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  های آب و فاضالبسامانه یآورتاب ینشست تخصص

(شیراز، دانشگاه 1399آذرماه  5 ،کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب ایران نیومس)

 اعضای میزگرد:
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  (استاد دانشگاه تهران)کارآموز محمد دکتر 

  (چمران اهواز دیاستاد دانشگاه شه) یقیحقعلی  دکتر 

  (تهران یفرماندار) یریبشسعید  دکتر

 کشور(آب و فاضالب  یشرکت مهندس رعاملیمشاور مد)قانع علی اصغر مهندس 

(فارس فاضالب استانو شرکت آب نابع انسانی معاون م)نام کیناردوان مهندس 

 دکتر تابش:

آوری مطرح شده و کال این هم در رابطه با تابکنگره امسال 

دنبال آن ت گرفته بود که بهأنش 98از وقایع سیالب سال موضوع 

 کنیم و مسائلشناسی نوعی این بحث را آسیببه درصدد بودیم که

وجود آمد مورد بحث و هو مشکالتی را که در اثر این سیالب ب

ر ددر اواخر سال   آوری. حاالیم از دیدگاه تابهبررسی قرار بد

 ءگیر شد  و خود آن هم جزحقیقت پاندمی ویروس کرونا هم همه

که ود آوری مربوط بشنست به تاباتونوعی میمسائلی هست که به

ز در کنگره امسال به دو قسمت تقسیم کردیم که امرو اما این ر

 سهدر این جلصبح در رابطه با بحث کرونا نشست اول برگزار شد و 

آوری نشست دوم را برگزار خواهیم ان عنوان کلی تابهم با هم

 کرد.

رابطه با  نوعی دربهحاضر در این میزگرد هرکدام از دوستان 

اهلل در این شااین بحث تجربیات و در حقیقت مطالبی دارند که ان

که برای این .ن خواهیم بودافرصت یک ساعت و نیمه در خدمتش

آقای دکتر حقیقی  دداشته باشن در حقیقت یک مقدار نظام ابحثم

زحمت کشیدند و یک سلسله سواالتی را مطرح کردند که حاال 

چهار سوال اولش را در این قسمت شما مشاهده می فرمایید و ما 

نحوی انجام دادیم که هریک از اعضای محترم ریزی را بهبرنامه

ها مواردی را مطرح ین سوالا تا از پنل در رابطه با یک یا دو

یم، من از وتر وارد بحث شکه راحتمنتها برای این .هندکردخوا

کنم که مقدمتا یک تعاریف کلی آقای دکتر بشیری خواهش می

از مبحث تاب آوری را خدمت حضار محترم عرض بکنند و بعد هر 

نظرات ن خواهیم کرد، نقطهایک از دوستان که حاال دعوتش

دقیقه  6-5ر عرض ن را در رابطه با یکی از این محورها داخودش

در حین صحبت اعضای محترم پنل، دوستان  .مطرح خواهند کرد

عزیز شرکت کننده فرصت دارند که اگر سواالتی  یا نقطه نظراتی 

در قسمت چت یادداشت کنند و دوستان  درسن میابه ذهنش



1400، بهار 1ششم، شماره ال س   72 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

دهند و ما میمحترمی که اپراتور هستند این سواالت را به

، ما دم از سواالت که باشاط با هرکدو مرتب ودشبندی میتقسیم

پس  .یم که پاسخ بدهندهدخدمت دوستان محترم عضو پنل می

طول خواهد  دقیقه این  قسمت اول 40-30بنابراین ما تقریبا 

های که دیدگاه دنوشهم اعضای پنل وارد بحث میکشید و بعد 

نقد کنند و هم سواالت اعضای و کاربران محترمی که  را دیگرهم

ن سواالت مربوطه آدر جلسه حضور دارند را یک به یک مرتبط با 

 .کنم بفرماییدآقای دکتر بشیری خواهش می پاسخ بدهند.

 دکتر بشیری:

ن که بحثی که در باب ام خدمتتنعرض ک .خیلی متشکرم

 اکید ما روی موضوعیم شروع کنیم تهآوری اگر ابتداً بخواتاب

که اگر با  است شاید دلیلش هم این .مبانی نظری خواهد بود

یم، قاعدتا در بخش ومبانی نظری وارد این مبحث بش رویکرد

 خواهیم داشت. اسنجش و ارزیابی، در واقع یک فرایند بهتری ر

واقع از دیرباز در همه جوامع  مخاطرات در ،ای که هستنکته

، هم مخاطرات ، هم مخاطرات طبیعینوعی کهساز بوده بهمشکل

از  .ساخت در جوامع روز به روز در حال افزایش هستانسان

مخاطرات  سریکنم که درواقع یکعرض می رانظر ایناین

مد شد یک آها مثل همین کووید بود که داریم که این ناشناخته

که بالیایی که  ودشها باعث میاینمخاطره شناخته شده. 

بحث آب  درقطعا  ود وهستند  تعدادش فراتر بر بشرساز صورتهب

و مواردی که هست چه در حوزه کمی و چه حوزه کیفی، این 

 ت جبران ناپذیری گاها بر خودمسائل کامال مشهود هست و اثرا

 .دگذارواقع تاثیر می ساخت و کالبد داره درزیر

متخصصین  اای ربحثی که مطرح هست راهکارهای خالقانه

است هایی ها همین بحثنمونه آن د.نهدپیشنهاد می دمر دارنا

ا برای هاین .رسازی یا مدیریت ریسک و موارد دیگمثل هوشمند

نوعی که در زمان بحران فروپاشی ها بهقطعیترویارویی با عدم

واقع یک رویکرد پویا در  کنند و درما کمک می ود بهایجاد نش

عادی و هم در شرایط اضطرار  هم در شرایط ،واکنش به مخاطرات

گیری طور چشمست که این تغییرات بهاین امطرح  نکته است.

نوعی که در واقع  های فیزیکی و کالبدی بهمخصوصا درحوزه

پذیری و افزایش پایداری ما تغییر جهت داده مباحث کاهش آسیب

واقع  که تغییر جهت درآوری، نه اینبه موضوعات ارتقای تاب

آوری مفهومی غنی و دارای که تابخاطر اینهب ،تر شدهتکمیل

تر هست، قطعا در زنجیره مدیریت بحران توجه کارهای اثربخشراه

کارهای کالبدی و زیرساختی که بر راهخاصی به آن شده، عالوه

شده، پرداخته آن صورت جزئیات بهآوری بهالعاده در این تابفوق

گفت  ودشه اجتماعی که میبه موضوع مشارکت مردمی و توسع

آوری هست و های مهم بحث تابدر واقع یکی از وجه

های بر بحثخته شده. عالوهاپرد آن سازی اجتماعی بهظرفیت

طور خاص پرداخته موضوعات سازمانی و اقتصادی بهبه نهادسازی، 

با استفاده از  دبده ءارتقا اامعه رجد هخواشده و در واقع می

در آن ، قاعدتا سیستمی که این همه موضوع هاهای آنظرفیت

های سنجشی متفاوتی ست، تعاریف، رویکردها و شاخصادخیل 

ای پیچیده، پویا، چند بعدی، آوری، پدیدهنوعی این تابو به ددار

 ست.اای ای و میان رشتهچند رشته

 است های آبفا مطرح هست اینای که در موضوع سامانهنکته

به این سامانه، هم در  دد کمک بکنهخواآوری میکه این تاب

وری ما آمبحثی که در تاب شرایط عادی و هم در شرایط اضطرار.

که  robustnessمثل د، تا معیارهای بیشتری داردداریم، قاعدتا چن

ه کنیم. این محوری که مالحظرجوع  می به آنین بالیا ا قبل از

یط پایین محور شرا، اضطرار هست کنید، باالی محور ما شرایط می

ما کمک تا در شرایط عادی به دآوری دارای که تابعادی و ویژگی

آوری های تابست با خیلی از سیستماآوری ، تمایز اصلی تابدکن

اقع کنید که در وباالی محور مالحظه میدر که ما داریم ولی شما 

بخش قبل از حوادث، بحث ثبات یا پابرجایی یا توانمندی و 

 د، در حین این موضوع ما بایا داریمن سیستم رآی ماندگار

یا وجهی به اسم   resourcefulnessبکنیم مثل  ار سری کارهایک

راد کاردان داشته باشیم که اف اکاردانی که قاعدتا اگر ما تدبیر این ر

ها اختصاص برای آن امجموعه و منابع مناسب ر درریم وبیا ار

 از آن. ن حادثه و بعدآ، خیلی کمک خواهد کرد در خالل هیمبد

 آوری گفتهست، در تابپاسخ اواقع مبحثی که ما داریم مبحث  در

یم، با مفهوم چاالکی، هکه ما اگر پاسخ بد، اینپاسخ سریع

صورت کامال سریع و با یک سیستم مناسبی ورود کنیم و در هب

 .هیمانجام د اواقع این پاسخ ر

واقع بحث  هست که در بازیابی سریع دثه هم بحثبعد از حا

که این ن وجه تمایزی که هست.آنهایت دررا اشاره کرده و  سرعت

جا مطرح هست و واقع این که در  Adaptabilityبحث

Redundancy  کامال موضوع مهمی است، استفاده از تجارب و

ها خیلی خیلی مهم هست. چون فرصت کم هست درس آموخته

داشتیم  اش راهم، مثال ما در زلزله اردبیل نمونویگسریع میخیلی 

 اها رنه توزیع کردند در اردبیل و اگر ما اینامربای هندو دمدنآکه 
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نه کلی مسائل اجا مربای هندونآبینیم که کنیم می مستند

 رسری موارد دیگن یکاجا نیازمکه ما آندر حالی ،وردآوجود هب

ها کار این درس آموخته یرو دالعاده دارآوری فوقپس تاب .بود

آوری ن مضامین اصلی تاباهم ،بندیاین جایگاه و طبقه .دکنمی

هم در مراحل  ،العاده تاکید داریماست. ما روی این مضامین فوق

 هم حین بحران و هم پس از بحران. ،قبل از بحران

واقع یک  در د.آورانه یک تفاوتی دارهای عملکرد تابحالت

که  است بندی عادی و اضطرار و نوع مهمش انتقالیسیمتق

 بحث ست.ااین باز وجه تمایزش  ، کههابه درس آموخته دگردبرمی

ن آ مبحث قبلی هم که به در، پاسخ، بازیابی و سازگاری که ثبات

 . امای آن کار شودرو دست که بایا، خیلی نکات مهمی اشاره شد

ن مدیریت است، همان لفظ ریسک اموضوع خطرپذیری که هم

واقع  درکه  احتمال و پیامد، پذیریآسیب بحث شاملریسک که 

آوری داخل این تاب ار ودششامل می امجموعه خطرپذیری ر

حث داده و بحث افزونگی که باز یکی از موضوعات کلیدی در بقرار

 ظرفیت مازاد برای حفظ کارکرد محوریآن  آوری هست که بهتاب

ست و راجع به ا وعی برآیند اقدامات مایک نکه بهگویند می

واقع  ست. این اسالید درادر واقع نکته مهمی که کاردانی هم 

کنید طور که مالحظه میناهم د.دهن میاکارکرد سیستم را نش

 Resistanceجا داشتیم، بعد این ار Robustnessما  ،قبل از رخداد

یک  قدر اگرهیعنی چ  How Deepداریم که گفته او جذب ر

د و آیتر میکارکردش پایین درخدادی انجام شد، سیستم ما دار

چقدر این پاسخ ما طول   How Longنهایتا پاسخ سریع که گفته

. ودبازیابی ما با چه  شیبی، خواهد ب  How Steepو نهایتا دکشمی

. ددهن میانش را خودش دهمه این مراحل دار درجا ریسک این

 قسمتین بحث سازگاری و اعاده به قبلش خواهد بود. این آبعد 

ظ لحا امتمایز کرده که خیلی جاها معموال این ر اآوری رکه تاب

 که باعثهای آموخته شده است درس همین بحث ،کنندنمی

آوری ست که در تاباسیستم ما خواهد بود، نکته مهمی  ارتقای

 هم مطرح شد.  مطرح است که قاعدتا بحث افزونگی و کاردانی

ست که اها و رویکردها اما اسالید آخر بنده که بحث طرح

، مدیریت سبز و قاعدتا بحث هوشمندسازی، شهرهای حساس

چرخانی مطرح شده ، حد پایداری، سازگاری و بازمدیریت ریسک

آوری یا با تاب ندسو هستها آیا همعنوان یک سوال که اینبه بود،

؟نه

دهند یک گروه را تشکیل می دنآیمعموال دوستانی که می

خواهند ورود کنند به بحث سنجش برمبنای مبانی نظری می

. این دونات شامل کنندیک دوناتی را آماده می آیندمی ،آوریتاب

ها و در این ابعاد و مولفه .استها ها و شاخصابعاد، مولفه

. خیلی جالبه هم بحث ها را داریمها، ما همه این آیتمشاخص

یا بحث   Sabotageهای ما بحثسیستم ویژه درهب ،سازیهوشمند

متری مطرح هست، ، بحث هایی که در تلههادرواقع این خرابکاری

ها داخل این موضوع هست. اصال ، همه این آیتمهای حساسشهر

که فاکتورهایی که   Environmentalبه نام یک آیتمی را داریم

بحث مدیریت سبز کامال آمده، بحث مدیریت ریسک،  ددار

، Resistanceو  Robustnessکه باز توضیح داده شده و  پایداری

 waterسازگاری که باز داخلش مطرح هست یا مباحثی مثل

reuseهایی مثل آروپ، گروه رهای مصرف آب د. اصال یکی از بعد

یلی آب هم خ در ،این زمینهدر یک گروه خیلی معروف هست 

 سو درکه همسو هست، نه این، این کامال همکارکرده یا ولز واتر

. خیلی متشکرم.آوری هستنوعی داخل مجموعه تابواقع به

  دکتر تابش:

مربوط  تمن فقط سواالشما.  خیلی ممنون از توضیحات مقدماتی

  .نماخوبه مهندس قانع را می

ها و نامهنظر شما درخصوص ضرورت بازنگری آیین :1سوال 

برداری از تاسیسات آبفا برای های طراحی و بهرهدستورالعمل

 آوری چیست؟های عملکردی از جمله تابشاخص یارتقا

میر و مدیریت دارایی، تع  cmو  pmرابطه بین اقدامات: 7سوال 

آوری تاسیسات آب و گیرانه و افزایش تابو نگهداری پیش

حاضر این دارند و درحالدیگر ای با همفاضالب هم چه رابطه

قدر جدی گرفته ههای آب و فاضالب چشرکت ها درسیستم

؟اندشده

 مهندس قانع:

با عرض ادب و احترام خدمت اعضای  .بسم اهلل الرحمن الرحیم

پنل و حضار محترمی  که در جلسه حضور دارند. من خیلی سریع 

های آوری در سامانهکنم. در بحث تابعرض می افقط مطالب ر

که دوستان  دسری ویژگی در این حوزه وجود دارآبرسانی یک

گستردگی جغرافیایی، توسعه و بزرگ شدن  .قاعدتا استحضار دارند

 ،هااین سامانهها بهمستمر این تاسیسات، وابستگی سایر زیرساخت

رسانی پیوسته در شرایط عادی، حیاتی چنین لزوم خدمتهم

اضطراری و در فاز بازتوانی از  بودن استمرار خدمات در شرایط

 ،چه در بخش فاضالب ،ها هست. چه در بخش آبهای اینویژگی

طور که مشاهده ها زیادی دارند و همینها وابستگیهردوی این
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ها  در به  این ودشکنید پیامدهای خیلی زیادی هم مترتب میمی

موضوعات نیازهای آبی  نشانی، دربحث آب آتش در ،بحث سالمتی

ها و و فروشگاه هانهاهای کارخچنین بحثکه خانوارها دارند، هم

 دنناتوها پیامدهایی هستند که میهمه این .های دولتیارگان

 ن شرایط.آها و ساختآن زیراختالل ایجاد کنند در 

های آب قاعدتا زیرساخت راما تهدیدات و مخاطراتی که د

در   دناتواین اثرات می ها وه این آلودگیجد، ابتدا نتیآیوجود میهب

، از کار ودهای توزیع ایجاد شهای ما در شبکهنهاخبحث تصفیه

چنین طوالنی دنبال دارد و همهای آبرسانی را بهسامانه نافتاد

نشانی، نیاز به تعمیر یا شدن مدت قطع آب مشترکین و آب آتش

عی های آبی و در نتیجه کمبود یا قطجایگزینی بخشی از سامانه

 دناتومی اهای زیادی رهزینه. آب از تهدیدات این بخش هست

 ،ها برای جایگزینی، تاثیر بر بهداشت عمومیآنبه  دتحمیل کن

های تر از همه کاهش اعتماد عمومی، تاثیر بر سایر زیرساختمهم

 رتجارت و کسب و کارهای دیگ ،وابسته و اختالل درصنعت

 .داز عوامل باش دناتومی

ن ارائه اخدمتت اتا از تعاریف ردفاضالب چن آب ودر حوزه 

ایط توانایی تطبیق با تغییر شرایط و بازگشت آسان به شر :کنممی

ها، بازیابی یا تطبیق عادی، یا توانایی، مقاومت، جذب تنش

ی آمیز در مقابل تغییر شرایط یا وضعیت بحرانی، توانایموفقیت

 نجر به عدم تعادل،برگشت به حالت عادی بعد از وقوع حادثه م

 فظحعادی با هدف غیر توانایی تطبیق یا تغییر رفتار در شرایط

ر خدماتی که د .این حوزه است کارکرد، این تعاریفی است که در

قاوم مرا  حتما باید سیستم ما :ارائه بکنیم دآوری ما بایحوزه تاب

و  اپذیری رهای آسیبزمان اندچنین به حداقل برسو هم دبکن

این  .دنابرداری برگردبه مدار بهره ار تاسیسات ما اندسرعت بتوبه

یط عادی در شرا .آوری ما داریمهدفی است که باالخره از تاب

ای اما وقتی که حادثه ،چیز ثابتی استکیفیت خدمات ما در زمان 

اصله بینید که بالفشود، شما مییا بحرانی ایجاد می دفتااتفاق می

دنبال ما به .در این مدت زمان دکنمی سطح خدمات کاهش پیدا

آوری این سطح این هستیم که با استفاده از ظرفیت تاب

نیم ایم و بتوهکاهش بد اکنید را مشاهده میجمنحنی که اینزیر

 در شرایط بحرانی در حداقل زمان و کیفیت داشته ان خدمات رآ

 باشیم.

فاضالب خاطر همین موضوع کارهایی که در صنعت آب و هب

انجام شده مرحله تهدید شناسی بوده که صورت گرفته، شناسایی 

 مها درمرحله دوپذیر و تعیین اثرات ناشی از آنهای آسیبسرمایه

انجام شده و در مرحله سوم هم شناسایی و ارزیابی اقداماتی که 

های و بعد از آن هم برنامه نندکنا کم این خطرات ر دنناتومی

که در این حوزه تدوین شده.  هاییAction planاجرایی و 

صورت مستمر ن هم تداوم خدمت آب و فاضالب بهااندازمچشم

آوری دربرابر حوادث و اهداف این موضوع افزایش تاب .ستا

ام حوادث و سوانح، گهن ، ارتقای ظرفیت و قدرت مقابله درسوانح

دانی تاسیسات کاهش زمان تحقق خدمات و افزایش سرعت بازگر

وری نیروهای عملیاتی هم یکی ، افزایش بهرهبکه پس از سوانحو ش

 هداف هست.از این ا

دوستان  .سری اقداماتی در این حوزه انجام دادیمما یک

 دنهخواهای جدیدی که میبزرگوار مطلع هستند که در طرح

ین های توجیه پیوست ااعتبار دولتی بگیرند یک بسته و یا گزارش

های ن هم بحثآو  ودحتما اضافه ش دکه بای دها وجود دارطرح

ها تعدادی از این مخاطرات و بحث کست، که یاپدافند غیرعامل 

 نیم .انیم بگنجاتودر این می ار

 درصد باالیی ،ست که عمده تاسیسات مااین ااما نکته مهم 

برداری است، نه قوانین و ضوابط مشخصی برای رحال بهرهکه د

 .واقع نداریمدر ها آوری آنپذیری و تابپایداری و کاهش آسیب

ع خاطر همین موضوه، بداردخیلی بزرگی در این حوزه وجود  ءخال

مخصوصا برای  دفقط همکاران ما در صنعت کاری که انجام دادن

  دنسری اقداماتی انجام دادهزار نفر یکشهرهای بزرگ و باالی صد

ها اکثر این شهر د که درنبزرگواران مشاهده می کن اکه لیستش ر

 رشناسایی تهدیدات و مخاطرات انجام شده، مطالعات تامین آب د

گرفته، تهیه و ها صورتایط اضطراری تقریبا برای این شهرشر

ین ابوده که برای   action planچنینسازی برنامه اقدام و همپیاده

ها درصد از تجهیزات شهرها که در داخل این 70تعداد حدود 

های واکنش چنین تشکیل و تاثیر تیمشده و همهستند انجام 

و  ، بیمه تاسیساتگرفتهخصوص صورت، مانورهایی در اینسریع

های برق و یم هم بحثتنساجستیکی بوده که ما توتجهیز مراکز ل

های کنیم، بحثا در نقاط مختلف کشور مجهز ن راتجهیزات خودم

ر دن اا تاکیدم. مبندی و تامین تانکرهادستگاه تصفیه آب و بسته

برداری با لحاظ تاسیسات در حال بهره رفاضالب د صنعت آب و

سازی بوده اصل شناسایی کلیه تهدیدات و مخاطرات برای بهینه

ا اساس این تهدیدههیم بردسازی اگر انجام مینیم بهینهاکه بتو

 وبرداری انجام شده این کاری است که فقط در حوره بهره د.باش

 من در ادامه هرحال در انجام این فعالیت هستند.دوستان ما به

کنم ن هستم ، تشکر میادوستان اگر سوالی داشته باشند خدمتش

.از توجه تک تک عزیزان

 :دکتر تابش

 ان راخیلی متشکر از جناب آقای مهندس قانع که سر وقت بحثش

گیری های عملی اندازهدر رابطه با روش 6سوال . م کردنداتم
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که این تاسیسات مختلف آب و فاضالب هست و اینآوری تاب

برداری ها بهرهصورت نهادینه از آنهب دنناتوها چگونه میشرکت

های کنیم که دیدگاهکنند که ازآقای دکتر کارآموز خواهش می

 در این زمینه بیان بفرمایند. ان راخودش

 :دکتر کارآموز

محترم و فکر آقای دکتر سالم عرض میکنم خدمت شما و پنل 

س از پساله که  8ما االن  .نفر هم کاربر داریم 52کنم االن ما می

کنیم، های نیویورک کار مینهاخداریم روی تصفیه طوفان سندی،

له تا مقا 30، ای شدهکارهای خیلی ارزنده نه هست،اختا تصفیه 14

ا هنویسم. به قول قدیمی، اآلن من دارم یک کتاب میچاپ شده

ولی درمورد  .ت به مسجد روا نیستبه خانه رواس آنچه که

های اخیر در ایران هیچ مشورتی نشده و واقعا های سالبحث

هم که روی این ، دلیل. ببینید ما کارهای خوبی کردیمحیفه

مندی هکه اطالعات به ما دادند و عالقنیویورک کار کردیم برای این

 بود.

و   Flood Resiliencyکهساختیم برای این  Metricیک

Resource Allocation نیم اتومی های فاضالبخانهتصفیه برای ار

م ایی که ما کردیهها هم در دنیا از این کارخیلی طراحی کنیم.

رض ع ود.شااهلل در کشور هم از این استفاده شان .استفاده کردند

ولی سیل باالخره  .خیلی مهمه شهرهای ساحلی کنم که بحث

هایی را ایجاد کردیم که درنتیجه ما زیرساخت .همه جا هست

دالیلش هم . استفاده کرد آن مورد سیل در کشور از در ودبش

هم این یکی دو سال استفاده کردیم و من  ه ماهم .ستامشخص 

.که دوستان سوالی داشته باشندمگر این موشوارد جزییاتش نمی

 ری ما همفک پارادایم تعریف کردند و  ار  Resiliencyببینید

، است مطرح مدیریت ریسک یکپارچه عوض شده االن بحث

 Resiliencyی فرمودند، رشیبآقای دکتر  اهای قبل و بعد ربحث

. اشاره کردند آن که حاال دوستان به دهای مختلفی دارهم تعریف

هست یا   rapidityدیدیم، ار Resiliencyمنظر  4مدیم از آما 

ن صالبتی که آهست،  robustness ن سرعت در برگشت،اهم

یعنی امکانات  ،هست redundancy، دسیستم باید داشته باش

و  ،ودن خالیی ایجاد نشارسانیم موازی که ما در خدمت

Resourcefulness  اید باالخره هر ن امکاناتی که بآهست که

است. ها هم مشخص، تعریف اینسیستمی داشته باشد

ی که ما انجام دادیم، این یک منظری هست از گستردگی کار

جا هست نآ نه دراختا تصفیه 14تا منطقه نیویورک هست که  5

خیلی خوبی  نمونه دناتوگذاری شده و میکه خیلی هم سرمایه

سری خصوصیات واقع یک این در برای کارهای بهتر در ایران. دباش

پوشش  امیلیون جمعیت ر 8ها نهاخو آماری هست که این تصفیه

مده، یک طوفانی هم آهای خاصی در این مدت و طوفان دنهدمی

ی اهواقع برای  کار بود در turning point امسال داریم سندی، یک

Resiliency هانهاخروی تصفیه. 

که ما   performance base approachیک شمایی هست از

، چندین تز دکتری روی این مسائل ها داشتیمنهاخروی تصفیه

 ، اثربرداری که داریماست. خود واحدهای بهره شدهاالن نوشته 

ها م یکی از ایناکد ود، جایگاهی که باید اگر سیالبی بشهااین

 اجزاییم خود ه و بعد برداری شوندناقص بهره صورتد بهنناتومی

 نیمابتو خرابی و نقص سیستم راکنیم و سازی شبیهنستیم اکه تو

هایی و مدل برداریبهرهگاه هم از نظر دیدگاه مهندسی و هم دید

گیری اندازهکمک نیم در واقع بهاکه در این زمینه هست بتو

Resiliency ها نآگذاری روی ها و سرمایهن سیستمآآوری یا تاب

دامه این معیارهایی هست که ما استفاده کردیم و ا .استفاده کنیم

  pmیم، هددخالت می ار مدیریت دارایی  ما االن داریم د.هم دار

های سازه ا،های دیگر رقبال دخالت دادیم، داریم اندرکنش سازه ار

که خود این  ودشها باعث مینآشدن  Shut downکه  ابرقی ر

 .ودهم اختالالت ایجاد شها در آنهای آبی که ما داریم، سیستم

 ار  resiliencyو استفاده کردیم  MCDMآمدیم از ساختار

quantify  54ها حاال در حد . اینهانختا تصفیه 14کردیم در-

 است. ماکزیمم بوده ردرصد دیگ 55

یا   DEPاگر کنند،تخصیص منابع  مدیم دیدیم که اگرآبعد 

ها د روی اینهزیستی نیویورک بخوان تشکیالت محیطاهم

در افزایش  باشدتاثیر داشته دناتومی ، این چقدردگذاری کنسرمایه

که جای اینهب ار  resource allocationها. یعنیاین آوریتاب

ه حتی مقایس ار آوریتابزنی درنظر بگیریم، آمدیم عنوان چانهبه

انجام   DEPکه خودتخصیص منابعی  نآن ارزیابی و آکردیم  با 

های هم بحث ،بوده تحلیل اقتصادی هایهم بحث .داده

 را هااینارزش  درنظر گرفتیم، زیرمعیارها را مدیمآ سازی.بهینه

 .کردیم هپیاد ار تخصیص مالی م و بعدبهینه کردی تخمین زدیم،

روی  آوریتابهست،  آوریبهبود تاب واقع شیوه این هم در

 اتک رتک د.ذارگتاثیر می یکماگذاری روی کدسرمایه یک وماکد

 در ار آوریتابمدیم افزایش آن آبررسی کردیم و براساس 

در این منابع  قدرنآمده آمثال خود شهر  .درنظر گرفتیمتخصیص 

Bowery Bay ما  .هتخصیص داد ها هستنهاخکه یکی از تصفیه
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هم  آوری،کل تابکردن حداکثر  مدیم از دو منظر، هم از منظرآ

Nash Product  هم دادیم. حاال ما با بازخوربررسی کردیم و را 

کنند از مقاالتی که ما داریم استفاده میقراردادی نداریم ولی ها آن

ین مسائل ما استفاده ا ن ازادر کشور خودم .و خیلی باهوشند

میلیون دالر بودجه  180که اگر  دن میدهانش مورد بعد. کنیمنمی

 ان راشآورید تابنناتوها مینهاخم از این تصفیهاکد هر دنهبد ار

. تخصیص منابع برای د یک پایه باشدناتو. این میدنهافزایش بد

، حتی  ا تخصیص دهیممیلیون  بودجه  ر 100 رواقع اگ هم دراین

پرسنل، کم افزایش  ظرفیت، بین افزایش ام این رستیمدیم شکآ

 هاین بحثآطور افزایش ضعف و و همین سیل کردن ریسک

باتوجه  دنناتومی ها چقدرم از ایناکه باالخره هرکد مدیریت دارایی

  .ندیش یابا، افزمیلیون دالر 100به این 

سواالتی که  اهلل درشاهایی هست که انصرفا یک جرقه

م ه بپردازند، مقاالتش آننند بهاتو، میکننددوستان مطرح می

مقاله ما  30حدود   google scholarکنید درجستجو هست اگر 

.روی این مسائل نوشتیم، خیلی ممنون

 دکتر تابش:

در قسمت بعد از جناب آقای دکتر حقیقی درخواست . تشکربا 

 .را پاسخ دهند 5و  2کنم که سوال می

شده در خصوص اثرات متقابل با توجه به مطالب مطرح: 2سوال 

نظر شما متولی آوری یکدیگر بهتاسیسات شهری بر روی تاب

 آوری تاسیسات کیست؟پایش و حفظ تاب

ایی برای هکارو وسیع چه راه در خصوص مناطق مسطح: 5سوال 

یل سویژه برای مقابله با ههای فاضالب بآوری در شبکهافزایش تاب

 ؟توان پیشنهاد دادو بارش می

کنند و ن دراهواز زندگی میاجناب آقای دکتر حقیقی خودش

مصداق خوزستان  دناتوطبیعتا این مناطق مسطح و وسیع می

کمیته ملی سیالب  تیم کارشناسی عضون اخوشبختانه ایشد. باش

جمهور تشکیل شد بودند و مطالعات که پارسال به دستور رئیس

کنم خوبی در این زمینه انجام دادند که خواهش می

خدمت دوستان ارائه بفرمایند. ان راشیاهدستاورد

 دکتر حقیقی:

خیر دارم هم عرض سالم و روز به من .بسم اهلل الرحمن الرحیم

ی سریع و بدون کنم خیلسعی می .محترم در پنل حضور حضار

 م. موضوعی که قرار شد که من راجع بهوشحاشیه وارد موضوع 

آوری صحبت کنم بحث اهمیت نگاه سیستمی به تابآن 

 اآوری رکه بحث تابتاسیسات آب و فاضالب شهری هست و این

ک صورت سیستمی در ینگاه کنیم یا به محلیصورت آیا ما باید به

آوری هست که مختلفی در مورد تاب یاهتعریف .شهر بینیم

 .صحبت کردندآن  های قبلی با جزئیات راجع بهدوستان در ارائه

این هست که ظرفیت و توانایی سیستم  دبحث اصلی که وجود دار

 ودشزمانی که با یک رویداد غیرعادی مواجه می .یمهافزایش بد ار

آوری به حالت قبلش. اما این تاب دبازگشت پیدا بکن اندسریع بتو

رسانی کنیم، مثال برای یک شبکه آبها برخورد میآن با نهوگما چ ار

یم هدکاری که ما داخل دانشگاه داریم انجام می .یا شبکه فاضالب

ای شبکه و جزیره محلیصورت این ترتیب هست که بهمعموال به

سری معیارها  یکبراساس و گیریم میدرنظر  اآبرسانی یا فاضالب ر

ل در مقاب راها سازی اینهای بهینهاستفاده از مدلها با و شاخص

افزایش  کنیم، مثال هزینه احداث شبکه هرقدرمی بهینههزینه 

 جایی باالخره، در یکدکنآوریش افزایش پیدا می، تابدپیدا کن

یک نگاه  اما واقعیت این هست که ما در .رسیمبه نتیجه می

آوری تاسیسات آب و فاضالب نگاه وقتی که به تابسیستمی 

ها و سایر تاسیسات شهری بینیم که سایر زیرساختکنیم میمی

آوری تاسیسات آب و فاضالب تاثیر شدت روی تاببه ددار

نظر فاضالب شهری را درعنوان مثال اگر یک شبکه به د.ذارگمی

بحث  ، شبکه تامین برق شهر،، شبکه توزیع برق شهربگیریم

ها، بحث مدیریت ترافیکی و معابر آوری روانابمدیریت و جمع

 مدیریت و مهندسی رودخانه برای شهرهایی که رودخانه از، شهر

شدت روی شبکه هایی هستند که به، شاخصدکنعبور می آن

 رقدیعنی هر گذارد.فاضالب شهر یا شبکه آبرسانی شهر تاثیر می

 پذیری باالیک شبکه با اعتماد انکنیم شبکه فاضالبمما تالش می

جایی مثل اما تصور بکنید در یک د،آوری باششبکه تابو ، دباش

پایداری تعداد زیادی ایستگاه پمپاژ وابسته است، ناکه به اهواز شهر

اع  از حیز انتف ااین شبکه فاضالب ر دناتومی گونهدر شبکه برق چ

همین قضیه برای سایر  .زندو چه آسیبی به شهر می دخارج بکن

ها هم هست و در واقع ما دریک مدیریت سیستماتیک و شاخص

اهداف و ها بودجه شهری با اجزایی روبرو هستیم که این

 ،شوندبرداری میای دارند بهرهشکل جداگانهبه و ای دارندجداگانه

 گذارند.دارند تاثیر می ردیگشدت روی همهاما ب

یک  م به ذکر چند مثال ازهخوامی من در این وقت کم بیشتر

کنید رودخانه شما مالحظه می اشهر اهواز ر. شهر بپردازمکالن
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شهر اهواز یک شهر مسطح د. گذراز وسط شهر می دکارون دار

 5/0طوری که از شمال تا جنوب شهر ما هست، پهناور و مسطح به

با چه کنید که انید تصور تومی ریم.متر اختالف ارتفاع بیشتر ندا

از طرف  .میآوری فاضالبی برای این شهر روبرو هستشبکه جمع

دلیل گرما نیاز به مصرف ما با یک شهری روبرو هستیم که به ردیگ

، در مسائل محیطیای زیست .ن خیلی زیاد هستآانرژی در 

صحبت خواهیم کرد.  آن ریزگردها و غیره که بیشتر راجع به

آوری و شدت تابد که بههای اخیر رخ داتی در سالااتفاق

دستخوش  اهای آبرسانی و فاضالب شهر راعتمادپذیری شبکه

 تغییر کرد.

های آوری آبن موضوعات، بحث نداشتن شبکه جمعآیکی از 

یم در داخل این هخواجا میسطحی برای شهر اهواز هست، ما این

های خیلی بهتری هم شهرهایی که من انتخاب کردم که عکس

کنید، بحث اندرکنش شبکه انید پیدا توینترنت مین در ااخودت

حاال  د.دهن میانش اهای سطحی شهر رفاضالب با مدیریت آب

برای شهر  افاضالب ر آوریمعشما فرض کنید ما بهترین شبکه ج

دم علتی که عرض کربه .اهواز احداث بکنیم با هزینه بسیار گزاف

های سیستم آبن شهر مسطح هست، ولی وقتی که شهر اخدمتت

با یک بارندگی کل شبکه فاضالب از دسترس خارج د، سطحی ندار

نیم در اتوبنابراین نمی .همین ترتیب بهو شبکه معابر هم  ودشمی

له ئکه مسآوری شبکه فاضالب صحبت کنیم  مگر اینمورد تاب

حل نکنیم.  اهای سطحی رو مدیریت آب اهای سطحی شهر رآب

های آب و فاضالب فاضالب زیرنظر شرکت هاینیم شبکهادما می

رگان ، دو اها هستندسطحی زیرنظر شهرداری یها، اما آبهستند

اهایی است جآن ن و این یکی ازاکامال مجزا با مسائل خاص خودش

 .استهای ما مسائل زیادی را ایجاد کرده که در شهر

صحبت  آن یم راجع بههخوایکی دیگر از موضوعاتی را که می

های فاضالب با مهندسی رودخانه و کنیم بحث اندرکنش شبکه

در شهری مثل اهواز و خیلی از  .ترمیم و تصفیه آب شرب هست

ن از ای ددار شهرهای استان خوزستان که بزرگترین رودخانه کشور

 ، مدیریت روخانه و مهندسی رودخانه یکی ازکندمی عبور هاشهر

آوری تاسیسات ما که روی تاب ها و فاکتورهای مهمی استعامل

دلیل نداشتن ظرفیت حاال شما تصور بکنید به د.ذارگتاثیر می

توجهی از های فاضالب، بخش قابلخانهمناسب برای تصفیه

فاضالب بهداشتی و صنعتی  اهواز و سایر شهرهای خوزستان در 

ا و ما از همین رودخانه آب ر ودشرودخانه کارون تخلیه می

 .کنیمرای آب شرب تصفیه میبرداشت و ب

های آب نهاخپذیری تصفیهآوری و اعتمادببینید این چقدر تاب

جا که ما این اتاسیساتی راز تا  دو د.کشبه چالش می ددار ار ما

یعنی الزاما این  .داریم هم مربوط شرکت آب فاضالب هستند

 مهاین .اختالل و اندرکنش تاسیسات مال دو تا ارگان مجزا نیست

 .های خیلی بزرگی که ما در شهر اهواز داریمیکی از چالش

صحبت کنم بحث  آن م راجع بههخواکه می نکته دیگر

دز هست. این سیستم منابع -مدیریت منابع آب سیستم کارون

ما یک مدیریت ال دست هست. دز هست و مخازن با-آب کارون

زن مخادر  اسیستماتیک و جامع منابع آبی داریم که درنهایت آب ر

های خوزستان و شهر اهواز کند و به شهرسدهای ما مدیریت می

عنوان سد گتوند جا تحتداریم این اما االن یک سدی ر د.رسمی

ن کوه نمکی، بحث شوری که هست آدلیل نیم بهادعلیا که می

بحث  دگذاشته و همین دارانه تاثیرروی کیفیت آب رودخ

 .آوردپایین می تشدبه ارآوری تاسیسات بات

من فقط  .بحث اختالل در شبکه توزیع برق هست کته دیگرن

 شبکه فاضالب اهواز وابسته .ناعرض کنم خدمتت اتا مثال ردچن

علت نظر بگیرید به، حاال شما درتا ایستگاه پمپاژ هست 150به 

برق  ای که در شبکه، نیاز مصرف برق یا هر ناپایداریافزایش گرما

و چه  های پمپاژ فاضالب از کار بیفتنداین ایستگاه ،دفتااتفاق می

.دفتااتفاقی برای شهر می

هم یک تجربه ن بزنم که ایناتیهم برا ریک مثال جالب دیگ

علت پدیده ریزگردها که طی به .عجیبی بود برای این استان

های توزیع برق های شبکهههای متوالی ما داشتیم، این مقرسال

سال چندای که بعد از گرفته بودند، در بارندگیگرد و غبار 

اتفاق افتاد، بارندگی که روی این  1396خشکسالی در سال 

ها نشست، یک اتصال کوتاهی در شبکه ایجاد کرد هگردوخاک مقر

ر حاال شما درنظ .های چندروزه در شهر اهواز شدو باعث خاموشی

که فاضالب نه و شباخبگیرید ما هرچقد شبکه آبرسانی و تصفیه

رق ب، وقتی شبکه هم داشته باشیم با تاب آوری باالقابل اعتمادی 

 .دفتاتصور کرد چه اتفاقی می ودش، میودشیک شهر قطع می

ای ن یک تجربهام عرض کنم خدمتتهخواآخرین مثالی که می

اینجا شما اگر دقت کنید یک  .افتاد 1398بود که در سیل سال 

بینید که خط قرمزی که اینجا نشان می امقطع تیپیک رودخانه ر

بند در دوتا سیل داده شده مقطع طبیعی رودخانه هست.

حاضر داخل این شهر ساخته شده در ساحل چپ و راست حال

های فاضالب، های ساحلی اینجا هستند و لولهرودخانه که جاد
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تا در سمت  2دارند، قرار ای ساحلی شهرها در امتداد جادهکولکتور

متر عمق  6طور متوسط تا در سمت راست، که به 2چپ و 

 ست.ا هاکارگذاری این لوله

برای کنترل سیل اجازه داده شد تا آب تا لب به لب این 

متر هد آب روی زمین طبیعی قرار داشت،  8د و یبندها بیاسیل

مدت یک ماه متر به 14چیزی حدود ک متر ی 6ن آمتر با  8این 

این باعث یک نشتاب  ب بود وهد آب روی کلکتورهای فاضال

که دوستانی طوریهای فاضالب، بهتوجه شده بود در شبکهقابل

فاضالبی را که ما از  گفتندکه در شرکت آب فاضالب بودند می

ی برابر فاضالب تولید 6کنیم در زمان سیل، کلکتورها پمپاژ می

شبکه  گونه، شما تصور بکنید این اتفاقی که افتاد چ.شهر هست

 گونهدلیل ورود رسوبات چاز کار انداخت و بعد به االب رفاض

معروف بود که مردم اهواز خیلی  .آوری این شبکه کمتر شدتاب

نگران سیل رودخانه نیستند و بیشتر نگران سیالب فاضالب 

های درون حلسری راهیک دکارهایی که وجود دارراه .هستند

سری یک فاضالب و و برای تاسیسات آب دسیستمی وجود دار

نهایت باید  ما در .های برون سیستمی و نگاه سیستماتیکحلراه

آوری و افزایش هایی باشیم که بحث تابمدل و هادنبال پلتفرم

 ،ردر غالب یک شه اهای آبرسانی و فاضالب رقابلیت اعتماد شبکه

خیلی متشکرم  با مدیریت جامع نگاه بکند.و کامال سیستماتیک 

.ن هستمادر خدمتت ،که کردید از توجهی

 :دکترتابش

برای  کنمدعوت مینام هم آقای مهندس نیک . ازخیلی متشکر

 .پاسخ به سوال سوم

شده به تاسیسات آب و های تزریقارتباط بین بودجه :3سوال 

آوری و برداری، با افزایش تاببهره فاضالب در زمان اجرا و

 .پذیری این تاسیساتآسیب

 نیکنام:مهندس 

 عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار و تشکر

که من  ادر واقع بحثی ر .کنم از مطالب خوبی که ارائه شدمی

اساتید را ، عمده مطالب همخواستم خدمت عزیزان ارائه بدمی

و کنم خیلی خالصه سعی می بزرگوار خیلی خوب پوشش دادند.

 کنم.مفید بحث 

. هست 1398تجربه سال و به بحث سیل  من بیشتر نگاهم

 و ابتدای سال 1397طور که استحضار دارید در پایان سال ناهم

 .عمال دو سامانه بارشی بسیار سهمگین وارد کشور شد 1398

تاسیسات  .اتفاق افتاد 1398های فروردین ن بحث سیلآمتعاقب 

مد خسارات آوجود هآب و فاضالب از این بحث سیلی که ب

بحث خسارات وارده به حوزه شهری  .متحمل شدند اتوجهی رقابل

کیلومتر  620من خیلی خالصه عرض کنم که چیزی حدود  ار

خانه آب و آبگیر، تصفیه 24، آوری و انتقال فاضالبشبکه جمع

کیلومتر خطوط انتقال و  400واحد مخزن،  5دهنه چشمه،  40

های ن با قیمتامیلیارد توم 1700توزیع آب و چیزی حدود تقریبا 

 .خسارت به تاسیسات شهری بود 97ال پایه انتهای س

در حوزه روستایی هم خسارت وارده به تاسیسات آب و 

میلیارد  681چیزی حدود توجهی بود، فاضالب، باز رقم قابل

آوری ها با بحث تابتوجهی از این خسارتعمال بخش قابل .ناتوم

 . دو هم قابلیت پیشگیری دار دارتباط دار

های مطرح ن چیزی که موضوع صحبت دوستان در سوالآ

ی در آوری با حوزه منابع مالی و مدیریتشده بود، بحث ارتباط تاب

که مباحثی که  است واقعیتش این صنعت آب و فاضالب هست.

حوزه صنعت آب و فاضالب هست عمال مباحث خیلی  در

آوری تاب تواند روی بحثها میم از ایناست که هرکداای گسترده

احد ویکی از موارد اصلی  قضیه مدیریت  .تاسیسات تاثیرگذار باشد

ن اشاره آخوبی به شهری هست که در ارائه آقای دکتر حقیقی به

ها، در شهرهای کشور ها در شهرستاندر تجربه سیالب .شد

الخصوص در شهر شیراز ما هم شاهد بودیم که اتفاقی که علی

های ، بحث شبکههای شهریوری سیالبآدر بحث جمع افتاده بود

وجود آورد، باالخره هآوری فاضالب که مسائل زیادی را بجمع

 در بحث مدیریت واحد شهری. دای هست که وجود دارنقیصه

آوردم  نظرین ا ازرا های آب و فاضالب بحث یکپارچگی شرکت

چون بحث نویی هم هست که  عمال بخش زیادی از منابع مالی 

 های آب و فاضالب درتوان مجموعه شرکت ی هست،هست، انرژ

های آب و فاضالب ی شرکتسازباالخره بعد از یکپارچه، این بخش

حوزه  .گیرندشهری  و روستایی در حوزه روستایی قرار می

بر هست، با روستایی بسیار گسترده، متعدد و هزینه

خیلی  هایآورین تابآواقع با  بر و درهایی بسیار هزینهزیرساخت

 اتر نسبت به تاسیسات شهری که قطعا مشکالت مدیریتی رپایین

ها و اقتصاد آب هست بحث تعرفه .در این حوزه بیشتر خواهد کرد

های آب و شرکت ی که دوستان هم اشاره فرمودند،طورناکه هم

ها و بحث تعرفه نظردلیل ساختار مدیریتی که دارند ازفاضالب به

های جهت که تعرفهپذیر هستند. بدیناقتصاد آب، خیلی آسیب
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خدمات آب و فاضالب معموالً در یک فرایند حکومتی اتفاق 

ها و های شرکتولی بحث هزینه .شودافتد، تصویب و ابالغ میمی

های فروش عمالً در بحث تورم و شده خدمات و هزینهقیمت تمام

ق اتفا استهای ناپایدار اقتصادی که در بازار حاکم آن شاخص

ها در شود که عمالً در بحث تعرفهافتد، منجر به این میمی

حاضر قیمت متوسط تمام شده یک مترمکعب آب در حوزه حال

 2500تومان و در حوزه روستایی  1500شهری یک چیزی حدود 

طور متوسط از طرفی قیمت فروش در حوزه شهری به است.تومان 

و در  استشده  تومان که برابر یک سوم قیمت تمام 500حدود 

درصد قیمت  13 تا 12تومان که حدود  300حوزه روستایی حدود 

های آب جایی که شرکتدهد. ولی از آنتمام شده را پوشش می

و فاضالب نهادهای خدماتی هستند و مباحث اجتماعی و سیاسی 

ها با شاید بحث تعرفه ،و خدماتی بر مباحث سودآوری تقدم دارد

باشد. اگر این ن شرایطی که هست نیازمند یک بازنگری جدی آ

داری اتفاق نیفتد عمال در بسیاری از موارد در حوزه خدمات و نگه

 ،هرحال تأسیساتی بسیار پرهزینهتأسیسات آب و فاضالب که به

بسیار کار سختی خواهد بود.  ،مستهلک و عمدتاً فرسوده هستند

ایدار، متعاقب بحث یکپارچگی بحث تأمین منابع مالی جدید و پ

های آب و فاضالب روستایی و شهری عماًل بخش شرکت

های آب و فاضالب روستایی از های شرکتتوجهی از هزینهقابل

تأمین ساختار دولتی قطعاً حذف خواهد شد. این نیازمند این است 

ها تعریف که قاعدتاً تأمین منابع مالی جدیدی برای این شرکت

 بشود.  

نهایت بحث پنجم بحث استهالک باالی تأسیسات آب و در 

انجام شد یک  1398فاضالب است. مطابق برآوردی که در سال 

ب هزار میلیارد تومان ارزش تأسیسات آ 200چیزی حدود تقریباً 

و فاضالب در کشور است. این بخش بسیار بخش فرسوده و 

پذیری است که در شرایط االن در بسیاری از موارد آسیب

آوری و ظرفیت خصوص در حوزه روستایی عمدتاً تاببه

ارند. رسانی در بسیاری از مواقع را ندپاسخگویی را در حوزه خدمات

افتد و در حوادثی مشابه سیالب که به کرّات در کشور اتفاق می

پذیری بحث آسیب ،بسیار هم درصد فراوانی آن باال هست

ر داگر سوالی هست  .دهم وجود دار...  تأسیسات در بخش زلزله و

خدمتم.

 دکتر تابش:

ض مطالبی را خدمت دوستان عر 4من قرار است در رابطه با سوال 

 کنم.

های آبرسانی چطور مدیریت مصرف و فشار آب در شبکه: 4سوال 

کارها آوری شبکه تاثیرگذار باشد و چه راهتواند بر افزایش تابمی

 هایی وجود دارد؟و دستورالعمل

 نید در رابطه با این بحث در قالب ایجادادکه می طورهمان

دفاتر مربوط به مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد در 

 تقریباً از سال ه،های تابعشرکت مهندسی آب و فاضالب و شرکت

 25کار در کشور ما شروع شد و خود من هم از حدود این 1373

دوستان سال پیش کار تئوریک را روی این قضیه شروع کردم. 

ا که من تهیه آب رتوزیع های سازی پیشرفته شبکهکتاب مدل

صورت جامع روی که به داگر دیده باشند یک فصلی دارام کرده

هایی مثل قابلیت چنین شاخصهم .کندهمین مباحث صحبت می

و غیره. دانشجویان ما در دانشگاه تهران آوری اطمینان، تاب

در این زمینه داشتند و  ارها و مقاالت متعددی نامهپایان

ها تعدادی نستیم با استفاده از نتایج آناخوشبختانه ما تو

 هانکنیم که از جمله آعمل و نشریه در این رابطه تدوین دستورال

پردازد که به آب بدون درآمد و بحث مدیریت فشار می 556نشریه 

 ازنگری که روی آن انجام شدهبا چند ب 117-3چنین نشریه و هم

مواردی از بحث مدیریت مصرف که در آن وجود دارد جزو این  و

 نتایج هستند. 

گویم که در رابطه با طور خالصه خدمت دوستان میمن به

نحوی داریم در کشورمان جلو حاضر ما بهمدیریت مصرف، در حال

گاهی رویم که متأسفانه منابع آب کافی نداریم، حاال از یک دیدمی

ی را بعضی به افزایش منابع برای مصرف آورشاید افزایش تاب

ضا های مدیریت تقاتعبیر بکنند ولی در کشور ما صرفاً با سیاست

و مصرف و کاهش مقدار مصرف برای یک فعالیت مشخص است 

که منابع آور بکنیم. برای اینتوانیم سیستم خود را تابکه ما می

است. پس آب ما محدود هستند و جمعیت ما مدام رو به افزایش 

های آب و فاضالب آوری شبکهسازی و افزایش تابکار مصونراه

نظر در کشور کارهای ما بحث مدیریت مصرف هست که از این

 مقدماتی آن شروع شده ولی هنوز اراده خیلی جدی وجود ندارد.

ه هایی با هزاران میلیارد تومان بودجبینید طرحطور که میهمان

شود و در مملکت روی آن ها صحبت میشوند یا مرتب افتتاح می

ف ها روی بحث مدیریت مصر هایی به مراتب کمتر از اینبا بودجه

محترم  شود. بنابراین در این زمینه مدیراناقدامات الزم انجام نمی

 باید تالش بیشتری را داشته باشند. 

تواند عواقب های فاضالب، مدیریت مصرف آب میاما در شبکه

های فاضالب را کمتر آوری شبکهیعنی تاب .اشدجانبی داشته ب

لیل های شفاهی داشتیم که تحارائه جلسهای در بکند. ما یک مقاله

چه صورت کاهش مصرف آب منجر به کاهش تولید کرده بودیم به

کم  اهای فاضالب رآوری شبکهتواند تابشود و میمیفاضالب 

ن مقاله رجوع بکنند. آتوانند به کند. دوستان می
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ت نند که هدف مدیریاداما در رابطه با فشار آب، دوستان می

های که بحث دکنست که فشار را به حداقل ممکن کم فشار این ه

جمله افزایش مصرف ناخواسته یا افزایش حوادث و تبعات آن من

مکن منشت را کنترل بکند. اما از طرفی اگر ما فشار را به حداقل 

م در مواقعی که حادثه و مشکلی برای شبکه آب پیش کاهش دهی

افتد و باعث می ترد فشار از حد استاندارد خودش پایینیامی

ها به مقدار آب مورد نیاز خود کنندهشود بخشی از مصرفمی

همین خاطر الزم هست که با دیدگاه دسترسی پیدا نکنند. به

که  ا اضافه کنیمآوری ما به حداقل فشار استاندارد مقداری رتاب

ا صورت طبیعی و باین مقدار بتواند افت ناشی از حوادثی که به

افتد را پوشش بدهد و آن های آب اتفاق مینرخ طبیعی در شبکه

ها در فشار باقیمانده از حداقل فشار استاندارد کمتر نشود. این

هایی که از طریق اینجانب و دانشجوهای من مقاالت و صحبت

دعوت  ادسترس هست و من عالقمندان روفور قابلانجام شده به

عنوان ها رو ببینند و این دو تا نشریه که ذکر شد بهنآکنم که می

سری موارد جانبی هم هست که دو تا دستورالعمل هستند و یک

از طریق دفتر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت آب در شرکت 

 ه کار شدهمهندسی آب و فاضالب به کمک دوستان روی این قضی

انجمن آب و  آب چنین در کمیته تخصصی تلفاتهم است.

 که انشااهلل ودشکار می دها دارفاضالب هم روی این دستورالعمل

رت نیرو، امیدواریم با هّمت سازمان برنامه و دفتر استانداردهای وزا

دگاه های موجود هم بتواند اصالحات الزم با این دیدستورالعملدر 

 د.یبیاجدید به عمل 

است. مانده  8فقط سوال  همه دوستان یک دور صحبت کردند.

که آیا کنم در رابطه با اینآقای دکتر بشیری خواهش می از

متری و ... های جدیدی مثل هوشمندسازی، بازچرخانی، تله طرح

ن نظرات خود را بیاآوری هستند یا خیر؟ در راستای افزایش تاب

ن اکنم نظرات و سواالت خودشیاز دوستان نیز خواهش مکنند. 

 اعضای پنلدر قسمت چت وارد کنند که من این سواالت را از  ار

بپرسم.

  :ریدکتر بشی

های آقای صحبت در ؛ددهن میانش اجا خودش راین یانکتهیک 

وارد  یآوربود که تاب یازیکه چه ن دیدم ارنام ایننیک مهندس

حاال ؟ شداجتماع  حوزهساخت و ریو ز یشهر تیریمد یهابحث

ال نید که این بحث در ابتدا از حوزه روانشناسی آمده بود. اصادمی

 سکیر تیریرغم وجود مدیو عل دحل بکن امد که یک مشکلی رآ

نام را به یدیمبحث جد ،یداریو حد پا آن و کاهش یریپذبیو آس

است در  یمفهوم یورآمطرح کرد: تاب حیتوض نیبا ا یآورتاب

به  را یکه آمده تا موضوعات یمعن نیبه ا نیشیپ میگذر از مفاه

دارند اضافه  یادیز یکدام گستردگکه هر سازگاری نیشیپ میمفاه

موضوعات خود را در بحث  نیکند. در بحث آب و فاضالب ا

 و یهوشمندساز حثمثال در ب یدهند. براینشان م یآورتاب

کردم که یم مروررا  یدکتر نامهانیپا روزیحساس د هایچرخه

 نیشده بود و به تفاوت ب یآوروارد حوزه تاب یطور کلدر آن به

مد آ یآورتاب .هست یمهم اریبس نکته این پرداخت کهیها منآ

و  یعاد طیکه در شرا دیاز مسائل را جامع کند و بگو یاکه دسته

و حد  میکن سکیر تیریو مد یهوشمندساز اضطرار طیشرا

 بازچرخانی و استفاده مجدد از آبو  میرا بدان یو سازگار یداریپا

که بتواند  دیصورت جامع دبه باهم را هانیهمه ا .میکن تیرا رعا

را  دیکنیم الحظهم نییسمت راست پا مودارکه در ن یدوناتاین 

بابت آن  متیازییک ا و بکندسنجش  ها راآن .وردبیاوجود به

مثال  یبرا .اوردیوجود برا همراه با خود به ییهاسوال بگیرد.

داشته  مردمتواند بر فرهنگ یم یریثأچه ت استفاده مجدد از آب

و  یکه اثرگذار DEMATELمثل  داریم ییافزارهانرم. مثالً باشد

 یآوردر واقع تاب .کندبررسی می راپارامترها  سریی یکریاثرپذ

که بابت  یمتیازدهد که اها را نشان باطتدسته ار نیآمد که  ا

 میدهیساخت مریز ایو  متسیس کی ایشهر  کی رایب یآورتاب

 ای رخانیچباز کیکه  یاثر یعنی .هانیاست از همه ا یامجموعه

وجود به ستمیدر س یخرابکار ای یمسائل مربوط به هوشمندساز

تواند یم ستمیدر س یریثأچه ت یانسان یخطا کی ای ،دآورمی

 یعدد خاص کیها که هر کدام نیدر واقع مجموع ا داشته باشد.

 یخاص اتعددها اثر نیشود و هرکدام از ایمگذاشته  ی آنبرا

 نیا نهیفاصله از حد به نیانگیبا روش م مثالً .دارند ستمیس روی

ما با حد جوامع  فاصلهکه  ندیگویم و نهایتاً کنندیم نییرا تع

 مییکه بگو میوردآرا  یورآما تاب تیست و در نهاه نیآور اتاب

 یشهرها ،یمتره، تلیموضوعات مثل هوشمندساز نیهمه ا

یک که مطرح هستند به یگرید یهاسد و بحث تیریحساس، مد

دنبال مبحث که به یبوده و جوامع یورآدر دل موضوع تاب ینوع

 که بتوانند ها این استآن نگرشفقط و فقط هستند  یآورتاب

را که تا به االن توسط متخصصان مطرح  میمفاه نیهمه ا یکپارچه

 .متشکرم یلیشده بود را با هم داشته باشند. خ

  دکتر تابش:

 یو دو تا از آقا قانع مهندسآقای از  یکی دندیکه رس یسوالت

 ایسوال شده که آ قانعمهندس  یآقا زاد. ز هستنودکتر کارآم

 یهاشبکه یآورتاب یآب و فاضالب رو یهاشرکت کردیرو

آب متمرکز شده است؟ یهاشبکه یفقط رو ایست هفاضالب هم 
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حوزه آب  یتمرکز رو دیکه انجام شده شا یتا االن بحث دینیبب

که انجام  یدشناسیکه من عرض کردم، تهد ییهاده و برنامهبو

 نیا تواندیکه م ییابزارها ییها شناسادیتهد آنشده و بر اساس 

 تمرکز که انجام شده عمدتاً ییو کارها دکاهش بده اها ردیتهد

 دین اقدامات فرض کنآاز  یبرخ یبه نوع اام .آب بوده است یرو

 دیتهد کیرا در خصوص قطع برق که  یریپذ بیسآاالن کاهش 

بوده که  نیبه ا ازیقطع برق ن نیا م؛یبزرگ است داشته باش

آب کاربرد داشته  درکه هم  ودبش أمینت یبرق اضطرار یهابحث

 ی. ولستشده ا دهید یخوبپمپاژ فاضالب به ستگاهیو هم در ا

اشاره کرد در تجربه  یخوببه همحقیقی  دکتر یکه آقا یانکته

 ار هادیتهد نین ااخارج از حوزه خودم است که ما واقعاً نیاهواز ا

ست که االن با آن مواجه ه ییهااز چالش یکی .میکاهش بده

بحث فاضالب  نیا هک میویبگ میمدایوقت ن چیما ه یعنی .میهست

 میوبر ینوعو به شود رگذا ریثأن تآ رما هم د یآب سطح دناتویم

. یآب سطح یهاسامانه ادیجا یبرا میوبش یوارد بحث با شهردار

ه آب در حوز تمرکز عمدتاً ناال هها نگاه نشده و تا بنیاخیلی به 

 .بوده است

که امکانش هست  ددنیپرس: دکتر کارآموز یاز آقا لاسو

 د؟ییبفرما ان راکار خودت یافزارهاها و نرمروش

  دکتر کارآموز:

هست؟ من گفتم  یها چها و مدلسوال شده که در واقع روش

سال  نیدر هم ،گوگل اسکالر یدواگر شما بر یکردم حت هیتوص

که ما  ییها و کارهاکه تمام روش میمقاله داشت چندینما  2020

هم باز  یدنداخو راگ اها رنآ است. شده مستنداونجا  میکرد

ارشد و ینفر دانشجو کارشناس 20حدود  .یدریتماس بگ یدناتویم

فقط کار  یعنیشده.  یسازتیظرف و در کشور کار کردند یدکتر

و  میریعات بگالاط مینابوده که ما بتو نیبه خاطر ا ورکیوین یرو

. میاستفاده کن مینابتو گرید یهاو برنامه DEMبه کمک 

نه اختصفیهدر داخل  میکه به طور اخص استفاده کرد ییهابرنامه

خود  یرو ار البیکه اثر س میردکاستفاده   ASM2dما از برنامه

 MCDM یهاو از روش دکنیم یبررس یکیولوژیب ندیفرا آن

بار مقاومت استفاده  نییتع یراب یآمار یهااز مدل .میاستفاده کرد

 .یساز نهیبه یهاو روش میکرد

؟ندهست میقابل تعم رانیا یبرا ها اصالًنیا ایشده که آ سوال

 ییهاشما مقاله ین تجربه داشتند. وقتادوستان خودش اکثراً

 Water Resource :مثل ایدن سطح باالی یهاژورنالدر  ار

Research   مقاله شما قابل که  دنهخوایها منیا دیکنبررسی

ا هم برخورد م .ایدن یبلکه برا ورکیوین ینه تنها برا دباش میتعم

و مشکل  بوده میقابل تعم رانیا یها برانیبوده. تمام ا نیهم

 کیوروین  CPکه در ییاهنآ. میرا ما حل کرد یکمبود اطالعات

ها بد رفتار یرانیبا ا یلیام و خیرانیبنده اکه  دننادیهستند م

ها نآکه تفکر  نیا یبرا میریاطالعات بگ مینستاما تو یکنند ولیم

الخره اگر با .میدار ادیهم ما اطالعات ز رانیاست. در ا یگرید زیچ

ر ه شتریب اردکانیاندکتر  ی. آقااست ریپذامکان دباش یقصد تحول

 کارهچ میما دارکه  دنادیو م دشناسیم ابنده ر رگیکس د

که  ندهست یاسیمسائل س ریقدر درگنآ ناشیا ی. ولمیکنیم

 .برقرار بکند اارتباط ر نینسته ااسفانه نتوأمت

 یهابا بودجه 1398سال  یهاالبیشده که س سوال

که در  دکمک کن دنواتیم ایکه داده شده آ یتوجهقابل

  م؟وینش ریگها غافلیآورتاب یرو یبعد یهاالبیس

که نیا یبرا .سفهأباعث ت نیکه ا دمیند امن خودم گزارش ر

ن م انایزییدر لو کاترینا یها البیمثل س یالمللنیب یهاپنل در

اظهار نظر  ی آنرو ایدن از هدم کوب متخصصینیخودم جزو پنل 

 انجام شده و یخوب یکارها کنمیمن تصور م قطعاً یول ندکردیم

استفاده کرد ها آن از یبعد یهاالبیدر س که انشااهلل ودبش دیبا

 یافراد بهتر هکه ما هم دهخوایم یاسیقصد س کیش اههم یول

 د. کنیم دایگسترش پ نیا نشااهللو ا میباش

 چیزهایی نیکه شده هم ییهاصحبت رگیکنم که د عرض

در  ودشیم اکارها ر نیا اینبوده آ یقرارداد نیهست که چون ا

 انجام داد؟  رانیا

ا م هم هو هرچ دم نداره یادیز نهیداد و هز انجامود شیبله م

 یارشد و دکتری کارشناس یدانشجوها تیترب یرو میکرد نهیهز

ها نآ یحداقل از کارها ودشینم همن استفاد یبوده و اگر از کارها

ود.فاده بشتاس

  دکتر تابش:

نام کیمهندس قانع و مهندس ن یشده فکر کنم اقا یلاسو کی

که  ییهاکه با توجه به بحث است نیاسوال هند. جواب بد دننابتو

ران حبحران کشور و دفتر ب تیریسازمان مد گاهیشد جااینجا 

 موضوع کجاست؟ نیدر ا رویوزارت ن
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 مهندس قانع:

 لیدلبحران کشور به تیریکنم حاال سازمان مدمن فقط اشاره 

شده و  راتییاز تغ یلیسفانه دستخوش ختأکه ساختارش منیا

با چالش مواجه  است، که قانون موقت ی هستچند سال آن قانون

 هم هاسال نیا یست و طه یمشکالت اساس یدارا ااست و ذات

رار قسازمان  نیا اریدر اخت دیکه با یعموفق نبوده چون مناب یلیخ

کشور هست و  بودجه و در حوزه سازمان برنامه ارشیاخت دریبگ

نظر من بهکه نآتر از همه مهم یول د.ندار یچنانآن اریاخت یلیخ

در  یآورتاب اتیادب نیا یلیکه خ است نیما ا یچالش اصل

 اگر د.باش داشته ار خودش گاهین جاآ نستهانتو یاسیس یهاحوزه

 ودشیانجام م یو فن ییاجرا یهاتگاهسد درهم  یحداقل کار

. دفاصله دارن یاسیس سائلاز م کمی کی دیشا این است که لیدلبه

 یاما مجر .گذار استاستیارگان س کیهم باالخره  رویوزارت ن

 دیکه با ندآب و فاضالب ما هست یهاموضوعات شرکت نیهمه ا

 و چون منابع شوندب نهینهاد میمفاه نیها اشرکت نیدر داخل ا

 اقدامات چون نیحاصل از ا جیهاست و نتانآخود  اریهم در اخت

 شد یاتیکه عمل یوقت ای کهگونهبه اهشرکت نیدر خود ا دناتویم

د و به اصطالح دخالت بکنن دیها بانآ د،بکن دایپ یاقتصاد جیهتو

وگرنه  ،باشند یآورتاب یهاسامانه نیاستقرار ا ین متولاخودش

 .دارند شبر آت یاز دور دست تا واحد،دو  نیا

  دکتر تابش:

 شده که با هم یریدکتر بش یچند تا سوال از آقا .متشکر یلیخ

 یآورتاب شیافزا یبرا یدسازنمهوش. خوانمها را میآن

کدام  یاست؟ هوشمندساز یچه روشآب و فاضالب به یهاشبکه

 یهاشبکه سازیشبکه مدنظر است؟ هوشمند یهارساختیز

 است؟ ریپذامکان یچه شکلفاضالب به

  دکتر بشیری:

 یهماهنگ تیریمد یمن عضو شورا .دکتر یمتشکرم آقا یلیخ

مختصر  یلیبحران شهر تهران هستم و فقط اجازه دارم خ تیریمد

 تیریکه امسال در مد ین عرض کنم. قانوناخدمتت ار یانکته کی

به اسم است به آن اضافه شده  یتمیآ کیبحران کشور ابالغ شد 

 درهنوز  ولیمد آ یآورتابخود  نیا فیتعر در که اصالً یآورتاب

ها ابالغ شده به سازمان اینکه  نمادیماست. ساختار وارد نشده 

 در یعمل خاصالدستور چیه یآورتاب فعالً حاضردر حال یول

 دیقانون جد یشده ول یداخل موضوع کو ی ها نداردسازمان

ابالغ شد و  1398سال  3 ماهران کشور که حب تیریسازمان مد

 ،ها اعالم شدنهاخوزارت یجمهور به تمامسیتوسط رئ 6 ماه

بحث است. قانون مطرح شده  درطور کامل به یآورمبحث تاب

های خاصی دارد. من حاال سری شیوههوشمندسازی قاعدتاً یک

ی کارگاهولی ما پنجشنبه یک  .تبلیغ هست یا نه نم به شیوهادنمی

سری مطالبی ارائه خواهد شد. ولی جا یکنآهم داریم؛ احتماالً 

هوشمند هم  هایدانند که سیستمبزرگواران می قطعاً همه

سری اطالعات را راجع به بحث تقاضای آب و تجزیه توانند یکمی

هایی که در حوزه تقاضای آب و کیفیت آب و و تحلیل داده

های های حوزهچنین بحثوضعیت آب و هوای منطقه و اقلیم و هم

هایی با رویکرد کند. به شیوهبندی میانرژی هستند را جمع

های کند. هم در حوزهورود می remote sensingاینترنت اشیا یا 

GIS کند. این کارها را به شیوهسازی شبکه ورود میو هم مدرن 

کنم االن دهد. قاعدتاً من فکر میها انجام میسازی این مدلبهینه

ها فرصت ارائه این موضوعات نیست. ولی مقاالتی در این حوزه

آوری حوزه تابکه یک بعد خاصی از این چنینهموجود دارند. 

های هوشمند تأکید دارد. خیلی متشکرم.حتماً روی بحث سیستم

  دکتر تابش:

 خواستندیم ینیدکتر عابد یممنون و متشکر. جناب آقا یلیخ

  .مطرح بکنند یسوال را به صورت شفاه کی

  آقای دکتر عابدینی:

 یاعتراف کیدادند و  زانیکه عز یحاتیمن استفاده بردم از توض

 ای Reliability ای یآورتاب میمفاه نیبکنم که ا مهخوایهم م

 یاجماع های آنرو یلیهستند که خ اییت علماعبار سکیر زینالآ

که  یازبان ساده کیاگر من با  ی.آورتاببحث  مخصوصاً  ،ستین

 کیبکنم که  زبا زانیعز یبرا یاچهیبخواهم در یمقدار کی

ساده با چهار تا عدد  یلین خابه زب یآورتاب نیا یرو یمقدار

چه لطفا؛ اگر چنان دیهشت تا عدد را نگاه کن نی؛ امویگبم هبخوا

، کنمبتا عدد حساب  چهار نیا یم سه تا شاخص را براومن بر

چهارتا  نیا یچه برارا اگر چنانمقدار سه  نیامیانگین، میانه و مد. 

و  375/4  برابر نیانگیم، 5 برابرمد که  نمیبیعدد حساب کنم م

 ،اعداد نیاز ا یکی یلیهر دلاگر به حاالشود. می 5/4 برابرهم  انهیم

نده اخو 88 ود،خوانده بش هشتکه  نیا یجابه ی،خرآعدد  مثالً

اعداد را به مشارکت بگذارم و از دوستان  نیا بعد من مجدداً وشود 

سه تا شاخص را حساب کنند خواهند گفت که  نیم که اهبخوا



1400، بهار 1ششم، شماره ال س          83 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

 نیابه چهچنان اگرنتیجه کار:  دیآیصورت در منیا اعداد به نیا

، نکرده رییمد تغ که دینیبیم دیفکنیب یتابلو نظر یسه تا عدد رو

است. شده  375/42  ی میانگین برابرنکرده ول یرییهم تغمیانه 

 out layerنسبت به  نیانگیها مداده نیادر  موییگیم اصطالحاً

به عدد  نکردند رییکه تغ یبه لحاظ میانهو  دم یول ستیمقاوم ن

out layer ستندنیحساس  88 برابر. 

عنوان کشور مصطلح هست تحت عبارتی که دربه ابیاید این ر

توانید روی اقتصاد مقاومتی تسری بدهید و بعد هم قطعاً می

شناسایی  اهایی رهای توزیع هم شاخصهای آب و شبکهشبکه

روی  کهو ...  هکنید که نسبت به اتفاقات ناگواری مثل سیل و زلزل

گوییم که افتند مقاوم باشند. ما در اقتصاد مقاومتی میها میآن

نید این نفت ادگری. میگردشرو بیاوریم به مثالً  ،باید مثالً از نفت

 چرخ ،جایی فروخته بشود تا نهایتاً از بابت فروش اینباید یک

جای این بگوییم که چه بهتصاد کشور بچرخد. ولی اگر چناناق

ویق ی را ترویج و تشگردشگررند و وبیا اداخل کشور ارز ر دنیبیا

شود. جوری در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی میاین یک ،بکنند

است که  375/4هست، میانگین  5کنم مد من عذرخواهی می

ه ارتقا پیدا کرد 375/42ه میانگین ب 88به  8خاطر عوض شدن هب

آور تاب out layerگوییم که میانگین به است و اصطالحاً می

کنم و گرفتم عذرخواهی می اکه وقت عزیزان رنیست. از این

های آب و توزیع ما باید دنبال شبکه درم ویخواستم بگمی

الالتی پارامترهایی باشیم که بتوانند نسبت به این اعوجاجات و اخت

ها ن شاخصآشود مقاوم باشند و بتوانند به شبکه ایجاد میکه در 

آوری شبکه صحبت کنیم. از حوصله از عملکرد شبکه و از تاب

همگی سپاسگزار هستم.

 دکتر تابش:

ان امک ایآ کهدکتر کارآموز شده  یاز آقا یسوال کی. ممنون یلیخ

 یبرا WNTRشبکه مثل  یآورتاب یهاافزاراستفاده از نرم

 یتاید یافزارها ورودنرم نیو ا ؟نه ایفاضالب هم هست  یهاشبکه

 ر؟یخ ای کنندیفاضالب را ساپورت م

  دکتر کارآموز:

استفاده کردیم. این  ASM2dن عرض کردم ما از امن خدمتت

افزار نشنیدم نرم ادالیلی هنوز اسمش رافزار را حاال من بهنرم

ASM2d فرایندهای بیولوژیکی ها هست و نهاخیهفمخصوص تص

 R. ما از محیط گیردمیدرنظر گرفتگی تأثیر سیل یا آبرا تحت

ای دارد که شما خیلی قوی Libraryاستفاده کردیم که یک 

 توانید از آن استفاده کنید. می

 دکتر تابش:

که متشکر. سوال بعدی از آقای دکتر حقیقی هست. با توجه به این

سیل بودید و هم در کمیته ملی  خود شما هم در اهواز شاهد

های آب و کنید عملکرد شرکتسیالب کار کردید آیا فکر می

سیالب درس بگیریم  که از این تجربه ودرفاضالب به این سمت می

آورتر خصوص در خوزستان تابهای آب و فاضالب را بهو شبکه

و این مباحث  دگردقدیم می ن پاشنهاهنوز بر همدر یا  یمبکن

 Lessons toفرمودید:  گیای که همجمله آنو  ودرد و میآیمی

be learnt ؟ودشهای الزم گرفته نمین درسآشود و فراموش می

  دکتر حقیقی:

د جواب . اگر براساس تجربیات گذشته باشاست این سوال سختی

اتی نظرم ما درسی نگرفتیم و اتفاقنه متأسفانه به .ستمن منفی ا

آوری که ن تابان ظرفیت و هماگذشته همکه افتاده در سیل 

ا تأسیسات قبل از سیل داشتند به مراتب کمتر شده و من فقط دع

ن بحث ان اتفاقات همآو از  دکنم که سیل دیگری اتفاق نیفتمی

هم که  اداریم. علتش ر اهای خیلی شدید رآبریزگردها و روان

تیک ست که ما چون نگاه سیستماان این امن عرض کردم خدمتت

شبکه فاضالب را  گونهست که چاها سر این نداریم تمام بحث

ولی  ودکنند که بودجه جمع شنوسازی کنیم. کلی دارند تالش می

های سطحی که کسی سراغی از سیستم آب است واقعیتش این

نیم اتوو می شودجایی که ما صدامون شنیده مینآ. تا دگیرنمی

 اهای سطحی ردفع آبحرف بزنیم گفتیم اول تکلیف سیستم 

روشن کنید بعد به شبکه فاضالب بپردازید. برای همین من 

و  شودمطرح می دروزی این مباحث که دارامیدوارم باالخره یک

محیطی که های زیستها از سیل و سایر چالشآموختهاین درس

ی به یک درس عمل وددر کشور ما بوده واقعاً یک جایی تبدیل بش

وشبین خیلی خواقعیتش ببینیم. ولی فعالً به عینه  اای رو ما تجربه

 نیستم.

 دکتر تابش:

نظر از های کمیته ملی سیالب را صرفحاال اگر که این دستاورد

های آب و آوری شبکهشرایط خاص اهواز در رابطه با افزایش تاب

هایی ن توصیه، آبشمارید  3-2-1ید در چند بند هفاضالب بخوا

 ،یا نه ودشکه چقدر اجرا مینظر از اینصرفکه کمیته کرده حاال 
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طور خالصه برای آشنایی دوستان بفرمایید.نید بهاتومی

  دکتر حقیقی:

های متنوع و زیادی داشت ن کمیته در واقع زیرکمیتهآآقای دکتر 

ها بود که دکتر ها، زیرکمیته زیرساختن زیرکمیتهآو یکی از 

مسئول این قسمت بودند و آقاکوچک از دانشگاه تربیت مدرس 

 .ها بودبحث تأسیسات آب و فاضالب در ذیل کمیته زیرساخت

هدف اصلی این کمیته این بود که ما اول روایتی از سیل داشته 

له ئن کمیته به این مسآتوجهی از تالش باشیم که بخش قابل

چون سیلی که اتفاق افتاد و  .معطوف شد که چه اتفاقی افتاد

در  ،های ما متفاوت بودندهایی که زد در استانعواقبش و  آسیب

خوزستان به یک شکل بود، در لرستان به یک شکل، در فارس به 

هرحال یک بحث خیلی یک شکل، در شمال کشور به یک شکل. به

ن گزارش یک آکنم ن گزارش شده که من فکر میآمفصلی داخل 

قابل صورت عمومی و ش هم منتشر شده بود که بهاهنسخه خالص

بحث  ،رؤیت هست. اما یک قسمت دیگری بعد از روایت

ها بود که ببینیم که چه اتفاقی افتاده و ما در واقع آموختهدرس

های نیم درس بگیریم از این اتفاقات و بیشتر روی جنبهاتومی هچ

یم همدیریتی تأکید داشت. اما واقعیتش این هست که اگر بخوا

قدر نآن اکه چرا ما تأسیساتمشیم ابندی کلی داشته بیک جمع

ش این اضعیف عمل کردند علت اصلی 1398در مقابل سیل سال 

ها عمدتاً بود که این تأسیسات فرسوده و قدیمی هستند و عمر آن

سال خشکسالی که در کشور  10به پایان رسیده و نزدیک به 

دور کرد و فراموش کرده  اگفت همه ما ر ودشحاکم بود تقریباً می

 .تاک هستندم که باالخره بحث خشکسالی و سیالب یک تیکبودی

کنیم کنیم فکر مییعنی وقتی که ما از تغییرات اقلیمی صحبت می

های که از شاخصدر صورتی ،یب ما شدهصفقط خشکسالی آن ن

هایی خشکسالی این تغییرات اقلیمی این هست که ما یک دوره

سالی روبرو بشویم. هایی ممکن است با تریک دورهو شدید داریم 

ای که این گزارش در نهایت به ترین جنبهکنم مهممن فکر می

ها نتیجه رسیده بود این هست که در شرایطی که درگیر ترسالی

هایی هم در پیش هست و هستیم فراموش نکنیم که خشکسالی

هایی هم که خشکسالی هست باید آماده باشیم برای آن. دوره

 از خود را فراموش کنیم، تأسیسات پر که تأسیساتجای اینبه

آوری فاضالب پاسخگو نبودند، های جمعشبکه و رسوب شده بودند

 هادار بودند. خیلی از سیستمهای دفع آب سطحی مشکلسیستم

حتی برای شهرهایی که شبکه آب سطحی داشتند زمانی که سیل 

کرده بودند،  قفلهای سطحی های تخلیه آباتفاق افتاد پمپ

خاطر خار و خاشاکی که در هها بتمام مسیل .ها گرفته بودندکانال

ها دلیل خشکسالی بوده مسدود بودند. اینهای گذشته بهسال

اگر  PMهای ن برنامهاچیزهایی هستند که شاید در قالب هم

این شدت به 1398شد اثرات سیل صورت مستمر اجرا میبه

 بود.نمی

  :دکتر تابش

ز بیدختی در رابطه با سیالب شیراخیلی متشکر. آقای دکتر طالب

خواستند نقطه نظراتی هم جزو اعضای کمیته سیالب بودند و می

 ارائه بدهند. 

  بیدختی:دکتر طالب

 ن و نظرات دوستان. همامن استفاده بردم از سخنرانی دوستانم

و نام جناب دکتر تابش، هم آقای دکتر کارآموز، مهندس نیک

بحثی که وجود  کمهندس قانع، دکتر حقیقی و بقیه دوستان. ی

امروز  ،آوریهای آب و فاضالب و بحث تابدارد در ارتباط با سامانه

فر گفتند، آقای دکتر کورندر اهم دکتر کارآموز تجارب آمریکا ر

 مقداری در رابطه با آلمان صحبت کردند. چالش و مشکلی که ما

 مالی مناسبی ما نداریم و یک مقدارست که وضعیت اداریم این 

ه در خوزستان است ک حاال درست ا،می زیادی بسیاری از شهرها

هرچند که  ،و برخی شهرها رودخانه داریم و مشکالت سیالب

نیم که در بسیاری از شهرهای ما بحث سیل، زلزله، ادمی

 خشکسالی، خرابکاری و مسائل مختلف را داریم که نیاز هست که

د که آب زیرزمینی یک آینظر میهآور باشد. بتابسیستم ما 

کنم ذاریم، خواهش میگوضعیت خاصی دارد. چون اولویت باید ب

دوستان چون مسائل مختلفی وجود دارد هم در ارتباط با بحث 

ها در خصوص سیالب، زلزله و مسائل دیگر، ولی بحث و چالش

 و نهایتاً  های آب زیرزمینی بحث بسیار مهمی هستندآلودگی سفره

م بنابراین خواهش دار .آب مدتکوتاه سیستم اضطرار برای تأمین

 را چندمعیاره این کارها ما روش درکه این آیا نیازی هست که 

مقدار ها بهها را مشخص کنیم و در آنکار بگیریم و اولویتبه

م ها و مشکالت را حل کنیزیادی فشار بگذاریم که برخی از چالش

 آورتر بکنیم. خیلی ممنون ببخشید.مقدار تاب و سیستم را یک

  دکتر تابش:

 نامکیمهندس ن ای آقای مهندس قانع خواستمیم را سوال آخر

 یانسان یرویکردند که نقش ن سوال .دهیپاسخ بد دینستااگر تو

 یهادر دستگاه یانسان یرویخصوص نبه ؟ستیچ یآوردر تاب

  ی.دولت

  مهندس قانع:

 درشد  دهیکش لیس یهابحث گزارش یکه رو یزحمت دینیبب



1400، بهار 1ششم، شماره ال س      85 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

و  دوجود دار جانیکه ا یاشد. خأل یکار قشنگ کشور و انصافاً

 یلیخ شنهاداتیپ نیا ییاست که ضمانت اجرا نیا یچالش اصل

خاص  موردکه  دندرا دوستان دا یشنهادیپ یعنی .ستیمشخص ن

 یمل ن از صندوق توسعهآکه اتفاق افتاد. بعد از  ویماهواز را بگ

 .ند که شبکه فاضالب را انجام دهندرددالر برداشت ک ونیلیم 100

جا حل نآ یکه موضوع آب سطحنیا یبرا ینقشه راه چیه یول

 یا حاال شروع کردند نمادینم یعنی ،دمیمن ند تشیواقع ود رابش

 کیبا  دیشا دفتین اتفاق بااگر امسال هم عمالً یول .کردند یکار

 یسریا یک .رندیبگ ار هانیا یجلو دنستناتویم یاقدامات جزئ

 ند.سته یتیریبحث مد شتریها ببحث نیا .انجام بدهند ار ییکارها

که اجرا نیا یول مینادیم ار داتیمسائل و تهد یلیخ ما واقعاً یعنی

 کیاست.  یتیریمد یهادگاهیمقدار بحث د کی دیشا وندشینم

ندارد  یمشخص یمتول چیبشود چون ه نیا یبرا دیبا یفکر اساس

کشور اتفاق  در ئمموضوعات دا نیروند و ایو م ندیآیها مو آدم

 دیاوریسال گذشته را در حوادث ب 40 یهاافتند. اگر خسارتیم

 اردیلیهزار م  5 تا 4 نهکه ساال دینیبیم ،کاغذ یبه اصطالح رو

 نیا ؟بوده یآوربابت تاب آن . چقدردهیممین بابت حوادث اتوم

 یانکته.  نکته کی نیاد است که باالخره وجود دار لخیت یهازیچ

ها را آدم یکه باالخره نقش اصلنیبود ا یعالکه سوال حضرت

 ها که عمدتاً انسان یبحث کارآمد کردن و توانمندساز یعنیدارند؛ 

ه کاست  ینکته اساس کیمهارت و آموزششان است  یهابحث

و  زاتیهتج نیبهتر اگر هم یعنی .ردیمدنظر قرارگ دیبا حتماً

هوشمند نباشند و مهارت  افراداما  یمداشته باش ار ساتیسأت

  د.باش رگذاریثتاً دناتوینم نداشته باشند، قطعاً

 نام:مهندس نیک

و منابع  رویطور که جناب مهندس قانع هم فرمودند بحث نناهم

که مشمول  ییاجرا یهاو حوزه یتیریمباحث مد لیدلبه یانسان

خصوص دارند؛ به یادیز یلیخ تیاهم شوندیم یانسان منابعبحث 

 یلیخ هاآن بحث آموزش ،بحران تیریدر حوزه مد یمنابع انسان

در  البیاز تلفات سال قبل س یادیز اریست. بخش بسا تیبا اهم

گشت یبرم م،شاهد بود یاکه حاال خود من تا اندازه رازیشهر ش

هرحال در که به ،هنگام وقوع بحران رحادثه د تیریبه حوزه مد

و در واقع  یو از جمله منابع انسان ردیگیقرار م یحوزه منابع انسان

 نکته. نکته کی نیباشند؛ ا دهید یکه آموزش تخصص ییروهاین

 ممن معتقد دینیبب ،دوستان بود یهادر خالل صحبت دیگر هم که

 کی ازمندین سکیر تیرین در کشور در حوزه بحران و مدانگاهم

به  شتریدر کشور ب ناکردمیهست؛ ما در واقع رو قیعم یبازنگر

 یآورتاب دی. در واقع شاسکیر تیریبحران هست تا مد تیریمد

 یاریو در بس دیو مسائل جد های جدیدترمدر  است یدیث جدحب

 دیبااالن  قاعدتاً .االن صحبتش هست یاز محافل دانشگاه

 نیاز ا ار که ما هیقض نیبه ا دکمک کن یمقدار کی یآورتاب

نست در اتویدر موضوع کرونا، کرونا م دینی. ببدروایب رونیحالت ب

 دو صددرص عمالً یول ،دباش یمسئله بهداشت کیکشور کماکان 

 یجاکیهرحال بهکه  ،استشده  لیتبد یموضوع درمان کیبه 

 سکیر تیریست که شما در حوزه مدا نیا مشکل د.دار رادیکار ا

 یوقت ها قاعدتاًگاهیاز جا یبعضدر بحران  تیریو مد یریو خطرپذ

 میهم نخواه یبه مقصد خوب ها درست نباشد قطعاًیگذارکه هدف

 . دیرس

  دکتر تابش:

و هم از  کنمیپنل تشکر م یممنون و متشکر. هم از اعضا یلیخ

محترم رکورد داشتند.  یهم کاربرها نفر 65حضار محترم که تا 

در پنل ما حاضر  میساعت و ن کیحوزه  نیکه در ا کنمیتشکر م

تفکر  یباشد برا یاها جرقهبحث نیکه ا دوارمیبودند. انشاهلل ام

ن چه اخودش یکه در حوزه کارنیو ا یآوربحث تاب یرو رتشیب

 یهاسازمان ایآب و فاضالب و  یهادر دانشگاه و چه در شرکت

 یترکیستماتیصورت سفکر بکنند و به هیقض نیبه ا شتریب ،گرید

 .بکنند ادهین پاخودش یدر حوزه کار امباحث ر نیکنند ا یسع

 .کنمیاعالم م اختم جلسه ر من




