15دانشجوی تحصیالت تکمیلی را راهنمایی کرده است.
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تقویم کنفرانسهای داخلی و خارجی

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

https://iwwa-conf.ir

محل برگزاری

برگزارکنندگان

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

جیرفت

،انجمن آبخیزداری ایران
دانشگاه جیرفت

هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی
آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و
امنیت پایدار غذایی

http://www.13ncce.ir/
https://wms1401.ujiroft.a
c.ir/Home/Content?id=1

1401  اسفندماه10  و9

سایت کنفرانس

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

عنوان کنفرانس

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

IWA World Water Congress & Exhibition
2022

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
https://www.iwaica2022.com/En/Default

15 – 17 November
2022
17 – 21 October
2022
24 – 28 October
2022
26 – 28 October
2022
6 – 10 November
2022
8 – 10 November
2022

Malaysia

Water Loss Asia 2022, Virtual Conference

https://iwadipcon2022.org/
https://iwa-agro2022.org/
http://www.icws2022.insightoutside.fr/
https://www.waterlossasia.co
m/
https://iwanetwork.org/events/3rd-iwaywp-spain-conferencereunion/
https://digitalwatersummit.org
/
https://iwanetwork.org/events/8thinternational-waterassociation-specialistconference-on-naturalorganic-matter-nom8-and-theiwa-particle-separationconference/
http://iwabiofilms2020.org/
http://iwareuse2023.com/

1401  تابستان،2  شماره،سال هفتم

Beijing, China
Istanbul, Turkey
Gdansk, Poland
Lyon, France

13th IWA Conference on Instrumentation,
Control and Automation
4th IWA Regional Conference on Diffuse
Pollution & Eutrophication (DIPCON)
11th IWA International Symposium on Waste
Management Problems in Agro-Industries
17th International Conference on Wetland
Systems for Water Pollution Control

Malaysia
(Virtual Conference)

Water Loss Asia 2022

16 – 19 November
2022

Valencia, Spain

3rd IWA YWP Spain Conference Reunion

29 November – 2
December 2022

Bilbao, Spain

Digital Water Summit

5 – 10 December
2022

Boksburg, South
Africa

8th International Water Association Specialist
Conference on Natural Organic Matter
(NOM8) and the IWA Particle Separation
Conference

6 – 8 December
2022
15 – 19 January
2023

Phuket, Thailand
Chennai, India
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IWA Biofilms 2022 Conference – Processes
in Biofilms, Fundamentals to Applications
13th IWA International Conference On Water
Reclamation and Reuse
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مهندسین مشاور داهه
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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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