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دکتر مرتضی افتخاری

رئیس محترم موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و اهداف و تشکیالت * لطفاً 

  آن را معرفی فرمایید.

موسسه تحقیقات آب یک مجموعه تحقیقاتی است که جزو  -

ی پژوهشی زیرنظر وزارت نیرو است، لیکن همانند هامجموعه

از قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  هادانشگاه

 هایمدیریت و انجام پژوهش. وظیفه اصلی موسسه کندیمتبعیت 

مورد نیاز آب و  یشبخنیدار و بکاربردی در حل مسائل اولویت

 پژوهشکدهدارای دو  اکنونهماست. موسسه  آبفای کشور

مهندسی هیدرولیک و "و  "مطالعات و تحقیقات منابع آب"

 "مطالعات و تحقیقات آب و فاضالب"مرکز و دو  "های آبیمحیط

است. از جمله اهداف موسسه  "مطالعات و تحقیقات دریای خزر"و 

ی هابرنامهتبیین و اجرای بهتر  به مکک"به مواردی چون  توانیم

گری و تسهیل"، "پژوهش قیاز طر بخش آب و آبفای وزارت نیرو

 جیوتوسعه و تر"و  "کمک به ایجاد بستر ارتباط صنعت و دانشگاه

تالش "و  "ی نوین کاربردیهایفناورپژوهشی و  دستاوردهای

درجهت تسری دانش حاصل از پژوهش در بدنه مدیریتی و 

اشاره نمود. "بخش آب و آبفای وزارت نیرو کارشناسی

 یك معرفی اجمالی از سوابق خود ارائه فرمایید.  لطفاً* 

رشته تحصیلی اینجانب در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی  -

های ترتیب( در دانشگاهو )به آب -مهندسی عمرانارشد و دکترا 

است. از مدرس بوده نصیرالدین طوسی، امیرکبیر و تربیتخواجه

حدود  صورت کلی محقق اصلی و همکارنظر سوابق پژوهشی به

ی مختلف پژوهشی در سطح ملی و استانی هاپروژهده مورد از 

ی مختلف پژوهشی در هاپروژهو نظارت دوازده مورد از  امبوده

دبیر علمی پنجمین  .امداشتهسطح ملی و استانی را برعهده 

مقاالت متعدد  یداورچاپ و  کنفرانس جامع ملی مدیریت سیالب،

ی معتبر ملی هاکنفرانسو  هاشیهماپژوهشی،  -مجالت علمی

 کارشناسی ارشدهای نامهپایانه مشاورمختلف کشور، راهنمایی و 

ی هارسالهخصوص همواره در تعریف موضوع ام و بهرا انجام داده

. از نظر امکردهمختلف دکتری به دانشجویان و اساتید کمک 

شرکت یک و نیم سال کارشناس بخش منابع آب سوابق 

 هایکارشناس دفتر پژوهش ، شش سالمشانیرمهندسین مشاور 

تر دفکارشناس ارشد  ، دو سالشرکت مدیریت منابع آب کاربردی

رئیس  پنج سال ،رویوزارت ن یآب و آبفا یهااستانداردها و طرح

حاضر و در حال، موسسه تحقیقات آب پژوهشکده منابع آب

 تاکنونچنین را برعهده دارم. همموسسه تحقیقات آب سئولیت م

 .امنمودهی نیرو لوح تقدیر دریافت وزرادو نوبت از 

دستاوردهای مهم موسسه تحقیقات آب در طول  لطفاً* 

 دوران فعالیت آن را ذکر کنید.

اهم دستاوردهای موسسه تحقیقات آب که با کمک مدیران  -

کارشناسان و اعضای هیات علمی موسسه و تالش ستودنی 

 شرح ذیل است:در ده محور به موسسه حاصل شده

 هیپااطالعات(: آمار و 1محور )

سنجش از دور در  تولید اطالعات ارزشمند ذیل با استفاده از (1

مشترک با افغانستان: زیآبر یهاحوضه شیپا

 ا؛ههای اراضی و الگوی کشت آنپایش روند تغییرات کاربری

  برف و آب معادل برف؛پایش

 برآورد بارش؛

  حجم استخراج بسیمتری سد کجکی و منحنی سطح و

تغییرات ماهانه پهنه آبی این سد(.)

 یاماهواره ریکاربرد سنجش از دور و تصاوشناسی توسعه روش (2

:منابع آب تیریدر مد

تعرق واقعی؛ -تبخیر

سطح و آب معادل برف؛

پایش خشکسالی کشاورزی؛

رطوبت خاک؛

تراز آب؛

 .فرونشست

استخراج نقشه دقیق بسیمتری دریاچه ارومیه با استفاده از  (3

برای اولین بار؛ 1392ای در سال تصاویر ماهواره

 وشده دریاچه ارومیه  نینشتهاستخراج حجم رسوبات نمکی  (4
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با استفاده  ی خشک اخیرهاسالطی  آن یگذاربرآورد نرخ رسوب

؛سنجش از دور یاز فناور

؛یاماهوارهکاربرد پهپاد در تدقیق و راستی آزمایی تصاویر  (5

های آبریز کشور؛تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه (6

ها با ها و تاالبشناسی تهیه نقشه بسیمتری دریاچهروش (7

استفاده از فناوری سنجش از دور و عملیات میدانی؛

تهیه نقشه راه مطالعات پایه منابع آب؛ (8

ی آبریز با هاحوضهیالن آب در بررسی نحوه استخراج ب (9

پژوهشی بخش کشاورزی؛ مؤسسات

ها؛گیری سطح آب در چاهطراحی و ساخت سامانه اندازه (10

کوه؛اندازی سامانه پایش یخچال علمنصب و راه (11

ی تبخیر و تعرق واقعی ریگاندازهخرید و ورود دستگاه  (12

(Scintillometer )بار در برای اولین ترین دستگاهعنوان دقیقبه

کشور؛

 نیترمهمعنوان به های طبیعی کشورتهیه اطلس یخچال (13

سنسور پایش تغییر اقلیم در کشور برای اولین بار؛

 زیحوضه آبر یاراض یکاربر راتییروند تغ یریگاندازه (14

؛سال گذشته 15در  یاماهواره ریکرخه با استفاده از تصاو

و آب مخازن  ریعامل کاهنده تبخ ونیفرموالس هیته (15

در محدوده آزمایشگاهی و  آن یو کم یفیآثار ک یبررس

ی؛صنعتمهین

دور( از راه ریپذتیهدای شهپاد )شناور سازیبومطراحی و  (16

ی اطالعات بستر مخازن سدها؛آورجمعمنظور به

تعیین آب  آب تیریحفاظت و مد برایاستفاده از پهپاد  (17

.دستخروجی از مخازن سدها با توجه به نیاز واقعی اراضی پایین

 جدید قابل استحصالمنابع آب (: 2محور )

بندی مناطق مستعد آب ژرف کشور )اتمام فاز مطالعات پهنه (1

اول(؛

طراحی و ساخت پهپاد مختص باروری ابرها؛ (2

ی ساخت رادار کوچک هواشناسی و قابل سازیبومطراحی و  (3

جایی مرتبط با باروری ابرها؛جاب

فشنگ باروری ابرها برای اولین بار در  5000ساخت و تولید  (4

کشور؛

تهیه نقشه راه مدیریت منابع آب جوی؛ (5

نظیر  ایوضع هوا در دن لینوظهور تعد یهاروشبررسی  (6

یونیزاسیون جو پایین و تکنولوژی هارپ.

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

 زیرزمینی

شناسی حسابداری منابع و مصارف آب توسعه مدل و روش (1

؛کشور زیآبری هاحوضهدر 

تدوین راهبردها و برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم در  (2

بخش آب؛

بندی کیفی منابع آب سطحی و شناسی پهنهتهیه روش (3

های مختلف؛زیرزمینی براساس آالینده

اد مقاومتی در یی برمبنای اقتصبه خودکفا یابیدست (4

 یسازیبوم، ادپو ساخت په یطراحبارورسازی ابرها از طریق 

.و ساخت رادار یطراح، روپاترونیپ

ای در بخش آب کشور(: اقدامات غیرسازه4محور )

تهیه نقشه راه مطالعات اجتماعی؛ (1

تهیه نقشه راه مطالعات حقوقی. (2

 و سواحل هارودخانه(: بستر و حریم 5محور )

ی ساماندهی رودخانه در پنج استان هاپروژهنظارت دقیق بر  (1

کشور؛

ه از ها با استفادتهیه نقشه توپوگرافی حریم و بستر رودخانه (2

پهپاد.

ی و تصفیه فاضالب، آورجمعی هاسامانه(: 6محور )

بازچرخانی و استفاده از پساب

زدایی و تصفیه فاضالب.تهیه نقشه راه نمک (1

بحرانپیش هشدار (: 7محور )

بینی و هشدار سیل؛ایجاد سامانه کشوری برخط پیش (1

های هیدرولیکی در تعیین محدوده پخش کاربرد پهپاد و مدل (2

سیالب؛

ی فصلی و ماهانه بارش کشور با استفاده از نتایج نیبشیپ (3

جهانی آب و هوا؛ بینی بارش شش مدلپیش

کشور؛ی فصلی و ماهانه بارش نیبشیپتهیه مدل بومی  (4

بارش کشور؛ مدتکوتاهی نیبشیپتهیه مدل بومی  (5

رداشت بی کشور ناشی از هادشتبینی میزان فرونشست پیش (6

راداری؛ یهاداده منابع آب زیرزمینی با استفاده از

 های گرد و غبار ایران و خاورمیانهمطالعه ریزگردها و طوفان (7

ی اربی گرد و غبار نیبشیپبرای بخش برق و ارسال پیامک 

بخش برق؛

طور هدفمند کشور به یهاکاهش بارش یریپذامکان یبررس (8

ی؛عیرطبیو غ

 دیتأکجهان با روند وضعیت بارش و دما در ایران و استخراج  (9

؛کشورهای همسایهبر 

با جوار های همهای زیرزمینی دشتبررسی وضعیت آب (10

.هاآنو تبادالت آبی  دریاچه ارومیه

 ی توسعه منابع آبهاطرح(: کیفیت طراحی 8محور )

های هیدرولیکی سدهای خداآفرین، انجام مطالعات مدل (1

سی، رودبار لرستان، دشت پلنگ، مارون، گتوند و قیزقلعه

هراز؛

تهیه برنامه تخلیه شوری سد گتوند از طریق مطالعات میدانی  (2

آزمایشگاهی و عددی.



1398 زمستان، 4، شماره چهارمسال   83  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب  

 یالمللنیبی هایهمکار(: 9محور )

 CASPCOM یااجالس منطقهدر مستمر و منظم  حضور (1

 یطیو مراقبت مح یو هواشناس یشناسآب یهماهنگ تهی)کم

(؛خزر یایدر

 چهارمین نشست کارگروه مدیریت منابع آبمیزبان  (2

ایران و  یو اقتصاد یتجار یهایکمیسیون دائم همکار

؛نامهتفاهمو امضای  روسیه

 نیعلوم زم یقاتیبا موسسه تحق ینامه همکارتفاهمامضای  (3

GFZ ؛آلمان

با  یمنابع آب کارست یابیلیپتانس یشناسروش نیتدو (4

.(BRGMفرانسه ) یشناسنیسازمان زم یهمکار

(: سایر موارد10محور )

 تدوین کتاب سیمای آب کشور )جلد اول: وضعیت موجود (1

کارها(؛و راه هاچالش جلد دوم:

جلد گزارش مدیریتی مناسب برای مدیران ارشد  40تهیه  (2

ی آبخیزداری بر هاپروژهبخش آب کشور مانند اثر اجرای 

ی هاحوضهی و اثر آبیاری مدرن بر نیرزمیزی سطحی و هاآب

آبریز؛

ی تخصصی ارائه و آموزش هادورهو  هاکارگاهبرگزاری  (3

دستاوردهای نتایج تحقیقات انجام شده؛

دا و سیما، جراید و نشریات؛مصاحبه در ص (4

نامه با در قالب انعقاد تفاهمها همکاری علمی با دانشگاه (5

های دانشجویی، ها و رسالهنامهها، هدایت پایاندانشگاه

برگزاری بازدیدهای دانشجویی و جذب و راهنمایی کارآموز؛

بررسی وضعیت موسسه به روش تحلیل راهبردی )ماتریس  (6

SWOT) الی سازمانی موسسه تحقیقات آب.و تدوین مدل تع

نقاط ضعف و مشکالتی که مانع از رسیدن موسسه  نیترمهم* 

 به برخی از اهداف آن شده است چیست؟

در دو دسته  توانیمموانع دستیابی موسسه به اهداف خود را  -

کلی داخلی )داخل موسسه( و خارجی )خارج موسسه( دسته 

 بندی نمود.

موانع داخلی برای دستیابی موسسه به اهداف خود را  نیترمهم

 شرح زیر اعالم نمود:به توانیم

محدودیت جذب نیروهای پژوهشی جدید در قالب هیئت  (1

علمی و غیرهیئت علمی و در نتیجه عدم امکان ورود موسسه 

به موضوعات جدید پژوهشی مورد نیاز بخش آب وزارت نیرو؛

موسسه در مقایسه با تعداد و عدم تناسب اعتبارات پژوهشی  (2

بزرگی مشکالت بخش آب و آبفا در شرایط فعلی.

موسسه  یابیدستدر خارج از موسسه نیز موانع زیادی در مسیر 

:ندشرح زیر هستبه هاآن نیترمهموجود دارد که به اهداف خود 

پژوهش در حل مشکالت  تیبه ظرف رانیمد فیباور ضع (1

؛کشور

و  کشوربخش آب و آبفا در  قاتیشدن تحق یکاربردعدم  (2

؛پژوهش در صنعت یریکارگضعف به

ی.کاربرد یهاپژوهش حوزه درکاری وجود موازی (3

ی تحقیقاتی هابخش* بین موسسه تحقیقات آب و 

ی چه امنطقهی آب هاسازمانی آب و فاضالب و هاشرکت

 ارتباطی وجود دارد؟

شده و  فیتعردر این خصوص فرآیند و پروتکل ارتباطی  -

مشخصی وجود ندارد و در اغلب اوقات، موسسه مانند سایر 

ی هاپروژهمجری  عنوانبهو مراکز تحقیقاتی کشور،  هادانشگاه

مرتبط است  هاآنی با امنطقهی هاآبی آب و فاضالب و هاشرکت

ی باالی موسسه در تحقیقات کاربردی این هاتیظرفاز  متأسفانهو 

.دشوینمی تریکاربرد استفاده مناسب و هاشرکت

ی هابخش* وضعیت پژوهش در موسسه تحقیقات آب و 

 ها وبا دانشگاه هاآنتحقیقاتی تابعه وزارت نیرو و ارتباط 

ی خألهاها و مراکز پژوهشی چگونه است؟ برای رفع ضعف

 موجود در این زمینه چه اقداماتی باید انجام شود؟ 

و  هادانشگاهاینجانب در شرایط فعلی از ظرفیت باالی  به نظر -

مراکز پژوهشی کشور استفاده مناسبی برای حل مسائل و 

. یک بخش این دشوینمی اجرایی وزارت نیرو هابخشمشکالت 

در  هادانشگاهی هاپژوهشعدم کاربردی بودن نتایج مشکل به

و بخش دیگر آن  گرددیمصنعت آب کشور )در اغلب موارد( بر 

یمی اجرایی هادستگاهمربوط به مدیریت ضعیف تحقیقات در 

 به برخی از دالیل آن اشاره شد.  4 سؤالکه در  باشد

 و هادانشگاهبر لزوم ارتباط بیشتر نیز عالوه خألبرای رفع این 

، هادانشگاهی کاربردی توسط هاپژوهشصنعت آب و انجام 

از جمله وزارت نیرو نیز برنامه  ی اجراییهادستگاهی است ضرور

درازمدت خود برای حل مسائل و مشکالت فعلی و آتی خود از 

نحوه مدیریت و  در خصوصطریق پژوهش و تحقیق را تهیه و 

ن بدو قطعاًی صریح و شفافی انجام دهند. ریگمیتصماجرای آن، 

ی مشخص و همچنین عدم تمرکز مدیریت مالی و ابرنامهوجود 

 یهاپژوهشانجام کاری در حوزه موازیبرنامه )وجود اجرایی این 

ی( مسائل و مشکالت موجود رفع نخواهد شد.کاربرد

عنوان یك مرکز تحقیقاتی چه ارتباط * این موسسه به

ارگانیکی با دانشگاه داشته است؟ چقدر توانسته از 

های دانشگاهی برای رفع نیازهای خود استفاده کند؟پژوهش

کز مشمول مرا متأسفانهو صنعت،  هادانشگاهمشکل ارتباط ضعیف  -

. اگرچه دشویمی اجرایی نیز هادستگاه رمجموعهیزتحقیقاتی 
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عدم انجام  لیدلبهنیز اشاره شد، بخشی از آن  قبالًکه  طورهمان

است. با توجه به  هادانشگاهکار در پژوهش و تحقیقات منجر به راه

 رچهاگی کشور، هادانشگاهلزوم استفاده حداکثری از ظرفیت اساتید 

ی نظارت و هاتهیکمدر قالب  هاآناز تعداد زیادی از  1398در سال 

 1399ی موسسه استفاده شد، اما در سال هاپروژهراهبری 

ی مناسبی در موسسه برای استفاده از ظرفیت اساتید و زیربرنامه

ی مورد هاپژوهشی کشور برای انجام هادانشگاهیان نخبه دانشجو

 نیاز بخش آب و آبفا کشور شده است.

 

 هااهدانشگبه کاربردی شدن نتایج تحقیقات  توانیم* چگونه 

ایفا  تواندیمکمك کرد و موسسه چه نقشی در این رابطه 

 کند؟

اجرایی ی هادستگاهقدم اول در این خصوص، ایجاد باور در مدیران  -

که موضوع تحقیقات و پژوهش، یک امری تجمالتی کشور به این

ی هاچالشو مراکز پژوهشی کشور ظرفیت حل  هادانشگاهنبوده و 

فعلی و آتی کشو را دارند. ایجاد این باور موجب حمایت بیشتر از 

برای حل مشکالت خواهد  هاآنو مراکز تحقیقاتی و اتکا به  هادانشگاه

 ی مشترکهاپروژهاینجانب ضرورت دارد تا  به نظرشد. در قدم بعدی، 

ی هااهدستگو مراکز تحقیقاتی زیر نظر  هادانشگاهتحقیقاتی بین 

، هایتئوراجرایی کشور تعریف شده تا هم زمان ضمن استفاده از 

مسائل  ،هادانشگاهی علمی در حل مسائل توسط هاحلراهابزارها و 

ی هاروشاستفاده از  لیدلبهی )رواقعیغبه یک موضوع فانتزی و 

که ی و غیره( تبدیل نشود. ضمن اینرواقعیغی هادادهغیرکاربردی یا 

ی هابرنامه ییو اجرا یمال تیریمدگرایی مرکزت رسدیم نظربه

ی اجرایی در مراکز تحقیقاتی زیر نظر هادستگاهپژوهشی و تحقیقاتی 

 کمک زیادی به این موضوع بنماید. نیز هاآن

 

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

 انداز آتی آن را بیان کنید.کرده و چشم

آب سالم و  نیتأمی زیادی در زمینه هاتالشی اخیر، هاسالدر  -

آوری و تصفیه فاضالب در وزارت نیرو انجام شده است و نسبت جمع

ی جهان، کشور از شرایط مطلوبی برخوردار کشورهابه بسیاری از 

بخش آب کشور، موضوع آب  ندهیچالش آ نجانب،ینظر ابهاما ؛ است

افزایش جمعیت و نیاز به آب شرب سالم و کاهش  .استو فاضالب 

 از میاقل رییتغدسترسی مطمئن به آب قابل استحصال در اثر 

ی مختلف مصرف از هابخشطرف و تولید فاضالب بیشتر در یک

 یهاچالش نیترمهمطرف دیگر، موضوع آب و فاضالب را به یکی از 

ی نزدیک تبدیل خواهد کرد. لذا ضروری است ضمن اندهیآکشور در 

توجه جدی به موضوع تحقیق و پژوهش در زمینه مشکالت فعلی 

این صنعت، مطالعات آینده پژوهشی جدی در زمینه آب و فاضالب 

مسائل و مشکالت آتی کشور در این زمینه احصاء شده انجام گیرد تا 

 آغاز شود. اکنونهمو مطالعات مورد نیاز از 

 

رو در حوزه تحقیقات در زمینه های پیشچالش نیترمهم* 

 دانید؟آب و فاضالب در کشور را چه می

های پیش روی بخش آب و از نظر اینجانب مهمترین چالش -

 :ندفاضالب کشور به شرح زیر هست

 انتقال و توزیع آب شهری؛ یهاشبکهو هدررفت باالی نشت  (1

وضعیت پیچیده و نامناسب شبکه توزیع و انتقال آب شهرها  (2

 خصوص در شهرهای بزرگ؛به

خصوص آب شرب )به نیتأممسائل و مشکالت کیفی منابع  (3

 ؛در فصول مختلفمنابع آب زیرزمینی( 

های چالشتوسعه سریع واحدهای نمک زدایی در کشور و  (4

 ؛هاآنی هاپساب

ی مختلف مصرف به منابع آب سطحی هابخشی هاپسابورود  (5

و زیرزمینی کشور و لزوم ارائه راهکارهایی برای به حداقل 

 ی آتی؛هاسالرساندن مشکالت کیفی منابع آب کشور در 

 ؛آب و فاضالب خانههیتصف یو کنترل پسماندها تیریمد (6

منظور ی نوین تصفیه آب بههایفناورو  هاروشلزوم استفاده از  (7

 کاهش هزینه تصفیه آب؛

آب شرب سالم در شرایط بحرانی مانند سیالب،  نیتأممدیریت  (8

 ی واگیردار.هایماریبزلزله و شیوع 

 

نامه همکاری با انجمن آب و فاضالب * با توجه به امضای تفاهم

 ایران چه انتظاری از همکاری با این انجمن دارید؟

روشنی مشخص شده تفاهم نامه امضا شده، تعهدات دو طرف بهدر  -

ترین انتظار موسسه از انجمن اجرای دقیق و پیگیری است. مهم

 مستمر مفاد تفاهم نامه فی مابین است.

 

* نقش و جایگاه انجمن را در توسعه و رشد علوم و صنعت آب 

 ؟دیدانیمو فاضالب کشور در چه حد 

در  تواندیمی قابل استفاده انجمن علمی آب و فاضالب هاتیظرف -

 قالب موارد ذیل متجلی شود:

همراه های مستمر ساالنه بهها و همایشـ برگزاری کنفرانس1

 مستندسازی آن؛ 

بندی نیازهای پژوهشی بخش آب و آبفا در سه سطح ملی، ـ اولویت2

 ای و استانی با کمک موسسه تحقیقات آب؛ منطقه

های آموزشی خاص ناظر بر آخرین دستاوردهای برگزاری دورهـ 3

 دنیا در زمینه آب و آبفا؛

 های آموزشی؛ ـ بازنگری محتوای دوره4

های مشترک های تحقیقاتی و انجام پروژهـ تدوین پیشنهاد پروژه5

 با کمک موسسه تحقیقات آب.

 

* برای تقویت حوزه آب و فاضالب از طریق همکاری 

ی تابعه وزارت هادستگاهی آب و فاضالب و دیگر هاشرکت

 نیرو و انجمن آب و فاضالب ایران چه پیشنهادی دارید؟

 باال، جواب داده شده است. سؤاالتدر پاسخ  سؤالاین  -

 




