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 محمدرضا کاویانپوردکتر  یجناب آقا

 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. 

را در دانشگاه  کارشناسی ارشدینجانب تحصیالت کارشناسی و ا -

دانشگاه صنعتی امیرکبیر گذرانده و تحصیالت دکتری در 

مهندسی عمران آب در سال  در رشته یومیست منچستر انگلستان

ت علمی ئعنوان عضو هی. از همان سال بهرساندامبه پایان  1376

 نیه نصیرالددانشكده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواج

استاد تمام  اکنوندر آن مجموعه همكاری نموده و  طوسی

 .دانشگاه هستماین  دانشكده مهندسی عمران

ی فعالیت اینجانب در حوزه مهندسی عمران آب، هانهیزم 

ی فیزیكی، عددی، هایسازمدلی هیدرولیكی، منابع آب، هاسازه

در  .استی سیالب را دربر گرفته سازمدلمفهومی، مدیریت و 

 یکارشناس هاینامهراهنمایی پایانمورد  140همین راستا تعداد 

دکتری تخصصی،  هاینامهپایان راهنماییمورد  17، تعداد ارشد

به زبان فارسی، تعداد  منتشرشدهمورد مقاله علمی  200تعداد 

به زبان انگلیسی انجام پذیرفته  منتشرشدهمورد مقاله علمی  123

 است.

فنی اجراشده و یا در دست  یهامورد پروژه 20چنین در هم 

مشاور عالی در زمینه عنوان مورد به 35در  و  اجرا مجری اصلی

عنوان بهنیز  اکنونهم .امداشتهمهندسی عمران آب همكاری 

صنعتی خواجه از دانشگاه  مأموررئیس موسسه تحقیقات آب و 

 .مینمایم فهیوظانجام طوسی نینصیرالد

 

* با توجه به مسئولیت ریاست موسسه تحقیقات آب 

وزارت نیرو لطفا مختصری از وظایف و دستاوردهای این 

 موسسه را به خصوص در زمینه آب و و فاضالب بیان کنید.

رغم جایگاه و اهمیت پژوهش در این حوزه و  نقش آن در علی -

 مشكل بحران آبی و موثر در حفاظت کیفی و کمی منابع آبیحل 

تاسفانه مرکز تحقیقات آب و فاضالب مورد توجه قرار نگرفته بود م

و  لذا در اوایل دوران پذیرش مسئولیت در موسسه تحقیقات آب 

که تا پیش از مسئولیت اینجانب  آبفاتحقیقات د که مرکز شسعی 

دچار ایستایی و روزمرگی شده بود، فعالیت خود را از نو آغاز کند 

ها در گیری آنکارهدر این زمینه و بو با جذب نیروهای متخصص 

های خود را توسعه دهد. لذا محیط فیزیكی مرکز برنامهاین 

افزایش بازدهی  برایمناسب به این مرکز اختصاص یافت و  

های این مرکز، آزمایشگاه شیمی نیز در زیر مجموعه آن فعالیت

 .مرکز قرار گرفت

اجرایی نمودن پروژه های تحقیقاتی مرکز  برایچنین هم

 زیانداکاربردی فضایی مناسب برای راه منظور ارائه نتایجبه

طراحی این  .های آزمایشگاهی در این حوزه اختصاص یافتپایلوت

همكاری امور مهندسی و پشتیبانی موسسه انجام شد.  فضا با

زدایی چنین در طول تصدی اینجانب دو نقشه راه فناوری نمکهم

و تصفیه فاضالب به اتمام رسید و حسن انجام کار از کارفرما 

امید است فاز اجرایی آن عملیاتی شود. مذاکرات  .دریافت شد

مستمری نیز با شرکت مهندسی آب و فاضالب صورت گرفته و 

امید است برنامه پژوهش در این حوزه توسط مرکز مطالعه و 

های تحقیقاتی و الیتبندی شود.  امید است با گسترش فعجمع

پژوهشی خود در این حوزه این مرکز به یک مرکز تخصصی و 

 معتبر علمی کشور تبدیل شود.

 

نظر شما موسسه تحقیقات آب و انجمن آب و فاضالب * به

توانند با یکدیگر داشته باشند؟ چرا چه تعامالتی می

امضا شده  1398نامه همکاری فی مابین که آخر سال تفاهم

 عملیاتی نشد؟

نامه انجمن آب و فاضالب ایران و اهمیت روز با توجه به اساس -

افزون تصفیه آب و فاضالب، مرکز تحقیقات آب و فاضالب موسسه 

توانند در شناخت نیاز های صنعت در این حوزه و این انجمن می

با توجه به وجود فضای مناسب انجام تحقیقات علمی و پایلوتی ) و 

همكاری گسترده داشته باشند. از طرفی با توجه به در موسسه( 

توانند انجمن و موسسه می ،فضای فیزیكی مناسب موسسه

برگزار نمایند.  و سایر رویدادهای علمی مشترکمیزگرد، سمینار 

تواند از امكانات موسسه در نشر کتاب و نشریات حتی انجمن می

توان گفت مینیز استفاده کند. در حقیقت و تحقیقات علمی علمی 

های پژوهشی که انجمن و مرکز تحقیقات آبفا با انجام طرح

توانند پاسخگوی بسیاری از نیازهای اساسی پژوهش در زمینه می



  

 

 
 

 

 
 1401، تابستان 2ال هفتم، شماره س                                               64                                        نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب       

 تصفیه آب و فاضالب باشند و با حمایت از مبتكران و نواندیشان

های نوین کاربردی در عرصه پژوهش و اقشار فرهیخته دانشگاهی

 پیشقدم باشند. 

آبفا تحقیقات هایی از مرکز که بنده اطالع دارم نمایندهییتا جا

ای جلسهانجمن هیئت مدیره یس ئرتابش  آقای دکترجناب با 

شده صحبت  نیز نامهتفاهمنمودن عملیاتی پیرامون د و ناداشته

آبفا در  تحقیقاترسد با توجه به شرایط مرکز نظر میاما به .بود

اهمیت موضوع، این آن سال و نبود حمایت و عدم دانش کافی به 

نامه متاسفانه به مرحله اجرایی نرسید. اما مهم این است که تفاهم

کند و دنبال می راله ئحاضر موسسه با جدیت این مسدر حال

دانش  یاهمیت موضوع را درک کرده و هر کمكی در جهت ارتقا

 دهد. و جایگاه این صنعت انجام می

 

های جنابعالی، مسئولیت* با توجه به سوابق تحقیقاتی و 

رو در حوزه آب و فاضالب کشور های پیشترین چالشمهم

 را چه می دانید؟

صورت به داگرچه بای که مقوله آب و فاضالبمستحضرید  -

از موارد عمال موضوعاتی  ید ولی در بسیاربررسی شویكپارچه 

در خصوص آب، تامین  اتترین موضوع. یكی از مهممجزا هستند

آب آشامیدنی سالم و بهداشتی با توجه به استانداردهای ملی و 

المللی در کشور و حفظ منابع آبی کشور ) با توجه به کاهش بین

 .است آب تجدید پذیر کشور در سالهای اخیر(

های پیش جا که در مرکز تحقیقات آب و فاضالب در سالاز آن

های این صنعت چالش ،و ارایه شد نقشه راه تصفیه فاضالب تدوین

طور دقیق و کارشناسی و با برگزاری چندین جلسه در سطوح به

 .دشنفعان در این حوزه احصا ذی متخصصان و ،مدیران مختلف با

های نوین در گیری کم از فناوریطور خالصه به بهرهتوان بهمی

در ها، مصرف انرژی خانهلجن در تصفیه پردازشتصفیه فاضالب، 

ها، نبود خانهبرداری نادرست از تصفیهها، بهرهخانهتصفیه

ها، نبود اعتبارات خانهمحصوالت با کیفیت ملی مرتبط در تصفیه

روز به استانداردهایهای فاضالب، نبود خانهالزم در توسعه تصفیه

وابسته  یزیستمحیط معضالتها و خانهدر پساب خروجی تصفیه

ها به پایش آنالین و نبود خانهفیهو عدم تجهیز تص به آن

و عدم توجه به پساب در  هاسیستمهای بومی در طراحی

ها در کنار این .نموداشاره  کارگیری آن در کشاورزی و صنعتهب

  .نباید نادیده گرفتنیز  را  مسایل فرهنگی و اموزشی

 

ای که این روزها در هزینههای پرنظر شما آیا طرح* به

برنامه وزارت نیرو قرارگرفته از جمله انتقال آب 

سازی آب دریا و انتقال به فالت ای، شیرینحوضهبین

های اصلی امروز این های ژرف، جزو اولویتمرکزی و آب

 بخش آب هستند؟

هرحال یكی از منابع مهم در عرصه تامین آب در کشور به -

 حاضر درتعارف هست که در حالگیری از منابع آب نامبهره

منظور حفظ حال توسعه بهبسیاری از کشورهای پیشرفته و در

است. با رشد جمعیت، توسعه  حال اجرامنابع آبی خود در

های گیری بیش از حد از آب، مدیریت ناکارمد آب و بهرهاقتصادی

های نامتعارف سمت استفاده از آبزیرزمینی ناچار هستیم به

ها و پرداختن حال مشخص کردن اولویتاما در عین .حرکت کنیم

ها و تهدیدها در این مقوله امری فرصت توجه بهها و به ضعف

بسیار مهم و ضروری است که وزارت نیرو در این سمت و سو 

 کند. تالشهای فراوانی کرده و می

در کشوری مثل  شودروشن  بیشترکه اهمیت موضوع برای این

درصد تقاضای آب از منابع آب  55ضر حاسنگاپور، در حال

این میزان  2060ده تا سال شبینی د و پیششومی تامیننامتعارف 

شود که در سال بینی میدرصد برسد. در منطقه منا پیش 70به 

برابر بیشتر از  13زدایی میزان تولید آب شیرین از نمک 2040

البته توجه در کنار این موارد باشد.   2014میزات تولیدی در سال 

 وری نیز حائز اهمیت است.سازی مصرف و افزایش بهرهبه بهینه

 

چنان که باید چه دلیل در موضوع مدیریت تقاضا آن* به

های پرهزینه ایم و مسئولین بیشتر به طرحموفق نبوده

 تامین آب عالقمند هستند؟

تر که مدیریت تقاضا خیلی مهم امروزه بر کسی پوشیده نیست -

ست. اما باید توجه کرد که مدیریت تقاضا یعنی ااز مدیریت عرضه 

عبارتی هر چیزی که راندمان هبتوجه به مصرف و یا اتالف آب و یا 

مصرف را افزایش بدهد و یا از آلوده شدن آب جلوگیری کند در 

ایم؟ ما در این کرده کارهچشود. حاال ما این مقوله گنجانده می

حاضر کجا ایم و در حالباید دید کجا بوده ایم.دهزمینه کم کار نكر

. شاید در مقایسه با کشورهای پیشرفته اروپایی عقب هستیم

حاصل هم  یهایایم پیشرفتهستیم اما نسبت به جایگاهی که بوده

شده. برای مثال بسیاری از استانداردهای ملی تجهیزات خانگی 

آالت ه است. از شیرشدآب بر تدوین شده و در برخی جاها اجرا هم 

ها. شما فرض کنید نکشویی و یا فالش تابهداشتی تا ماشین لباس

لیتری داشته و با تدوین  15های قدیمی گنجایش که فالش تانک

باره شود در اینلیتر رسیده و با فرضیاتی که می 6استانداردها به 

درصد  46ازای هر نفر، نفری در روز به 4انجام داد در یک خانواده 

در فالش  هادرحاضر این استاندادر حال .شودجویی میآب صرفه
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راه بس که در این زمینه اذعان نمود شود. اما باید ها اجرا میتانک

و تالش و همكاری تمامی  مانده طوالنی تا وضعیت مطلوب باقی

هرحال کاهش فشار در شیكه، نوع دارد. بهرا نیاز ربط ارگانهای ذی

کشی در منازل و استفاده از آب در شهر و لولهسیستم توزیع 

ست ا آالت کاهنده مصرف آب همه از عوامل مدیریت تقاضاابزار

 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 

های اجرای فعالیتقابلیت پذیرش جامعه و کمبود آموزش برای 

های الزم بین نهادهای اجرایی یكی مدیریت تقاضا و عدم همكاری

.  ترین عوامل در موانع اجرایی مدیریت تقاضا بوده استاز مهم

توجه به مباحث اقتصادی، بخصوص بحث اقتصاد آب هم حتما 

 . رفع معضل مصرف خواهد نمود بهکمک زیادی 

 

تامین شده خصوص کیفیت آب چرا همواره در *

هایی در میان مردم وجود دارد؟ برای اطمینان دغدغه

یافتن مردم از ایمنی و کیفیت آب چه اقداماتی باید انجام 

 شود؟

ها و دانید آب آلوده برای انتقال انواع بیماریطور که میهمان -

امراض در انسان توانایی زیادی دارد و طبق گزاراشات سازمان 

های هزار نفر مرگ ناشی از بیماری 485بهداشت جهانی سالیانه 

پس طبیعی است که  .گوارشی حاصل از آب آلوده وجود دارد

داشته دغدغه های فراوانی در میان مردم در این موضوع وجود 

های ر کشور ما نیز تامین آب آشامیدنی بر عهده شرکتد. باشد

آب و فاضالب زیر نظر وزارت نیرو است و نظارت بر کیفیت آب 

میدنی از زمان آبگیری تا محل مصرف بر عهده وزارت بهداشت آشا

های دانشگاه هداشتیها به معاونت بو این وظیفه در استان بوده

 1392در سال  . در این راستا ده استشعلوم پزشكی محول 

 های علوم پزشكی(مربوط به دانشگاه) راهنما و دستورالعملی جامع

های تامین آب آشامیدنی مربوط به نظارت بر کیفیت آب در سامانه

برای کلیه ناظرین سالمت آب تدوین شد که در صورت اجرا ایمنی 

در این مقوله کند. و سالمتی آب را در نقطه مصرف تضمین می

های ، کنترلمانده آزاد آبسنجی و تعین میزان کلر باقیکلر

ازدید از منابع و مخازن آب میكروبی و آزمایشات شیمیایی، ب

رسد نظر میشود. بههای آبرسانی  و ... انجام میآشامیدنی و شبكه

های عمومی و برگزاری با آگاهی دادن به مردم از طریق رسانه

ها، سمینارها و ... و برگزاری رویدادهای فرهنگی در نمایشگاه

نمود. توان جمع بیشتری از مردم را مطلع ها و مدارس میپارک

های سالمت آب، تامین کننده و در حقیقت با ایجاد برنامه

نفعان دیگر مثل مصرف کنندگان را در ایجاد و اجرای برنامه ذی

 درگیر کرد. 

 

های شبکه * نظر شما در مورد روند گسترش اجرای طرح

خانه فاضالب در کشور چیست؟ عواملی آوری و تصفیهجمع

های مرتبط با فاضالب اصلی روند کند گسترش زیرساخت

 دانید؟را چه می

های اساسی در امر تصفیه شطور که گفتم یكی از چالهمان -

. شاید یكی از استهای فاضالب خانهفاضالب عدم توسعه تصفیه

الزم در این مالی نبود اعتبارات ، عوامل مهم در عدم توسعه

های الزم در حمایت از چنین نبود زیرساختهمست. اخصوص 

تواند یكی از موانع در گسترش خصوصی در این حوزه می بخش

خانه فاضالب باشد. شاید اگر آوری و تصفیههای شبكه جمعطرح

طور کامل مالكیت پساب را به هبای تدوین شود تا نامهنظام

را  گذاریدست بخش خصوصی و سرمایهخانه سپرده و تصفیه

باز برداری بهینه بهره برایبرای فروش پساب و استحصال درآمد 

 های مرتبط گامی موثر باشد. بگذارد، در گسترش طرح

 

های مربوط به بازیافت آب، بازچرخانی و * چرا طرح

رغم نیازها و تاکیدات موجود در این استفاده مجدد علی

 حوزه، هنوز فراگیر نشده است؟

یكی از دالیل مهم در فراگیر نبودن بازچرخانی آب، عدم وجود  -

 اطالعات که معنا نیبد. استآمار و اطالعات مفید در این زمینه 

براساس تخمین و ضرایب  مختلف، یهابخش در یدیتول پساب

گیری صحیح و دقیقی در مورد تبدیل آب براورد شده است و اندازه

تعیین  برایایش منسجم میزان پساب تولیدی وجود ندارد. پ

های فاضالب  خانهکیفیت آب ورودی و پساب خروجی تصفیه

ست. مطالعات تخصصی براساس نوع پساب خروجی، ا ناکافی

کیفیت پساب و نوع صنعت و نوع کشت در مناطق مختلف  انجام 

طور موثر از پساب در کشاورزی و صنعت استفاده نشده تا بتوان به

 کرد.

رتقای برداری و اهای بهرهینهزپساب با تامین هاز طرفی تعرفه 

های الزم در این موضوع ساختها متناسب نیست. زیرخانهتصفیه

های هم وجود ندارد. لزوم استفاده از آب خاکستری در ساختمان

مرتبه و مسكونی بارها مورد توجه قرار گرفته، استانداردها نیز بلند

در کشور عملیاتی نشده   تدوین شده اما جز در موارد بسیار کم

مثال  .است. این موضوع به همكاری بسیاری از نهاد ها نیاز دارد

همكاری بین  ،برای اجرایی نمودن تصفیه آب خاکستری در منازل

زیست، های مختلف از جمله شهرداری، محیطمقامات و ارگان

های آب و فاضالب نظام مهندسی ساختمان، شرکت شورای شهر،
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 چنین مستلزم تخصیص منابع کافی از سوی همو الزم بوده 

. یكی دیگر است آن مربوطه برای نظارت و اجرای  گیرانتصمیم

از دالیل مهم در این زمینه، عدم حمایت کافی در ایجاد بازار تقاضا 

رسد مباحث مرتبط با اقتصاد آب و بازبینی در نظر میه. باست

تواند ساختارهای مصرفی میتخصیص منابع آبی به صنایع و دیگر 

 ر قرار دهد. یشدت تحت تاثتوجه به این بخش را به

 

با توجه به سوابق کاری خود، وضعیت پژوهش در  *

های های تحقیقاتی تابعه وزارت نیرو از جمله شرکتبخش

ها کنید؟ برای رفع ضعفآب و فاضالب را چگونه ارزیابی می

های موجود در این زمینه چه اقداماتی باید انجام و خالء

 شود؟ 

های آب و فاضالب هر ساله شرکت دطور که مستحضریهمان -

صورت سراسری های تحقیقاتی خود را بهسراسر کشور اولویت

کنند و با گرفتن پروپوزال و طی شدن مراحل اداری و منتشر می

تعیــین . ددهنبا توجه به بودجه خود پروژه را انجام می

 در این حوزههــا، فرایندی مهــم در مــدیریت پژوهش اولویــت

ویـژه در زمـانی کـه منـابع رود کـه اهمیت آن بـهشمار میبه

توسعه و  شـود.مـالی و انـسانی محدود اسـت، دو چنـدان مـی

این و ها البته فقط به عالقه محققین بستگی ندارد تعیین اولویت

ها وقتی کاربردی خواهند شد که عالقه در کنار نیازها قرار یتواول

متناسب با شرایط  فاضالبکه صنعت آب و با توجه به اینبگیرند. 

های ای با چالشخاص طبیعی، اقتصادی، اجتماعی هر منطقه

ست، مسایل و مشكالت در هر منطقه نیز ا متفاوت روبرو

شود که همین امر موجب می .طلبدای را میهای جداگانهحلراه

های خود را در حوزه خاص با محققین مجبور شوند پژوهش

مرکز  در همین راستا. سازندهای هر منطقه متمرکز چالش

به شرکت مهندسی  با ارسال یک پروپوزالتحقیقات اب و فاضالب 

 .است نموده پیشنهاد و آب و فاضالب کشور این موضوع را بررسی 

های انسجام پروژه برایموازی کاری و اقدام جلوگیری از  برای

های تحقیقاتی در هر منطقه یتوتحقیقاتی کشور در این حوزه اول

های پژوهشی شناسایی شود و نقشه راه تعیین اولویت باید و استان

د. شوتدوین  کشورهای آب و فاضالب و فناوری سالیانه شرکت

در راستای اجرایی  فاضالبهای آب و مسیر پژوهشوسیله بدین

ها در این حوزه با توجه به و پژوهش هدار شدجهت هاکردن طرح

 شود.شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و ... یكپارچه می

 

های آب و های اجرایی ازجمله شرکتنظر شما دستگاهبه *

قدر اند؟ چهفاضالب چه ارتباط ارگانیکی با دانشگاه داشته

قدر از دانشگاه مسئله تعریف کنند و چهاند برای توانسته

تحقیقات دانشگاهی را برای رفع مشکالت خود 

های اند دادهها توانستهقدر این شرکتاند؟ چهکارگرفتهبه

 های تحقیقاتی دانشگاهی را تامین کنند؟ مورد نیاز طرح

دهد که ارتباط صنعت و دانشگاه در هر حوزه شواهد نشان می -

توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد و برای قابل تواند تاثیرمی

روز ماندن صنعت آب و فاضالب هم این صنعت ناچار هست از به

ها و مراکز تحقیقاتی استفاده های علمی و انسانی دانشگاهظرفیت

ها توسط نامههایی که از پایانکند. در چند سال اخیر حمایت

 کند. کماتاکید می های آب و فاضالب شده است بر این امرشرکت

های آب و هایی هم بین شرکتنامهکه در این موضوع تفاهماین

ها در سرتاسر کشور منعقد شده است. از طرفی فاضالب و دانشگاه

علمی  تئهیهای آب و فاضالب اعضای در کمیته تحقیقات شرکت

وری تواند بر بهرهد. همه این موارد مینحضور دارها همان استان

که و فاضالب تاثیر بگذارد و آن را افزایش دهد. حاال این صنعت آب

توانند از تحقیقات دانشگاهی های آب و فاضالب میقدر شرکتهچ

های الزم بهره ببرند بستگی به وجود اعتبارات مالی و زیرساخت

توان گفت اگر شناخت و طور قطع میدر این عرصه دارد که به

های آب و فاضالب به شرکت های تحقیقاتی دردهی اولویتجهت

تحقیقات  ها توسطدرستی انجام شود، رفع مشكالت شرکت

البته در کنار این دانشگاهی با درصد باالیی انجام خواهد گرفت. 

ها و مراکز موضوع نقش انجمن در ساماندهی و هدایت شرکت

معضالت  دانشگاهی به حل موضوعات هدفمند نیز کلید مهمی در 

 . استمرتبط 

 

توان به کاربردی شدن نتایج تحقیقات چگونه می *

های الزم برای انجام یا زیرساختآ ها کمك کرد؟دانشگاه

های واقعی در کشور فراهم تحقیقات کاربردی مانند داده

 ؟است

ها یک نامهکاربردی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی و پایان -

حاضر شود. هدف بزرگ دانشگاه در حالچالش کشور محسوب می

همین مطلب یعنی کاربردی شدن نتایج تحقیقات دانشگاهی  

که  دانش وقتی ارزش اقتصادی دارد که منجر به بهبود  . چراهست

نا روابط موثر بین صنعت و دانشگاه، ئدر عرضه تولیدات بشود. مطم

ها و قوانین ها با توجه به سیاستامكانات و در نهایت حمایت از آن

سازی تحقیقات دانشگاهی بر تجاریرا موجود بیشترین تاثیر 

های شغلی مناسب خواهد گذاشت. البته ناگفته نماند ایجاد مهارت

سازی دانشجویان و استادان دانشگاه در جهت توسعه و توانمند

تواند در تاثیر نخواهد بود و میملی و حل مشكالت جامعه هم بی
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 گشا باشد. ع مختلف راهآفرینی در صنایکار

های عبارتی دادهاطالعات و یا به آمار ومتاسفانه در کشور ما 

نظر گرفتن مسایل سیاسی، امنیتی و اجتماعی واقعی به لحاظ در

خیلی در دسترس نیست و همین امر باعث شده است که انتشار 

واقعی به سهولت انجام شود. اما با ایجاد تعامالت های غیرداده

تواند به منطقی بین صنایع مختلف و دانشگاه این امر می درست و

اخالقی  موازیندرستی انجام شود و دانشجویان و اساتید با حفظ 

 های مفیدی نیز ارایه دهند.حلو راه فتهگرکار ههای واقعی را بداده

ذکر این نكته ضروری است که موضوع نباید صرفا به داده ختم 

ها و مشكالت صنعت آب و فاضالب به توسعه روش .شود

دهی اساس شرایط کشور نیاز دارد و لذا جهتهای نوین برفناوری

های تكراری باید در در تحقیقات دانشگاهی و پرهیز از پژوهش

 دستور کار قرارگیرد. 

 

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

الب کشور در چه حد رشد علوم و صنعت آب و فاض

 دانید؟می

توانم بگویم که انجمن ازنظر بنده و با توجه به تجربیات خود، می -

 استهای علمی فعال در کشور آب و فاضالب ایران یكی از انجمن

مسابقات و وبینارهای مختلف و  ،های علمیکه با برگزاری کارگاه

همكاری موثر در برگزاری سمینارهای مرتبط توانسته در ارتقای 

. سایت این انجمن نمایدخوبی عمل دانش و توسعه در این حوزه به

س او تمامی رویدادها و اخبار مرتبط را انعك استخوبی فعال به

تمامی که این انجمن تقریبا در تر اینمدهد و از همه مهمی

های با ادامه فعالیت مطمئنا  ست. اهای اجتماعی هم فعال شبكه

اندیشی چنین توسعه فعالیتها در این حوزه و با همخود و هم

ها می تواند نقش ، دانشجویان و اساتید دانشگاهمتخصصان

سزایی در پژوهش، تولید و خلق اندیشه در این حوزه داشته هب

مستمر با مرکز تحقیقات آبفا در هدایت همكاری سازمان یافته و . باشد

های این توجهی بر کیفیت فعالیتهای انسانی تاثیر قابلنیازها و ظرفیت

 دو نهاد دارد. 

 

انجمن  1399جا که جنابعالی در کنگره سال از آن *

های انجمن در گونه برنامهمشارکت داشتید، لطفا تاثیر این

های برتر، مقاالت برتر و نامهتقدیر از پیشکسوتان، پایان

 غیره را بیان فرمایید. 

بستگی بین نخبگان مم ههای عمده کشور در عدیكی از ضعف -

دولتی و حتی نخبگان و مردم و عدم آگاهی از دولتی و غیر

مسلما معرفی این افراد در قالب  ست.ا هاهای آنفعالیت

پژوهش  پیشكسوت و یا محقق برتر و ... می تواند جایگاه و نقش 

و ضعف وفاق بین  بخشد ارتقا را در جامعه و تحقیقات کاربردی

را در این صنعت بیش از پیش  متخصصانذی نفعان و محققان و 

 کمرنگ کند. 

مثبت تواند انگیزه های برتر در این حوزه مینامهپایانمعرفی 

دانشجویان را به انتخاب حتی یجاد کند و ادر بین دانشجویان 

نامه موثر در رفع مشكالت در این صنعت نیز ترغیب موضوع پایان

  کند.

 

که جنابعالی سردبیر یك نشریه علمی با توجه به این *

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؟

موفق شده است که رتبه الف  1400ظاهرا این نشریه در سال  -

یک قدم مثبت و رو به جلو است و  ازرا کسب کند و این نشان 

نظر من البته به است.بیانگر فعالیت مثبت علمی این نشریه 

 و خیلی  دارای زبان دانشگاهی هست  نشریات علمی پژوهشی

  .تواند در برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه کمک کندنمی

 های علمی کشوراین فقط مختص این نشریه نیست و سایر نشریه

دادن یک قسمت . ولی این نشریه با قرارهم شامل می شود را

 عنوان پیشگفتار و درج مطالب مفید علمی، تجربی و سودمندبه

وزه در صنعت و حتی مدیران و اساتید، متخصصان این ح برای

کارشناسان بدنه دولت یک گام مهم در ارتباط متقابل دانشگاه و 

صنعت برداشته است که امیدواریم کماکان ادامه پیدا کند و حتی 

ای برسیم که هر فردی بخواهد بیشتر از این نیز بشود. باید به نقطه

بخواهد با یكی از دستاوردهای علمی در این حوزه آشنا بشود و 

ببیند چه محصول و دستاوردهایی در این صنعت وجود دارد به 

نظرم این های من که بهیكی از توصیهنشریات علمی مراجعه کند. 

نام ایران  ینشریه می تواند آن را عملی سازد، تالش در جهت ارتقا

معنی . این بهاستالملل اسالمی از طریق پیش رفتن در عرصه بین

های کشور نیست بلكه تالش در جهت حل فراموش کردن نیاز

آن در دید جهانیان است که  موضوعات اساسی صنعت و عرضه

 بخشد. می تاثیرگذاری مجله را ارتقا

 

ای با توجه به توان علمی و تشکیالتی انجمن چه توصیه *

ها، وزارت نیرو و صنعت آب و فاضالب برای برای دانشگاه

 ؟داریدگیری از توان انجمن را بهره

انجمن علمی یكی از زیربناهای توسعه و رشد هر حوزه و صنعت  -
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های بدون شک  ارتباط متقابل و موثر بین ارگان .شودمحسوب می

مختلف )مرتبط با صنعت آب و فاضالب( با انجمن در ارتقا و 

ها و اساتید پیشبرد دانش آب و فاضالب موثر خواهد بود. دانشگاه

گیری های علمی و  وزارت نیرو با بهرهو کارگاهبا برگزاری وبینارها 

های  از تخصص اعضای انجمن در انجام و مشاوره در پروژه

های از پتانسیل دبای ربط خودهای ذیتحقیقاتی و کاربردی شرکت

موسسه تحقیقات آب هم نیز بر خود . نماینداین انجمن استفاده 

کشور استفاده  واجب می داند تا از این ظرفیت برای رفع مشكالت

کند. این پل ازتباطی بین فرهیختگان دانشگاهی و صنعت را ارج 

 خواهیم داشت و نهایت استفاده را خواهیم برد. 
 

برای تقویت نقش و اثربخشی انجمن آب و فاضالب و  *

 های آن چه پیشنهادی دارید؟گسترش فعالیت

 های مختلفی ازجا که صنعت آب و فاضالب دارای بخشاز آن -

اجتماعی اقتصاد، و موضوعات  ،جمله کیفیت، تاسیسات، فرایند

های تخصصی ست که این انجمن بتواند گروهاهست خیلی خوب 

مختلفی با این عناوین تشكیل بدهد و از اساتید و متخصصان هر 

عنوان مسئول کمیته و گروه دعوت به همكاری و گروه به

تشكیل شود هر  های تخصصیچه این گروهاندیشی کند. چنانهم

نا کارایی ئگروه مختص یک بحث تخصصی خواهد شد و مطم

الملل در انجمن بیشتر از پیش خواهد شد. شاید اگر روابط بین

این حوزه توسط انجمن بیشتر شود و این انجمن بتواند پل 

و های خارج کشور و ایران شود و در انتقال علم ارتباطی دانشگاه

ها را و این فناوری شدهقدم زه پیشهای نوین در این حوفناوری

به متخصصان و ذی نفعان معرفی کند در توسعه دانش آبفا نقش 

. در حقیقت این انجمن با تقویت خواهد داشتسزایی هبسیار ب

دیپلماسی آب و فاضالب می تواند در ایجاد و تقویت نهادهای 

 ای در این حوزه تالش گسترده داشته باشد و از این طریقمنطقه

المللی ای و بیندر سطح منطقه های هدفمندریمشارکت و همكا

 هاگیری از فرصتتواند با بهرهچنین میجلب کند. این انجمن هم

ها المللی در این صنعت انتقال و توسعه فناوریهای بینو مشوق

 را به کشور و با همكاری سایر نهادهای مرتبط ملی هموار کند. 

سازی در این صنعت عدم بومی های مهم دریكی از چالش

تواند مطالعات و ست که انجمن میاهای مرتبط طراحی و فناوری

له گامی ئبا تعریف مستحقیقات علمی را در این عرصه ارتقا دهد و 

 موثر در این راستا بردارد. 

تواند با انجمن مطالعات درسی ایران چنین میاین انجمن هم

های الزم بسیاری از آموزش قو از این طریهمكاری داشته باشد 

موجب ارتقای فرهنگ و  نمایدرا در قالب درس در مدارس ارائه 

 . در این حوزه شود

 

 اگر موردی ناگفته مانده است لطفا بیان فرمائید. *

یكی از مسائل مهم در بحث تحقیقات کشور، عدم پیوند قوی  -

 تدوین نقشه راه توسعه صنعت آب و. استبین عرضه و تقاضا 

های رفع نیازها و چالش برایهای کاربردی فاضالب و ارایه پژوهش

ها به اساسی استخراج شده از نقشه راه و سپس انتقال این برنامه

ها و مراکز تحقیقاتی مناسب و مرتبط با هر موضوع، کلید دانشگاه

مطمئنا  اگر  واژه رفع معضل دیرینه ارتباط صنعت و دانشگاه است.

سمت آن سرازیر را راهگشا بداند، منابع را نیز به هاصنعت دانشگاه

ها هم اگر نظام فكری خود را در راستای این خواهد نمود. دانشگاه

ها متمرکز نمایند سرشار از منابع خواهند شد. منافعی که برنامه

دنبال دارد اقتصادی نیست بلكه دعای خیر یک ملت بزرگ را به

زیست سالم برخوردار محیطچون آب و ع همبکه از کیفیت منا

ده است. مرکز تحقیقات آب و فاضالب موسسه تحقیقات آب و ش

صورت منسجم و هانجمن آب و فاضالب باید در کنار یكدیگر و ب

یافته همكاری و همفكری نمایند تا این پیوند بین سازمان

دانشگاهیان و صنعت را جامعه عمل بپوشانند. شرایط خوبی بر هر 

ن آحیث اراده و ساختار فكری حاکم است، باید از  دو مجموعه از

 بهره برد.




