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 ارائه دستاوردهای پژوهشی شرکت آب و فاضالب مشهد
برگزاری سمینار تخصصی 

پژوهشی  های  طرح  از  حاصل  دستاوردهای  ارائه  مسینار 
تاریخ  در  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  سال 92  یافته  پایان 
فاضالب  و  آب  شرکت  واقفی  شریف  سالن  محل  در   93/05/23
مسینار  این  مشهد،  آبفا  عمومی  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  مشهد 
با هدف ارائه دستاوردهای حاصل از طرح های پژوهشی پایان یافته  
شرکت آب  فاضالب مشهد در سال 92 و به منظور انتقال یافته های 
با  اجرایی  دستگاه های  سایر  و  شرکت  پرسنل  به  طرح ها  از  حاصل 
با  ارتباط  و  حتقیقات  مرکز  رییس  عطائی فر،  مهندس  آقای  حضور 
صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، جناب آقای عباسپور، 
رضوی،  خراسان  استانداری  پژوهش  و  آموزش  دفتر  مدیرکل 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان شمالی، مدیران 
و کارشناسان حوزه صنعت، اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و پرسنل 

شرکت آب و فاضالب مشهد برگزار شد. 
    مدیر عامل آبفا مشهد در ابتدای این همایش ضمن خیر مقدم به 
شرکت کنندگان در مسینار افزود: شرکت آب و فاضالب مشهد به عنوان 
دومین شرکت بزرگ در صنعت آبفا کشور، مفتخر به سقایی زائرین و 
مجاورین بارگاه رضوی است. مهندس سید علیرضا طباطبائی با بیان 
اینکه واحد حتقیقات، مسائل سازمانی را از زوایای گوناگون و با هدف 
سازمان  مسائل  شناسایی  کرد:  تصریح  می کند،  بررسی  مسائل  حل 
و ارائه راه حل های اجرایی از تکالیف واحدهای حتقیقات و پژوهش 
است و تالش شرکت آبفا مشهد، رساندن این واحد به جایگاه حقیقی 

و واقعی آن است.
و  مست  در  اگر  همکاران  پایان نامه های  داد:  ادامه  طباطبائی      
به  شود،  تعریف  سازمان  مسائل  شناسایی  و  کاربردی  عناوین  سوی 
موفقیت های چشمگیری دست خواهیم یافت. وی با اشاره به اینکه 
کاربردی  و  اجرایی  پژوهش های  مست  به  حرکت  مشهد  آبفا  رویکرد 
دانشگاه های  وجود  کرد:  تصریح  است،  مختلف  حوزه های  در 
بزرگ نظیر دانشگاه فردوسی، آزاد و پارک علم و فناوری در مشهد 
فرصتی مغتنم برای ما و استفاده از این ظرفیت ها بیانگر هنر ماست. 

از  حمایت  و  قرارداد  انعقاد  آزاد،  و  فردوسی  دانشگاه  با  تعامل  وی 
پروژه های اینترنشیپ و استفاده از ظرفیت اساتید برجسته دانشگاه 
به عنوان مشاور را از اقدامات این شرکت در راستای کاربردی منودن 
امر پژوهش عنوان کرد. طباطبائی ادامه داد: سامانه های حتقیقات 
مجموعه  در  مشارکت  روحیه  ایجاد  با  شرکت،  پیشنهادات  نظام  و 
پرسنل، به منظور شناسایی مسائل مبتالبه صنعت آب و فاضالب و 
ارائه راه حل به صورت حتت وب، سبب پویایی سیستم و فرایند گردش 
در  کاربردی  نگاه  نهایت،  در  که  شده  شرکت  مجموعه  در  اطالعات 

مجموعه شرکت تسری پیدا می کند.
     مدیرعامل آبفا مشهد گفت: فضای ایجاد شده در مرکز حتقیقات و 
هم چنین  و  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  صنعت  با  ارتباط 
مسائل،  جامع نگری  و  تکرارها  از  پرهیز  پروژه ها،  یکسان سازی 
شرکت هاصورت  حتقیقات  شدن  همسو  راستای  در  شایانی  کمک 
نگاه  خوشبختانه  داد:  ادامه  مشهد  آبفا  مدیرعامل  است.  پذیرفته 
استاندار خراسان رضوی نیز به مقوله حتقیقات شفاف است و با برپایی 
مسینارهای مختلف علمی و حمایت های مختلف، قوت قلبی برای 
سازمان ها برای ورود به این حوزه واستفاده از این فرصت برای حل 
مسائل سازمانی، ایجاد شده است. طباطبائی در پایان ابراز امیدواری 
کرد: همه سازمان ها با حمایت از پژوهش و حل مسائل سازمانی در 

راستای سرافرازی بیش تر کشور گام بردارند.
و  آب  مهندسی  شرکت  صنعت  با  ارتباط  و  حتقیقات  مرکز  رئیس      
حتقیقات  حوزه  کرد:  اظهار  همایش  این  ادامه  در  نیز  کشور  فاضالب 
و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی، پژوهش های کاربردی را دنبال 
و  آب  شرکت های  نیازهای  اساس  بر  طرح هایی  ساله  هر  و  می کند 
فاضالب، تعریف می شود. مهندس حسین عطائی فر با تأکید بر تعامل 
با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، گفت: در این واحد، از اساتید 

دانشگاه ها در جهت کاربردی شدن حتقیقات بهره گرفته می شود.
     وی با اشاره به برپایی کنفرانس های علمی توسط این مرکز، افزود: 
ما به دنبال پژوهش های عملیاتی محور هستیم و خروجی دستاوردها 
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فضــا و فرصتــی مناســب نیــز کــه در دفتــر 
ــرکت   ــت ش ــا صنع ــاط ب ــات و ارتب حتقیق
آبفــا کشــور ایجــاد شــده  و یکســان ســازی 
پــروژه هــا، پرهیــز از تکرارهــا و جامــع نگری 
مســائل ،شــرکتها را در راســتای همسوشدن 

حتقیقــات کمــک مــی کنــد. 

باید به صورت عملیاتی دیده شود. عطائی فر با تأکید بر مستندسازی 
این  در  مشهد  آبفا  شرکت  داد:  ادامه  کتاب،  صورت  به  علمی  جتارب 
زمینه خوب عمل کرده است. وی با اشاره به حضور مرکز حتقیقات و 
ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در منایشگاه ها 
و تشکیل جلسات با تولیدکنندگان و حمایت از ابتکارات، افزود: تأیید 
با  فاضالب  و  آب  بحث  در  کاال  کیفیت  و  کاال  کیفی  کنترل  نظامنامه 
آتی  برنامه های  از  عطائی فر،  است.  پیگیری  دست  در  بیشتر  شدت 
این مرکز خبر داد و بیان کرد: برگزاری شورای حتقیقات آبفا با حضور 
و  علمی  شبکه  ایجاد  علمی،  کارگروه های  ایجاد  جانباز،  مهندس 
مدیریت دانش برای مستندسازی جتارب حوزه صنعت، در دستور کار 

مرکز قرار دارد.
رضوی،  خراسان  استانداری  پژوهش  و  آموزش  دفتر  کل  مدیر 
شرکت  گفت:  عباسپور  آقای  بود.  مسینار  این  سخنران  دیگر 
بین  در  پژوهشی  فعالیت های  در  همواره  مشهد  فاضالب  و  آب 
بودن  روز  به  حلاظ  به  و  بوده  پیشرو  استان  اجرایی  دستگاه های 
فعالیت ها و طرح های پژوهشی، رتبه دار می باشد. محمد عباسپور 
کشور،  دانشگاه های  سطح  در  موجود  فرصت های  به  اشاره  با 
افزود: حدود 50 هزار فرصت پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 
در استان به منظور بهره گیری از دستاوردهای حاصل از آن ها وجود 
کشور،  علمی  جامع  نقشه  نبودن  روز  به  خصوص  در  وی  دارد. 
وجود  از  قبل  و   89 سال  در  نقشه  این  نقشه،  این  در  کرد:  تصریح 

حتریم ها ابالغ شده و در آن بر پژوهش تقاضامحور تأکید شده است. 
گزینه  تقاضامحوری  حاضر،  حال  در  افزود:  رابطه  این  در  وی 
و  تصحیح  را  استراتژی  این  باید  دانشگاه ها  و  است  میز  روی  اول 

متناسب با ضرورت زمان از پژوهش مسئله محور حمایت کنند.
طرح  شش  اجرای  حاصل از  نتایج  ارائه  به منظور  مسینار،  این 
 ،92 سال  در  مشهد  فاضالب  و  آب  شرکت  پایان یافته  پژوهشی 
»ارزیابی  طرح های  آن،  طی  و  گردید  برگزار  پژوهشگران  توسط 
تصفیه خانه های برکه تثبیت در شرایط مختلف آب و هوایی، توسط 
مهندس ارومیه از مؤسسه حتقیقات آب«، »بررسی عوامل مؤثر بر 
مدیریت مصرف آب مشترکین شهر مشهد با استفاده از داده کاوی، 
»مدلسازی  امیرکبیر«،  صنعتی  دانشگاه  از  شهرابی  دکتر  توسط 
در  آن ها  بهینه  ضخامت  محاسبه  و  فوالدی  لوله های  بستر 
آزاد  دانشگاه  از  علوی مقدم  دکتر  توسط  شهری،  بارگذاری های 
و  اصالح  نوین  روش های  بکارگیری  »ارزیابی  مشهد«،  اسالمی 
از  میرابی  دکتر  توسط  مشهد،  شهر  فاضالب  شبکه های  بازسازی 
مختلف  پارامترهای  تأثیر  »بررسی  برق«،  و  آب  صنعت  دانشگاه 
مؤثر در طراحی لوله های مدفون با مدلسازی اجزای محدود حتت 
بارگذاری های خاص، توسط دکتر عالمتیان از دانشگاه خاوران« 
و طرح »بررسی تأثیر فعالیت های ورزشی و شیوه زندگی بر عملکرد 
غنائی  دکتر  توسط  روانی،  سالمت  میاجنیگری  با  کارکنان  شغلی 
با  ختصصی  پانل های  در  و  شده  ارائه  مشهد«  فردوسی  دانشگاه  از 

حضور متخصصین مربوطه، مورد بحث قرار گرفتند.
اقدام  مشهد،  فاضالب  و  آب  شرکت  مسینار،  از  دیگری  بخش  در 
حوزه های  در   92 سال  پژوهش  برترین های  از  تقدیر  و  معرفی  به 
برترین کمیته پژوهشی، داور برتر طرح های پژوهشی، ناظر برتر، 
مقاله  ارائه  و  اختراع  ارائه  پژوهشی،  ایده های  برترین  برتر،  مؤلف 
پرداخت. در این خصوص، کمیته پژوهشی سازه با عضویت بابک 
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امیرسرداری، رامین جلیلیان، علی شبیری، بابک کریم پور و احمد 
شهیدی  محمدحسین  کمیته،  برترین  عنوان  به  میربهروزیان، 
برتر  ناظر  به عنوان  کریم پور  بابک  و  طرح ها  برتر  داور  به عنوان 
طراحی  در  مؤثر  مختلف  پارامترهای  تأثیر  بررسی  پژوهشی  طرح 
بارگذاری های  حتت  محدود  اجزای  مدلسازی  با  مدفون  لوله های 
خاص مورد تقدیر قرار گرفتند. هم چنین دکتر ابراهیم عالمتیان نیز 
به عنوان پژوهشگر برتر سال 1392 شرکت آب و فاضالب مشهد 

برگزیده شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

 

منود.  دریافت  را   92 سال  برتر  مؤلف  عنوان  نیز  علیپور  محمدرضا 
در بخش برترین ایده های پژوهشی نیز، سید جواد نیازی، شهروز 
به عنوان  امینیان  توکلی  مثانه  و  دائی  مجید  پویا،  حسن  شرقی، 
قرار  تقدیر  مورد  و  شده  انتخاب   92 سال  ایده پردازهای  برترین 
گرفتند. در بخش های ارائه مقاله و اختراع نیز از احمدرضا صراف 
تهرانی، کیوان سفری، قاسم افشار، بهرام حدادسرائی، غالمرضا 
حسن  مهرآوران،  بابک  دائی،  مجید  آقابابائی،  علیرضا  ساقی، 
امینیان  توکلی  مثانه  و  عباسپور  فریدون  علیپور،  محمدرضا  پویا، 

تقدیر به عمل آمد.
و  شرکت  پژوهشی  مشارکت کنندگان  به  هدیه  اعطای  و  تقدیر 
پانزده  از  آن  طی  که  بود،  مسینار  برنامه  آخرین  مسینار،  در  حاضرین 

نفر تقدیر به عمل آمد.
سوی  از  تقدیر  لوح  اهدای  با  مسینار،  این  در  می شود  خاطرنشان 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  به  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 

فاضالب مشهد، از فعالیت های پژوهشی این شرکت تقدیر شد.
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تدبــیرآب مشهد
جلسـات هــم اندیشی

متام کارشناسان و خبرگان آب، مسایل و مشکالت آب کشور 
و راه حل های آن را به خوبی می دانند؛ و بر ضرورت و لزوم 
استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب )IWRM( اتفاق نظر کامل دارند. 
اما مشکالت کمی و کیفی آب یک شبه پایان منی یابند؛ زیرا نتیجه رفتار 
و اقدامات ما در طول سالیان دراز گذشته بوده و اصالح آن نیازمند 
در  است.  آن  مدیریت  و  آب  به  نسبت  جامعه  نگرش  و  درک  در  تغییر 
ُرواْ َما  ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ واقع به مصداق آیه ی شریفه: »ِإنَّ الّلَ اَل ُيَغيِّ
 ،IWRM ِبأَْنُفِسِهْم«. متأسفانه به علت عدم کفایت جتربه های پیشین
تا کنون چارچوب جامعی متناسب با شرایط ایران، برای پیاده سازی 

مدیریت یکپارچه منابع آب تبیین نشده است. 
بایستی توجه منود که IWRM یک فرآیند مستمر است که در »پارادایم 
پایداری« ریشه دارد. پیاده سازی صحیح و کامل IWRM دستیابی 
جلوگیری  منظور  به  پایش،  می مناید.  تضمین  را  مطلوب  وضع  به 
بعالوه،  می باشد.  فرآیند  این  از  مهمی  بخش  برنامه ها،  احنراف  از 
IWRM نوعی »مدیریت تطبیقی« است که به پویایی سیستم های 

اقتصادی، طبیعی، سیاسی و اجتماعی توجه داشته و با حتلیل همه 
و  منوده  شناسایی  را  مشکالت  و  مسایل  مستمرًا  محتمل،  عواقب 

مارپیچی  مدل  می مناید.  سازگار  پویایی  این  با  را  مدیریتی  روش های 
چهار  دارای   IWRM برای   UN-WATER توسط  شده  ارائه 
»شناسایی«  مرحله  اولین  چرخش،  هر  در  )شکل1(.  است  مرحله 
دوم  مرحله  است.  آب  گروداران  کلیه  دیدگاه  از  مشکالت  و  مسایل 
محلی  شرایط  حتت  آب  نهاد  فضای  یعنی  است؛  »مفهوم سازی« 
)محیط طبیعی و محیط انسانی( باید مفهوم سازی گشته و بر اساس 
»هماهنگی  سوم   مرحله  شود.  تبیین  آب  برنامه ریزی  چارچوب  آن 
و برنامه ریزی« است. بهترین شیوه این کار »مدیریت راهبردی« با 
مشارکت متامی گروداران می باشد که منتهی به برنامه های عملیاتی 
می گردد؛ که با توجه به اصل »توالی« و »تناسب« فعالیت ها تنظیم 
در  دارد.  قرار  ارزیابی«  و  نظارت  »اجرا،  مرحله  انتها،  در  می شوند. 
چرخش دوباره، فرایند IWRM مجددًا تکرار می شود و بهبود مستمر 
نیازمند  فرآیندی  چنین  این  پیاده سازی  مسلمًا  می گردد.  موجب  را 
مدیران  بویژه  و  کارشناسان  گروداران،  سطوح  در  ظرفیت ها  توسعه 
است. در هرحال، پیاده سازی برنامه های حتول به دلیل مقاوت های 

اجتماعی- سیاسی، زمان بر می باشند.

IWRM  شکل 1- مارپیچ
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مديريت یکپارچه منابع آب نیازمند معيارهایی برای جلوگیری از احنراف 
معيارهای  موارد  بسیاری  در  می باشد.  پایداری  امتداد  در  برنامه ها 
برگزیده  کنترل  این  برای  »پایداری«  و  »عدالت«  »بهره وری«، 
بلکه  اقتصادی«،  »کارایی  تنها  نه  بهره وری  از  منظور  می شوند. 
مالی،  منابع  و  آب  ختصیص  حلاظ  به  یعنی  هست.  نیز  »مطلوبیت« 
عدالت،  از  منظور  گردد.  حاصل  مطلوبیت  و  کارائی  حداکثر  بايستی 
دسترسی همه به آب با کميت و کيفيت کافی است. منظور از پايداری، 
پایداری زيست محيطی و جلوگیری از اثرات ختريبی بر سيستم های 
نیز  بعدی  نسل های  که  حنوی  به  است  آب(  منابع  جمله  )از  طبیعی 

بتوانند از آنها استفاده منایند.
در حال حاضر جلسات »هم اندیشی خنبگان و خبرگان دانشگاهی، 
حمایت  با  مشهد«  آب  »تدبیر  عنوان  حتت  صنعت«  و  اجرایی 

رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  مشهد،  فاضالب  و  آب  استانداری، 
برگزار می شود. این فعالیت، تالشی برای ایجاد »همگرایی و اجماع« 
در امتداد »مدیریت یکپارچه منابع آب« است؛ که بر اساس جتربه ی 
جنوبی«  خراسان  استان  در  آب  منابع  راهبردی  مدیریت  »استقرار 
این  خنست  گام  در  می پذیرد.  صورت  لغایت 91(  سال های 89  )طی 
دسته بندی  و  استخراج  گروداران  دغدغه های  ابتدا  نشست ها، 
و  »راهبردها«  تولید  پیش نیاز  شده  دسته بندی  موضوعات  گردید. 
متعاقبًا تدوین »چشم انداز« می باشند. در انتها، پس از فهرست کردن 
سیاست های اجرایی در ابعاد زمانی کوتاه، میان و بلند مدت، »نقشه 
فرآیند  شد.  خواهد  ترسیم  آب  منابع  یکپارچه  مدیریت  استقرار  راه« 

نشست های »تدبیر آب مشهد« در شکل ) 2( منایش داده شده است.

شکل2- چارچوب فرآيند تدوين برنامه راهبردی
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برای بسط مقصود از چشم انداز آب مشهد، تا کنون 16 هدف منتهی به 
چشم انداز، به شرح زیر، به تصویب گروداران رسیده است: 

1. مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب در محدوده مطالعاتی مشهد 
مستقر شده است؛

2. مشارکت گروداران )ذی نفعان و اشخاص حقوقی( در مدیریت منابع 
آب در کلیه سطوح سازماندهی و قانومنند شده است؛

3. امکانات و جتهیزات الزم و کافی برای داده برداری از منابع و مصارف 
آب و داده پردازی فراهم شده است؛

4. پایش و ارزیابی کّمی و کیفی منابع و مصارف آب مستمرًا اجنام شده و 
بطور شفاف به اطالع مردم می رسد؛

5. تصمیم گیران و مدیران آب دانش و مهارت های الزم برای مدیریت 
در هر دو فضای طبیعی و انسانی را دارند؛

6. مزیت های نسبی محیط طبیعی )آمایش سرزمین( شناخته شده و 
مبنای تصمیم گیری ها قرار گرفته است؛

7. تغییرات زمانی سیستم های طبیعی و انسانی رصد شده و پیش بینی 
وضعیت آینده مبنای هر تصمیم گیری می با شد؛

جلب  و  واقعی  تعرفه گذاری  پایه  بر  نیاز  مورد  مالی  منابع  تأمین   .8
سرمایه ها و مشارکت بخش خصوصی و منابع عمومی، مقدور است؛

و  مطلوبیت  بیشترین  کسب  و  شده  تلقی  ملی  سرمایه  آب،  منابع   .9
بهره وری  بر اساس نیاز جامعه مبنای ختصیص آب است؛

در  توسعه(  پایداری  عناصر  عنوان  )به  انصاف  و  عدالت   .10

تصمیم  گیری ها کاماًل رعایت می شوند؛
آینده  نسل های  و  خود  به  متعلق  را  آب  ذی نفعان،  و  گروداران   .11

دانسته و از آن حفاظت می منایند؛
12. مردم و مسئولین بر ارزش بی همتای آِب پاک واقف بوده و نسبت 

به اسراف و  آلودگی منابع آب بسیار حساس اند؛
13. مشهد در حوزه »آب، منابع طبیعی و محیط زیست« مجموعه 

ضوابط و مقررات منسجم و روزآمد دارد؛
14. اخالق و نظم قانونی بر تعامالت آبی حاکم بوده، مردم و مراجع 

ذی صالح بی قانونی را حتمل منی منایند؛
15. برای حفظ توسعه پایدار، با برنامه ریزی از توسعه نابهنجار و توزیع 

نامتناسب جمعیت و فعالیت ها جلوگیری می گردد.
16. تعرفه گذاری واقعی و عادالنه برای مصارف مختلف تعیین و منجر 

به معقول شدن مصارف گشته است؛

سپس  و  کالن  سیاست های  مصوب،  اهداف  این  ذیل  کار  ادامه  در 
در  نهایی  تلفیق  شد.  خواهد  مصوب  و  بررسی  اجرایی  سیاست های 
قالب »نقشه راه« صورت خواهد پذیرفت. نقشه راه، ابزاری مناسب 
مسیر  در  متوالی(  )موازی/  اقدامات  سلسله  وابستگی  منایش  برای 
حتول و در فضای مدیریت مشارکتی است. زیرا این ابزار دیداری با حلاظ 
منودن توالی و تناسب )میان اقدامات موازی(، ضمن کمک به ایجاد 

تفاهم جمعی، منطقی بودن نتیجه را تضمین می مناید.

معیارهدفمدتافقدوره

عدالت، اجماع، حداقل ریسکتوسعه پایدار≈100 سال1500راهبردی

محدوده مطالعاتی        C/RW > 0/75  دستیابی به پایداری »منابع آب«≈ 27 سال1420بلند مدت

≈ 7 سال1400میان مدت
کنترل نسبی بحران کّمی »منابع آب«

و کنترل کامل بحران »تأمین آب شهری«

 C/RW >  1            محدوده مطالعاتی

Supply / Demand >  1    شهر مشهد

≈ 2 سال1395کوتاه مدت
کنترل نسبی بحران »تأمین آب شهری«

جلوگیری از رشد بحران »منابع آب«

Supply / Demand  ≈ 1   عرضه و تقاضا

C/RW ≥ 1/3 

در آخرین فعالیت از گام اول، »چشم انداز آب مشهد« تبيني و تصویب گشت: 

»در افق 1420 مشهد شهری است دارای تعادل پایدار در منابع و مصارف آب«

بعالوه در گام اول، گروداران حاضر در نشست بر روی مندرجات جدول زیر توافق منودند:


