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سخن نخست

به  توجه خاص   با  کنونی  در شرايط جهان  و  پايدار  توسعه  اصول  بر  مبتنی  بايستی   توسعه شهری همواره 
محدوديت منابع صورت گیرد. در حال حاضر منابع آب شهرها به منظور تأمین نیازها و ضرورت های زندگی شهری 
تحت فشار شديد و فزاينده ای قرار گرفته است. درواقع اين فشار مضاعفی است که اگر برای آن چاره  و تدبیری 
انديشیده نشود، درنهايت به شهر و شهروندان بازتابیده خواهد شد و طراوت، شادابی و سبزی از شهر رخت خواهد 
بست. در اين راستا، يکی از مهم ترين رويکردهای شناخته شده در تجارب جهانی، استفاده بهینه از فاضالب شهری 
بسیار  درعین حال  و  موردتوجه  بسی  می تواند  خود  به نوبه  که  است  مغذی  مواد  و  انرژی  آب،  منبع  يک  به عنوان 
اثربخش باشد. اين گزارش بر آن است تا با ارائه راهکارهای روشن در اين خصوص، گامی مؤثر در به کارگیری بهینه 

منابع آب برداشته و مسیر دستیابی به توسعه پايدار شهری را تسهیل کند.

امید است با بهره مندی از نظرات ارزشمند مخاطبان در ارائه مؤثر آثاری ازاين دست گام برداريم.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

عدم تطابق نیازهای انسان امروزی با امکانات و منابع زمین، چالش بزرگی است که نگرانی های بسیاری را 
برانگیخته صاست. منابع اين کره خاکی محدود هستند، درحالی که اشتهای پیشرفت و عطش توسعه ما انسان های 
امروزی سیری ناپذير است. رشد شهری و تراکم جمعیتی در منطقه خاص، منجر به مصرف بیش ازحد منابع در آن 
منطقه خواهد شد و درنتیجه کمبود منابع با سرعت بیشتری خود را نشان خواهد داد. اين همان واقعیتی است که 
در مورد منابع آب کالن شهر تهران در حال رخ دادن است. توسعه شهری بايد مبتنی بر اصول توسعه پايدار و در 
شرايط کنونی با محدوديت منابع صورت گیرد. در حال حاضر ما منابع آب شهرمان را تحت فشار شديد قرار داده ايم. 
استرسی که اگر برای آن چاره ای انديشیده نشود به شهر و شهروندان بازتابیده خواهد شد و طراوت و شادابی و 

سبزی از شهر رخت خواهد بست.

امروزه نگاه به فاضالب در جهان دگرگون شده است و از يک پسماند مايع آالينده به منبع آب، انرژی و مواد 
مغذی تبديل شده است. حجم فاضالب ها و پساب های شهر تهران بسیار قابل توجه است که فعاًل به عنوان يک 
چالش و منشأ تحمیل هزينه های سرسام آور به مديريت شهری در نظر گرفته می شود. درحالی که با اتخاذ راهبردهای 
پیدا  نمود.  تبديل  شهر  اين  برای  بزرگی  فرصت  به  را  چالش  اين  می توان  سهولت  به  اجتماعی،  و  فنی  مناسب 
کردن راهکارهای پايدار جهت برون رفت از وضعیت موجود و آگاهی بخشی و افزايش دانايی نسبت به آب در بین 
شهروندان بايد به مسئله اصلی شهر تهران تبديل گردد. راهبردهای فنی و همچنین اجتماعی برای برداشتن فشار از 
منابع آبی شهر الزم است مشخص و تدوين گردد. گزارش حاضر گامی است برای اين منظور که در آن به معرفی 

و اهمیت برخی منابع آب نامتعارف در سطح شهر پرداخته شده است. 

ارائه راهکارهای بهره برداری عاقالنه از پساب ها با به کارگیری فناوری های مناسب بازيافت آب و درعین حال 
ايجاد پذيرش اجتماعی الزم هدف گزارش حاضر می باشد که با تکیه بر تجارب علمی کرسی يونسکو در بازيافت 

آب نگاشته شده است.
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11 روش های بازیافت پساب ها و فاضالب های شهری و بررسی امکان استفاده از آن ها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران

مقدمه. 1

کره خاکي، با منابع محدود آب، تنها محل بقاي انسان و ساير موجودات زنده بشمار می آيد. حفاظت از اين 
موهبت الهي، جهت بقاي نسل بشر، امري مهم و اجتناب ناپذير است. پیشرفت دانش بشري در تمام زمینه های 
علمي و حرکت به سوی تأمین آسايش و بقا، منجر به تغییر شرايط زيست محیطی و نیز اعمال خسارات جبران ناپذير 
به محیط زيست و کلیه موجودات شده است. از مهم ترين اين اثرات می توان به انقراض نسل بسیاري از جانداران، 
مسئله گازهاي گلخانه ای و گرم شدن کره زمین )مباحث گرمايش جهاني(، آلودگی های هوا، خاک و آب، تخريب 

اليه ازن، ريزش باران های اسیدي، وقوع سیل، بحران منابع آب، خشک سالی و نظاير آن اشاره کرد.

در نگرش جديد جهانی، آب کااليی اقتصادی  اجتماعی و به عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود که از 
ضروري ترين عوامل توسعه جوامع انساني بوده و تولید کاال و خدمات، نیازمند آن است. هرچند آب يکی از منابع 
تجديد پذير به شمار می رود، اما مقدار آن محدود می باشد. برای دهه های زيادی بشر غیر مسئوالنه از محیط زيست 
بهره  برده و بیش از نیاز، منابع را مورداستفاده قرار داده و در راستای تخريب و کاهش کیفیت منابع آب گام برداشته 
و  مخرب  فعالیت های  می باشد.  بشر  سیاسی  و  اکولوژيکی  اقتصادی،  اجتماعی،  رفتارهای  آينه  آب  بحران  است. 
استفاده ناکارآمد منابع آب و در کنار آن افزايش روزافزون جمعیت در جهان و افزايش تقاضای آب، منابع آب را 
در چند دهه اخیر به شدت محدود کرده و کمبود آب بیش ازپیش خودنمايی می کند. در اين میان برداشت بی رويه 
از منابع زيرزمینی، کاهش بارش نزوالت جوی و بروز خشک سالی در اکثر نقاط جهان، آلودگی آب های سطحی و 

زيرزمینی، همگی ارمغان تکنولوژی و دنیای صنعتی برای بشر می باشد.

يکی از عوامل مخرب محیط زيست، فاضالب تولیدي ناشي از فعالیت جوامع انساني است. اين فاضالب ها حاوي 
عناصر محلول، معلق و میکروارگانیسم های بیماری زای گوناگون بوده و در صورت تخلیه کنترل نشده به محیط، 
خسارات جبران ناپذيری به منابع آب، خاک و هوا وارد می سازند و باعث انتشار و بروز انواع بیماری ها و همچنین در 
برخي موارد موجب صدمات جبران ناپذير به اکوسیستم می شوند. نفوذ فاضالب های انساني از طريق چاه های جاذب 
به سفره آب های زيرزمیني و يا از طريق کانال های روباز و سرپوشیده به آب های سطحی و رودخانه ها، موجب آلوده 
شدن اين منابع گشته و بشر را با خطر کمبود منابع آب آشامیدني سالم و درواقع محدوديت منابع در دسترس روبرو 
کرده است، تا جايي که امروزه در سرتاسر اين کره خاکی در کمتر جايي به آب جاري سالم و عاري از آلودگي ناشي 

از فعالیت انساني دسترسی وجود دارد.

عالوه بر محدوديت ها، معضالت و تنگناهاي به وجود آمده در عرصه تأمین منابع آب آشامیدني سالم و کافي، 
هدايت فاضالب ها به درون رودخانه ها و درياها، محیط اين آب ها را براي زندگي آبزيان که يکي از منابع تأمین کننده 
بیماری های  انواع  انتشار  مي کند.  تهديد  شديداً  را  آن ها  زندگي  ادامه  و  غیرقابل تحمل  می باشند،  انسان ها  غذاي 
به  فاضالب  نفوذ  و  پذيرنده  سطحي  آب های  به  فاضالب  نامناسب  دفع  از  ناشي  آن،  نظاير  و  انگلي  روده ای، 
سفره های آب زيرزمیني در بسیاري از مناطق کشور بیانگر اين واقعیت است. لذا به منظور دستیابي به اهداف توسعه 
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پايدار، پیشگیري از انتشار آلودگي، تمرکز منابع آالينده و به کارگیری تجهیزات کنترل آلودگي به عنوان راهبردي 
استراتژيک جهت کاهش اثرات نامطلوب زيست محیطی بايد جزء اولويت های مهندسی محیط زيست قرار گیرد. در 
رويکردهای جديد، نه تنها به فاضالب به عنوان يک مايع ضايعاتی آالينده نگاه نمی شود بلکه آن را منبعی از آب، 
انرژی و مواد مغذی در نظر می گیرند. با اين رويکرد، می توان فاضالب هايی را که در حوزه شهری يک معضل پر 
چالش می باشند، تبديل به فرصتی در خدمت شهر و محیط زيست کرد. اين کتاب مقدمه ای جهت ترويج اين رويکرد 

در حوزه خدمات شهری و فضای شهر می باشد.

وضعیت منابع آب. 2

منابع آب های شیرین دنیا. 1. 2

ماهیت منطقه ای منابع آب مانع از آن است تا جامعه جهاني بیانیه يا کنوانسیون خاصي را براي آن تصويب کند 
که در آن عمق نگراني هاي بشر را در اين خصوص منعکس سازد. آب کااليي منحصربه فرد و ماده اي بسیار حیاتي 
است. محدوديت هاي اين ماده حیاتي ظرفیت هاي ساير منابع حیاتي ازجمله غذا، انرژي، ذخاير ماهي و حیات وحش 
را تحت تأثیر قرار مي دهد. استحصال ساير منابع ازجمله غذا، مواد معدني و فراورده هاي جنگلي نیز به تناسب مقدار 
کمي و کیفي منابع آب مي تواند محدود شود. در شماري از حوزه هاي آبخیز جهان محدوديت هاي آب آشکارشده 
است. در برخي از فقیرترين و ثروتمندترين کشورهاي جهان نیز سرانه استحصال آب به دلیل مسائل زيست محیطی، 

افزايش هزينه ها و کمیابي در حال کاهش است.

از  آبخیز خاصي  حوزه های  در  که  می شود  منطقه ای محسوب  منبعي  بلکه  جهاني،  منبع  نه يک  شیرين  آب 
جهان قابل دسترس است و به دلیل محدوديت آن به اشکال مختلفي يافت مي شود. در برخي از حوزه هاي آبخیز 
اين محدوديت ها فصلي هستند که به قابلیت و توانايي ذخیره سازي آب در دوره هاي خشک وابسته است. در ساير 
مناطق، محدوديت ها از میزان تغذيه دوباره سفره هاي آب زيرزمیني، میزان ذوب برف يا از ظرفیت خاک جنگل ها 

براي ذخیره سازي آب متأثر هستند.

 بیش از 97 درصد از کل آب اين کره خاکی را، آب شور موجود در درياها و اقیانوس ها تشکیل مي دهد که به 
دلیل شوري در عمل قابل استفاده نیستند. به اين ترتیب از مجموع منابع آب جهان، ذخاير آب شیرين کمتر از سه 
درصد کل حجم ذخاير آب هاي کره زمین را شامل مي شود که البته بخش اعظم آن ها به صورت يخ در قطب های 
کره زمین و يخچال های طبیعي )حدود دو درصد( و آب های زيرزمیني )حدود 0.6 درصد( وجود دارند که به آسانی 

در دسترس نیستند.

میزان آبي که ساالنه از اقیانوس ها تبخیر می شود حدود 425 هزار کیلومتر مکعب است، که بخش اعظم آن 
به صورت بارندگي به اقیانوس ها برمي گردد و تنها حدود 40 هزار کیلومتر مکعب به صورت نزوالت جوي در خشکي ها 

تخلیه و به صورت رواناب از طريق رودخانه ها و جريان هاي زيرزمیني دوباره به سوی اقیانوس ها جاري مي شود.
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به اين ترتیب مشاهده مي شود که به رغم اينکه بخش اعظم سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش اندکي از آن 
براي بشر قابل استفاده است و در حقیقت تمام برنامه ريزي هاي بشر بايد با توجه به اين محدوديت ها صورت پذيرد. 
از طرف ديگر توزيع و پراکنش اين حجم محدود آب نیز در سطح کره زمین بسیار ناهمگون است و توزيع مکاني و 

زماني آب نیز بسیار متغیر بوده و منطبق با پراکنش جمعیت و نیاز جوامع بشري به آب نیست.

بر اساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه بین المللی مديريت آب، در سال 1950، تعداد 12 کشور با جمعیتی 
حدود 20 میلیون نفر با کمبود آب مواجه بوده اند. اين رقم در سال 1990، به 26 کشور با جمعیت 300 میلیون نفر 
رسیده و پیش بینی می شود در سال 2050 تعداد 65 کشور جهان با جمعیتی بالغ بر 7 میلیارد نفر با کمبود آب مواجه 
شوند. هم چنین اين مؤسسه پیش بینی کمبود آب را براي 45 کشور جهان در سال 2025 موردمطالعه و ارزيابی قرار 

داده است.

وضعیت کنونی منابع آب کشور. 2. 2

ايران با وسعت 1٬648٬195 کیلومترمربع و جمعیتی در حدود 80 میلیون نفر، در منطقه ای با آب وهوای بسیار 
متنوع قرار دارد. بیش از 80 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری باألخص شهرهای بزرگی مانند تهران، اصفهان 
و مشهد زندگی می کنند ]1[. بااينکه کشور ايران 1/1 درصد از مساحت خشکی های جهان را شامل می شود، فقط 

0/34 درصد از آب های موجود در خشکی های جهان را در اختیار دارد. 

با  زاگرس  رشته کوه  و  غربی  شرقی-  جهت گیری  با  البرز  رشته کوه  دو  که  است  کوهستانی  سرزمینی  ايران 
جهت گیری شمال غربی- جنوب شرقی در آن قرارگرفته اند. اين دو رشته کوه همانند ديواره ای مانع رسیدن ابرهای 
باران زا از شمال و غرب کشور می شوند و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور )حدود 90%( را مناطق خشک و 
نیمه خشک تشکیل می دهد. کمبود آب در ايران از ديرباز محسوس بوده است و يکی از عوامل محدودکننده اصلی 
توسعه فعالیت های اقتصادی در دهه های آينده به شمار می رود. به نحوی که تأمین آب براي مصارف مختلف، از 
دغدغه های مهم دولت مردان در راستاي توسعه پايدار محسوب مي شود. کشور ايران مانند بسیاری از کشورهای 
منطقه خاورمیانه با بحران آب روبه رو است. هرچند دولتمردان ايجاد وضع موجود را به تغییر اقلیم، خشک سالی ها 
و وجود تحريم ها نسبت می دهند؛ لکن به نظر می رسد وضعیت فعلی نشئت گرفته از نگاه غیر يکپارچه به مديريت 

منابع آب می باشد ]2[.

متوسط میزان بارندگی سالیانه در ايران 230 میلی متر است، درحالی که متوسط تبخیر سالیانه بیش از 2000 
میلی متر برآورد می شود. حدود 23% بارش ها در بهار، 4% در تابستان، 23% در پايیز و 50% در زمستان رخ می دهد. 
حجم بارش سالیانه 380 میلیارد مترمکعب برآورد می گردد که بیش از 70% آن پیش از رسیدن به رودخانه ها تبخیر 
تأثیرگذار  بارندگی، پوشش گیاهی و ساير عوامل  به وضعیت  با توجه  می شود ]3[. منابع آب تجديدشونده کشور 
در حجم نزوالت جوی،  حدود 116 میلیارد مترمکعب در سال است؛ درحالی که آب برگشتی از مصرف 29 میلیارد 
مترمکعب برآورد می گردد ]2[. ساال نه در کشور 95 میلیارد مترمکعب آب مصرف مي شود که 92 درصد آن در بخش 
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کشاورزي، 6 درصد در بخش شرب و خانگي روستايي و شهري، 1/5 درصد در بخش صنعت و 5 درصد در بخش 
عمومي و پارک ها مصرف مي شود.  

توزيع مکانی آب در ايران به دلیل شرايط طبیعی بسیار ناهمگن است میزان بارش در کشور از کمتر از 50 
میلی متر در مناطق مرکزی ايران تا بیش از 1000 میلی متر در سواحل دريای خزر متغیر است، اين تغییرات به گونه ای 
است که 75% بارش کشور در 25% مساحت کشور رخ می دهد]2[. صرف نظر از تفاوت های آشکار منطقه ای در کشور 
و طیف گسترده مناطق خشک نظیر نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوزه های مرکزی، 
ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال های آينده به مفهوم ورود ايران به مرحله تنش آبی و کم آبی خواهد بود ]4[.

در  آن  میزان  و  نشان می دهد  را  مشابهی  روند  مکانی  توزيع  مانند  نیز  در کشور  نزوالت جوی  زمانی  توزيع 
سال های مختلف و حتی فصول مختلف متغیر بوده و اين مسئله مشکالت گوناگونی را در چند سال اخیر برای 
بخش های مختلف، به ويژه بخش کشاورزی و تأمین آب شرب شهرها به همراه داشته و زيان های زيادی را به اين 
بخش تحمیل کرده است. حتی طی سال های نرمال نیز توزيع نامناسب زمانی بارش ها از تنگناهای جدی محدوديت 
منابع آب ايران است و اين معضل در سال های خشک تشديد می شود ]2[. به عنوان نمونه، در مناطقی که ازنظر 
 بارش نزوالت جوی در زمره مناطق پرباران طبقه بندی می شوند، در بعضی از ماه های سال کم آبی مشهود است. 
به شمار می آيد که  آب  در بخش  اساسی کشور  از مسائل  ديگر  زيرزمینی يکی  از آب های  آب  بی رويه  برداشت 
در حال حاضر مشکالت جدی را در کشور پديد آورده است. به همین دلیل نیز در بسیاری از نواحی کشور سطح 
از آب های زيرزمینی تشديد  با توجه به خشک سالی های اخیر، بهره برداری  سفره های آب زيرزمینی افت کرده و 
شده و خسارت های غیرقابل جبرانی را بر منابع آبی زيرزمینی کشور وارد آورده است. افت سطح آب های زيرزمینی 
معمواًل با تخريب آبخوان ها همراه می باشد، مسئله ای که در چند سال اخیر در مناطق مختلف کشور نظیر دشت 
مشهد، دشت قزوين، دشت اصفهان و تهران به مراتب مشاهده شده است و فرونشست های متعددی را به همراه 
داشته است؛ به طور مثال دشت تهران ساالنه 360 میلی متر نشست را تجربه می کند که باالترين میزان در سطح 

جهان می باشد ]5[ ]6[.

در کنار کاهش کمیت منابع آب انتشار پساب های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از ديگر عوامل تهديدکننده 
برنامه های چهارم و پنجم  منابع محدود آب کشور محسوب می شوند. هرچند در خالل سال های گذشته به ويژه 
توسعه اقدام های قابل قبولی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی صورت گرفته و مبین توجه دولت به حفاظت 
از کیفیت منابع آب است اما با توجه به افزايش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت های صنعتی و 

کشاورزی ضروری است تا اقدام ها از شتاب بیشتری برخوردار شوند. 

تحلیل منابع آب ایران با استفاده از شاخص های تعیین بحران آب. 1. 2. 2

شاخص فالکن مارک1: فالکن مارک دانشمند سوئدی در مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه 

1. Falkenmark indicator
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منابع آب تجديد پذير ساالنه هر کشور تعريف نموده است. فالکن مارک میزان سرانه آب 1700 مترمکعب در سال 
را به عنوان شاخص کمبود معرفی کرده است. بر اين اساس کشورهايی که دارای سرانه منابع آب ساالنه تجديد پذير 
بیش از 1700 مترمکعب هستند، بحران آب ندارند ، کشورهايی که دارای سرانه منابع آب تجديد پذير بین 1000 تا 
1700 مترمکعب هستند جزو کشورهای با تنش آبی محسوب می شوند ، کشورهايی که دارای سرانه آب تجديد پذير 
کمتر از 1000 مترمکعب در سال هستند جزو کشورهای با کمبود آب هستند و سرانه آب کمتر از 500 مترمکعب 
در سال، فشار بسیار شديدی به آن کشور تحمیل می کند ]7[. شکل  2-1 کشورهای مختلف جهان را بر اساس اين 
شاخص نشان می دهد ]8[. با توجه به جمعیت حدود 80 میلیونی ايران، در حال حاضر سرانه آب تجديد پذير ايران 
به کمتر از 1700 مترمکعب کاهش يافته و کشور ما وارد دوره تنش آبی شده است. شکل  2-2 روند کاهشی سرانه 

آب تجديد پذير کشور را نشان می دهد ]9[.

شکل  2-1- وضعیت کشورهای جهان بر اساس شاخص فالکن مارک ]8[
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شکل  2-2- روند کاهشی سرانه آب قابل تجديد پذير در کشور ]9[

تجديد  آب  منابع  از  برداشت  درصد  میزان  ملل  سازمان  پايدار  توسعه  کمیسیون  ملل:  سازمان  شاخص 
پذير در هر کشور را به عنوان شاخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده است. بر اساس شاخص مذکور هرگاه 
میزان برداشت آب يک کشور بیشتر از 40 درصد کل منابع آب تجديد پذير آن باشد اين کشور با بحران شديد 
اين  چنانچه  و  متوسط  در وضعیت  بحران  باشد  درصد  تا 40  در حدفاصل 20  مقدار  اين  اگر  و  است  مواجه  آب 
شاخص بین 10 تا 20 درصد باشد بحران در حد متعادل و کمتر از 10 درصد بدون بحران تلقی می شود. با توجه 
در وضعیت  ايران  قرار می گیرد،  مورداستفاده  پذير کشور  تجديد  آب  درصد کل  ايران هم اکنون 70  در  اينکه  به 
بحران شديد آبی قرار دارد. شکل   2-3 وضعیت کشورهای جهان نسبت به شاخص فوق را نشان می دهد ]10[.                                
شاخص موسسه بین المللی مدیریت آب: موسسه مذکور دو عامل درصد برداشت کنونی نسبت به کل منابع 
آب ساالنه و درصد میزان برداشت آب در آينده نسبت به برداشت آب در حال حاضر را هم زمان مورداستفاده قرار 

می دهد، بر اساس اين شاخص نیز ايران در وضعیت بحران شديد آبی قرار دارد ]11[.

شکل  2-3- وضعیت کشورهای جهان بر اساس نسبت برداشت آب به میزان آب در دسترس]10[
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منابع و مصارف آب در کالن شهر تهران. 2. 2

سدها: سدهای تأمین کننده آب شهر تهران در شرق سدهای الر و لتیان و در غرب سدهای کرج و طالقان 
می باشند و اخیراً نیز سد ماملو جهت تأمین نیاز آب شهری در جنوب شرقی به سیستم تأمین آب اضافه شده است. 
مشخصات سدهای تأمین کننده آب شهری تهران در جدول  2-1 و موقعیت آن ها در شکل  2-4 ارائه شده است. میزان 

تأمین آب توسط مخازن سدها حدود 780 میلیون مترمکعب در سال و بقیه توسط آبخوان تأمین می گردد ]12[. 

تپه های عباس آباد و در  از شمال توسط دامنه جنوبی  آبخوان اصلی دشت تهران  آبخوان دشت تهران: 
امتداد شرقی –غربی از تپه های لويزان تا رودخانه ی کن و از جنوب، به شمال غربی دشت ورامین و دامنه ی شمالی 
ارتفاعات کهريزک و از شرق به ارتفاعات شرقی و رودخانه ی سرخه حصار و کوه های بی بی شهربانو محدود می شود. 
مساحت اين دشت بالغ بر 500 کیلومترمربع است که منابع آب زيرزمینی آن توسط بیش از 500 حلقه چاه متعلق به 
شرکت آب و فاضالب در مناطق 22 گانه تهران و البته تعداد نامشخصی چاه های فاقد مجوز برداشت می شود ]12[.

میلیون   1270 برابر  نفر  میلیون   12 پوشش  تحت  جمعیت  برای   1393 سال  در  تهران  شهری  آب  مصرف 
مترمکعب است؛ يعنی اينکه شاخص سرانه مصرف آب در اين شهر 290 لیتر در روز برای هر نفر می باشد که با 
توجه به وضعیت منابع آب کشور، اتخاذ تدابیری جهت مديريت مصرف و کاهش سرانه مصرف آب اين شهر بسیار 

ضروری است.

شکل  2-4- موقعیت سدهاي تأمین کننده آب شهري تهران ]12[
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جدول  2-1- مشخصات سدهاي تأمین کننده آب شهري تهران* ]12[

نام سدردیف
حجم مخزن 

تا رقوم 
نرمال

متوسط آبدهی حجم غیرفعال
ورودی ساالنه

مصارف

آب کشاورزیآب شهری

90010041711543الر1

951030914859لتیان2

2505020112650ماملو3

1911430927012کرج4

42091436150236طالقان5

780400مجموع مصارف

* واحدها بر اساس میلیون مترمکعب می باشد.

بررسی مدیریت فاضالب در شهر تهران. 1. 2. 2

تصفیه خانه   15 تهران  در شهر  فاضالب  مديريت  1410، جهت  افق  در  جمع آوری شده  اطالعات  به  توجه  با 
فاضالب شهری برنامه ريزی شده است که شامل تصفیه خانه های محلی تهران تحت پوشش شرکت آب و فاضالب 
)5 عدد( و تصفیه خانه های طرح جامع فاضالب شهر تهران )10 عدد( می باشد. در جدول  2-2 مشخصات کاملی از 
تصفیه خانه های شهری و میزان تولید پساب در افق 1410 ارائه شده است. در شکل  2-5 موقعیت تصفیه خانه های 
فاضالب شهری در افق 1410 ارائه شده است ]13[. همچنین جدول  2-3 مشخصات تصفیه خانه های حال حاضر 

فاضالب شهر تهران را ارائه کرده است.

 پیش بینی مجموع پساب تصفیه خانه های شهر تهران )شامل تصفیه خانه های طرح جامع فاضالب شهر تهران و 
تصفیه خانه های محلی شهر تهران تحت پوشش شرکت آب  و  فاضالب( 852/55 میلیون مترمکعب در سال می باشد 
که می بايست برای مصرف اين حجم آب در بخش های کشاورزی، صنعت، فضای سبز، تغذيه آبخوان و... تدبیری 

انديشیده شود.
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شکل  2-5- موقعیت تصفیه خانه ها در افق 1410

جدول  2-2- مشخصات تصفیه خانه های واقع در محدوده مطالعاتی ]13[

نام ردیف
تصفیه خانه

جمعیت در سال 
1410 )میلیون نفر(

متوسط پساب ساالنه 
در افق طرح )میلیون 

مترمکعب(
نوع فرآیند تصفیه

تصفیه خانه های طرح جامع فاضالب شهر تهران
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی4/48306/8جنوبی1
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی3/43273غربی2
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی0/6838/4جنوب غربی3
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی1/177/7مرکزی4
تصفیه ثانويه0/25616/6خرگوش دره5
تصفیه ثانويه0/25616/6دستواره6
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی0/1399غرب درياچه7
تصفیه ثانويه0/0593/8وردآورد8
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی0/6956/7شرقی9
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی0/5443/7شهرک غرب10

تصفیه خانه های محلی موجود در شهر تهران تحت پوشش شرکت آب و فاضالب
تصفیه ثانويه با حذف مواد مغذی0/0855/2دستواره11
0/042غرب درياچه12 تصفیه  اولیه پیشرفته2 
تصفیه ثانويه0/0070/15وردآورد13
تصفیه ثانويه0/031/8شرقی14
تصفیه  اولیه پیشرفته0/021/1شهرک غرب15
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جدول  2-3- مشخصات تصفیه خانه های کنونی فاضالب شهر تهران

تصفیه خانه 
فاضالب

جمعیت 
تحت 

پوشش )نفر(

ظرفیت 
/m2( بهره برداری

)hr

روش تصفیه 
محل دفع پسابفاضالب

هوادهی گسترده 1000001000اکباتان
لجن فعال

دفع به مسیل سرپوشیده به طول 15 
کیلومتر و نهايتًا دفع به نهر فیروزآباد

1850001260شهرک قدس
هوادهی متعارف

لجن فعال
آبیاری فضای سبز هاشم آباد و نهايتًا 

رودخانه سرخه حصار

100000625شوش
هوادهی گسترده

لجن فعال
دفع به نهر هاشم آباد و نهايتًا رودخانه 

سرخه حصار

20000130قیطريه
هوادهی گسترده

لجن فعال
مسیل بهمنی

200012صاحبقرانیه
هوادهی گسترده

لجن فعال
کانال پاسداران

30000200محالتی
هوادهی گسترده

لجن فعال
آبیاری فضای سبز شهرک

12000190زرگنده
هوادهی گسترده

لجن فعال
مسیل رودکی

لجن فعال همراه با *3150000675000جنوب
آبیاری زمین های کشاورزی دشت ورامینحذف نیتروژن

* واحد مترمکعب بر روز است.

وضعیت فضای سبز شهر تهران. 4. 2

مخرب  اثرات  تعديل  براي  راه  مهم ترين  می شوند.  محسوب  شهر  تنفسی  ريه های  به عنوان  سبز  فضاهاي 
زيست محیطی، توسعه فضاي سبز است. فضاي سبز به دلیل داشتن عملکردهاي مختلف نقش مؤثری در منظر 
ايفا  ساخت وسازها  بی رويه  توسعه  در  جلوگیري  و  آلودگی ها  اثرات  تخفیف  و  پاکیزگي  هوا،  تلطیف  شهر،  زيبايي 
می کند. آمارهاي متعددي در سطح جهان ارائه می شوند که نشانگر اين واقعیت هستند که وجود فضاي سبز به ويژه 
می شود.  بیشتر  کیفیت  و  کاري  بازده  روح،  آرامش  موجب  بر سالمت جسماني  افزون  متراکم شهري  جوامع  در 

برخورداري از فضاي سبز و سرانه آن به عنوان يکي از شاخص های توسعه يافتگی در کشورها موردتوجه می باشد.

تعريف حداقل سطوح اجرايی برای فضاهای سبز و ازجمله گردشگاه های شهری به عنوان سطوح سنجش معیار که 
مورد تصديق و قبول همگانی قرارگرفته باشد، به شدت تابع موقعیت، ويژگی های محیطی و عوامل اقتصادی، اجتماعی 
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و فرهنگی است ]14[. می توان چنین عنوان کرد که امکان تعريف حداقل استاندارد ملی برای فضاهای باز و سبز شهری 
امری بسیار سخت و مشکل بوده و بررسی تجارب کشورهای جهان حکايت از تالش در تعريف حداقل استانداردها در 
گستره هايی کوچک تر در سطح چند استان و منطقه دارد. سرانه فضای سبز توصیه شده توسط سازمان ملل متحد، 20 
الی 25 مترمربع برای هر نفر است. حال آنکه، اين شاخص در فرانسه 18 مترمربع، آمريکای التین 15 مترمربع و در 
انگلیس 10 مترمربع است. طی بررسی های کارشناسان، استاندارد بین المللی فضای سبز برای هر فرد که در شهرهای 

پرجمعیت زندگی می کند، مابین 15-50 مترمربع و به طور متوسط 30 مترمربع است ]15[.

در ايران سرانه پیشنهادي پارک ها و فضاي سبز سطح شهرها بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازي 7 تا 
12 مترمربع است. البته اين میزان با توجه به شرايط آب و هوايي، خصوصیات اقلیمي و دسترسي به آب در بین 
شهرهاي ايران متفاوت است. به همین خاطر نمی توان براي سراسر ايران استاندارد واحدي را ارائه کرد. بررسی ها و 
مطالعات صورت گرفته نشان می دهد بین اندازه جمعیتی و شهر و میزان کاربری فضای سبز رابطه معکوس وجود 

دارد به اين ترتیب که هرچه جمعیت شهر افزايش پیدا کند، از سهم کاربری فضای سبز کاسته می شود ]15[.

از وظايف عمده شهرداري ها حل مسائل زيست محیطي و تبديل محیط شهری به محیط سالم و قابل زيست 
براي ساکنان آن است. ازاين روست که ايجاد و توسعه فضاي سبز همواره جزء فعالیت های اصلي شهرداري هاي 
کشور بوده است. توسعه بی رويه شهر تهران به علت پايتخت بودن و داشتن امکانات و خدمات، نیاز به فضاي سبز 
را بیش ازپیش مطرح مي کند. در اين شهر افزايش جمعیت و تراکم بیش ازحد ساختمان ها کیفیت زيست محیطی را 

از بین برده و باعث تخريب هرچه بیشتر اين فضاها شده است.

پارک های  پارک های شهری.  و  جنگلی  پارک های  دارد:  وجود  قابل طبقه بندی  پارک  نوع  دو  تهران  در شهر 
جنگلی برای توقف های طوالنی مدت و پارک های شهری برای توقف های کوتاه مدت که از نصف روز کمتر است، 
مورداستفاده قرار می گیرند. پارک های جنگلی معمواًل در حاشیه شهر و پارک های شهری درون شهر قرار دارند. 
مهم ترين پارک های جنگلي فعال تهران بزرگ عبارت اند از چیتگر، لويزان، گیشا، طالقاني، پرديسان و سرخه حصار.

شبکه ای از پارک ها در شهر تهران به گونه ای طراحی شده که در آن پوشش مناطق شهری به منظور استفاده 
حداکثری جمعیت از اين شبکه پارک ها صورت گیرد اما به دلیل اينکه برخی از مناطق تهران به ويژه مناطق واقع 
در جنوب غرب شهر دارای بافت متراکم شهری است، امکان احداث پارک بزرگ در آن ها وجود نداشته است. به 
همین دلیل، عمده ترين پارک های بزرگ تهران و به ويژه پارک های جنگلی در کنار بزرگراه های شهر مکان يابی و 
احداث شده اند. هدف از اين کار ايجاد دسترسی برای حداکثر جمعیت است تا ساکنان مناطق مختلف شهر بتوانند از 
اين فضاهای سبز استفاده کنند ]16[. سرانه  فضاي سبز در شهر تهران 16/5 مترمربع براي هر نفر می باشد. شکل 
 2-6 سرانه فضای سبز شهروندان تهرانی به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 1393 را نمايش می دهد، 
بر اساس شکل منطقه 22 با 66 مترمربع برای هر نفر بیشترين و منطقه 10 با 3 مترمربع برای هر نفر کمترين 

سرانه فضای سبز شهری را داراست.
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شکل  2-6- سرانه فضای سبز شهروندان تهرانی به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران در سال 93 )مساحت به مترمربع(]17[

بررسی منابع آب جهت آبیاری فضای سبز شهر تهران. 1. 4. 2

نیاز آبی.  1. 1. 4. 2

در حال حاضر قسمت اعظم فضاهای سبز به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده اند. در طراحی و اجرای آبیاری 
تحت فشار برای فضاهای سبز شهری برای چمن از سیستم آبیاری بارانی و برای درختان و درختچه ها از سیستم آبیاری 
قطره ای استفاده می شود. در فضاهای شهری معمواًل سهم چمن بین 10 تا 20 درصد و سهم درختان 80 تا 90 درصد 
می باشد. در جنگل کاری ها و پارک های جنگلی تمام يا غالب گیاهان کاشته شده درختان می باشند که از بین آن ها 
درختان سوزنی برگ سهم عمده تری را به خود اختصاص می دهند که نیاز آبی بسیار کمتری نسبت به درختان پهن برگ 

دارند. همچنین نیاز آبی مناطق جنگلی تقريباً 40 درصد نیاز آبی فضاهای سبز شهری می باشد ]13[. 

به طور متوسط آبیاری برای درختان فضای سبز و چمن در تیرماه )ماه پیک مصرف( به ترتیب 0/6 و 1 لیتر بر 
ثانیه در هکتار برآورد شده است. حجم آبیاری تلفیقی فضای سبز متشکل از 85 درصد درخت و 15 درصد چمن در 
ماه پیک مصرف 0/66 لیتر بر ثانیه بر هکتار برآورد می شود. از طرفی نیاز آبی فضای سبز در ماه های آذر، دی و 
بهمن بسیار ناچیز است و در بسیاری از نقاط عماًل آبیاری انجام نمی شود، لذا در طول سال به طور میانگین حجم 
آبیاری فضای سبز 0/28 لیتر بر ثانیه بر هکتار و حجم آبیاری جنگل کاری 0/11 لیتر بر ثانیه بر هکتار فرض گرديده 
است. سطح فضای سبز شهر تهران برحسب هکتار و نیاز آبی ساالنه کل در جدول  2-4 به تفکیک مناطق 22 گانه 
شهری نمايش داده شده است. جمع کل فضای سبز شهری و جنگل کاری های مناطق برابر با 41925/8 هکتار است، 

لذا کل نیاز آبی ساالنه فضای سبز شهر تهران 185 میلیون مترمکعب برآورد می شود.
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جدول  2-4- مساحت فضای سبز مناطق شهر تهران و نیاز آبی سالیانه ]13[

فضای سبز منطقه
پوشش سبز جنگل )هکتار()هکتار(

کل )هکتار(

نیاز آبی فضای 
سبز

)میلیون 
مترمکعب(

نیاز آبی 
جنگل )میلیون 

مترمکعب(

نیاز آبی کل 
)میلیون 

مترمکعب(

1446/6287233194/0110/3214/33
2388/8528/49173/491/95/39
3322/603222/902/9
4666/5456152285/9916/3922/37
5638/5306337015/7311/0116/74
6247/843/72912/230/162/38
7118/501181/0601/06
8162/401621/4601/46
9890890/800/8
10300300/2700/27
1154/57/7620/490/030/52
12143/501431/2901/29
13124/211888120131/1242/7143/83
141092351/124600/988/449/43
15714/91141/718566/424/1110/52
16345/403453/103/1
1789/15/6950/80/020/82
18162/4191/63541/460/692/15
19325/7187622012/936/749/67
20281/44054/343362/5314/5717/09
21254292/55482/281/053/33
22187/12172/923601/687/819/49
22579275133305/29/8815/08

6293/835631/74192656/5128185مجموع

منابع آب موجود جهت آبیاری فضای سبز.  2. 1. 4. 2

از  يا بهره برداری  نیمه عمیق و  از نوع چاه های عمیق و  الف( چاه و چشمه: منابع آب مورد بهره برداری 
آب قنوات از طريق نصب پمپ بر روی يکی از مسیر چاه های قنات و يا احداث ايستگاه پمپاژ بر روی رواناب ها و 
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فاضالب های مسکونی می باشند. جمع میزان آب مورد بهره برداری از منابع آب زيرزمینی مختلف 6455 لیتر در ثانیه 
بوده که از اين میزان 4872 لیتر در ثانیه از چاه ها بهره برداری می شود و 1583 لیتر در ثانیه از طريق نصب پمپ 
بر روی میله  چاه های قنوات استحصال می شود. موقعیت هريک از منابع آب بر روی شکل  2-7 نشان داده شده 

است ]13[. 

شکل  2-7- موقعیت منابع آب در اختیار شهرداری تهران ]13[

ب( مسیل ها و رودخانه ها: مسیل ها و رودخانه های مختلفی از سطح شهر تهران عبور می کند که می توان 
به سولقان )کن(، ورديج، فرحزاد، مسیل عبدل آباد، درکه، ولنجک، تجريش )دربند(، گالبدره، حصارک )جماران(، 
از حوزه های باالدست شهر  انتقال آب  بر  اين رودخانه ها عالوه  اشاره کرد.  مسیل منظريه، دارآباد و سرخه حصار 
تهران، بخشی از آب های سطحی شهر تهران را نیز جمع آوری کرده و به پايین دست شهر منتقل می کند. بررسی 
آورد رودخانه ها نشان می دهد، در فصول گرم سال که مصرف فضای سبز شهری به حداکثر خود می رسد، آورد اين 
رودخانه ها پايین است. رودخانه سولقان )کن( دارای 33 کیلومتر طول بوده که با گذشتن از مناطق غربی تهران به 
جنوب شهر منتقل می شود. اين رود پرآب ترين رودی است که از تهران می گذرد. اين رودخانه از تجمع آب برف تمام 
قلل غربی رشته کوه توچال، بازارک، لوراک، سیاهسنگ، پشت بند ولیچه )در جنوب شرقی سد امیرکبیر( و چشمه های 
دامنه اين کوه ها و رودهای فرعی امامزاده داوود در ارتفاعات شمال شرقی اين امامزاده سرچشمه می گیرد. براين 
اساس، اکثر مسیل ها و رودخانه های تهران، منبع مناسبی برای فضای سبز شهر تهران نیست، هرچند در برخی 
مسیل ها در فصول گرم سال علی رغم عدم وجود بارندگی، مقداری آب در بستر رودخانه ها جريان داشته که عمده 

آن ها شامل موارد زير است]13[:
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تخلیه آب خروجی قنوات تهران که در اثر ايجاد مترو و احداث ساختمان ها با پی عمیق و انقطاع مسیر قنوات، آب  •
به سطح زمین منتقل و درنهايت به اين مسیل ها تزريق می شود.

خروجی پساب برخی از تصفیه خانه های فاضالب شهر تهران که اين مورد در خصوص تصفیه خانه های فاضالب  •
شهرک غرب، زرگنده، قیطريه و... مشاهده می شود.

تخلیه فاضالب خام به دلیل عدم وجود شبکه فاضالب در برخی از مناطق شهری که می توان به تخلیه فاضالب  •
مناطق غربی در رودخانه درکه و سیل برگردان غرب اشاره کرد.

در صورت احداث شبکه فاضالب شهری به طور کامل و ساماندهی قنوات در بلندمدت، عماًل تخلیه آب های فوق 
نیز به رودخانه ها قطع و يا کاهش شديد خواهد داشت.

جایگاه منابع آب نامتعارف و بازیافت پساب در تأمین نیازهای آبی شهر. 2

ضرورت بازیافت پساب. 1. 2

منابع آب شیرين در جهان محدود و آسیب پذير بوده و اين منابع محدود دارای ارزش اقتصادی ويژه همراه 
با اثرات اجتماعی و اقتصادی و زيست محیطی است. با بزرگ شدن شهرها و افزايش جمعیت آن ها از يک سو و 
گسترش صنايع و کارخانه ها از سوی ديگر مسئله آلودگی محیط زيست روزبه روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. با 
گسترش زندگی ماشینی و به علت توجه نکردن افراد به منافع همگان هرروز انواع بیشتری از آلودگی محیط زيست 

آدمیان و حیوانات را ناسالم تر و زندگی آن ها را در معرض خطر جدی قرار می دهد.

در سال های اخیر ضعف روش های سنتی مديريت منابع آب که صرفًا بر منابع مجزا تمرکز می کردند واضح 
ارتقای  راهکاری جهت  به عنوان  منابع آب  يکپارچه  نظیر مديريت  لذا رويکردهای مديريتی سازگارتر  است.  شده 
مديريت منابع آب کاربرد يافته است. اين رويکرد نتیجه نگاه وسیع تر به گزينه های در دسترس مديريت منابع آب 
می باشد که بازيافت آب يکی از پارامترهای کلیدی در اين روش خواهد بود. شکل  3-1 و شکل  3-2 تفاوت دو 
رويکرد مديريت يکپارچه و مديريت غیر يکپارچه منابع آب را نشان می دهند. آب های دريافتی به معنای منابع آبی 
زيرزمینی و سطحی می باشند که منابع ذخیره آب را فراهم می کند و نقطه تخلیه پساب ها می باشند. رواناب های 
سطحی در آب وهوای خشک به معنای رواناب های با جريان کم است که معمواًل به سیستم شبکه فاضالب تخلیه 
می شود، درحالی که رواناب های سطحی در آب وهوای مرطوب به معنای سیالب هايی با جريان باالست که مستقیمًا 
به آب های دريافتی تخلیه می شود. در مديريت غیر يکپارچه، حوزه های شهری حجم باالتری از آب های دريافتی را 
مصرف و حجم باالتری از پساب و رواناب را به آب های دريافتی تخلیه می کنند. اين در حالی است که در مديريت 
يکپارچه، رواناب ها به جای آنکه به عنوان يک معضل ديده شوند، به عنوان يک سرمايه جهت تغذيه منابع زيرزمینی 

نگريسته می شوند؛ همچنین پساب های شهری نیز می توانند بازچرخانی شوند.
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شکل  3-1-مديريت سنتی منابع آب ]18[

شکل  3-2- مديريت يکپارچه منابع آب1 ]18[

تاکنون حجم قابل توجهی از منابع آبي کشور به دلیل کیفیت پايین، مورداستفاده قرار نگرفته و يا در استفاده از آن ها 
ضوابط و معیارهاي زيست محیطي لحاظ نگرديده است؛ اما باور کارشناسان بر اين است که بخشي از اين منابع که 
مشکالت کیفي کمتري داشته يا مشکالت آن ها با اتخاذ روش های کاربردي مناسب قابل اغماض مي باشد، بايد با در 
نظرگیری مسائل زيست محیطي در برنامه هاي توسعه و بهره وري منابع آب گنجانده شوند. مطابق اصل پنجاهم قانون 
اساسي، حفاظت محیط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حیات رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومي 
تلقي شده و فعالیت هايي که با آلودگي و تخريب محیط زيست مالزمه پیدا کند، ممنوع مي باشد. بنابراين اگر تخلیه 
فاضالب و پساب ها به محیط به عنوان يک منبع آالينده فرض شود، برنامه ريزي بهره برداري از آن ها يکي از موضوع هاي 
مرتبط با اصل پنجاهم قانون اساسي به شمار مي آيد. همچنین مطابق با قانون توزيع عادالنه آب، فاضالب ها و آب هاي 
برگشتي به عنوان يکي از منابع آبي محسوب شده است. در اين راستا با توجه به حجم قابل توجه پساب هاي شهري، 
صنعتي و آب های برگشتي، برنامه ريزي جهت استفاده از اين منابع با لحاظ کردن جنبه هاي مختلف زيست محیطي 

به عنوان راهکاري مناسب جهت جبران بخشي از اين کمبودها و هم چنین کاهش آلودگي ها موردتوجه مي باشد.

جوامع شهري و روستايي کانون اصلي مصارف آب براي مقاصد شرب، زراعي، صنعت و تولید فاضالب انساني 
افزايش مصارف آب و به تبع آن تولید فاضالب و روند رو به رشد اين تولید و همچنین  مي باشند. از طرف ديگر 
توجه به استفاده غیراصولي در وضع موجود، ايجاب مي کند تا براي جلوگیري از گسترش مشکالت زيست محیطی 
و همچنین تأمین بخشي از آب موردنیاز مصارف مختلف از طريق باز  چرخاني و استفاده مجدد از پساب ها و آب هاي 

1. Integrated Water Resources Management (IWRM)
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برگشتي برنامه ريزي شود. لیکن هريک از پساب هاي فوق الذکر کیفیت و مشخصات خاصي داشته و کاربرد مجدد 
آن ها مي تواند اثرات بهداشتي و زيست محیطی مختلفي را به دنبال داشته باشد. چراکه فاضالب های شهري، صنعتي 
و کشاورزي ازنظر ويژگي هاي کیفي متفاوت بوده و اين تفاوت در مقیاس کمتر در داخل گروه هاي مختلف از منابع 
سه گانه مذکور نیز مشاهده مي شود. اين تفاوت در فاضالب های خانگي، مربوط به ويژگي هاي فرهنگي، عادات 
غذايي، کیفیت آب مصرفي و همچنین شرايط آب  و هوايي و فرايند تصفیه بوده و همچنین مشخصه اصلي اين دسته 

از فاضالب ها COD1 و BOD2 باال، عناصر مغذي، میکروارگانیسم های بیماري زا )باکتريايي و انگلي( مي باشد.
کشورهاي  در  و  است  داشته  رواج  ديرباز  از  جهان  مختلف  کشورهاي  در  تصفیه شده  فاضالب های  کاربرد 
توسعه يافته فاضالب های تصفیه شده با رعايت ضوابط و قوانین زيست محیطی مورداستفاده مجدد قرار مي گیرند. 
محور اين قوانین بر حفظ سالمتي انسان، حفاظت از محیط زيست و جلوگیري از آلودگي خاک و آب استوار بوده 
اين در حالي است که در کشورهاي درحال توسعه،  بازنگري قرار مي گیرد.  و در دوره هاي زماني مشخصي مورد 
عالوه بر فاضالب های تصفیه شده از فاضالب های خام نیز براي تولید محصوالت کشاورزي استفاده مي شود. اين 
کشورها فاقد استراتژي و برنامه ريزي مناسب و همچنین دستورالعمل مشخص درزمینٔه استفاده از پساب ها و آب هاي 
برگشتي بوده و به همین دلیل استفاده از اين منابع در اغلب موارد با پیامدهاي بهداشتي، زيست محیطی و آلودگي 
منابع آب وخاک همراه مي باشد. ايران نیز به عنوان يکي از کشورهای خاورمیانه با کاهش منابع آب تجديدشونده 
مواجه بوده و در حال حاضر در سطح کشور و به ويژه در حواشي شهرهاي بزرگ و مراکز استان ها، مناطق وسیعي 
با پساب ها و آب هاي برگشتي آبیاري مي شوند. در بیشتر مواقع اين استفاده غیراصولي بوده و براي کشت سبزی ها 
و صیفي جات به کاررفته و موجب آلودگي محیط زيست، تجمع آلودگي در خاک و انتقال آن به محصوالت تولیدي 
شده است. با توجه به میزان استقبال و همچنین نیاز به استفاده از پساب ها و آب هاي برگشتي در کشاورزي، در حال 
حاضر بیشتر تصفیه خانه هاي فاضالب در سطح کشور باهدف استفاده مجدد از پساب حاصل در کشاورزي، طراحي و 
اجرا مي شوند. در اين راستا متولیان امر، پااليش و استفاده مجدد از پساب هاي شهري و صنعتي و همچنین آب هاي 
برگشتي را به عنوان منابعي جديد براي جبران بخشي از اين کمبودها موردتوجه قرار داده اند. جمع بندي تجربیات 
جهاني استفاده از پساب ها و آب هاي برگشتي نشان مي دهد که با توجه به کمبود آب، استفاده از اين منابع به عنوان 
يک منبع ارزشمند آب مطرح بوده و باگذشت زمان اهمیت آن بیشتر نیز خواهد شد. با توجه به حجم قابل توجه 
پساب هاي شهري، صنعتي و آب هاي برگشتي، استفاده مجدد از اين منابع با در نظرگیري مسائل زيست محیطی، 
منابع آب مدنظر  بهره وري  برنامه هاي توسعه و  از کمبود آب در  راهکاري مناسب جهت جبران بخشي  به عنوان 

برنامه ريزان کالن کشور مي باشد.

با نگاهی به تجارب جهانی در خصوص استفاده مجدد از پساب به عنوان يک راهکار بلندمدت و پايدار در جهت 
کاهش و يا جبران تنش های آبی، اهمیت بهره گیری از اين منبع پايدار بیش ازپیش روشن می شود. به عنوان مثال در 

1. Chemical Oxygen Demand
2. Biological Oxygen Demand
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کشور سنگاپور، به علت عدم دسترسی به منابع آب شیرين باکیفیت، بازچرخانی پساب نقشی اساسی در مديريت 
منابع آب اين کشور ايفا می کند. همچنین بنا بر آمارهای موجود، از سال های قبل در کشورهای منطقه خاورمیانه و 
شمال آفريقا، به منظور کاهش آثار بحران آب و خشک سالی های پیاپی، راهکار استفاده مجدد از پساب را به عنوان 
يکی از اصلی ترين راه حل های کاهش و عبور از تنش های آبی انتخاب کرده اند تا آنجا که در کشور اردن در حدود 
95 درصد از جمعیت شهری به تأسیسات جمع آوری فاضالب دسترسی داشته و در حدود 15 درصد از آب شیرين 

مصرفی )در بخش های شهری، صنعتی و کشاورزی( اين کشور از محل بازچرخانی پساب تأمین می شود ]19[. 

با توجه به موارد ذکرشده، اهمیت برنامه ريزی بلندمدت در خصوص بهره گیری پايدار از پساب  به عنوان يکی 
امری غیرقابل انکار  به  آتی  از بحران آب پیش رو در سال های  قابل اطمینان در جهت عبور  راهکارهای  از معدود 
تبديل شده است. براي استفاده بهینه از منابع آب بازيافتي بايد حوزه هاي مصرفي که با کمبود منابع آب روبرو است، 
شناسايی شده تا پساب هاي بازيافتي براي استفاده به سمت اين حوزه ها هدايت شود. البته بايد توجه کرد که نیاز آبي 
تنها پارامتر تعیین کننده تخصیص پساب ها نیست و جوانب اقتصادي، بهداشتي و زيست محیطي نیز در اين تخصیص 
نقش آفرين خواهند بود. لذا بايد در برنامه هاي توسعه شهر تهران بازچرخاني آب موردتوجه قرارگرفته و پساب نه 

به عنوان يک تهديد بالقوه بلکه به يک فرصت اقتصادي تبديل و مورداستفاده قرار گیرد.

ویژگی های کمی و کیفی فاضالب شهری. 2. 2

نیز آب های  و  اداری، مؤسسات مختلف شهری  بهداشتی،  فاضالب های  فاضالب شهری مجموعه  از  منظور 
سطحی چون آب باران می باشد که برای حفظ بهداشت عمومی و محیط زيست، پس از جمع آوری و انتقال به محل 

تصفیه خانه، در طی عملیات فیزيکی، شیمیايی و بیولوژيکی تصفیه می شوند.

فاضالب شهری در زمان های مختلف با يک الگوی قابل پیش بینی ازنظر کیفی و کمی جريان دارد و ازاين رو 
می توان با تقريب خوبی تجهیزات و ابعاد الزم برای تصفیه خانه را طراحی کرد. راهبری و نگهداری از تصفیه خانه ها 

نیز در تخصص مهندسین شیمی  و محیط زيست می باشد.

کمیت و کیفیت فاضالب های خام متأثر از پارامترهايي مانند میزان آب مصرفي، شرايط آب و هوايي حاکم بر 
منطقه، نوسانات تولید )نوسانات ساعتي، روزانه و فصلي(، میزان نشت آب ها، شرايط اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي 
بوده و کیفیت پساب  بودن سامانه جمع آوری  يا مختلط  و  از شبکه جمع آوری، مجزا  بهره برداری  جامعه، ضريب 
خروجي از تصفیه خانه ها برحسب مباني و فرايند تصفیه متغیر خواهد بود. در شبکه های جمع آوری مشترک، کیفیت 
فاضالب خام شهري و پساب خروجي از تصفیه خانه درنتیجه اختالط آب باران و پساب های صنعتي با تغییرات شديد 
توأم خواهد بود به طوری که به منظور احتراز از بروز اثرات بازدارنده عوامل مزاحم )مانند فلزات سنگین، دترجنت1  ها، 
ترکیبات آلي حلقوي( بر پروسه تصفیه زيستي، واحدهاي صنعتي ملزم به پیش بینی تأسیسات پیش تصفیه و هدايت 
پساب خروجي از تأسیسات مذکور به شبکه فاضالب شهري می باشند. در جدول  3-1 ويژگی های عمومی فاضالب 

1. Detergent
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شهری و غلظت تقريبی هر شاخص ارائه شده است ]20[.

جدول  3-1- ويژگی های تقريبی شاخص های فاضالب شهری ]20[

غلظت تقریبی شاخص
)mg/l(توضیحات

BOD200معرف غلظت مواد آلی تعفن پذير و نیز تصفیه پذيری بیولوژيکی
COD400معرف غلظت کل مواد آلی فاضالب

TSS2200عامل کدورت فاضالب

باعث کاهش اکسیژن، سم برای آبزيان، حامی رشد جلبک ها30نیتروژن آمونیاکی

باعث رشد جلبک ها10فسفر

در ادامه به دسته های مختلف فاضالب شهری اشاره ای کوتاه شده است. البته در اين طبقه بندی جايگاهی برای 
فاضالب صنايع ديده نشده است چراکه اصواًل فرض بر اين است که صنايع در خارج از محدوده شهری فعالیت 

می نمايند و فاضالب های صنعتی قبل از تصفیه اجازه اختالط با فاضالب شهری را ندارند.

فاضالب خانگی. 1. 2. 2

براي مقاصد  منازل  در  آن آب مصرفی  تولید  مناطق مسکونی است که منشأ  اين فاضالب، همان فاضالب 
مختلف همچون استحمام، دستشويی، پخت وپز، ظرف شويی، تمیز کردن و ساير مصارف بهداشتی است. در حدود 
بیش 70 درصد فاضالب تولیدي در جوامع شهري و روستايی از نوع فاضالب خانگی است. در اين نوع فاضالب 
مواد آالينده اصلی شامل مواد آلی قابل تجزيه بیولوژيکی، پروتئین ها، قندها و چربی ها و عوامل بیماری زا )باکتری ها، 
ويروس ها، انگل ها و پروتوزوآ2( است و غلظت بسیار ناچیز مواد آلی مصنوعی همچون آفت کش ها و مواد پاک کننده 

نیز وجود دارد. شکل  3-3 سهم تفکیکی مصرف آب در فاضالب خانگی را بر اساس منشأ تولید نشان می دهد.

شکل  3-3- سهم تفکیکی مصرف آب در فاضالب خانگی

1. Total suspended solids )TSS(
2. Protozoa 
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فاضالب مراکز عمومی و اداري. 2. 2. 2

در هر جامعه ای در کنار فاضالب های خانگی، فاضالب مراکز عمومی و اداري نیز وجود دارد که شامل مراکزي از 
قبیل رستوران، هتل، سینما، مراکز تفريحی، مدارس، دانشگاه، پايانه و فرودگاه، زندان و ... می باشد. نوع مواد آالينده 
موجود در فاضالب مراکز عمومی و اداري مشابه فاضالب خانگی است. به جز در مورد مراکز درمانی تخصصی که 
احتمال وجود مواد راديواکتیو و میکروب های خالص همچون ايدز، هپاتیت ب در آن ها وجود دارد. به همین دلیل در 
رابطه با فاضالب مراکز درمانی بهداشتی- عمومی نگرانی خاصی در مورد تخلیه آن ها به فاضالب روهای شهري 
وجود ندارد، ولی در مورد مراکز درمانی تخصصی که مرجع مورد تائید جهت اظهارنظر در مورد آن ها، سازمان انرژي 
اتمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، تخلیه فاضالب آن ها به فاضالب روهای شهري بايستی با 

رعايت نظارت ويژه و در صورت نیاز با انجام عملیات پیش تصفیه صورت گیرد.

رواناب یا سیالب. 2. 2. 2

آب باران اگرچه قبل از تماس با سطح زمین داراي آلودگی ناچیزي است ولی براثر تماس با سطوح آلوده ازجمله 
پشت بام ها و معابر خیابان ها بسیاري از آلودگی های موجود در سطح زمین را با خود حمل خواهد کرد. به همین 
دلیل سیالبی که در مناطق مسکونی و شهري جريان می يابد را می توان در گروه فاضالب ها تقسیم بندی کرد. 
بررسی ها نشان می دهد که رواناب داراي آلودگی هايی از قبیل مواد آلی مواد معلق، ذرات ريز شن و ماسه، میکروب، 
حشره کش، آفت کش، مواد پاک کننده، مواد نفتی و روغنی، ذرات سرب، آرسنیک و ... می باشد. شدت آلودگی رواناب 
با توجه به آلودگی سطوح در تماس با آن بسیار متغیر است ولی آنچه مشخص است اين است که در ساعات اولیه 
 BOD بارندگی با توجه به آلودگی زياد در سطوح معابر و خیابان ها، شدت آلودگی آن بسیار باال بوده و حتی غلظت
آن از فاضالب خانگی نیز بیشتر است. بعد از تداوم بارندگی و شستشوي معابر و خیابان ها از شدت آلودگی سیالب 

نیز کاسته خواهد شد.

فاضالب مراکز تجاري. 4. 2. 2

اين نوع فاضالب دربرگیرنده فاضالب تولیدي در مراکز خريدوفروش و مراکز تجاري و کارگاه های تولیدي 
کوچک است که منشأ تولید فاضالب در اين مراکز عمدتًا مربوط به مصرف آب براي مقاصد بهداشتی و پرسنلی 

است و به همین دلیل مشخصات آن ها ازنظر نوع آلودگی مشابه فاضالب خانگی خواهد بود.

برخی از موارد کاربرد شهری آب های بازیافتی. 2. 2

استفاده مجدد از فاضالب و پساب انسانی در ايران از زمان های قديم به منظور حاصلخیز نمودن باغ ها و مزارع 
کاربرد داشته است. در حال حاضر نیز در بسیاری از شهرهای کشور، فاضالب های خانگی و سطحی که از شهرها 
خارج می شوند، در زمین های کشاورزی پايین دست مورداستفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال تا دهه گذشته آب نهر 
فیروزآباد در تهران که حجم عمده ای از رواناب های سطحی و پساب تصفیه خانه ها و کارخانه ها به آن تخلیه می شد، 
به طور گسترده در مناطق کشاورزی جنوب شهر تهران به مصرف می رسید. به طورکلی با مقايسه الگوهاي کاربرد 
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منابع آب بازيافتي با الگوهاي استفاده از منابع آب معمول در مصارف مختلف، مصارف منابع بازيافتي را به سه گروه 
می توان تقسیم بندي کرد:

استفاده از منابع آب بازيافتي در تعادل بخشي و تأمین بخشي از مصارف موجود که بايد با منابع آب طبیعي تأمین  •
شود )مانند نیازهاي آبیاري کشاورزي و صنعتي(.

استفاده از پساب های بازيافتي براي مصارف جديد که امکان استفاده از منابع آب معمول براي آن ها میسر نیست  •
)مانند ايجاد يا احیاي زيستگاه ها و کاربردهاي ديگر زيست محیطی(.

استفاده از منابع بازيافتي به منظور افزايش يا بازيابي منابع آب طبیعي موجود که در بخش هاي مختلف مورد استفاده  •
قرار می گیرند )مانند تغذيه آبخوان ها و تخلیه به منابع سطحي(.

مصارف  در  و  است  راه  آغاز  در  هنوز  مختلف  مصارف  در  بازيافتي  پساب های  از  استفاده  اين که  به  توجه  با 
غیرشرب نیز، حتي در کشورهاي پیشرفته، به طور کامل مورد استقبال جوامع و مصرف کنندگان قرار نگرفته است، 
استفاده از آن ها در مصارف شرب جز در موارد خاص در اولويت قرار نخواهد داشت. در آمريکا تا سال 2010 حدود 
1350 مترمکعب بر روز پساب های بازيافتی برای پروژه های تأمین آب شرب بکار گرفته شده اند که اين مقدار تنها 
حدود 0/1 درصد پساب های بازيافتي اين کشور را تشکیل می دهد. از طرفی استفاده از آب بازيافتی در مصارف 
شرب معمواًل اقبال عمومی جامعه را در پی  نخواهد داشت و حساسیت هايی را بر خواهد انگیخت. آيین نامه ضوابط 
براي  را  بازيافتي  پساب های  از  استفاده  اجازه  نیز  پساب های کشور  و  برگشتي  از آب های  استفاده  زيست محیطی 
مصارف مستقیم شرب نمي دهد. شکل  3-4 منابع آب بازيافتی مختلف جهت مصارف شهر تهران را نشان داده است 

که در ادامه به تفصیل به برخی از اين مصارف اشاره شده است.

شکل  3-4- منابع آب بازيافتی جهت مصارف شهری
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استفاده از منابع آب بازیافتي براي مصارف غیر شرب شهری. 1. 2. 2

يکي از کاربردهاي مهم پساب های تصفیه شده استفاده در مناطق شهري است. ازجمله مواردي که پساب ها 
در حوزه شهري کاربرد دارد عبارت است از آبیاري فضاي سبز، فالشینگ سرويس بهداشتي، شستشوي خیابان ها، 
استفاده در آب نماها، استفاده در آتش نشاني، استفاده در تجهیزات گرمايشی و سرمايشی و کنترل گردوغبار. به عنوان 
نمونه در ايالت فلوريدا در آمريکا حدود 68 درصد پساب های بازيافتي در مصارف شهري بکار گرفته شده است ]19[. 

آبیاري فضاي سبز، عمده ترين کاربرد پساب های بازيافتي در حوزه مصارف شهري است. فضاهاي سبز شهري 
شامل پارک ها، زمین هاي ورزشي، زمین هاي مدارس يا اطراف قبرستان ها، کمربندهاي سبز اطراف شهرها و جنگل هاي 
مصنوعي می باشد. در مواردي که فضاي سبز مورداستفاده در تماس مستقیم با افراد قرار دارد پساب های مورداستفاده 
بايد گندزدايي شوند تا عوامل بیماری زای آن ها نابود شوند. آالينده هاي شیمیايي معمواًل اثرات مخربي در  آبیاري فضاي 
سبز ندارند. آالينده هاي مغذي درون پساب ها نیز اثرات نامطلوبي بر روي گیاهان ندارند و تنها درصورتی که پساب شور 

بوده و غلطت عناصري مانند برم در آن ها زياد باشد، ممکن است رشد فضاي سبز را با مشکل مواجه کند.

آبیاري بلوارها يا مناطقي که زياد در دسترس افراد قرار ندارد، خطرات مهم بهداشتي را در بر نخواهد داشت اما 
در مورد فضاهاي در دسترس مردم مانند پارک ها، بايد تمهیدات الزم براي گندزدايي انديشیده شود. نکته ديگر اين 
است که با توجه به قرارگیري تصفیه خانه هاي فاضالب در حومه شهرها، براي استفاده از خروجي آن ها در فضاي سبز 
شهري نیاز به ايجاد سیستم انتقال و توزيع فاضالب است که اين امر هزينه کاربري فاضالب را افزايش خواهد داد. 
يکی از راه حل های پايدار جهت رفع اين معضل جايگزينی سامانه های مرکزی فعلی با سامانه های تصفیه نیمه متمرکز 
و در محل1 است که می تواند در مراکز پرمصرف شهری )نظیر بیمارستان ها، کارواش ها، مدارس، دانشگاه ها، هتل ها، 
استخرها، مجتمع های مسکونی و...( به کار گرفته شود. از مزايای سیستم های غیرمتمرکز تصفیه و بازيافت فاضالب، 

کاهش هزينه های انتقال از طرفی و کاهش چشمگیر بار آلودگی در تصفیه خانه های مرکزی می باشد.

ايجاد جنگل هاي مصنوعي يا کمربندهاي سبز در اطراف شهرها ازجمله ديگر کاربردهای پساب های بازيافتي 
در حوزه شهري می باشند. با توجه به اين که اين جنگل ها کمتر در معرض تماس با افراد قرار دارند از نگراني هاي 
بهداشتي در مورداستفاده از پساب ها براي آبیاري آن ها کاسته شده و همچنین هزينه موردنیاز براي انتقال پساب 
براي آن ها نیز کمتر از فضاي سبز درون شهرها خواهد بود. در اياالت متحده تا سال 2005 حدود 200 مرکز تصفیه 
پساب آب موردنیاز براي آبیاري بیش از 1600 پارک، زمین مدرسه و زمین ورزشي را تأمین کرده اند که بیشتر آن ها 
در ايالت هاي فلوريدا و کالیفرنیا قرار داشته اند. در سال 2010 در ايالت فلوريدا بیش از 525 زمین گلف با استفاده 
از پساب های بازيافتي آبیاري مي شده است. استفاده از پساب های صنعتي براي آبیاري فضاي سبز درون شهرها 
توصیه نمي شود ولي از آن ها براي آبیاري فضاي سبز اطراف همان واحد )با در نظر گرفتن شرايط کیفي حداقلي( 

می توان استفاده کرد ]19[.

1.Onsite
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پساب  از  استفاده  با  آبیاری  مناسب  روش های  از  يکی  می شود،  استفاده  مختلفی  روش های  از  آبیاری  جهت 
بازيافتی در محیط گرم و خشک آبیاری قطره ای می باشد. بر اساس اين روش آب موردنیاز هر گیاه يا گروهی از 
گیاهان در کنار ريخته می شود و میزان آب داده شده به حدی است که تنها به محدوده ناحیه ريشه برسد که مقدار 
آن نیز به بستگی به تبخیر و تعرق دارد. آبیاری قطره ای با استفاده از پساب بازيافتی نیازمند کنترل پارامترهای 
کیفی جهت جلوگیری از انسداد خطوط توزيع می باشد که تعدادی از اين پارامترهای فیزيکی، شیمیايی و بیولوژيکی 

در جدول  3-2 آمده است.

جدول  3-2- تأثیر کیفیت آب بر انسداد خطوط توزيع آب در سیستم آبیاري قطره اي ]21[

واحدمشکالت بالقوه
درجه مشکل زایی

بدون مشکلمتوسطشدید
50 <50 - 100100 >میلی گرم بر لیترفیزيکی )جامدات معلق(

شیمیایی:
PH7 <7 - 88 >میلی گرم بر لیتر

500 <2000 - 2000500 >میلی گرم بر لیترمواد محلول
0/1 <1/5 – 1/50/1 >میلی گرم بر لیترمنگنز
0/1 <1/5 – 1/50/1 >میلی گرم بر لیترآهن

0/5 <2 – 20/5 >میلی گرم بر لیترسولفید هیدروژن

بیولوژیکی:

حداکثر تعداد در تعداد باکتری ها
 10000 <50000 – 10000 50000 >میلی لیتر

استفاده از پساب های بازیافتی جهت مصارف تفریحی و زیباسازی مناظر. 2. 2. 2

آبگیري مخازن با استفاده از پساب های بازيافتي که ممکن است به طور فصلي و يا دائمي انجام گیرد معمواًل براي 
دو هدف انجام می گردد، زيباسازي محیط و يا ايجاد درياچه هاي مصنوعي تفريحي. مخازني که براي زيباسازي محیط و 
يا ايجاد مناظر ايجاد می شوند نبايد در دسترس افراد قرار داشته باشند و فعالیت هايي مانند قايقراني و ماهیگیري در آن ها 
انجام گیرد. در درياچه هاي مصنوعي يا تفريحي نیز ممکن است به دو نوع درياچه هاي در تماس غیرمستقیم با افراد و 
درياچه هاي در تماس مستقیم با افراد تقسیم شود. در نوع اول درياچه ها براي اهداف تفريحي مانند ماهیگیري و قايقراني 
مورداستفاده قرار مي گیرند و تماس آب با بدن انسان بسیار کم و اتفاقي می باشد؛ اما در نوع دوم ممکن است حتي 
براي فعالیت هايي مانند شنا نیز مورداستفاده قرار گیرد. البته هنوز درياچه اي با پساب بازيافتي از نوع دوم در دنیا ساخته 
نشده است ولي درياچه هاي تفريحي از نوع اول با استفاده از پساب های بازيافتي رايج می باشد که از آن میان می توان 
به درياچه تفريحي سانتي در کالیفرنیا اشاره کرد. نمونه ای از مناطقی در محدوده طرح که پتانسیل بسیار بااليی جهت 
استفاده از پساب در مصارف تفرجی دارد، درياچه چیتگر و مجتمع های تجاری و تفريحی واقع در غرب تهران می باشد.
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پساب های بازيافتي که براي درياچه هاي تفريحي مورداستفاده قرار مي گیرند نبايد حاوي مواد شیمیايي سمي 
که در اثر ورود به معده و يا تماس با پوست و چشم اثرات مخرب به همراه دارند، باشد و بايد ازنظر بیولوژيکي نیز 
در حد ايمن باشند. همچنین دما، pH، مواد شیمیايي، رشد جلبک ها و شفافیت آب مورداستفاده نیز بايد در بازه هاي 
توصیه شده باشد. آب مورداستفاده در اين درياچه ها هم به داليل ايمني و حفاظتي و هم برای زيبايي بايد صاف 
و شفاف باشد. به دلیل وجود مواد مغذي درون پساب های بازيافتي اين آب ها بسیار مستعد پديده يوتريفیکاسیون1 
هستند که طي آن جلبک هاي آبي با جذب اين مواد مغذي، رشد وسیعي می کنند. بنابراين غلظت مواد مغذي در 
پساب ها )به ويژه فسفر( بايد در حد استانداردهاي توصیه شده حفظ شود. همچنین قبل از برداشت ماهي و گیاهان 
درياچه براي مصرف بايد تمامي معیارهاي استاندارد توصیه شده بیولوژيکي و شیمیايي رعايت شود تا از عدم ورود 
و تجمع مواد سمي در زنجیره غذايي اطمینان حاصل شود. با توجه به محدوديت هاي کیفي پساب های بازيافتي در 
ايران، آيین نامه ضوابط زيست محیطی استفاده از آب های برگشتي و پساب ها، ابالغي سال 1389، استفاده از آب های 

بازيافتي در مصارف تفريحي را توصیه نمي کند ]20[.

استفاده از پساب های بازیافتي در مزارع پرورش آبزیان. 2. 2. 2

پساب های بازيافتي می تواند در بخش شیالت يا پرورش آبزيان مورداستفاده قرار گیرند. در اين موارد ماهي ها بايد 
از تأثیرات منفي استفاده از اين پساب ها محافظت شوند. بسیاري از مواد براي ماهي ها سمي بوده و يا ممکن است در 
بافت هاي چربي آن ها مجتمع شوند. همچنین ماهي ها مي توانند بسیاري از عوامل بیماري زا را در بدن خود نگهداري 
کرده و به عنوان ناقل آن ها عمل کرده و آن ها را به زنجیره غذايي وارد کند. بنابراين معیارهاي کیفي استفاده از پساب ها 

در بخش شیالت بايد به گونه ای باشد که از تجمع اين مواد سمي در بافت هاي آلي ماهي ها جلوگیري به عمل آورد.

براي استفاده از پساب های شهري براي مصارف آبزي پروري، بزرگ ترين نگرانی مربوط به غلظت کلیفرم هاي 
مدفوعي و کل و تخم انگل ها می باشد. يکي از مهم ترين پاتوژن هايي که در پرورش آبزيان از پساب ها خطرناک 
می باشد، انگل تريماتود2 است که می تواند از طريق مصرف ماهي آلوده خام و فرآوري نشده به انسان نیز منتقل 
گردد. در صورت وجود مواد شیمیايي و فلزات سنگین در پساب های صنعتي، اين پساب ها نبايد براي کاربرد در مزارع 
پرورش ماهي مورداستفاده قرار گیرند. براي استفاده از پساب های بازيافتي در بخش آبزيان، پساب بايد عاري از تخم 

انگل بوده و هم چنین تعداد کلیفرم هاي مدفوعي نبايد بیش از 1000 در 100 میلي لیتر باشد ]19[.

احیای منابع آب سطحي. 4. 2. 2

در اياالت متحده حدود دو سوم از منابع آبي که براي تأمین آب شرب عمومي مورداستفاده قرارگرفته اند از نوع 
آب های سطحي شامل رودخانه ها، درياچه ها و مخازن هستند. کیفیت بسیاري از اين منابع آن قدر باال است که تنها 
با يک ضدعفوني ساده می توان از آن ها به عنوان آب شرب استفاده کرد البته برخي ديگر از آب های سطحي نیز در 
مناطق حفاظت نشده قرار داشته و آالينده هاي مختلف ازجمله زهاب کشاورزي، پساب های صنعتي و فاضالب های 

1. Eutrophication
2. Trematode
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شهري به آن ها وارد شده و آن ها را آلوده می کند. بنابراين براي استفاده ازاين گونه منابع به عنوان شرب بايد مراحل 
تصفیه بیشتري بر روي آن ها انجام گیرد.

پساب های تصفیه شده ممکن است به طور مستقیم به يک مخزن يا يک درياچه تخلیه شوند و يا اين که از طريق 
کانال های انتقال به مکان هاي مختلف برده شده و مورداستفاده قرار گیرند. معمواًل قسمت اعظم منابع آب مخازن 
بزرگ و درياچه ها از آب های شیرين تأمین می شود به همین دلیل غلظت آالينده هاي ورودي به آن ها از طريق 
پساب های بازيافت شده، می تواند کاهش يابد. همچنین زمان ماند باالي اين مخازن بزرگ می تواند فرصت الزم 
براي کاهش آالينده ها را فراهم آورد، هرچند باال بودن غلظت مواد مغذي در تاالب می تواند سبب افزايش رشد 

جلبک ها و پديده يوتريفیکاسیون در مخازن شده و کیفیت آب درون آن ها را پايین بیاورد.

میزان  و  پساب  نوع  به  آب های سطحي  به  ورودي  بازيافتي  پساب های  آالينده های  و غلظت  آلودگي  میزان 
تصفیه اي که بر روي انجام می گیرد، بستگي دارد. به عنوان مثال غلظت آالينده ها در پساب هايي که تصفیه پیشرفته 
و تکمیلي بر روي آن ها انجام می گذرد کمتر از غلظت آن ها در منابعي مانند رواناب هاي سطحي و زهاب کشاورزي 
است معمواًل بدون تصفیه به درون منابع سطحي تخلیه می شوند. البته در استفاده از منابع بازيافتي به عنوان منابع 
آب مورداستفاده براي شرب بايد ارزيابي ريسک بهداشت عمومي نیز موردتوجه قرار گیرد. اين ارزيابي ها به میزان 

رقیق شدن آالينده ها در اين منابع سطحي از هنگام ورود پساب ها تا زمان برداشت آب براي پروژه بستگي دارد.

تغذیه آبخوان ها. 3. 2. 2

در کشورهاي خشک و نیمه خشکی مانند ايران که میزان بارندگي کم بوده و مصرف از منابع آبي زياد می باشد، فشار 
بیشتري به آبخوان هاي زيرزمیني وارد شده و اين امر سبب بروز مشکالتي مانند حرکت آب شور به سمت سفره هاي 
آب شیرين، نشست زمین و پايین رفتن سطح آب زيرزمیني و خشکي چاه ها شده است. دشت ورامین و دشت قزوين 
نمونه هايی عینی از کاهش سطح آب های زيرزمینی، نشست زمین و پیشروی آب های شور در منابع آب باکیفیت 

زيرزمینی  می باشند و نیاز به عالج بخشی و تغذيه منابع آب زيرزمینی در اين مناطق به شدت احساس می شود.

مهم ترين روش های تغذيه آب های زيرزمیني با استفاده از منابع بازيافتي پخش آن ها بر روي زمین و يا روش 
تزريق مستقیم است )شکل  3-5(. میزان کاهش غلظت آالينده ها در هر يک از اين روش ها، بسته به شرايط مکاني 
و زماني با يکديگر متفاوت است. بنابراين سطح تصفیه موردنیاز براي هر روش يکسان نخواهد بود. هنگامی که 
از يک آبخوان به عنوان واسط محیطي استفاده می شود، غلظت نهايي آالينده ها براي استفاده در مصارف مختلف 
بستگي به روند ها و مقدار تصفیه انجام گرفته بر روي پساب، میزان تماس پساب با سطح خاک، هیدرولوژي آبخوان 

و مقدار زماني که پساب درون آبخوان قبل از برداشت سپري مي کند، خواهد داشت.
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شکل  3-5- تغذيه آبخوان و بازيافت پساب

ترکیب هاي موجود در پساب و ويژگی های زمین شناسی آبخوان جوانب مهمي هستند که در پروژه های تغذيه 
آبخوان ها بايد موردتوجه قرار گیرند. در مکان هايي که خاک آبخوان داراي ترکیبات کلسیم، منیزيم و ديگر يون هاي 
معدني قابل حل می باشد، با عبور پساب بازيافتي از میان آن ها، غلظت اين يون ها در پساب تزريقي باال رفته و اين يون ها 
به آبخوان وارد می شوند. با ادامه اين روند ممکن است نفوذپذيري آبخوان تغییر کرده و حتي عناصر سمي مانند کروم و 
آرسنیک نیز وارد آبخوان شوند. بنابراين در چنین مناطقي منابع بازيافتي تزريق شده پس از برداشت بايد مورد تصفیه مجدد 

قرار گیرند. از همین رو رفتار بلندمدت آبخوان ها به پروژه های تزريق پساب پیچیده بوده و نیاز به مطالعات بیشتر دارد.

اولويت  در  پساب های تصفیه شده شهري  از  استفاده  آبخوان ها  تغذيه  در بخش  نیرو  وزارت  توصیه  اساس  بر 
می باشد، البته در مورد عوامل بیماري زا و آالينده هاي مغذي بايد مالحظات الزم در نظر گرفته شود. فاضالب های 
کشاورزي نیز به دلیل وجود سموم و آفت کش ها در رتبه بعدي اولويت بندي قرار دارند و در صورت تمايل به استفاده 
از آن ها بايد غلظت اين آالينده ها به حدود توصیه شده برسد. پساب های صنعتي نیز به دلیل وجود مواد شیمیايی 

سمي و فلزات سنگین در اولويت استفاده در تغذيه آبخوان ها قرار ندارند.

تغذيه آبخوان ها با استفاده از پخش پساب بروي سطح زمین روشي است که طي آن پساب با عبور از منطقه 
غیراشباع به سمت آبخوان حرکت می کنند. معمواًل پخش آب های بازيافتي در حوضچه هاي وسیع و در مناطقي 
که داراي خاک شني و نفوذپذير هستند و بیشتر براي آبخوان هاي آزاد انجام می گیرد تا پساب ها بتوانند سريع به 
درون زمین نفوذ داده شده و به آبخوان موردنظر برسند. از اين روش ممکن است به عنوان تصفیه آبي- خاکي و يا 

نفوذ سريع نیز ياد شود.

ازنقطه نظر کیفي و کاهش آالينده ها، فیلتر شدن پساب درون خاک فرصتي را براي کاهش و يا حذف برخي 
از آالينده ها )مانند پاتوژن ها( فراهم می کند. آالينده هاي پساب ممکن است توسط میکرو ارگانیزم های درون خاک 
به فرم هاي ديگر تبديل شوند. تغذيه آبخوان ها به وسیله پخش سطحي به دلیل کم هزينه بودن ساخت و سادگي 
زمین  به  نیاز  تزريق  روش های  ديگر  با  مقايسه  در  روش  اين  به هرحال  است.  واقع شده  استقبال  مورد  نگهداري 
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بیشتري داشته و همچنین در مناطقي که ازنظر شرايط زمین شناسي داراي شرايط مناسب نباشد )در مناطق با خاک 
رسي يا نفوذناپذير( داراي محدوديت خواهد بود.

پساب ها همچنین مي توانند با استفاده از روش تزريق مستقیم به درون آبخوان ها وارد شوند. اين تزريق مستقیم 
معمواًل با استفاده از چاه های تزريق انجام می شود. چون در اين روش پساب به درون آبخوان وارد می شود، ديگر 
از روش  بیشتر  از تزريق،  بنابراين سطح تصفیه موردنیاز پساب قبل  مزاياي تصفیه خاکي نمي توان بهره گرفت، 

پخش سطحي می باشد.

در آيین نامه بازيافت پساب ايالت کالیفرنیا به منظور استفاده از پساب تزريق شده در آبخوان ها در منابع آب شرب 
عالوه بر تأکید بر ضدعفوني قبل از تزريق، يک زمان ماند حداقل براي پساب تزريق شده درون آبخوان تعیین شده تا 
کیفیت آن بهبود يابد. اين زمان براي پخش سطحي پساب حداقل 6 ماه و براي تزريق مستقیم حدود 12 ماه می باشد. 
همچنین توصیه شده در مکان هايي که غلظت نیتروژن کل بیش از 5 میلي گرم بر لیتر باشد بايد نمونه برداري اضافي 
از آبخوان انجام گیرد و راه هاي مناسب براي کاهش غلظت آن سنجیده شود و اين عمل تا رسیدن متوسط غلظت به 
زير حد ذکرشده ادامه يابد. همچنین حد مجاز کربن آلي کل براي تغذيه آبخوان ها در نواحي غیراشباع بايد زير 0/5 

میلي گرم بر لیتر باشد. کربن آلي کل می تواند معیاري کلي از مواد آلي باقیمانده درون پساب باشد.

معرفی آب های خاکستری. 4. 2

آب خاکستری1 معمواًل به فاضالب تولیدی از روشويی، حمام، ماشین لباسشويی و آشپزخانه ها اطالق می شود 
که در مبدأ از فاضالب دستشويی و توالت تفکیک شده باشد؛ هرچند در بعضی از مطالعات پساب تولیدی آشپزخانه ها 
در  استفاده  نوع  اساس  بر  خاکستری  آب  است.  نگرفته  قرار  خاکستری  آب  دسته بندی  در  باال  آلی  بار  به واسطه 
کشورهای گوناگون 30% تا 80% فاضالب تولیدی را شامل می شود. امروزه کلیات مسئله ی بازيافت و استفاده مجدد 
از آب های خاکستری پذيرفته شده است و هم اکنون به منظور داشتن توسعه ی پايدار مورداستفاده قرار می گیرد. در 
حال حاضر تحقیقات بر روی نحوه ی تصفیه ی بهینه برای کاربردهای مختلف انجام می گیرد، شکل  3-6 يک روش 
استفاده مستقیم از آب خاکستری روشويی ها را جهت تغذيه مخزن سیفون های سرويس بهداشتی نشان می دهد. در 
اين روش پساب حاصل از شستشوی دست يا ساير موارد پس از انجام يک پیش تصفیه مقدماتی وارد مخزن سیفون 
توالت می شود. در مواردی که حجم سیفون توالت پر باشد، پساب تولیدی وارد مجاری فاضالب رو می شود. به کمک 
اين روش در هر بار استفاده از سیفون توالت در حدود 12 لیتر آب شرب صرفه جويی خواهد شد. همچنین شکل 
 3-7 يک سیستم تصفیه و بازيافت آب خاکستری در محل را در مجتمع مسکونی نشان می دهد. همان گونه که در 
شکل مشهود است، فاضالب تولیدی از توالت ها )فاضالب سیاه( مستقیم به شبکه فاضالب واردشده، اما فاضالب 
تولیدی از روشويی ها، ماشین لباسشويی ها و آشپزخانه در يک مخزن جمع آوری شده و توسط سیستم تصفیه موجود 
بازيابی شده و در موارد مختلف نظیر آبیاری فضای سبز يا فالش تانک های توالت ها به کار می رود. در کشور آمريکا 

1. Greywater
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از سده ی 1800 از فاضالب های کم کیفیت برای مصارف کشاورزی استفاده می شده است اما هیچ قانونی برای 
استفاده ازاين گونه آب ها وجود نداشته است. بازيافت اصولی آب های خاکستری حدوداً 40 سال پیش آغازشده است. 
اروپا و ژاپن نیز که از مناطق پر آب جهان محسوب می شوند از حدود 30 سال پیش به دلیل افزايش جمعیت شهری 
با تنش آب مواجه شده و تقريبًا از 20 سال پیش تصمیم به بازيافت اصولی آب های خاکستری گرفته اند. در ژاپن 
برخالف اکثر مناطق دنیا که از آب های خاکستری بازيافت شده برای مصارف کشاورزی و آبیاری استفاده می کنند، 
از اين آب ها برای استفاده ی مجدد در مصارف شهری استفاده می شود که البته به داليلی ازجمله داشتن سیستم 
دوگانه لوله کشی هزينه ی آب بازيافتی باال می باشد. آب خاکستری به واسطه بار میکروبی پايین، تصفیه و بازيافت 
آن در جهان مخصوصًا در کشورهايی که با بحران آبی روبه رو می باشند، موردتوجه جدی قرارگرفته است. بازيافت 
آب خاکستری عالوه بر ايجاد يک منبع جايگزين برای مصارفی نظیر فالش تانک ها و آبیاری موجب کاهش بار 
ورودی به تصفیه خانه های فاضالب و کاهش هزينه های انتقال می شود. تا سال 2005 بیش از 3000 پروژه بازيافت 
آب در جهان در حال بررسی بود که اکثر اين پروژه ها در ژاپن )1800 پروژه(، آمريکا )450 پروژه( و استرالیا )300( 
صورت پذيرفت. طی يک بررسی نشان داده شد، در صورت اجرای طرح های بازگردانی آب بین 1 تا 17% در مصرف 

آب تازه در کشورهای عضو اتحاديه اروپا صرفه جويی رخ خواهد داد ]22[.

شکل  3-6- استفاده مستقیم از آب خاکستری روشويی ها در سیفون سرويس بهداشتی

شکل  3-7- سیستم بازيافت آب خاکستری در يک مجتمع مسکونی
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ویژگی های کیفی آب خاکستری. 1. 4. 2

ويژگی های کیفی آب خاکستری کاماًل وابسته به پارامترهای متعددی نظیر تعداد ساکنین، توزيع سنی ساکنین، 
سبک زندگی، رفتارهای فرهنگی-اجتماعی، الگوی مصرف آب، نوع و مقدار مصرف مواد شیمیايی )نظیر شامپو، 
خمیردندان و...( می باشد. قیتیداک و ياداف 2013 با بررسی آب خاکستری در کشورهای مختلف نتیجه گیری نمودند 
که کشورهای کم درآمد در مقايسه با کشورهای با درآمد باال دارای آب خاکستری با بار آلودگی باالتری هستند ]22[ 
به گونه ای که متوسط COD فاضالب در زاغه های شهرها بیش از g/l 2 خواهد بود که می توان آن را به حجم 
کمتر مصرف آب در اين مناطق مرتبط دانست ]23[. پساب حمام حاوی شامپو، صابون و چربی های پوست و مو 
می باشد، پساب ماشین لباسشويی دارای خاصیت قلیايی، کدورت و دمای باال و حاوی غلظت باالی مواد شیمیايی 
مواد  و  پوشاک، حالل ها، سفیدکننده ها  تجزيه پذير  غیر  فیبرهای  و سورفکتانت ها(،  نیتروژن  )مانند سديم، فسفر، 
روغنی است. همچنین پساب سینک آشپزخانه و ماشین های ظرف شويی غالبًا دارای بار آلی باال و حاوی ذرات مواد 
غذايی، مواد روغنی و چربی و دترجنتهاست]24[. از طرفی مطالعات نشان  می دهد حتی در يک منبع مشخص )مانند 
حمام( نیز ويژگی های کیفی نظیر BOD در نمونه های متعدد تغییرات وسیعی را نشان می دهد. اين تغییرات تا حدی 
است که در برخی نمونه ها BOD آب خاکستری خروجی کاماًل مشابه يک فاضالب شهری بسیار آلوده و در برخی 
نمونه های ديگر شبیه خروجی تصفیه خانه فاضالب می باشد. در يک طبقه بندی فاضالب ناشی از حمام و روشويی ها 
آب خاکستری روشن و فاضالب ناشی از آشپزخانه و ماشین لباسشويی ها آب خاکستری تیره نام گرفته است. معمواًل 
آب خاکستری تیره به واسطه وجود دترجنت ها دارای خاصیت قلیايی باالتری در مقايسه با آب خاکستری روشن 
می باشد. آب خاکستری تولیدی در سینک آشپزخانه معمواًل دارای مواد آلی تجزيه پذير بااليی است، لذا BOD را 
باال خواهد برد. اين در حالی است که معمواًل COD باال به وجود دترجنت ها در آب خاکستری ماشین لباسشويی ها 
نسبت داده می شود. مواد مغذی )نیتروژن و فسفر( در آب خاکستری روشن در مقايسه با فاضالب توالت ها بسیار 
کمتر است، لکن در آب خاکستری ماشین لباسشويی ها به علت وجود دترجنتها مواد مغذی )فسفر( بیشتری وجود 
دارد. جدول  3-3 خواص فیزيکوشیمیايی آب خاکستری بر اساس منبع تولید را نشان می دهد]24[. آلودگی میکروبی 
تغییرات ويژگی های  به آب خاکستری وجود دارد،  پاتوژنها  انتقال  احتمال  لذا  امری متداول است،  آب خاکستری 
میکروبی در آب خاکستری بسیار وسیع است، اين مقدار بین صفر تا log10 CFU1/100 ml 8 در نمونه های 

مختلف متغیر می باشد )جدول  4-3(.

1. Colony-forming unit )CFU(
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جدول  3-3- خواص فیزيکوشیمیايی آب خاکستری بر اساس منبع تولید ]24[1

ماشین 
ظرف شویی

سینک 
آشپزخانه

ماشین 
لباسشویی دوش حمام روشویی واحد پارامتر

8/3 – 8/2 7/7 – 6/5 9/3 – 8/3 7/6 – 7/1 7/3 – 7 - pH

- 90/61 97 – 1/4 1/4-89 - میکرو زيمنس بر 
سانتیمتر هدايت الکتريکی

- 211-133 444-328 85-375 164 NTU کدورت

4450-470 890-40/8 462-44/3 173-129 205-155 میلی گرم بر لیتر BOD

1296 58-1340 58-1339 367-230 587-386 میلی گرم بر لیتر COD

525 134-625 188-315 89-353 153-259 میلی گرم بر لیتر مواد جامد معلق

- 312-903 2140-2444 279-565 میلی گرم بر لیتر - مواد جامد 
محلول

328 232 181 77 135 میلی گرم بر لیتر روغن و گريس

- 16/6-21 15/1-60/8 23-56/1 - میلی گرم بر لیتر منیزيم

- 0/352-0/04 0/352-0/12 0/035 میلی گرم بر لیتر - نیکل

- 0/0622 0/0829 0/1036 - میلی گرم بر لیتر سرب

641 70-148/9 302-667 109-184 131 میلی گرم بر لیتر سديم

- 0/04 0/14 2/4 - میلی گرم بر لیتر روی

0/007-5/94 6/44 14/28 8/7-10/92 10/4 میلی گرم بر لیتر نیتروژن کل

- 0/69 51/58 1/12 - میلی گرم بر لیتر فسفر کل

3/8 0/02 0/4 0/35 0/44 میلی گرم بر لیتر بور

- 0/015 - 0/03 - میلی گرم بر لیتر آرسنیک

- - 0/0064-0/01 0/01-0/0127 - میلی گرم بر لیتر مس

11/1 41/9-59 42-118/3 14/9-61 3/3 میلی گرم بر لیتر MBAS1

716 158-223 205-450 147-284 237 میلی گرم بر لیتر کلرايد

1. Methylene blue active substance
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جدول  3-4- خواص میکروبیولوژيکی آب خاکستری ]24[

 E. coli
))log10/100 ml

 Enterococc
))log10/100 ml

FC2

 log10/100(
)ml

TC1

 log10/100(
)ml

منبع تولیدکننده

- 1/4 – 3/4 - 3/4 – 5/5 ماشین لباسشويی

7/4 7/7 - - سینک آشپزخانه

2 – 3/5 - - 3/8 – 5/5 حمام

تصفیه و بازیافت نیمه متمرکز پساب. 3. 2

کلی  روش  دو  شامل  عمدتًا  دارد  قرار  مورداستفاده  فاضالب  دفع  و  جمع آوری  براي  می توان  که  روش هايی 
در کل  به هم پیوسته  داراي يک شبکه  متمرکز  می باشد. سیستم های  غیرمتمرکز3  و  متمرکز  تصفیه  و  جمع آوری 
اجتماع می باشد که نهايتًا توسط يک يا چند خط انتقال به سمت يک تصفیه خانه هدايت می شود و پس از تصفیه، 
کاهش  اجرايی،  هزينه های  کاهش  نظیر  محاسنی  دارای  متمرکز  تصفیه  می رسد.  خاص  استفاده  به  پساب  کل 
هزينه های بهره برداری و استفاده از نیروهاي متخصص کمتر می باشد. اين در حالی است که طوالنی شدن زمان 
اجراي کل سیستم، عدم اجرای تمام سیستم به علت عدم تخصیص اعتبارات مالی، عدم رضايت مردم از طوالنی 
شدن طرح ها و همچنین از عدم بهره برداری از تأسیسات اجراشده، مشارکت نکردن مردم به علت عدم رضايت از 
طرح های در دست اجرا و افزايش ريسک مخاطرات بهداشتی و زيست محیطی به علت وقوع حوادث غیرمترقبه 

ازجمله محدوديت های سیستم های تصفیه متمرکز می باشد ]25[ ]26[.

در مقابل سیستم های غیرمتمرکز داراي يک شبکه ناپیوسته و محلی است. مزيت عمده آن ها کنترل بهتر و 
مؤثرتر بر عملکرد به دلیل ظرفیت پايین و حجم پايین تر ورودي است؛ از طرف ديگر در يک منطقه مشخص واقع شده 
و درنتیجه مديريت سیستم، هم می تواند بر شبکه نظارت داشته باشد و هم بر فرآيند تصفیه ولی در تصفیه خانه هاي 
متمرکز کنترل فرآيند بسیار مشکل است. درمجموع بازيافت غیر متمرکز فاضالب نسبت به جمع آوری و تصفیه ی 
يک جای فاضالب )انواع فاضالب( دارای مزايايی نظیر کاهش ريسک مخاطرات بهداشتی و زيست محیطی به علت 
حوادث غیرمترقبه، عدم نیاز به کارکنان با تخصص باال، پايین بودن هزينه سرمايه گذاری اولیه به لحاظ کوچک 
بودن طرح ها و مشارکت بیشتر مردم به علت بهره برداری سريع طرح می باشد. در مقابل اين نوع سیستم های تصفیه 
نیازمند پرسنل بیشتر می باشند و از طرف ديگر در محیط های شهری به دلیل فرآيندهايی مانند حمل و دفن لجن 
بوده  کاربرد  از  وسیعی  دارای طیف  غیرمتمرکز  تصفیه  منطقه شوند. سیستم های  در  آلودگی  کانون  است  ممکن 
به طوری که از تصفیه فاضالب يک خانه ی مجزا و يا يک مجتمع مسکونی گرفته تا تصفیه ی فاضالب مؤسسات 
تجاری و صنعتی را پوشش می دهد و در سال های اخیر با نوآوری های ايجادشده در فناوری های بازچرخانی که 
1. Faecal coliform
2. Total coliforms
3. Decentralized wastewater treatment



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران42

موجب افزايش کیفیت و کارايی آن شده؛ بسیار مورد استقبال قرارگرفته است ]27[.

درواقع با توجه به حجم باالی پساب های شهری و نیز امکان بازچرخانی آب، تخلیه آن ها به سیستم فاضالب 
تهران و انتقال به جنوب تهران عماًل افزايش بار تصفیه خانه را به همراه خواهد داشت و هزينه اضافی انتقال را 
موجب خواهد شد. اين در حالی است که برای اين پساب می توان کاربری های شهری بسیاری را در نظر گرفت و 
با تعبیه يک سیستم تصفیه ساده محلی آب خاکستری تولیدی را مورداستفاده مجدد قرارداد. آب خاکستری معمواًل 
از فاضالب  لباسشويی و آشپزخانه ها اطالق می شوند که در مبدأ  از روشويی، حمام، ماشین  به فاضالب تولیدی 
دستشويی و توالت تفکیک شده باشد؛ هرچند در بعضی از مطالعات پساب تولیدی آشپزخانه ها به واسطه بار آلی باال 
در دسته بندی آب خاکستری قرار نگرفته است. آب خاکستری بر اساس نوع استفاده در کشورهای گوناگون %30 
تا 80% فاضالب تولیدی را شامل می شود. امروزه به واسطه بار میکروبی پايین آب خاکستری، تصفیه و بازيافت آن 
در جهان مخصوصًا در کشورهايی که با بحران آبی روبه رو می باشند، موردتوجه جدی قرارگرفته است ]28[. بازيافت 
آب خاکستری عالوه بر ايجاد يک منبع جايگزين برای مصارفی نظیر فالش تانک ها و آبیاری موجب کاهش بار 
ورودی به تصفیه خانه های فاضالب و کاهش هزينه های انتقال می گردد. ويژگی های کیفی و کمی آب خاکستری 
کاماًل وابسته به پارامترهای متعددی نظیر سبک زندگی، رفتارهای فرهنگی-اجتماعی، الگوی مصرف آب و منبع 
آلودگی کمتری  بار  يا...( می باشد. درهرصورت معمواًل آب خاکستری دارای  تولید آن )روشويی، حمام، آشپزخانه 
اين  بود. در  امری منطقی خواهد  بازيافت  لذا تفکیک آن جهت  )آب سیاه( است،  توالت ها  با فاضالب  در مقايسه 
رويکرد می توان هزينه های محتمل ناشی از انتقال پساب به تصفیه خانه و انتقال دوباره آب بازيافتی از تصفیه خانه 
به کاربری های شهری را حذف کرد. در ادامه به برخی از پساب های شهری که قابلیت تصفیه و بازگردانی در محل 

را دارند اشاره شده است.

استخرهای شنا. 1. 3. 2

استخر  استخر عمومی،  از  )اعم  کاربری  نوع  آب،  تعويض  نحوه ی  به حجم، ظرفیت،  بسته  شنا  استخرهای   
کودکان، استخرهای شنای تفريحی، استخر معلوالن، سرپوشیده يا روباز بودن و...( دبی فاضالب تولیدی متفاوتی 
دارند. حجم آب مصرفی استخرها می تواند از کمتر از 10000 مترمکعب تا بیش از 40000 مترمکعب در سال متغیر 
باشد. فاضالب تولیدی استخرها از بخش های مختلفی ناشی می شوند. شکل  3-8 بیانگر سهم آب مصرفی در هر 
يک از اين بخش ها می باشد. در حدود 75% از آب مصرفی استخرها )جبرانی سرريز، امکانات جانبی و دوش ها( از 
طريق فاضالب دفع می شود. در شهر تهران بیش از 160 استخر عمومی و تعداد زيادی استخر با مالکیت خصوصی 
اين  را به خود اختصاص می دهند. مصرف سالیانه آب  از 100،000 مترمکعب  وجود دارد که جمعًا حجمی بیش 

استخرها شش میلیون مترمکعب برآورد می شود ]29[.
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شکل  3-8- سهم تفکیکی مصرف آب در بخش های مختلف استخرهای شنا ]29[

کارواش ها. 2. 3. 2

کارواش ها از موادی مانند شامپو و پودرهای شوينده استفاده می کنند که اين مواد )دترجنت ها( به دلیل ايجاد تغییر 
ناخالصی هايی  شامل  کارواش ها  خروجی  پساب  به طورکلی  آن می شوند.  آلودگی  باعث  آب   شیمیايی  کیفیت  در 
ازجمله شن و ماسه، گريس، روغن آزاد، امولسیون آب و روغن، کربن، آسفالت، نمک، سورفکتانت1، انواع واکس، 
فلزات سنگین، مواد آلی و آالينده های ديگر می باشد که در کنار ساير فاضالب ها به شبکه ی فاضالب شهری و 
يا چاه های جاذب تخلیه شده و حیات آبزيان را به مخاطره انداخته و نیز برای تصفیه خانه های فاضالب مشکالتی 
ايجاد می کند ]30[. تخلیه پساب به چاه جاذب به دلیل وجود مواد نفتی و سورفکتانت ها عالوه بر آلودگی خاک 
نفوذپذيری خاک را نیز دستخوش تغییر می کند. بنابراين تصفیه پساب های کارواش ها به دلیل جلوگیري از آلودگي 
از تخريب منابع آب های سطحي و زيرزمیني و بهبود عملکرد تصفیه خانه های فاضالب  محیط زيست، جلوگیري 
شهري از اهمیت ويژه اي برخوردار است. در سطح شهر تهران بیش از 300 واحد کارواش به طور رسمی و نیمه رسمی 
فعالیت می نمايند که اگر به طور متوسط در هر کارواش روزانه 10 مترمکعب فاضالب تولید گردد، سالیانه حجمی 
به منابع سطحی و  تولید می شود که در صورت عدم مديريت و تخلیه  از 1.000.000 مترمکعب فاضالب  بیش 
زيرزمینی اثرات زيست محیطی جبران ناپذيری را دربی خواهد  داشت. اين حجم از پساب تولیدی در صورت تصفیه، 

می تواند برای استفاده مجدد در کارواش يا آبیاری فضای سبز اطراف محل مورد کاربرد قرار بگیرد.

بیمارستان ها. 2. 3. 2

با توجه به نوع مصارف آب در بیمارستان میزان آلودگی و عوامل خطرناک بیشتري نسبت به مصارف خانگی 
در فاضالب تولید می شود. مهم ترين آالينده های فاضالب بیمارستانی شامل ويروس ها و باکتری های بیماری زا، 
مولکول های ناشی از مواد دارويی متابولیزه نشده و استفاده نشده، انواع گندزداها، شوينده ها، داروهاي بی هوش کننده، 
عناصر راديواکتیو، مواد حاجب اشعه ايکس و ديگر ترکیبات شیمیايی مقاوم و خطرناک هستند. مهم ترين موضوع 
1. Surfactant
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باکتری ها، ويروس ها و  بیماری زای روده ای،  بیمارستانی که دارای عوامل  با فاضالب های  ارتباط  نگران کننده در 
عوامل انگلی هستند، آن است که اين پاتوژن ها به راحتی از طريق آب منتقل می شود. موضوع ديگری که مطرح 
است آن است که برخی از عوامل بیماری زای موجود در فاضالب های بیمارستانی مقاومت دارويی بااليی دارند، به 
همین دلیل به عنوان يک تهديد جدی بر روی سالمت جامعه می باشند. عالوه بر آن برخی از میکروارگانیسم های 
فوق ممکن است مقاومت دارويی خود را به ساير عوامل بیماری زا منتقل کنند به همین دلیل در صورت شیوع عوامل 
عفونی در جامعه، درمان نیز مشکل خواهد بود. میزان سرانه مصرف آب در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان در 
گستره  400 تا 1200 لیتر در روز به ازاي هر تخت گزارش شده است. میزان سرانه تولید فاضالب در بیمارستان های 
ايران 745 لیتر در روز به ازای هر تخت تعیین شده است. شکل  3-9 سهم تفکیکی مصرف آب در بیمارستان ها را 
نشان می دهد که بیان می دارد حجم قابل توجهی از فاضالب تولیدی )نظیر فاضالب حمام ها و ماشین لباسشويی ها( 
قابلیت قرارگیری در آب های خاکستری را دارا هستند. طی بررسی که توسط مجلسی و همکاران در سال 1387 بر 
روی نحوه تخلیه فاضالب 70 بیمارستان در شهر تهران و يزد صورت گرفت، نشان داده شد که 33 بیمارستان از 
چاه جذبی استفاده می کنند، 22 بیمارستان به شبکه فاضالب شهری متصل می باشند، 13 بیمارستان پساب خود را 

برای آبیاری فضای سبز و 2 بیمارستان جهت کشاورزی به کار می برند ]31[.

شکل  3-9- سهم تفکیکی مصرف آب در بیمارستان ها

هتل ها. 4. 3. 2

در هتل ها بخش قابل توجهی از فاضالب تولیدی مربوط به آب مصرفی در حمام، روشويی ها و ماشین لباسشويی ها 
می باشد که دارای بار آلودگی کمی می باشد و می توانند در دسته آب های خاکستری قرار گیرند. شکل  3-10  سهم 
تفکیکی مصرف آب در هتل ها را نشان می دهد. آب مصرفی در هتل ها 200 لیتر تا 600 لیتر به ازای هر اتاق در 
 ،Premier Inn روز تخمین زده می شود ]32[. در سالیان اخیر هتل های مختلفی در جهان نظیر هتل های زنجیره ای
هتل هیلتون در ترکیه و هتل فرودگاه بین المللی ابوظبی اقدام به تصفیه و بازيافت پساب تولیدی خود نموده اند. در 
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شهر تهران بیش از 100 هتل وجود دارد که پساب تولیدی آن ها پس از تصفیه می تواند در فالش تانک توالت ها، 
ماشین لباسشويی ها يا آبیاری فضای سبز هتل مورد کاربرد قرار بگیرد.

شکل  3-10- سهم تفکیکی مصرف آب در هتل ها )5 ستاره( ]33[

مساجد. 3. 3. 2

در مساجد بخش اعظم فاضالب تولیدی مربوط به آب وضوخانه ها می باشد که دارای بار آلودگی کمی می باشد 
و در دسته آب های خاکستری قرار می گیرد. شکل  3-11 سهم تفکیکی مصرف آب در مساجد را نشان می دهد که 
80% آب مصرفی مربوطه به آب وضوخانه ها می باشد. بر اساس مطالعات موجود آب خاکستری تولیدی در مساجد 
کوچک معمواًل کمتر از روزانه 2 مترمکعب می باشد؛ لذا نیاز به روش تصفیه ای که مقرون به صرفه باشد احساس 
و  يمن  اردن،  مالزی،  اندونزی،  عربستان، مصر،  نظیر  در کشورهايی  مطالعات مختلفی  اخیر  سالیان  در  می گردد. 
افغانستان جهت بازيافت پساب وضوخانه ها صورت پذيرفته است ]34[  ]35[. طی مطالعه ای که در مساجد کشور 
عمان صورت پذيرفت نشان داده شد کیفیت پساب تولیدی از وضوخانه ها بدون تصفیه به جز دو پارامترBOD  و 
به همراه  فیلتر ماسه ای و کربنی  اين مطالعه  استانداردهای موجود است]36[. در  تأمین کننده  استاندارد میکروبی 
کلرزنی جهت تصفیه پساب موجود طراحی گرديد. در شهر تهران بیش از 2000 مسجد وجود دارد، که اگر به طور 
متوسط در هر مسجد روزانه 200 لیتر آب در وضوخانه ها مصرف شود، سالیانه حجمی بالغ بر 150000 مترمکعب 

خواهد بود، که می تواند جهت آب شويه توالت ها يا آبیاری فضای سبز اطراف مسجد مورد کاربرد قرار بگیرد. 
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شکل  3-11- سهم تفکیکی مصرف آب در مساجد

بررسی استانداردهای مربوط به بازیافت پساب. 3. 2

يکی از محدوديت های اصلی بازيافت پساب نبود استاندارد مشخص بین المللی در اين زمینه است، درواقع میزان 
تماس انسان و ارتباط آن با آب بازيافتی تعیین کننده استانداردهای الزم خواهد بود. اين تماس می تواند به طور تماس 
مستقیم يا از طريق مصرف میوه ها و سبزی های آبیاری شده با پساب بازيافتی باشد. پساب بازيافتی می تواند در 
مصارف گوناگون )فالش تانک، آبیاری و...( به کار رود و لذا نیازمند استانداردهای مجزا در هر نوع مصرف می باشد. 
استانداردها و راهنماهای محدودی جهت آب بازيافتی در کشورهای مختلف ارائه شده است که بعضای اوقات دارای 
تفاوت های زيادی هستند. آيین نامه ضوابط زيست محیطي استفاده از آب هاي بازيافتي و پساب هاي کشور با استفاده 
از استانداردهای مختلف جهانی نظیر استاندارد سازمان بهداشت جهانی1، استاندارد فائو2 و استاندارد کشور استرالیا و 
استانداردهای خروجی فاضالب سازمان حفاظت محیط زيست کشور، ضوابطی را جهت استفاده مجدد از پساب های 
میکروبیولوژی  استانداردهای  بیانگر  جدول  5-3  بر  اين  اساس  کرده  است.  ارائه   مختلف  کاربردهای  در  کشور 
پیشنهادی جهت مصرف در کاربردهای غیرشرب شهری و جدول  3-6 نشان دهنده استاندارد کیفي پیشنهادي براي 

کاربرد پساب ها و آب هاي برگشتي در آبیاري فضاي سبز می باشد ]20[.

1. World Health Organization )WHO(
2. Food and Agriculture Organization )FAO(
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جدول  3-5- استانداردهای میکروبیولوژی پیشنهادی جهت مصرف در کاربردهای غیرشرب شهری]20[

مرجع انتخابیپارامترهای اصلیموارد کاربردشاخص

کیفیت 
میکروبیولوژی

آبیاری  غیرخوراکی،  خانگی  مصارف 
باغچه، توالت، شستشوی ماشین

- CFU 10 < در 100 میلی لیتر
در  کلر  باقیمانده  بیشتر  يا  لیتر  بر  میلی گرم   1  -

30 دقیقه
معیارهای 

رهنمودی استرالیا 
1999 از  جلوگیری  شهری،  فضاهای  آبیاری 

درون شهری،  آبی  پیکره های  گردوغبار، 
دسترسی آزادانه عموم مردم

گرما،  به  مقاوم  کلیفرم های  تعداد  میانگین   -
CFU 10 < در 100 میلی لیتر

- 1 میلی گرم بر لیتر يا بیشتر باقیمانده کلر در 30 
دقیقه يا مقدار معادل کاهش پاتوژن ها

> 2 NTU 6/5-8 و pH -

جدول  3-6- استاندارد کیفي پیشنهادي براي کاربرد پساب ها و آب هاي برگشتي در آبیاري فضاي سبز]20[

مقدار حداکثر مجازواحدپارامتر
)ECw( 700میکرو زيمنس بر سانتیمترهدايت الکتريکی

pH-8/4-6/5
)SAR1( 3-نرخ جذب سديم

)Na( 70میلی گرم بر لیترسديم
)Cl( 100میلی گرم بر لیترکلريد

)B( 0/7میلی گرم بر لیتربر
)CO3( 0-3میلی گرم بر لیترکربنات

)HCO3( 90میلی گرم بر لیتربیکربنات
)PO4( 50میلی گرم بر لیترفسفات

)N-NO3( میلی گرم بر لیترنیتروژن نیترات-
)N-NH3( مجموعًا 5میلی گرم بر لیترنیتروژن آمونیاکی
)TSS( 40میلی گرم بر لیترکل مواد جامد معلق
)TDS2( 450میلی گرم بر لیترکل مواد محلول

)BOD( 31میلی گرم بر لیتراکسیژن موردنیاز بیوشیمیايی
100ml/MPN31000کلی فرم مدفوعی

1تعداد در لیترتخم انگل های کرمی گروه نماتد4

1. Sodium adsorption ratio )SAR(
2. Total dissolved solids )TDS(
3. Most probable number )MPN(
4. Nematodes
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مزایای بازیافت پساب. 7. 2

امروزه پساب به عنوان يکی از راه حل های پايدار مشکل بحران آب در سراسر جهان مطرح شده است. بازيافت 
پساب دارای منافع متعددی است که در ادامه به مواردی از آن اشاره می شود:

الف( کاهش فشار بر منابع آب محدود موجود: برداشت بی رويه منابع آبی محدود در کشور در سال های 
اخیر موجب مشکالتی نظیر افت شديد دبی چاه ها، خشک شدن قنات ها، شور شدن آب ها و نشست زمین شده است. 
بازيافت پساب می تواند از فشار موجود بر منابع آبی بکاهد يا با استفاده از روش هايی نظیر تغذيه آبخوان ها ضمن 

ذخیره سازی مطمئن آب موجب ممانعت از افت سطح آب زيرزمینی شود.

ب( کاهش هزینه آب: با توجه به اينکه فاضالب ها دارای نمک های معدنی کمتر از آب درياها می باشند 
و درواقع آب های شیرين آلوده می باشند؛ بنابراين تصفیه آن ها جهت آبیاری به مراتب ارزان تر از شیرين سازی آب 

درياهای شور می باشد. 

ج( کاهش هزینه های کود در کشاورزی: پساب های خروجی از تصفیه خانه ها معمواًل حاوی مواد مغذی 
نظیر فسفر، نیتروژن و پتاسیم می باشد. لذا کاربرد آن ها در آبیاری فضای سبز و کشاورزی می تواند موجب بهبود 

شرايط خاک و کاهش مصرف کود مصرفی و درنتیجه رشد بهتر گیاه شود.

د( کاهش بار آلودگی وارده به محیط زیست و تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم: 
وارد کردن فاضالب های تصفیه نشده به محیط زيست موجب آلودگی محیط زيست می شود. عالوه بر اين، مناظر زشت، 
بوهای ناخوشايند و سرانجام تولید حشرات و جانوران موذی بخصوص مگس و پشه را به همراه دارد اين حشرات خود 
وسیله ای برای جابه جا شدن میکروب های بیماری زا و آلوده شدن محیط زيست می باشند. میکروب های بیماری زا براثر 
تماس انسان موجب شیوع بیماری ها بین مردم می شوند. بازيافت پساب ازيک طرف موجب کاهش آالينده های ورودی 

به محیط زيست می گردد و از طرف ديگر می تواند مانع استفاده کودهای شیمیايی در آبیاری فضای سبز شود  ]19[.

اثرات بازیافت پساب. 8. 2

جنبه های اجتماعی و فرهنگی بازیافت پساب. 1. 8. 2

باورهاي فرهنگي در نقاط مختلف دنیا و حتي در مناطق مختلف يک کشور با يکديگر متفاوت است. بنابراين 
طرح ها و روندهاي اجراشده در يک مکان را نمي توان به راحتي در مناطق ديگر مورداستفاده قرار داد. يکي از عوامل 
مهم اجتماعي در طرح هاي استفاده از پساب هاي بازيافتي، رويکرد اجتماعي نسبت به آب هاي بازيافتي و میزان 
اقبال و پذيرش عمومی در استفاده از آن ها است. بدون اين اقبال عمومی، طرح های بازيافت پساب ها حتی اگر ازنظر 
فنی و بهداشتی در بهترين شرايط نیز طراحی و اجرا شوند، ممکن است با شکست مواجه گردند. به عنوان نمونه 
راه حل هاي استفاده از آب هاي بازيافتي براي حل مشکالت منابع آب در اروپا، برخالف کشورهاي پیشرفته ديگر 
مانند اياالت متحده، ژاپن و استرالیا چندان مورد استقبال واقع نشده است و اين امر در پروژه هاي سنتي مديريت 
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منابع آب اروپا بیشتر مشهود مي باشد. در پژوهشی که در کشور کويت پیرامون جنبه های فرهنگی استفاده مجدد از 
پساب بازيافتی صورت گرفت، داليل بهداشتی )69%(، روان شناختی )54%(، اعتقادات مذهبی )29%(، عدم اعتماد به 
کارگران )25%(، عدم به اطمینان به تکنولوژی ها )19%( به عنوان داليل عمده عدم استفاده از پساب بازيافتی معرفی 
شد )شکل  3-12(]37[. همچنین طی اين مطالعه نشان داده شد که تمايل افراد به استفاده از پساب تصفیه شده به 
ترتیب در کاربردهای: آبیاری )فضای سبز-کشاورزی(، شستشوی ماشین ها )کارواش(، شستشوی منازل، شستشوی 
لباس ها، حمام، پخت و پز و شرب بود که درواقع بیانگر اين مطلب هست که هرچه تماس آب بازيافتی با افراد بیشتر 
از %100  به اين علت بیش  به استفاده کمتر می شود )الزم به ذکر است که مجموع درصدهای فوق  شود، تمايل 
گرديده، که برخی افراد بیش از يک دلیل را جهت عدم استفاده انتخاب کردند(]37[. همچنین در مطالعه ای که 
توسط دقیقی و نظیف 1392 درباره به پذيرش جامعه جهت مصرف پساب های بازيافتی صورت پذيرفت، نشان داده 
شد که سطح تماس پساب تصفیه شده با رأی مثبت مصرف کنندگان رابطه معکوس دارد، يعنی با کاهش سطح 

تماس، تعداد نظرات مثبت از طرف جامعه افزايش می يابد )شکل  13-3(]38[.

تجربیات کشورهای مختلف در سال های اخیر نشان می دهد که اگر گروه های ذی نفع به درستی آگاه نشوند، 
آموزش نبینند و بسیج نشوند، حتی طرح هايی که ازنظر فنی بسیار خوب طراحی شده اند، با شکست مواجه می شوند يا 
نتايج ناقص به بار می آورند. پذيرش عمومی آب بازيافتی هم اکنون مهم ترين عامل موفقیت برای هر پروژه بازيافت 
آب خواهد بود]39[. درواقع پروژه های بازيافت آب معمواًل نیازمند همکاری مشترک مهندسان و جامعه شناسان 
می باشد تا در حین بررسی پارامترهای فنی و تکنیکی؛ جنبه های اجتماعی و احتمااًل موانع فرهنگی اجرای پروژه 
ارائه گردد. مقاومت اجتماعي در برابر استفاده از پساب هاي  نیز مورد واکاوی قرارگرفته و راه حل های پیشنهادی 
از منابع  افراد استفاده  ازنظر عموم  بازيافتي در بیشتر مواقع جنبه احساسي دارد. به عنوان نمونه در بیشتر مناطق 
زيرزمیني يا سطحي باکیفیت پايین ازنظر باکتريايي در اولويت باالتري نسبت به پساب های تصفیه شده باکیفیت باال 
قرار مي گیرد. سازمان هاي غیردولتي و انجمن هاي علمي و دوستدار محیط زيست نقش مهمي را در توسعه پذيرش 
عمومي استفاده از پساب هاي بازيافتي مي توانند ايفا کنند. در جدول  3-7 نمونه هايی از پژوهش های صورت گرفته 

پیرامون جنبه های فرهنگی-اجتماعی بازيافت پساب در ايران نشان داده شده اند.
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شکل  3-12- داليل عدم استفاده از پساب بازيافتی ]37[

شکل  3-13- پذيرش جامعه نسبت به زمینه هاي مصرف پساب ]38[

جدول  3-7- خالصه ای از پژوهش های قبلی پیرامون جنبه های اجتماعی و فرهنگی بازيافت پساب در ايران ]40[

نتایجعنوان پژوهش

ارزيابی آگاهی و مقبولیت 
عمومی استفاده از فاضالب 

تصفیه شده در شهر يزد

- استفاده از فاضالب تصفیه شده در گزينه هايی که در تماس کمتری با انسان باشد، مقبولیت بیشتری دارد.
- به خطر افتادن سالمت عمومی )بااهمیت 80 درصد( و جبران کمبود منابع آب )بااهمیت 81 درصد( 

مهم ترين عوامل تأثیرگذار بر مقبولیت عمومی استفاده از فاضالب تصفیه شده هستند.
فاضالب  از  استفاده  به  کمتری  موافقت  فاضالب،  و  آب  مسائل  درباره  باالتر  آگاهی  با  پاسخگويان   -

تصفیه شده نشان می دهند.

شناخت ضرورت های 
آموزش استفاده مجدد 
از پساب ها )در بخش 
کشاورزی( در کشور

- با تغییر در برداشت های مردم از احساس خطر و اعتماد، می توان نوع نگرش آن ها را به مباحث استفاده 
مجدد از پساب تغییر داد.

- اين تغییر نگرش تنها يک راه دارد و آن هم آشنا کردن عموم با )فرايندهای تصفیه پساب ها( و ايجاد 
اطمینان در آن ها به حفظ سالمت و بهداشت آنان است.

- افزايش آگاهی های عمومی درزمینٔه کمبود آب و تشويق مردم به مشارکت در فعالیت های احیای آب، 
در اجرای طرح های بازيافت پساب بسیار تعیین کننده است.

- مشارکت عمومی را می توان با واردکردن جامعه در فرايند تصمیم گیری افزايش داد. مشارکت عمومی 
در فرايند تصمیم گیری سبب افزايش مشارکت عمومی در زمان اجرای طرح خواهد شد.
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نتایجعنوان پژوهش

تحلیل کیفی موانع 
اجتماعی فرهنگی استفاده 

از آب بازيافتی

- امتناع روان شناختی در مورد استفاده دوباره آب به عنوان آب کثیف علت اصلی غالب پاسخگويانی بود 
که طرح استفاده دوباره را کاماًل طرد کردند.

- پیشنهاد می شود که از استفاده از هر نوع اصطالحی در ارتباط با پساب احیاشده خودداری شود.
- از ديگر عوامل مهمی که بر پذيرش مردم تأثیر می گذارد عبارت است از مخاطره ادراکی برای استفاده 

از آب بازيافتی که اغلب به مسائل بهداشتی و سالمت مرتبط است.
- افراد موردتحقیق بیان کردند چنانچه به طور واضح در معرض اطالعات موثق و يکدست قرار بگیرند، 

مشارکت بهینه تری خواهند داشت.
- هرچه آب بازيافتی تماس نزديک تری با انسان داشته باشد يا بیشتر جنبه مصرف انسانی داشته باشد، 

افراد بیشتری مخالف استفاده از آن هستند.
- مجريان طرح ها و پروژه های بازيافتی قبل از هر چیز بايد با جامعه محلی و شهروندان آشنا باشد و 

نگرانی ها و شروط آن ها را در طرح های خود در نظر بگیرند.

بررسی پذيرش اجتماعی 
محصوالت تحت آبیاری 
با فاضالب تصفیه شده در 

جنوب استان تهران

- تمايل به استفاده از پارک آبیاری شده با آب بازيافتی به مراتب باالتر از تمايل برای مصرف سبزی های 
آبیاری شده با آن است.

- متغیر اعتماد به فرايند تصفیه فاضالب ازجمله مهم ترين متغیرهای مؤثر بر تمايل به مصرف محصوالت 
تحت آبیاری با فاضالب تصفیه شده است.

- ارائه اطالعات جامع و به روز درباره چرايی و چگونگی تصفیه انواع فاضالب ها می تواند اثر مثبتی بر 
تمايل به مصرف داشته باشد.

- افراد در مواجهه با کلمه آب بازيافتی تصفیه شده در مقايسه با کلمه فاضالب تصفیه شده عکس العمل 
مثبتی نشان می دهند.

بر اساس نتايج جدول  3-7 می توان نتیجه گیری کرد که معمواًل در کشور ايران نسبت به پروژه های بازچرخانی 
آب، نگرش صحیح و مثبتی وجود ندارد. امروزه اين آگاهی فزاينده در بین متخصصان منابع آب وجود دارد که 
بايد مردم را در فرآيندهای تصمیم گیری مشارکت دهند. افزايش آگاهی های عمومی درزمینٔه کمبود آب و تشويق 
مردم به مشارکت در فعالیت های احیای آب، در اجرای طرح های بازيافت پساب بسیار تعیین کننده است. مشارکت 
عمومی را می توان با واردکردن جامعه در فرآيند تصمیم گیری افزايش داد. مشارکت عمومی در فرآيند تصمیم گیری 
سبب افزايش مشارکت عمومی در زمان اجرای طرح خواهد شد، فاکتورهای متعددی در پذيرش عمومی استفاده 
ارائه اطالعات شفاف  از آن ها در جدول  3-8 اشاره شده است. همچنین  بازيافتی مؤثر است که برخی  از پساب 
پیرامون روندهای تصفیه و آگاه سازی مردم از فوايد فرآيندهای بازيافت آب با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب در 
کشور نیز می تواند تأثیرگذار باشد. به منظور افزايش آگاهی گروه های ذی نفع و اطمینان از شنیده شدن نظرهايشان، 
فرآيند تصمیم گیری بايد مشارکتی و نقش ها و مسئولیت های خروجی کاماًل شفاف باشد. اطالع رسانی فعال عمومی 
برای تضمین پذيرش عمومی و  ابزارهای مهم  از  بازديدهای میدانی،  از طريق نشريات، اطالعیه های عمومی و 
حمايت گسترده تر آن هاست. شکل  3-14 نمودار فرآيندی برای ايجاد برنامه هايی به منظور مشارکت جامعه در تمامی 
فازهای پروژه های استفاده از پساب، از طراحی و برنامه ريزی تا اجرای کامل ارائه می دهد و جدول  3-9 ابزار ارتباطی 
برای آدرس دهی، آموزش و اطالع رسانی عمومی در سطوح مختلف مشارکت را نشان می دهد. سازمان های مدنی 
معمواًل نقش مهمی در انجام فعالیت های مختلف برای افزايش آگاهی های عمومی بر عهده دارند. در برخی کشورها، 
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دولت ها و سیاستمداران محلی نیز مستقیم در باال بردن سطح آگاهی های عمومی در مباحث حفاظت از منابع آب، 
مصرف بهتر برای بهبود بهداشت عمومی و بازيافت آب شرکت می کنند. همچنین مطالعات قبلی نشان می دهد 
استفاده از واژه آب بازيافتی يا آب بازچرخانی شده، اثر روانی و ذهنی مثبتی در مقايسه با واژه فاضالب تصفیه شده 

بر روی مصرف کنندگان خواهد داشت.

جدول  3-8- عوامل مؤثر بر پذيرش عمومی آب بازيافت شده ]41[

مردم زمانی می پذيرند از آب بازيافت شده استفاده کنند که:
به مسئوالن اجراکننده و فناوری های مورداستفاده در اين کار اعتماد داشته باشند •
تماس حداقلی با آب بازيافت شده داشته باشند. •
اقدام های آشکاری برای حفظ سالمت و بهداشت عمومی انجام شود. •
بازيافت آب به وضوح به حفاظت از محیط زيست منجر شود. •
استفاده دوباره از پساب به شکل آشکار به صرفه جويی و حفاظت از آب منجر شود. •
هزينه فراوری و توزيع تکنولوژی ها و سیستم های موردنیاز برای اين کار در حد معقولی باشد. •
اين تصور را نداشته باشند که منبع آب بازيافتی فاضالب است. •
آگاهی شان در مورد مشکل های ذخاير آبی زياد باشد. •
نقش بازيافت آب در طرح ها و برنامه های مربوط به منابع آبی کاماًل برجسته و مشخص باشد. •
برداشت مطلوبی از کیفیت آب بازيافت شده داشته باشند. •

شکل  3-14- توسعه راهبرد جهت افزايش مشارکت عمومی ]39[
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جدول  3-9- ابزارهايی برای افزايش مشارکت عمومی در تصمیم گیری برای استفاده از پساب ]39[

ابزارهاهدف

علمی، آموزش و اطالع رسانی گردش های  و سخنرانی ها،  نطق ها  تلويزيون،  و  راديو  برنامه های  روزنامه ها،  مقاله های 
نمايشگاه ها، مخازن اطالعاتی، برنامه های مدارس، فیلم ها، بروشورها و خبرنامه ها، گزارش ها، 

مقاله های علمی، کنفرانس ها.

پرسشنامه ها، بررسی و عکس العمل و  نظرسنجی ها  عمومی،  جلسه های  عمومی،  نشست های  توجیهی،  جلسه های 
ستون های پرسش و جواب، خطوط تلفن مخصوص برای پاسخگويی به پرسش ها.

کارگاه های آموزشی، نیروهای کار ويژه، مصاحبه ها، هیئت های مشورتی، تماس های غیررسمی، گفت وگوی تعاملی
بحث های گروهی، سمینارها.

اثرات استفاده مجدد از پساب بر روی خاک و گیاه. 2. 8. 2

بود.  نخواهد  يکسان  آن  مورداستفاده  و  پساب  نوع  به  بسته  محیط زيست  روي  بر  پساب ها  از  استفاده  اثرات 
به عنوان نمونه در برخي از موارد استفاده از پساب ها در بخش کشاورزي می تواند چرخه مواد در طبیعت را کامل 
کند، نیاز به استفاده از کودهاي شیمیايي را کاهش دهد و مناطق پايین دست را از قرارگیري در معرض پساب های 
آلوده )که براثر رهاسازي آن ها در آب های سطحي ممکن است اتفاق بیفتد( محافظت نمايد. در بسیاري از مناطق 
آب های بازيافتي براي احیا و يا ايجاد زيست بوم هاي آبي و تاالب ها مورداستفاده قرارگرفته و اسباب نجات گونه هاي 
از پساب ها می تواند فشار وارده به منابع آب شیرين  گیاهي و جانوري اين زيستگاه ها را فراهم کرده اند. استفاده 
را بکاهد و آن ها را از قرار گرفتن در معرض آالينده ها حفظ کند. سیستم هاي نگهداري و توزيع پساب ها )ازجمله 
کانال ها، برکه ها و درياچه ها( در هنگام باران هاي سیالبي می تواند به عنوان يک سیستم تأخیری عمل کرده و دبي 

پیک را کاهش دهد.

در مقابل اين اثرات مثبت، پساب های بازيافتي مي توانند اثرات مخربي بر روي محیط زيست داشته باشند که 
اين اثرات و میزان تأثیر آن ها به نوع پساب مورد استفاده و نحوه استفاده از آن ها بستگي دارد. در مناطقي که زمین 
کشاورزي با استفاده از پساب آبیاري می شوند عوامل بیماري زای موجود در پساب در چند سانتیمتر ابتدايي خاک 
فیلتر شده و برخي از گونه ها که ماندگاري بااليي در محیط دارند، ممکن است در چرخه غذايي وارد شوند. در صورت 
باال بودن نیترات در پساب مورداستفاده احتمال نفوذ اين ماده خطرناک به منابع زيرزمیني )در مکان هايي که سطح 
ايستابي باالست( وجود دارد. خاک هايي نیز که به طور مداوم با پساب های حاوي مواد معلق باال آبیاري می شوند 
ممکن است دچار اشکاالتي ازجمله انسداد و کاهش نفوذپذيري و آب گريزي شوند. يکی از مشکالت آبیاری با پساب 
بازيافتی افزايش شوری خاک می باشد، حساسیت همه گیاهان نسبت به شوري يکسان نیست. بعضي از گیاهان 
شوري بیشتري را نسبت به ساير گیاهان می پذيرند. چراکه بعضي از گیاهان آب بیشتري را در خاک شور جذب 
می کنند و اين خاصیت بی نهايت مفید است. که مربوط به پتانسیل اسمزي گیاه می شود. اين گیاهان در مناطقي 
که داراي آب شور است نیز قادر هستند که تغییرات شوري در خاک را تحمل کنند و هم می توانند تولید محصوالت 
را در حد اقتصادي آن حفظ کنند. مشکل مسمومیت با مشکل شوري متفاوت است. در اين حالت مسمومیت در 
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داخل گیاه به وجود می آيد و ارتباطي با کمبود آب ندارد. مسمومیت معمواًل زمانی رخ می دهد که يون ها از طريق 
گیاه همراه با آب جذب شوند و به برگ ها برسند. در هنگام تعرق، آب برگ گرفته می شود و يون ها باقي مي مانند 
و اين يون ها به تدريج تجمع کرده و ايجاد مسمومیت می کنند. درجه خسارت بستگي به زمان، غلظت فلزات سمي، 
حساسیت محصول و آب مورداستفاده دارد و اگر خسارت باال باشد، باعث کاهش عملکرد گیاه می گردد. يون های 
سمی موجود در آبیاری کلريد، سديم و بور هستند که همگی در پساب فاضالب يافت می شوند. خسارت ممکن 
است اختصاصًا توسط يکي از اين عناصر و يا ترکیبي از آن ها رخ بدهد. البته همه محصوالت حساسیت يکساني 
نسبت به سمیت ندارند. اگر غلظت عناصر سمی باال باشد، در گیاه آشکار خواهد شد. سمیت غالبًا با مشکل شوری 
يا نفوذپذيری همراه است، ولی ممکن است اين شکل به صورت مستقل در گیاه وجود داشته باشد و به تنهايی در 
گیاه آشکار شود. فلزات کمیاب هم جزو عناصر سمی به شمار می روند که در خاک تجمع کرده و باعث جلوگیری 

از رشد گیاه می شوند.

ويژگي هاي کیفي پساب های مورداستفاده )و درنتیجه منشأ تولید آن ها( در تأثیرات زيست محیطي، اثر مستقیم 
دارد. بنابراين استفاده از پساب هاي شهري و خانگي اثرات متفاوتي با استفاده از پساب هاي صنعتي )به ويژه صنايعي 
که محصوالت شیمیايی سمي تولید مي کنند( بر روي محیط خواهد داشت. پساب هاي صنعتي معمواًل حاوي مواد 
شیمیايي سمي و عناصري مانند فلزات سنگین است که عالوه بر محیط زيست و گیاهان و جانوران، براي افراد 
در تماس با آن ها نیز بسیار خطرناک مي باشد. در جدول  3-10 نمونه هايی از پژوهش های صورت گرفته پیرامون 

جنبه های بهداشتی-زيست محیطی بازيافت پساب در ايران نشان داده شده اند.

جدول  3-10- خالصه ای از پژوهش های قبلی پیرامون جنبه های زيست محیطی بازيافت پساب در ايران ]40[

نتایجعنوان پژوهش

اثر آبیاری با پساب 
فاضالب تصفیه شده بر رشد 
گیاه قره داغ تحت شرايط 

گلخانه

- کاربرد پساب با افزايش مواد مغذی، باعث رشد مناسب گیاه گرديد. لذا استفاده از پساب، 
نیاز به آبیاری با آب معمولی و مصرف کود را برطرف می نمايد.

- استفاده پساب در خاک شنی نتايج بهتری ارائه می دهد، زيرا شوری موجود در بافت خاک 
را کمتر تحريک کرده و حتی آن را کاهش می دهد.

اثر آبیاری با پساب 
تصفیه خانه ها بر میزان 
تجمع فلزات سنگین در 
برخی سبزی ها منطقه 

رودهن

در  سنگین  فلزت  از  برخی  مقادير  پساب،  در  سنگین  فلزات  غلظت  بودن  کم  علی رغم   -
گیاهان بیشتر از حد مجاز برای مصرف انسان بود.

- با بررسی میزان و شدت جذب فلزات سنگین توسط گیاهان مختلف و تعیین فلزات آالينده 
در هر منطقه می توان از گیاهانی با پتانسیل تجمع کمتر فلز سنگین استفاده نمود.

بررسی تأثیر آبیاری با 
استفاده از فاضالب شهری 
بر تجمع فلزات سنگین در 

خاک

- آبیاری با فاضالب شهری، افزايش مواد آلی و فلزات سنگین )Fe. Mn. Cr. Pb( در 
خاک را به همراه داشت.

- غلظت اين فلزات به جز سرب به محدوده خطرناکی برای خاک نرسیده است.
و  تجمع  سبب  می تواند  آبیاری  آب  به عنوان  شهری  فاضالب  از  طوالنی مدت  استفاده   -

افزايش بیش از سطح مجاز فلزات سنگین در خاک گردد.
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نتایجعنوان پژوهش

تأثیر کاربرد فاضالب 
شهری در آبیاری سورگوم 

بر برخی خصوصیات 
فیزيکی خاک

- باوجود کوتاه بودن مدت پژوهش به علت اضافه شدن مواد آلی از طريق فاضالب به خاک 
و غلظت زياد منیزيم در خاک، موجب بهبود ساختمان خاک و افزايش ظرفیت نگهداشت 

آب در خاک شده است.
- استفاده کوتاه مدت از فاضالب برای مصرف کشاورزی، بر خصوصیات فیزيکی خاک اثرات 
تخريبی نداشته و حتی تحت شرايط مديريتی مناسب می تواند اثرات مثبتی به همراه داشته 

باشد.
ارزيابی امکان استفاده 

مجدد از فاضالب 
تصفیه شده مجتمع دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد رودهن 
در آبیاری فضای سبز اين 

مجتمع

- می توان از پساب موجود برای گیاهانی که به شوری حساس نباشند، استفاده نمود.

بررسی اثرات کاربرد پساب 
تصفیه شده و کودهای 

شیمیايی بر عملکرد کلم 
 بروکلی

- استفاده از پساب به جای آب چاه موجب افزايش عملکرد پیاز شده است.
- غلظت بیش ازحد برخی عناصر در پساب می تواند در درازمدت باعث مسمومیت و کاهش 

عملکرد گیاه شود.
- وجود برخی عناصر سنگین و خطرناک در پساب عالوه بر اثرات نامطلوب بر گیاه، می تواند 

موجب آاليندگی گیاه، حیوان، محیط زيست و درنتیجه انسان گردد.

بررسی تجمع فلزات سنگین 
در ذرت علوفه ای تحت 

آبیاری با فاضالب )منطقه 
جنوب شهر تهران(

- حجم ريشه ها با افزايش استفاده از فاضالب افزايش يافت.
- پیشنهاد می گردد به منظور کاهش خطرات زيست محیطی و تجمع فلزات سنگین، درکشت 
ذرت علوفه اي و ساير محصوالت کشاورزي در جنوب شهر تهران حتي المقدور از فاضالب 
به عنوان منبع آبیاري استفاده نشده و يا از ترکیب آب چاه و فاضالب شهري به صورت مخلوط 
تا در درازمدت مقدار تجمع فلزات سنگین به  اراضي کشاورزي استفاده شود  آبیاري  براي 

پايین تر از سطوح سمي و خطرناک براي خوراک انسان و دام کاهش يابد.
چگونگی واکنش گیاه برگی 

ريحان نسبت به جذب 
فلزات سنگین کادمیم و 
سرب، از طريق آبیاری 

غلظت های مختلف لجن 
فاضالب در گلخانه های 

اطراف تهران

- افزايش بیش ازحد غلظت لجن فاضالب باعث افزايش جذب عناصر سنگین در گیاه ريحان 
شد.

- بیشترين جذب عناصر سنگین در ريشه گیاه ريحان بود.
- میزان جذب عناصر غذايی در سطوح مختلف لجن، احتمااًل به علت کاهش pH يا تثبیت 

عناصر تغییر کرد.

ارزيابی آثار آبیاری با 
فاضالب تصفیه شده بر 
برخی خصوصیات خاک

- آبیاری با پساب اثری بر بافت خاک نداشت.
- آبیاری با پساب موجب کاهش آهک در خاک گرديد که باعث بهبود شرايط خاک شده است.

- آبیاری با پساب اثر تخريبی بر مواد آلی موجود در خاک داشت.
- استفاده از پساب EC و SAR خاک را کاهش داده و موجب بهبود شرايط شده است.
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نتایجعنوان پژوهش

بررسی اثر آبیاری 
آفتابگردان روغنی با پساب 
تصفیه شده شهری بر رشد و 
عملکرد گیاه و کیفیت خاک

- آبیاري با پساب تصفیه خانه در مدت چهار ماه بدون ايجاد آثار منفي بر کیفیت خاک موجب 
افزايش رشد و بهبود مشخصه هاي عملکردي گیاه نسبت به شرايط تیمار با آب چاه می شود.

- براي حفظ مشخصات خاک در درازمدت بهتر است براي آبیاري گیاهان از مخلوط پساب 
و آب چاه براي دستیابي به اثربخشي مطلوب استفاده کرد.

- تصفیه خانه هاي فاضالب شهري که روش های تصفیه تکمیلي براي حذف ازت و فسفر 
ندارند، می توانند در صورت وجود زمین کافي، از پساب خود براي کشت محصوالت زودبازده 

نظیر آفتابگردان استفاده کنند.

اثر آبیاری با پساب فاضالب 
تصفیه  شده شهری روی 
عملکرد و کیفیت گندم و 

برخی ويژگی های خاک در 
منطقه سیستان

- آبیاری با پساب تصفیه شده در مراحل رشد رويشی باعث افزايش عملکرد و در مراحل رشد 
زايشی تأثیری بر افزايش عملکرد ندارد.

و   EC آلی،  مواد  نیتروژن،  درصد  معنی دار  افزايش  باعث  تصفیه شده،  پساب  با  آبیاری   -
SAR خاک شده است.

- اعمال آبیاری نوبتی )آبیاری با پساب در مراحل رشد رويشی و آبیاری با آب چاه در مراحل 
رشد زايشی( موجب افزايش عملکرد و جلوگیری از شور شدن خاک می گردد.

اثرات استفاده از پساب ها بر روي محیط زيست کاماًل وابسته به نوع پساب است و مورد استفاده آن يکسان 
نخواهد بود. درواقع ازآنجاکه بخش اعظمی از فاضالب حاوی مواد آلی تجزيه پذير با منشأ حیوانی يا انسانی می باشد، 
در صورت آبیاری با اين آب، خاک به مثابه يک فیلتر عمل و مواد آلی پساب را جذب می کند و می تواند باعث بهبود 
خواص خاک برای رشد شود. به طور مثال در مطالعه ای که توسط قنبری و همکاران 1385 صورت گرفت، نشان 
داده شد که آبیاری خاک با فاضالب در مقايسه با نمونه شاهد موجب افزايش مواد آلی خاک می شود]42[، اين در 
حالی است که مطالعه صورت گرفته توسط ابوالحسنی زرجوع و همکاران 1393 نشان دهنده اثر تخريبی آبیاری با 
پساب بر مواد آلی خاک می باشد]43[. می توان بیان داشت که استفاده از پساب های بازيافتي می تواند داراي اثرات 
بالقوه مثبت و منفي بر روي محیط زيست باشد. اگر کاربرد پساب ها، برنامه ريزی شده و مديريت شده باشد استفاده از 
آن ها می تواند اثرات مثبت بر روي محیط داشته باشد، در غیر اين صورت اثرات مخرب آن ها فزوني خواهد يافت. 
همچنین بسیاری از مطالعات اخیر بیانگر افزايش معنی دار مواد مغذی در خاک در اثر آبیاری با پساب تصفیه شده 
می باشد]43[. عناصر غذايی نظیر فسفر، نیتروژن و پتاسیم جز عوامل اصالحی خاک می باشند که موجب بهبود 
وضعیت حاصلخیزی خاک می شود. اين افزايش منجر به دسترسی بهتر گیاهان به عناصر مغذی ماکرو و میکرو 
می شود و غالبًا رشد بهتر گیاه را به همراه خواهد داشت. استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری عالوه بر کاهش بار 

آلودگی منابع آبی سطحی و زيرزمینی، می تواند کاهش هزينه مصرف کود شیمیايی را هم به همراه داشته باشد.

اثرات بهداشتی استفاده مجدد از پساب. 2. 8. 2

يکي از مهم ترين نگراني ها در مورد استفاده از پساب های بازيافتي که در اولويت بندي مصارف نیز نقش بسزايي 
دارد، محافظت از بهداشت عمومي جامعه می باشد. خوشبختانه هنوز هیچ گونه موردي از شیوع بیماری های عفوني براثر 
استفاده از پساب های بازيافتي گزارش نشده که اين نشانگر رعايت معیارهاي بهداشتي براي استفاده ايمن از اين منابع 
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بوده است. مراقبت از بهداشت عمومي در هنگام استفاده از آب های بازيافتي به وسیله سه روش می تواند انجام گیرد:

حذف پاتوژن ها ازجمله باکتري ها، ويروس ها و انگل ها از درون پساب ها •

کنترل مواد شیمیايي موجود در پساب و کاهش غلظت آن ها •

کاهش در معرض قرارگیري افراد جامعه با آب های بازيافتي •

افرادي که سالمت آن ها ممکن است براثر استفاده از پساب های بازيافتي با مخاطره روبرو شود را می توان به 
سه گروه عمده تقسیم بندي کرد:

کشاورزان و کارگران و کلیه نیروهايي که در مراکز مصرف کننده پساب ها مشغول به کار می باشند و در تماس  •
مداوم با پساب های بازيافتي هستند.

جوامع محلي اطراف اين مراکز و يا افرادي که به طور موقت و تصادفي با اين مراکز در تماس بوده و در معرض  •
پساب ها قرار مي گیرند.

مصرف کنندگان محصوالت کشاورزي که با استفاده از پساب های بازيافتي، آبیاري و تولیدشده اند. •

نگراني هايي که امروزه بیشتر موردنظر محققین می باشد خطر ناشي از در معرض قرارگیري بلندمدت در مقابل 
غلظت هاي پايین آالينده ها است. اثرات و اختالالت هورموني که ممکن است در بلندمدت براثر ورود مواد شیمیايي 
اولويت بندي  به منظور  از پساب ها می باشد.  استفاده مجدد  ازجمله ديگر چالش هاي  بیفتد  اتفاق  در چرخه مصرف 
مصارف مختلف پساب های بازيافتي، بايد شاخص میزان تماس افراد با اين پساب ها را موردنظر قرار داد. بر اين 
اساس پساب هايي که سطح تصفیه آن ها کم است )ازجمله پساب های خام و پساب های اولیه( بايد براي مصارفي 
آبیاري فضاي سبز  اما براي مصارفي مانند  يا مراتع مورداستفاده قرار گیرد،  آبیاري جنگل هاي مصنوعي و  مانند 
پارک ها يا اردوگاه ها يا مراکز تفريحي که تماس افراد با اين پساب ها معمول است بايد از پساب های تصفیه باال و 

تکمیلي استفاده شود.

افرادي که در مناطق با بهداشت پايین و نظارت هاي ناکافي براي استفاده مجدد از پساب ها قرار دارند، بیشتر 
تحت تأثیر کرم هاي روده اي، اسهال و ديگر بیماری های عفوني مانند حصبه و وبا قرار خواهند داشت درحالی که 
در نواحي با سطح بهداشتي باال و تصفیه کافي پساب های بازيافتي، بیماری های ويروسي خطر بیشتري را براي 
بهداشت عمومي در بر خواهند داشت چراکه حذف ويروس ها، به ويژه در غلظت هاي پايین از درون پساب ها حین 

تصفیه کار بسیار مشکلي است و همچنین مقاومت برخي ويروس ها در محیط بسیار زياد است.

در مورد پساب هايي که براي احیای زيستگاه ها و تاالب ها مورد استفاده قرارگرفته است اسناد زيادي براي ايجاد 
بیماري در افراد مورد تماس با آن و جمعیت هاي اطراف ذکر نشده است و تنها در چند مورد التهابات پوستي در 
کشاورزاني که در تماس زياد با برکه هاي حاوي آالينده مدفوعي بوده اند، در هنگام برداشت گیاهان مشاهده شده 
است. ماهي ها و گیاهاني که در اين زيستگاه ها زندگي می کنند ممکن است باکتري ها و ويروس هاي بیماري زا را 
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بر روي سطح خود نگهداري کرده و براي کساني که آن ها را حمل ونقل می کنند، مشکالتي را ايجاد کند. همچنین 
ماهي ها مي توانند برخي از باکتري ها و میکروب ها را درون بافت چربي روده خود نگه داری و به عنوان ناقل آن ها 

عمل کرده و از اين طريق خطراتي را براي سالمت مصرف کنندگان ايجاد کنند.

ارزیابی اقتصادی بازیافت پساب شهری. 4. 8. 2

موضوع اقتصادی آب به قدری اهمیت دارد که يکی از چهار توصیه در اجالس جهانی آب در سال 1992 شهر 
دوبلین ايرلند مطرح شد اين بود که آب به عنوان يک کاالی اقتصادی است. اگرچه اقتصاددانان به طور سنتی نیروی 
کار، سرمايه و انرژی را به عنوان عوامل اصلی تولید در تصمیم گیری های اقتصادی و افزايش استانداردهای زندگی 
در نظر می گیرند؛ اما به زودی آب با همان اهمیت در کنار عوامل يادشده قرار خواهد گرفت. اقتصاد آب، کمیت و 
کیفیت مديريت آب را به هم پیوند می دهد و باعث به چالش کشیده شدن سیاست گذاری هايی که بر روی منابع 
آب و مديريت تقاضا و مصرف وجود دارد و چگونگی تخصیص و توزيع اصولی آن را فراهم می کند، می شود ]44[.

همانند هر طرح اقتصادي ديگر، در هنگام پیشنهاد يک طرح جديد بازيافت پساب، آن طرح بايد ازنظر اقتصادي 
در مقايسه با گزينه هاي ديگر، مقرون به صرفه تر باشد. يکي از عمده ترين بخش هاي هزينه هاي مصارف پساب، 
انتقال پساب به محل مصرف مي باشد. اهمیت اين هزينه به اندازه ای است که حتي گاهي  هزينه هاي مربوط به 
جانمايي طرح هاي تصفیه پساب با توجه به حداقل فاصله از محل مصرف کنندگان تعیین مي شود. برای تصفیه خانه ها 
بود.  اقتصادي خواهند  ازنظر  ايدئال ترين مصرف کنندگان  دارند،  قرار  نزديکي آن ها  بزرگ که در  مصرف کنندگان 
اولويت  در  اقتصادي  ازنظر  نیز  دارند  قرار  پساب  توزيع  و  انتقال  امتداد خطوط  در  که  مصرف کنندگاني  همچنین 

تخصیص قرار خواهند داشت]45[. 

در آنالیز اقتصادي طرح های کاربرد پساب هاي بازيافتي، هزينه هايي که ممکن است به ديگر بخش ها )مانند 
کاري  بعضًا  کار  اين  که  گردد  منظور  محاسبات  در  بايد  نیز  شود،  تحمیل  زيست محیطی(  بهداشتي،  بخش هاي 
مشکل و وقت گیر خواهد بود؛ آنالیز هزينه- فايده نه تنها بايد اثرات مستقیم را در نظر بگیرد بلکه بايد به هزينه ها و 
فوايد غیرمستقیم اين طرح ها نیز توجه داشته باشد، جدول  3-11 تعدادی از هزينه ها و فوايد مستقیم و غیرمستقیم 
بازيافت پساب را برشمرده است. استفاده از سامانه های تصمیم گیري چندمنظوره در تحلیل هاي اقتصادي پروژه هاي 
تخصیص پساب مي تواند بسیار مفید باشد. مورد مهم ديگري که در تحلیل هاي اقتصادي بايد مشخص شود منابع 
تأمین هزينه هاي طرح است، همچنین مقادير سود حاصله از فروش پساب به مصارف مختلف و يا میزان افزايش 
سود ناشي از رشد فروش محصوالت تولیدي با پساب در هر بخش، نیز بايد در اين آنالیزها دخالت داده شود. از طرف 
ديگر در چنین تحلیل هايی بايد نگاه طوالنی مدت جايگزين نگاه کوتاه مدت شود و با توجه به بحران های پیش  روی 
کشور، ارزش واقعی اقتصادی آب لحاظ شود؛ لذا وجود قوانین و دستورالعمل های حمايتی در جهت تقويت طرح های 
بازيافت پساب در مناطق شهری اهمیت ويژه ای می يابد. در جدول  3-12 نمونه هايی از پژوهش های صورت گرفته 

پیرامون جنبه های اقتصادی بازيافت پساب در ايران نشان داده شده اند.
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جدول  3-11- هزينه ها و فوايد مستقیم و غیر مستقیم بازيافت پساب

فواید غیر مستقیمفواید مستقیمهزینه های غیرمستقیمهزینه های مستقیم

تأثیرات بر ردپای کربن توزيع آب بازيافتی
تغییرات زيست محیطی منبع تأمین آب اضافیچرخه آب

)تغییر فضای سبز(
تفريحیعدم تأثیرپذيری از اقلیماثرات سالمت عمومیتصفیه

سامانه های ذخیره سازی و 
تعمیر و نگهداری

پذيرش عمومی کیفیت 
)عدم اطمینان از آب 

بازيافتی(
ارزش مواد مغذی در رشد کنترل محلی

گیاهان

تأثیرات بر جريانات کنترل کیفیت و ارزيابی
پايین دست

هزينه های جلوگیری شده از 
ارزش زمینپروژه های ديگر

اثرات کیفیت آبمديريت
سازگاری خروجی برای 

استفاده و ارتقای حکمرانی 
آب

تاب آوری )در شرايط 
خشک سالی)

آموزش همگانی جهت 
افزايش پذيرش اجتماعی

اثر بر خاک، گیاهان و 
کاهش گازهای گلخانه ای و قطعیت مقرراتحیات وحش

حفظ انرژی

روش برد-برد برای مالک و اثر بر کشاورزیآماده سازی پروژه
مديريت جامع منابع آباستفاده کننده

جدول  3-12 - خالصه ای از پژوهش های قبلی پیرامون جنبه های اقتصادی بازيافت پساب در ايران]40[

نتایجعنوان پژوهش
مديريت آب شهری با لحاظ 

پساب و رواناب به عنوان منابع 
جديد آب )مطالعه موردی شهر 

تهران(

- ارتقای راندمان تصفیه خانه ها و کنترل کیفیت رواناب های سطحی گرچه در نظر اول 
نیاز به سرمايه گذاری اولیه بااليی دارند، ولی اثرات طوالنی مدت استفاده از آن باعث 

می شود تا ازنظر اقتصادی وضعیت بهبوديافته و ايدئال به صرفه تر باشد.

ارزيابی ضرورت اقتصادی و 
اجتماعی بازيافت پساب در 

کشور

- بر اساس محاسبات تحقیق، با توجه به ارزش تولید ناخالص داخلي در سال 1389 
زيان کمبود آب در کشور در سناريوی خوش بینانه برابر 34404 میلیارد ريال می باشد 

که نشان می دهد تا سقف اين مبلغ براي جبران کاهش رشد اقتصادي، سرمايه گذاری 
در مديريت تقاضا، بهبود بهره وري آب، استفاده از آب های غیرمتعارف و بازيافت پساب 

داراي صرفه است و به توسعه اقتصادي کشور کمک می کند.

برنامه ريزی درازمدت استفاده 
دوباره از آب

- در کشور ما که فاصله منابع آب متعارف از شهرها بسیار زياد است و در مواردی نیاز به 
چند مرحله پمپاژ هم دارد، گزينه تصفیه فاضالب در حد مناسب شدن برای مصرف های 
بهداشتی يک گزينه است و در اين صورت جدا کردن آب شرب از مصرف های بهداشتی 

اجتناب ناپذير است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد و نبايد ناديده گرفته شود.

- نمک زدايی و انتقال از راه دور در مقابل تصفیه و بازيافت فاضالب شهری و بدون لوله  
انتقال هزينه بیشتری در پی خواهد داشت.
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بررسی سیستم ها و فرآیندهای تصفیه مناسب جهت بازیافت آب در فضای سبز و مصارف . 3. 2
مختلف شهری

انتخاب فناوری های تصفیه فاضالب مناسب که امکان توسعه پايدار را فراهم سازند، يک چالش اساسی برای 
حمايتی  ابزار  يک  وجود  درحال توسعه  کشورهای  در  می شود.  محسوب  ملی  و  منطقه ای  محلی،  سازان  سیاست 
تصمیم گیری برای انتخاب فناوری تصفیه فاضالب شديداً موردنیاز است. چراکه خصوصًا در زمان حاضر يک چنین 
ابزاری که برای استفاده در بطن يک اقتصاد در حال رشد مناسب باشد، وجود ندارد. در دهه های اخیر فناوری های 
فراوانی درزمینٔه فاضالب رشد و بهبود يافته اند. در جدول  3-13 نمونه هايی از پژوهش های صورت گرفته پیرامون 

جنبه های فنی-تکنولوژيک بازيافت پساب در ايران نشان داده شده اند ]40[.

تصفیه  برای هدف خاص  موجود  فناوری  بهترين  انتخاب  دارد،  وجود  فاضالب  مديريت  درزمینٔه  که  چالشی 
فاضالب در يک مکان مشخص است، لذا همان طور که در شکل  3-15 نشان داده شده بر اساس سطوح کیفی 
گوناگون بازچرخانی می تواند جهت کاربری های مختلف مورداستفاده قرار بگیرد. در مصارف شهري که تماس افراد 
با پساب زياد است حداقل کیفیت پساب مورداستفاده پساب هاي ثانويه با ضدعفوني کامل يا پساب هاي با تصفیه 
از قبیل هزينه های سرمايه گذاری، هزينه های عملیاتی و نگه داری و مسئله  پیشرفته مي باشد. فاکتورهای زيادی 

مربوط به زمین موردنیاز در فرآيند تصمیم گیری دخالت دارند.

شکل  3-15- فناوری های مختلف بازيافت پساب جهت رسیدن به سطوح کیفی گوناگون]18[

جدول  3-13 - خالصه ای از پژوهش های قبلی پیرامون جنبه های فنی بازيافت پساب در ايران ]40[

نتایجعنوان پژوهش

ارزيابی کیفیت میکروبی پساب 
و لجن دفعی از چهار تصفیه خانه 

فاضالب موضعي شهر تهران

- هیچ يک از نمونه های پساب خروجي، استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زيست 
ايران براي دفع به آب های سطحي و يا استفاده در کشاورزي را تأمین نمی کنند.

- با توجه به کیفیت میکروبي پايین اين پساب، استفاده مجدد از آن در اين شرايط 
تهديدي جدي براي سالمت عمومي محسوب می گردد.

بررسي کمي و کیفي فاضالب 
صنايع نساجي واقع در منطقه 21 
محیط زيست در سال 1389با استانداردهاي سازمان حفاظت تهران بزرگ و مقايسه پساب آن 

- پساب اکثر صنايع نساجي واقع در منطقه موردمطالعه از حد مجاز استاندارد سازمان 
حفاظت محیط زيست فراتر رفته و نیاز به بررسي و نظارت بیشتري دارند.

- در مقايسه با استانداردهاي تخلیه سازمان حفاظت محیط زيست 13/3% از صنايع از 
حد مجاز BOD5 باالتر رفته و 73/3% از صنايع از حد مجاز تخلیه COD تجاوز 

کرده اند.
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نتایجعنوان پژوهش
مديريت آب شهری با لحاظ پساب 
و رواناب به عنوان منابع جديد آب 

)مطالعه موردی شهر تهران(

به  آن ها  تخلیه  از  جلوگیری  و  تصفیه خانه  محل  در  تصفیه شده  پساب  از  استفاده 
کانال ها و مسیل های شهر عالوه بر کاهش آلودگی حین انتقال پساب، از باال آمدن 

سطح آب زيرزمینی و آلودگی آن در مناطق جنوبی جلوگیری می کند.

بررسي مقايسه اي کیفیت پساب 
خروجي تصفیه خانه های فاضالب 
صاحبقرانیه، اکباتان و جنوب شهر 

تهران

- کیفیت پساب تصفیه خانه های صاحبقرانیه و اکباتان در مقايسه با تصفیه خانه جنوب 
تهران وضعیت بهتری داراست، اما ازآنجايی که مقادير برخی از پارامترها نظیر نیتريت 
و کلیفرم مدفوعی در اين تصفیه خانه ها باالتر از حد استاندارد بود، استفاده از پساب 
اين سه تصفیه خانه جهت تخلیه به آب های سطحی و يا مصارف کشاورزی به دلیل 

عدم مطابقت با استانداردهای خروجی توصیه نمی شود.
بررسي تصفیه پذيري فاضالب 
پااليشگاه نفت با استفاده از 

بیوراکتور غشايي
از حد مجاز تعیین شده براي استفاده  پايین تر  پارامترهاي موردنظر  - غلظت تمامي 

کشاورزي و يا تخلیه به چاه جاذب و آب های سطحي بود.

امکان سنجی استفاده مجدد از 
پساب تصفیه خانه فاضالب انباج 
براي مصارف مختلف با تأکید بر 
تغذيه مصنوعی آب های زيرزمینی

- مقايسه میانگین نتايج پساب تصفیه خانه با استاندارد سازمان محیط زيست در مورد 
کشاورزی و آبیاری نشان می دهد، میزان کلیفرم مدفوعی بسیار باالتر از حد استاندارد 

تعیین شده می باشد.

- حضور آمونیاک در پساب خروجی نشانگر عدم انجام نیتريفیکاسیون1 در حوضچه 
هوادهی است.

- بوی نامناسب، پساب کدر، شناورشدن تکه های لجن و وجود مواد شناور روی سطح 
حوض ثانويه نشان دهنده نقص در عملکرد و فرسودگی است.

تصفیه پیشرفته فاضالب با توجه به در نظر گرفتن موارد زير ضرورت می يابد: 

نیاز به حذف مواد آلی و کل جامدات محلول به میزانی بیش از مقادير به دست آمده به وسیله فرآيندهای  •
متداول تصفیه ثانويه فاضالب، به منظور تأمین الزامات سخت گیرانه تر تخلیه و استفاده مجدد.

نیاز به حذف کلی جامدات معلق باقی مانده، به منظور تأثیر بیشتر بر گندزدايی فاضالب تصفیه شده. •

نیاز به تصفیه مواد مغذی به میزانی بیش از مقادير به دست آمده در فرآيندهای متداول تصفیه ثانويه فاضالب،  •
به منظور محدود کردن شکوفايی جلبکی در پیکره های آبی حساس.

نیاز به حذف مواد غیر آلی )نظیر فلزات سنگین( و آلی )نظیر MTBE2( خاص برای تأمین الزامات سخت گیرانه تر  •
تخلیه و استفاده مجدد برای تخلیه به آب های سطحی و کاربردهای غیرمستقیم آب )نظیر تغذيه سفره های آب 

زيرزمینی(.

نیاز به حذف ترکیبات غیر آلی )نظیر فلزات سنگین و سیلیس( و آلی خاص برای استفاده مجدد صنعتی )نظیر آب  •
خنک کننده ها، آب فرآيند، آب جبرانی ديگ بخار کم فشار و آب ديگ بخار پرفشار(.

1. Nitrification
2. Methyl tert-butyl ether )MTBE(
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در ادامه به صورت اجمالی روش های تصفیه فاضالب موردبررسی قرارگرفته است.

روش های متداول )تصفیه معمول فاضالب(. 1. 3. 2

هدف کلی در کنترل کیفیت فاضالب های جمع آوری شده اين است که از شیوع بیماری های ناشی از آلودگی های 
آن جلوگیری و مخاطرات محیط زيستی رها شدن فاضالب در طبیعت کاهش يابد. فاضالب های شهری پس از 
جمع آوری و انتقال به محل تصفیه خانه در طی عملیات فیزيکی، شیمیايی و بیولوژيکی تصفیه می شوند و راهبری 
و نگهداری از تصفیه خانه ها در تخصص مهندسین شیمی و محیط زيست می باشد. در حال حاضر 151 تصفیه خانه 

فاضالب شهری در کشور فعال بوده که اغلب آن ها از روش های متداول تصفیه فاضالب بهره  می برند.

البته  که  می شود  مطرح  ثالث  تصفیه  و  ثانويه  تصفیه  اولیه،  تصفیه  اصطالح  فاضالب شهری سه  تصفیه  در 
عملیات پیش تصفیه و پس تصفیه را نیز می توان به آن افزود.

در تصفیه اولیه، تصفیه مکانیکی و فیزيکوشیمیايی فاضالب صورت می گیرد. •

تصفیه ثانويه شامل تصفیه بیولوژيکی می باشد. •

تصفیه ثالث مواد مغذی )نیتروژن و فسفر( را حذف می کند. •

تصفیه اولیه.  1. 1. 3. 2

تصفیه اولیه که گاهی اوقات در ترکیب با مرحله پیش تصفیه در نظر گرفته می شود شامل چندين قسمت است 
که معمواًل عبارت اند از:

 آشغال گیر •

ايستگاه پمپاژ فاضالب •

دبی سنج •

کانال شن گیری و چربی گیری •

مخازن اختالط سريع و آهسته جهت انعقاد و لخته سازی ذرات کلوئیدی •

تانک يا حوضچه ته نشینی اولیه •

درواقع طی مراحل فوق، ذرات معلق درشت و ذرات کلوئیدی مولد کدورت حذف می شوند و عماًل بخش زيادی 
از آالينده های فاضالب از آن جدا می شوند.

تصفیه ثانویه.  2. 1. 3. 2

تصفیه ثانويه شامل تصفیه بیولوژيکی می باشد. هدف اصلی در تصفیه ثانويه کاهش آلودگی فاضالب با حذف 
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مواد آلی )BOD( است. روش های معمول برای تصفیه بیولوژيکی عبارت اند از سیستم الگونی، سیستم فیلترچکنده1 
و سیستم لجن فعال2. در تصفیه بیولوژيکی میکرو ارگانیسم ها که مهم ترين آن ها باکتری ها می باشند، از مواد آلی 

محلول و نامحلول موجود در فاضالب به عنوان ماده غذايی استفاده می کنند.

مدت هاي مديدي است که فرايندهاي بیولوژيکي جهت تبديل مواد و ترکیبات آلي محلول و معلق فاضالب 
به ترکیبات معدني پايدار و يا توده هاي بیولوژيکي قابل ته نشینی مورد استفاده قرار مي گیرند. در تصفیه بیولوژيکي 
فاضالب ها، ترکیبات آلي پیچیده به کمک میکرو ارگانیسم هاي زنده )به خصوص باکتري ها( به ترکیبات ساده تر، 
زيست توده )بیومس( و گاز تجزيه می شوند. میکرو ارگانیسم هايی که براي تشکیل بافت سلولي از کربن مواد آلي 

استفاده می کنند، هتروتروف3  و آن هايی که از کربن دي اکسید کربن استفاده می کنند، اتوتروف4 نامیده می شوند.

و  با خصوصیات  فاضالب  تصفیه  مختلف  سامانه های  بیولوژيکي،  محیط  و  راکتور  نوع  جريان،  نوع  به  بسته 
کارايی های گوناگون، طراحي و جهت تصفیه انواع فاضالب های صنعتي و شهري مورداستفاده قرار مي گیرند. با 
روند رو  به  رشد تکنولوژي، شناخت رفتارهاي هیدرولیکي و همچنین شناخت هر چه بیشتر عملکرد محیط هاي 
با راندمان بیشتر تصفیه فاضالب حاصل شده است. به طورکلی اين پیشرفت و  بیولوژيکي، فرايندهاي پیشرفته و 
ارتقای دستگاه ها در جهت کاهش زمین موردنیاز تصفیه خانه، کاهش مصرف انرژي و افزايش بازدهي فرايند تصفیه 
می باشد. تقريبًا همه انواع فاضالب را  می توان با تحلیل مناسب و کنترل زيست محیطی به روش بیولوژيکي تصفیه 

کرد. در ادامه انواع روش های متداول تصفیه بیولوژيکی فاضالب به طور مختصر معرفی شده اند]19[.

فیلترچکنده

نخستین فیلتر )صافی( چکنده با بستر سنگي در سال 1893 در انگلستان مورد بهره برداری قرار گرفت و در 
دهه 1920 مقبولیت زيادي در اياالت متحده پیدا کرد. صافي هاي چکنده امروزي از يک بستر با محیط بسیار تراوا 
تشکیل شده اند که میکروارگانیسم ها به آن مي چسبند و فاضالب از میان آن نفوذ مي کند. محیط صافي معمواًل از 
سنگ يا انواع آکنه هاي پالستیکي پر می شود. بستر صافي ها معمواًل دايره اي است که فاضالب از باال به وسیله يک 
توزيع  کننده چرخان توزيع می شود. حداکثر عمق صافي ها با بستر سنگي 2/5 متر و در صافي ها با بستر پالستیکي، 
12- 4 متر می باشد )شکل  3-16(. سیستم تخلیه زيرين نیز به گونه ای طراحي می شود که هم فاضالب تصفیه شده 
و مواد جامد بیولوژيکي همراه آن را منتقل کند و هم امکان جريان هوا در داخل سیستم را فراهم نمايد. پس از 
مخزن صافي، معمواًل يک مخزن ته نشینی نیز قرار می گذرد تا مواد جامد از فاضالب جدا شود. در عمل، بخشي از 
مايع جمع آوری شده را مجدداً به چرخه برمی گردانند تا پساب ورودي رقیق و حفظ شرايط مرطوب براي اليه لزج 
بیولوژيکي امکان پذير شود. الزم به ذکر است که زمان تثبیت میکروبي روي محیط رشد فیلتر چکنده به ويژه در 
زمستان زياد بوده و ممکن است به چندين ماه برسد. بديهي است که اين مهم بايد در استفاده از فیلترهای چکنده 
1. Trickling filter
2. Activated sludge
3. Heterotroph
4. Autotroph
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به منظور تصفیه تکمیلی فاضالب  اين فرآيند تصفیه  از  در مناطق سردسیر موردتوجه کافي قرار گیرد. هم اکنون 
)نیتريفیکاسیون( در تصفیه خانه جنوب تهران استفاده می شود.

شکل  3-16- فیلترچکنده مورداستفاده در تصفیه خانه جنوب تهران

)RBC1( دیسک بیولوژیکي دوار

در اين سیستم از ديسک هايي از جنس پلي استايرن يا پلی اتیلن استفاده می شود. اين ديسک ها روي يک شفت 
قرارگرفته و در داخل حوضچه حاوي فاضالب مي  چرخند )شکل  3-17(. حدود %40 - 35 از ديسک بیولوژيکي 
دوار همیشه در داخل جريان فاضالب قرار دارد. سطح پالستیکي شرايطي را به وجود مي آورد که میکرو ارگانیسم ها 
قادرند خود را به آن چسبانده و رشد کنند. چرخش ديسک ها به کندی صورت گرفته و پس از گذشت چند روز فیلم 
میکروبي به ضخامت حدود 2 تا 4 میلی متر بر روي ديسک ها تشکیل می شود. تصفیه فاضالب بیشتر توسط اين اليه 
ثابت بیولوژيکي صورت می گذرد. میکرو ارگانیسم هاي تشکیل شده که بسته به نوع فاضالب ممکن است متفاوت 
باشند، روي ديسک ها به صورت فعال مواد آلي را جذب و تجزيه می نمايند. چرخش ديسک ها سبب تماس اين فیلم 
میکروبي با فاضالب و تصفیه و کاهش مواد آلي و همچنین تماس با هوا می گردد. میکرو ارگانیسم هاي اضافي که 
قباًل رشد کرده و در اليه هاي زيرين قرارگرفته و بی هوازی هستند، از بین رفته و در اثر گردش ديسک ها کنده شده 
و اين فیلم بیولوژيکي در اثر نیروي ثقل در ته حوضچه ته نشین می شود. عمل اختالط در اثر چرخش ديسک ها 
قسمتي از اين فیلم را در مايع به صورت معلق نگه مي دارد تا اينکه همراه با جريان فاضالب تصفیه شده از سیستم 
خارج شده و درنهايت در حوضچه ته نشینی ثانويه رسوب کند. فضاي بین ديسک ها محیطي براي پخش فاضالب 
و جريان هوا بین ديسک ها می باشد. جرم میکروبي در اين سیستم، به طور هم زمان روي ديسک ها به صورت فیلم 
و در فاضالب، به صورت معلق وجود دارند. زماني که سرعت چرخش ديسک ها کم است، جرم میکروبي موجود و 
معلق در فاضالب خیلي ناچیزتر از جرم میکروبي موجود روي ديسک ها است، به طوری که می توان از جرم میکروبي 
موجود در بخش معلق در مقابل جرم میکروبي موجود روي ديسک ها صرف نظر کرد. معمواًل سیستم  RBC شامل  

1.  Rotating Biological Contactor
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2 تا 4 مرحله  است  که  به صورت  سري  به هم  مرتبط می باشند که اين امر  باعث  بهبود راندمان  حذف  مواد آلي و 
تبديل  آمونیاک  به  نیترات  خواهد شد ]19[.

شکل  3-17- ديسک بیولوژيکي دوار جهت تصفیه زيستی فاضالب

نیزارهای مصنوعی

نی زارها، زمین هايی با پوشش گیاهی و پوشیده شده از آب می باشند که اين اليه آب )با عمق 0/6 متر و يا 
بیشتر(، خاک را در حالت اشباع از آب نگه داشته و اين موضوع شرايط را برای رشد برخی از گونه های گیاهی فراهم 
می سازد. گیاهان موجود، سطحی را برای چسبیدن باکتری ها و ايجاد بیوفیلم ايجاد کرده که اين بیوفیلم باکتريايی 
و جذب  فیلتراسیون  موجب  گیاهی  پوشش  )شکل  3-18(. همچنین  فاضالب می شود  بیولوژيکی  تصفیه  موجب 
جامدات معلق فاضالب و بنابراين تصفیه فیزيکی می شود. به عبارت ديگر با عبور فاضالب از میان نی زار، شدت جريان 
آن کاهش يافته و بنابراين بسیاری از جامدات معلق به وسیله پوشش گیاهی به دام افتاده و ته نشین می شوند. نی زارها 
به طورکلی به دودسته تقسیم می شوند: نی زارهای طبیعی و نی زارهای مصنوعی  که امروزه جهت تصفیه فاضالب 
شهری و برخی از فاضالب های صنعتی، عمدتًا از نی زارهای مصنوعی استفاده می شود. اهداف اصلي استفاده از 
ني زارهاي مصنوعي را می توان تصفیه فوري و کم هزينه فاضالب در جوامع شهري و روستايي با جمعیت هاي کم تا 
متوسط دانست. به خصوص در مناطقي که زمین به حد کافي و موردنیاز در دسترس می باشد. از ني زارهاي مصنوعي 

می توان براي مقاصد زير استفاده کرد:

 تصفیه مقدماتي جهت حذف جامدات معلق فاضالب. •

تصفیه ثانويه جهت حذف مواد آلي فاضالب. •

تصفیه پیشرفته جهت حذف ترکیبات ازت و فلزات سنگین. •

بیشترين مقدار حذف جامدات معلق در نی زارهای مصنوعی تا چندم تری اول ورودی نی زار صورت می گیرد که 
اين مقدار حذف تا 90% نیز گزارش شده است. همچنین در نی زارهای مصنوعی با انجام عملیات نیتريفیکاسیون و 
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دنیتريفیکاسیون1، مقدار حذف نیتروژن تا 79% گزارش شده است؛ اما مقدار حذف فسفر در نیزارهای مصنوعی چندان 
باال نیست. مطالعات پايلوتی نشان داده اند که در صورت استفاده از خاک رس و وجود يون های آلومینیوم و آهن، 

پتانسیل حذف فسفر در سیستم باال می رود.

شکل  3-18- نیزار مصنوعی

برکه تثبیت

برکه هاي  تثبیت  فاضالب2 ، استخرهايي  هستند  که  در آن  فاضالب  طي  زمان ماند هیدرولیکي  الزم ، تحت  تأثیر 
میکروارگانیسم ها و واکنش هاي  طبیعي، فرايند تصفیه  را مي گذراند. در صورت طراحی و راهبری صحیح، پساب 
 خروجي  از اين  استخرها قادر به  تأمین  استانداردهاي  کیفي  تعیین شده  در خصوص  دفع  پساب  و يا استفاده  مجدد از 

آن )برای مصارف خاص(  می باشد. به طورکلی  مشخصات  مهم  برکه هاي  تثبیت  فاضالب  عبارت است از:

نیاز به زمان ماند طوالني  جهت  تثبیت  فاضالب . •

تثبیت  آالينده ها توسط واکنش هاي  طبیعي . •

کیفیت  بهتر رشد بیولوژيکي  در مقايسه  با ديگر فرآيندهاي  متداول  تصفیه  فاضالب . •

برکه های تثبیت را می توان بسته به پروفیل اکسیژن آن ها به صورت هوازی، اختیاری يا بی هوازی تقسیم کرد. 
برکه هوازی در عمق دارای اکسیژن محلول می باشد، درحالی که برکه بی هوازی هیچ اکسیژن محلولی در عمق 
ندارد. در برکه اختیاری، اکسیژن محلول در قسمت فوقانی استخر موجود بوده و در قسمت پايینی فاقد اکسیژن 
محلول است. امروزه اکثر برکه های تثبیت که به منظور تصفیه فاضالب شهری ساخته می شوند، برکه های اختیاری 
آن ها  فوقانی  قسمت  اينکه  دلیل  به  و  بوده  هوازی  برکه های  از  بیشتر  آن ها  در  آلی  بارگذاری  نرخ  زيرا  هستند، 

به صورت هوازی است، فاقد بو هستند ]19[. 

الگون هوادهی

عمق  می شود.  تأمین   مکانیکي   به صورت   اکسیژن   آن ها  در  که   هستند  استخرهايي  هوادهي ،  الگون هاي  
1. Denitrification
2. Wastewater Stabilization Ponds )WSPs(
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 استخرهاي  مزبور عمدتًا بین  2 تا 5 متر و زمان ماند هیدرولیکي در آن ها در حدود 3 تا 10 روز می باشد . معمواًل از 
هواده هاي  سطحي  ثابت  و يا شناور جهت  تأمین  اکسیژن  موردنیاز در اين  استخرها استفاده  می شود. از مزاياي  عمده  
اين  الگون ها نسبت  به  برکه هاي  تثبیت ، نیاز به  زمین  کمتر به دلیل  کاهش  زمان ماند هیدرولیکي  و ازدياد عمق  
استخرها می باشد. سهولت  نسبي  ساخت  استخرها و بهره برداری  از اين  فرآيند، امتیاز مفیدي  است  که  سبب  شده  
در اغلب کشورهاي  توسعه يافته  و يا درحال توسعه  از اين  روش  بیشتر از برکه های تثبیت استفاده   شود. اين فرآيند 
براي مناطق متراکم شهري و يا مناطقي که داراي محدوديت زمین می باشند، توصیه نمي شود. به علت تشابه زياد 
سیستم با برکه تثبیت، مقايسه و ارزيابي آن نسبت به برکه تثبیت انجام می شود. هم اکنون تصفیه خانه های فاضالب 

مهرشهر و خاور شهر در استان تهران از اين روش بهره می برند.

لجن فعال

کالرک و گیج فرايند لجن فعال را در سال 1913 در مؤسسه تحقیقاتي الورنس در شهر ماساچوست مطرح 
کردند و اين فرآيند در شهر منچستر انگلیس توسط آردن و الکت در سال 1914 مورداستفاده قرار گرفت. علت 
نام گذاري فرآيند لجن فعال، تولید جرم فعالي از میکرو ارگانیسم ها است که قادر به تثبیت مواد زائد تحت شرايط 
هوازي است. در تانک هوادهي، زمان تماس براي اختالط و هوادهي فاضالب ورودي با سوسپانسیون میکروبي 
فراهم می شود که معمواًل تحت عنوان جامدات معلق مايع مخلوط )MLSS1(  يا جامدات معلق فرار مايع مخلوط 
به يک زالل ساز وارد می شود. سوسپانسیون میکروبي در  نامیده می شود. سپس مايع مخلوط شده   )MLVSS2(

زالل ساز ته  نشین شده و تغلیظ می شود.

بیومس ته نشین شده که به دلیل حضور میکرو ارگانیسم هاي فعال به عنوان لجن فعال نامیده می شود، به حوض 
هوادهي برگشت داده می شود تا تجزيه بیولوژيکي مواد آلي پساب ورودي را ادامه دهد. هم زمان وقتی که فرآيند، 
بیومس اضافي تولید مي کند و با مواد غیرقابل تجزيه بیولوژيکي موجود در فاضالب ورودي در طول زمان جمع 

می شود، بخشي از لجن تغلیظ شده به صورت روزانه يا به صورت دوره اي حذف می شود.

اگر جامدات تجمع يافته حذف نشوند، سرانجام آن ها به خروجي سیستم وارد می شوند. در فرايند لجن فعال، ذرات 
لخته ای  در اندازه 200-50 میکرون تشکیل می شود که با ته نشینی ثقلي، حذف و مايع نسبتاً زالل به عنوان پساب 
از 99 درصد جامدات معلق حذف می شود.  بیش  خروجي تصفیه شده خارج می شود؛ در مرحله زالل سازي معمواًل 
همچنین مشخصات و انواع روش های تغلیظ ذرات لخته اي بر عملکرد و طراحي زالل ساز تأثیرگذار است. هم اکنون 
اغلب تصفیه خانه های در حال بهره برداری و در حال احداث استان تهران )ازجمله شهرک قدس، زرگنده، صاحبقرانیه، 

قیطريه، دولت آباد، لواسان، فشم، اسالم شهر و...( از يکی از انواع مختلف اين فرآيند استفاده می کند ]19[.

1. Mixed liquor suspended solids )MLSS(
2. Mixed liquor volatile suspended solids )MLVSS(
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روش های نوین )تصفیه تکمیلی پساب(.  2. 1. 3. 2

در طول 20 سال گذشته، طیف وسیعی از فناوری های تصفیه برای حذف ترکیبات موجود در پساب های تصفیه شده، 
مطالعه، توسعه و عملیاتی شده اند. در اين بخش فناوری های نوين مورداستفاده برای تصفیه پیشرفته فاضالب جهت 
استفاده مجدد از آن معرفی و شرح داده شده اند. همچنین در اين بخش در راستای شناسايی فناوری های برتر بازيافت 
پساب به بررسی چالش های پیش رو در استفاده از اين فرآيند ها در کشور پرداخته می شود. سپس با در نظر گرفتن جوانب 

امر و برخی تجارب پیشین، راهکارهايی برای مرتفع نمودن اين چالش ها و مشکالت پیشنهاد می شود.

فیلتراسیون عمقی

فیلتراسیون متداول ترين فرآيند تصفیه جهت حذف ذرات معلق ريز قبل از گندزدايي آب می باشد. فیلتراسیون 
عبارت است از عبور سیال از يک بستر با پوشش دانه اي يا پارچه صافي که سبب نگهداري جامدات می شوند. انواع 

بستر شامل شني، آنتراسیت و سنگ گارنت می باشد.

صاف سازی عمقی شامل حذف مواد جامد معلق موجود در مايع با عبور دادن پساب از میان يک بستر صافی 
در  مورداستفاده  عملیاتی  واحدهای  از  يکی  عمقی  اگرچه صاف سازی  است.  فشرده  يا  گرانوله  محیط  از  متشکل 
متداول تر  فاضالب  تصفیه  فرآيندهای  از  حاصل  پساب های  صاف سازی  امروزه  اما  است،  آشامیدنی  آب  تصفیه 
پساب های  در  موجود  معلق(   BOD5 )شامل  جامدات  تکمیلی  برای حذف  عمقی  اکنون صاف سازی  است.  شده 
آن  از  مهم تر  احتمااًل  و  جامدات  جرمی  تخلیه  کاهش  شیمیايی جهت  و  بیولوژيکی  تصفیه  فرآيندهای  فاضالب 
استفاده می شود.  پساب صاف سازی شده  مؤثر  گندزدايی  نمودن شرايط  مهیا  برای  پردازش  مرحله  به عنوان يک 
همچنین از صاف سازی عمقی به عنوان يک مرحله پیش تصفیه برای جداسازی غشايی استفاده می شود. صاف سازی 

يک مرحله ای و دومرحله ای نیز برای حذف فسفر تثبیت شده به روش شیمیايی بکار می رود.

با توجه به ساختار و مکانیسم های جداسازی جامدات در فیلتراسیون عمقی، به میزان مشخصی از حذف مواد 
می توان دست يافت و همواره درصدی از مواد معلق با توجه به شرايط و نوع فیلتر از آن فرار می کنند. فیلتر های 
غشايی در حذف مواد معلق و کدورت دارای عملکرد به مراتب بهتری نسبت به انواع فیلترهای عمقی می باشند و 
در صورت نیاز به تأمین بسیاری از استاندارد های استفاده مجدد از پساب، فیلتراسیون عمقی به تنهايی قادر به تأمین 

آن ها نخواهد بود.

عالوه بر عدم کارايی مناسب در حذف عوامل کدورت، فیلتراسیون عمقی بر حذف مواد محلول، فاقد تأثیر بوده 
و میزان مواد آلی و معدنی محلول ورودی و خروجی از اين فیلتر ها تقريبًا با يکديگر برابر است.

فرآيند فیلتراسیون عمقی يکی از نخستین فرآيند های تصفیه آب و فاضالبی است که به کشور وارد شده و از 
جهت فرآيندی، تولید تجهیزات آن به طور کامل در کشور بومی سازی شده و تولیدکنندگان بسیاری دارد؛ اما مشکل 
عمده از عدم تخصص اين سازندگان نشئت می گیرد و تاکنون موجب وارد آمدن خسارات مالی بسیاری به دلیل 
عدم رعايت اصول طراحی و ساخت به کارفرمايان شده است. اين امر تا حد زيادی نیز به دلیل در دسترس نبودن 
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استانداردی واحد و ملی در ساخت اين تجهیزات برای مصارف آب و فاضالب می باشد.

نیروهای راهبر دارای تجربه و  فیلتراسیون،  فیلتر ها نسبت به ساير فرآيند های  اين  به دلیل سابقه طوالنی تر 
دانش بیشتری درزمینٔه بهره برداری از اين تأسیسات می باشند. درعین حال اين فیلترها عمدتًا برای تصفیه آب به 
کار می روند و کاربرد موفق آن ها در امر بازيافت پساب همچنان با محدوديت هايی مواجه است. در پساب حاصل 
از تصفیه فاضالب که درواقع خروجی حوض ته نشینی ثانويه می باشد، مقادير زيادی از مواد آلی محلول و معلق 
وجود دارد که عاملی مساعد برای رشد میکروبی در فیلتر و تشکیل فیلم اطراف دانه های بستر فیلتر می باشند. با 
تشکیل اين فیلم میکروبی افت فشار در مديای فیلتر افزايش می يابد و درنهايت کیفت خروجی از فیلتر دچار تغییرات 
نامطلوبی می شود. راه حل متداول برای از بین بردن اين فیلم میکروبی عمومًا شستشوی معکوس در فواصل زمانی 
منظم با دوز بااليی از يک ماده اکسیدکننده مانند کلر و يا ازن می باشد ولی اين فرآيند نیاز به تخصص و دقت 

بااليی دارد که سبب دشواری در امر بهره برداری می شود.

فیلتر های عمقی با توجه به مشخصات بستر و مواد معلق موجود در پساب تا درصدی از مواد معلق را از جريان 
بروزتر  انواع  از  می توان  کدورت  و  معلق  مواد  از  باالتری  درصد  حذف  به  نیاز  در صورت  می کنند.  حذف  پساب 
فیلتر های عمقی با بستر چنداليه که با دانه بندی خاص مخصوص شرايط پساب موردنظر طراحی و ساخته شده برای 

تصفیه تکمیلی پساب استفاده کرد.

برای  بزرگی  سطح  نیازمند  آن،  به تبع  و  می باشند  پايینی  فیلتراسیون  نرخ  دارای  کالسیک  عمقی  فیلترهای 
دستیابی به نتیجه مطلوب می باشند، لیکن فیلترهای نرخ باال و جديدتر عملکرد تقريبًا مشابهی در مساحتی کوچک تر 
درنهايت  و  بررسی  اصولی  به طور  آن ها  کاربرد  امکان  با سنجش شرايط  بايد  فیلترها  اين  از  استفاده  برای  دارند. 

مناسب ترين گزينه انتخاب شود ]19[. 

فرآیند جذب سطحی

جذب سطحی فرآيند تجمع مواد موجود در محلول بر روی يک فاز مشترک مناسب می باشد. جذب سطحی 
يک عملیات انتقال جرم است که در آن يک جزء موجود در فاز سیال به فاز جامد منتقل می شود. ماده جذب شونده، 
ماده ای است که از مايع حذف می شود. جاذب، ماده جامد، مايع يا گازی است که ماده جذب شونده بر روی آن تجمع 
می يابد. فرآيند جذب سطحی به شکل گسترده ای در تصفیه فاضالب به کار نرفته است، ولی نیاز به کیفیت بهتر 
پساب خروجی تصفیه شده شامل کاهش سمیت، منجر به آزمايش های گسترده و کاربرد فرايند جذب سطحی بر 

روی کربن فعال1 شده است.

مهم ترين جاذب ها عبارت اند از کربن فعال، جاذب های مصنوعی پلیمری و سیلیکاتی، هرچند که جاذب های 
مصنوعی پلیمری و سیلیکاتی به دلیل هزينه باال به ندرت برای تصفیه فاضالب استفاده می شوند. کربن فعال معموال

1. Activated carbon
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ً به دو صورت گرانوله و يا پودری برای تصفیه فاضالب بکار گرفته می شوند. تصفیه فاضالب با کربن فعال 
معمواًل به عنوان يک فرآيند زالل سازی )تکمیلی( برای پسابی است که از تصفیه بیولوژيکی خارج شده است. کربن 

در اين مورد برای حذف بخشی از مواد آلی محلول باقیمانده استفاده می شود.

میزان تولید گرانول و پودر کربن فعال در کشور ما به دلیل استفاده ی محدود در برخی صنايع و تصفیه خانه های 
آب اندک بوده و در صورت تصمیم به استفاده از جاذب های کربنی برای استفاده به عنوان فرآيند تصفیه پیشرفته 
در تصفیه خانه های فاضالب شهری و صنعتی نیاز به گسترش زيرساخت های تولید آن در کشور و منطقه می باشد.

از سويی ديگر اين مواد پس از مدتی راهبری و استفاده به تدريج به دلیل تجمع مواد آالينده بر روی سطحشان 
کارايی خود را از دست می دهند و زمانی که کیفیت پساب خروجی از سیستم جاذب کربنی به حداقل قابل قبول برای 
استاندارد رسید، می بايست که کربن موجود، بازيابی، احیا و يا دور ريخته شود. به همین علت استفاده از واحدهای 
جذب کربنی چه در حالت گسسته و چه در حالت پیوسته نیازمند صرف هزينه های زياد سرمايه گذاری و بهره برداری 
می باشد. بازيابی و احیای جاذب گرفته شده دشوارترين و پرهزينه ترين بخش تکنولوژی جذب می باشد که اين میزان 
برای سیستم کربن فعال گرانوله بستر ثابت بالغ بر 75 درصد هزينه های راهبری و نگهداری می شود. با توجه به 
هزينه های باالی احیا و بازسازی کربن اشباع شده حتی اگر تصمیم به دفع آن گرفته شود به دلیل وجود آالينده های 
بسیار در توده کربن می بايد جهت جلوگیری از نشت مجدد اين مواد به محیط زيست به صورت خاص و به عنوان 

پسماند خطرناک دفع شود که هزينه های بااليی را می طلبد.

با توجه به موارد مطرح شده، در صورت استفاده از جاذب های کربنی در کشور برای حذف آالينده ها از پساب به 
دلیل فراهم نبودن زيرساخت های تولید انبوه و همچنین احیا، بازيابی و يا امحاء مواد اشباع شده، اين فرآيند و فناوری 

با چالش های اساسی مواجه خواهد بود.

کمبود نیروی متخصص بهره بردار از تأسیسات جذب سطحی در کشور، يکی ديگر از چالش های اساسی موجود 
بر سر راه استفاده از اين فرآيند به عنوان تصفیه پیشرفته پساب می باشد. اين امر ازآنجا نشئت می گیرد که چگونگی 
 ،pH ،راهبری سیستم جذب سطحی عاملی تأثیرگذار بر عملکرد و راندمان فرآيند جذب می باشد. به گونه ای که دما
نرخ بار سطحی و برخی عوامل اجرايی از موارد مؤثر بوده و به همین دلیل راهبری فرآيند جذب همواره از اهمیت 

ويژه ای برخوردار بوده است.

يک چالش اساسی ديگر در راهبری سامانه های جذب سطحی، رشد میکرو ارگانیسم ها روی بستر های کربنی 
است. مواد آلی جذب شده به کربن فعال منبع غذايی مناسبی برای انواع باکتری ها ازجمله باکتری های بیماری زا 
باعث کاهش کیفیت میکروبی در آب  و  پیداکرده  تکثیر  و  اين مواد رشد  با مصرف  باکتری ها  به حساب می آيند. 
خروجی از سیستم جذب می شوند. در فرآيند راهبری اين سامانه ها، مشاهده باکتری در آب تصفیه شده بسیار رايج 
است و اين موضوع می تواند مشکالت بهداشتی را در استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به اين روش ايجاد کند. 
مشکل بزرگ تری که رشد میکروبی در فیلترهای کربن فعال به همراه دارد تجمع باکتری ها در بستر جاذب است 
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که منجر به افزايش افت فشار و نیاز به انجام زودتر از موعد عملیات شستشوی معکوس می شود. اين موضوع باعث 
باال رفتن هدر رفت آب بازيافت شده می گردد که عالوه بر اتالف سرمايه، باعث کاهش حجم آب بازيافتی شده که 

در کشور کم آبی مثل ايران، از مشکالت اساسی به حساب می آيد.

يک مشکل ديگر در بهره برداری از سامانه های کربن فعال نیاز به بازيابی يا احیاء کربن اشباع شده می باشد. 
بازيابی کربن عبارت است از عملیات استخراج آالينده ها از توده کربن بی آنکه آالينده ها تخريب شوند ولی احیای 
کربن يعنی تخريب آالينده ها که عمدتًا در دمای بسیار باال انجام می گیرد و منجر به احیای کربن اشباع شده می شود. 
درعین حال اگر کربن اشباع شده به صورت غیرقابل برگشتی آلوده شده باشد بايد با تدابیر خاص دفع شود. همان طور 
که گفته شد بازيابی کربن، فرآيند پیچیده ای است که نیازمند صرف هزينه های زيادی می باشد. برای اين فرآيند با 
گرم و خشک کردن توده کربن و تزريق مقادير محدودی گازهای اکسیدکننده باعث جدا شدن مواد آلی از کربن و 
فرار آن ها به فاز گاز می شوند. در طول فرآيند بازيابی و حمل بین 5-10 درصد کربن از بین می رود و کربن بازيابی 
شده، ظرفیت کمی کمتری نسبت به کربن فعال نو دارد. متفاوت با فرآيند بازيابی، احیای کربن عبارت است از 
افزايش دما تا بیش از 800 درجه سانتی گراد به منظور تخريب و از بین بردن آالينده ها که به طورمعمول منجر به 
از بین رفتن 3-15 درصد کربن می شود. اين روش ها باعث از بین رفتن حجم زيادی از کربن فعال در طول دوره 
راهبری شده و نیاز به انرژی بسیار زيادی برای فرآيند بازيابی و يا احیا دارند. از سويی ديگر گازهای خروجی از 
سیستم می تواند منجر به آلودگی هوا و محیط زيست شود. در تصفیه پساب به دلیل حجم باالی آالينده های آلی 
کربن فعال زودتر از موعد اشباع شده و سیستم نیاز به بازيابی پیدا می کند. لذا با توجه به اين داليل و همچنین 
مشکالت تکنیکی و فّناورانه موجود در کشور، نیاز به بازيابی کربن فعال اشباع شده يکی ديگر از چالش های کاربرد 

اين فرآيند در تصفیه پساب به حساب می آيد.

میزان سطح ويژه جاذب يکی از خواص مهم در قدرت حذف آالينده ها می باشد که با میزان حذف مواد رابطه 
مستقیم دارد. هرچه بتوان در فرآيند تولید ذرات، جاذب ريزتری به دست آورد که خلل و فرج بیشتری داشته باشند و 
درواقع کريستال های صفحه ای بیشتری در توده کربن وجود داشته باشد، با توجه به نیرو های درگیر در فرآيند انتظار 

حذف مواد برای جرم مشخصی از اين جاذب بیشتر می باشد.

از سويی ديگر خواص شیمیايی سطحی کربن فعال عامل مهم ديگری است که می تواند در افزايش راندمان 
جذب مواد به سطوح کربنی کمک کند. عدم همگونی و يکنواختی سطوح کربنی به طور مؤثری در تعیین ظرفیت 
جذب دخیل می باشد. اين عدم همگونی در سطح عمدتًا به دلیل وجود گروه های اکسیژنی است که به رغم مقادير 

اندک، خصوصیاتی مانند اسیديته سطحی، قطبیت يا آبگريزی و بار سطحی را تحت تأثیر قرار می دهد.

با توجه به پتانسیل های بااليی که در کشور برای تولید مواد جاذب وجود دارد و بازار رو به رشد تقاضا در کشور 
و منطقه، مقوله گسترش تولید جاذب ها به عنوان صنعتی سودآور در سال های آتی مطرح خواهد شد که نه تنها به امر 

بازيافت پساب کمک شايانی خواهد نمود بلکه از جهات اقتصادی نیز برای کشور مفید خواهد بود ]19[.  
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تبادل یونی

تبادل يونی1 يک واحد فرآيندی است که در آن يون های معینی در مواد تبادلی غیر محلول با يون های گوناگون 
موجود در محلول جايگزين می شود. متداول ترين کاربرد اين فرآيند در نرم سازی آب شهری است که در آن يون های 
سديمی رزين تبادل کاتیونی جايگزين کلسیم و منیزيم در آب تصفیه شده گرديده و سختی را کاهش می دهند. تبادل 

يونی در تصفیه فاضالب جهت حذف نیتروژن، فلزات سنگین و کل جامدات محلول استفاده شده است.

تبادل يونی، يکی از متداول ترين روش های تصفیه مورداستفاده برای حذف فلزات می باشد. تأسیسات و کارگاه هايی 
که ممکن است فاضالب حاوی مقادير باالی فلزات را تخلیه کنند مانند صنايع الکترونیک، آبکاری و پردازش فلزات 
می توانند از اين فرآيند جهت حذف فلزات از پساب های خود قبل از انتشار به محیط استفاده کنند. امکان اجرای 
اقتصادی فرآيندهای تبادل يونی برای حذف فلزات، زمانی که فرآيند جهت حذف و بازيابی فلزات باارزش به کار 
رود، بسیار بهبود می يابد. ازآنجاکه ساخت رزين هايی برای کاربردهای خاص در حال حاضر عملی است، استفاده از 

رزينی که تمايل انتخابی بااليی به فلز يا فلزات موردنظر دارد نیز جنبه های اقتصادی تبادل يونی را بهبود می دهد.

به دلیل فرآيند پیچیده تولید، شرکت های تولیدکننده رزين های تبادل يو نی در دنیا نیز محدود بوده و تولیدکنندگان 
ازاين رو به دلیل وارداتی بودن اين رزين ها، هزينه های به نسبت باالی تهیه آن ها، کاربرد  نسبتًا مشخصی دارد. 
فرآيند تبادل يونی در سطح کشور، تقريبًا محدود به سختی گیرهای آب و تهیه آب نمک زدايی شده2 برای برخی 
صنايع می شود. نیاز به پیش تصفیه در اين مورد هزينه ها را باالتر می برد، زيرا آب ورودی به سیستم های تبادل يونی 
بايد دارای مشخصات ويژه باشد و کمترين میزان جامدات معلق، آهن، منگنز و برخی موارد ديگر را دارا باشند که در 
غیر اين صورت باعث گرفتگی و ايجاد مشکالت مضاعف برای سیستم می شود. لذا با توجه به فقدان ظرفیت های 
بومی سازی فرآيند تعويض يونی در کشور، امکان اقتصادی و فنی استفاده از اين روش به طور گسترده برای تصفیه 

تکمیلی پساب ها تا مرتفع  شدن اين مسائل، وجود نخواهد داشت.

در صورت نیاز به حذف يا کاهش غلظت آالينده ای خاص، می توان از رزين های تبادل يونی انتخاب گر استفاده 
کرد. ساختار شیمیايی در نظر گرفته شده برای اين رزين به گونه ای است که تمايل بیشتری به جذب عنصر مذکور 
دارد. سیستم تبادل يونی که به درستی طراحی و راهبری گردد نبايد میزان زيادی از يون ها از آن خارج گردند ولی 
برخی مواقع مشکالتی مانند کانالیزه شدن و يا اشباع شدن رزين ها، باعث به وجود آمدن چنین شرايطی می شود. لذا 
با طراحی هیدرولیک اصولی و احیای رزين در فواصل زمانی مشخص می توان از آن جلوگیری نمود. برخی اوقات 
نیز که الزم است کیفیت باالتری حاصل شود بايد واحد های تبادل يونی به صورت سری، پشت  هم چیده شوند تا 

در صورت فرار يون ها بتوان آن ها را در واحد بعدی از آب جدا کرد.

نحوه دفع و مديريت پساب احیای رزين های تبادل يونی يکی از اساسی ترين چالش ها در کاربرد اين فرآيند 
می باشد. برای واحد های کوچک خانگی و آزمايشگاهی دفع اين پساب به شبکه فاضالب شهری گزينه ای مناسب 

1. Ion Exchange
2. Deionized water
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است، زيرا به دلیل حجم کم و اختالط با حجم بااليی از فاضالب، تأثیر محسوسی بر عملکرد تصفیه خانه نخواهد 
گذاشت. دفع به فاضالب شهری اما برای واحد های بزرگ تر به دلیل مشکالت احتمالی توصیه نمی شود. در مناطقی 
که در نزديک سواحل دريا های آزاد و يا اقیانوس ها قرار داشته باشند، تخلیه به آن ها نیز می تواند گزينه مناسبی 
به حساب بیايد، البته درصورتی که پساب احیای رزين حاوی مواد آالينده خاص نباشد و مشکل آن عمدتًا مربوط به 
جامدات محلول باالی آن باشد. همچنین در صورت وجود آبخوان شور در منطقه تخلیه از طريق چاه عمیق به آن 
نیز گزينه ای مناسب می باشد. درنهايت گزينه ای که در بیشتر مناطق کشور قابل اجرا می باشد استفاده از برکه های 
تبخیری است. استفاده از اين برکه ها خصوصًا در مواقعی که از رزين های اختصاصی برای حذف آالينده های خاص 
و يا فلزات سنگین استفاده شده است، مناسب می باشد. البته نکاتی مربوط به نحوه اجرا و عايق بندی برکه در اين 

واحد ها بسیار حائز اهمیت است تا از ورود اين پساب به پهنه های آب زيرزمینی جلوگیری شود.

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته1

فرآيندهای اکسیداسیون پیشرفته برای اکسیداسیون اجزاء آلی پیچیده موجود در فاضالب به کار می روند که 
شیمیايی،  اکسیداسیون  از  استفاده  هنگام  به  است.  دشوار  ساده تر  نهايی  محصوالت  به  آن ها  بیولوژيکی  تجزيه 
ممکن است اکسیداسیون کامل يک ترکیب مشخص يا گروهی از ترکیبات ضروری نباشد. در بسیاری از موارد، 
اکسیداسیون جزئی برای آماده سازی بیشتر ترکیبات خاص جهت تصفیه بیولوژيکی يا به منظور کاهش سمیت آن ها 

کافی است.

يک  به عنوان   )HO( آزاد  هیدروکسیل  راديکال های  تولید  شامل  معمواًل  پیشرفته  اکسیداسیون  فرآيندهای 
اکسید  کلر  و  ازن  اکسیژن،  نظیر  متداول  اکسیدان های  به وسیله  که  است  ترکیباتی  تخريب  برای  قوی  اکسیدان 
نمی شوند. راديکال های هیدروکسیل با اجزاء محلول واکنش داده و يک سری واکنش های اکسیداسیون آغاز می شود 
تا معدنی سازی اجزاء به دست آيد. در مقايسه با ساير اکسیدان ها، راديکال های هیدروکسیل به صورت غیرانتخابی 
و در دما و فشار معمول به اجزاء حمله کرده و قادر به اکسیداسیون تقريبًا همه مواد معدنی احیاء موجود بوده، بدون 

آنکه به گروه ها يا کالس های خاصی از مواد محدود شود.

مهم ترين فناوری های مورداستفاده جهت تولید راديکال هیدروکسیل آزاد واکنشگر عبارت اند از:

و  اولتراسونیک  الکترونی،  پرتو  تابش   ،UV+H2O2  ،TiO2+ازن ازن+اولتراسونیک3،   ،H2O2+ازن  ،UV2+ازن
پرتوافکنی با اشعه گاما.

با توجه به تفاوت در فرآيند های فناوری اکسیداسیون پیشرفته، خصوصیات واحد و يکسانی در حذف آالينده ها 
توسط مکانیسم های مختلف وجود ندارد. حذف آالينده ها توسط فرآيند اکسیداسیون پیشرفته تا حد زيادي بستگي 
پساب  در  آالينده هاي موجود  نوع  به  توجه  با  فرآيند حذف مي بايد  نوع  عبارتی  به  دارد.  آالينده موردنظر  نوع  به 

1. Advanced oxidation processes )AOP(
2. Ultraviolet )UV(
3. Ultrasonic
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انتخاب شود. به عنوان نمونه هنگامی که پسابي توسط دی اکسید هیدروژن و يا پرمنگنات مورد اکسیداسیون قرار 
گیرد نمي توان حذف مؤثری را براي ترکیبات فنولي انتظار داشت. عالوه بر کاستي هاي ذاتي برخي از اين فرآيندها 
در حذف آالينده ها، برخي عوامل محیطي نیز می تواند بر راندمان حذف مواد از پساب مؤثر باشد. مثال بارز اين امر 
حساسیت شديد فرآيند هاي وابسته به نور فرابنفش به کدورت موجود در پساب می باشد. اين فرآيند ها براي انجام عمل 
اکسیداسیون و آزاد کردن راديکال هاي اکسیدکننده، نیاز به اشعه فرابنفش دارند که در صورت وجود مواد معلق و کدورت 
در پساب حجم انتقال نور کاهش يافته و به تبع آن میزان تولید عوامل اکسیدکننده نیز کاهش مي يابد. مشکل ديگري 
که برخي از اين فرآيند ها با آن مواجه می باشند عدم دستیابي به اکسیداسیون کامل يعني تشکیل دی اکسید کربن و آب 
می باشد. برخي از مواد آلي براثر واکنش با عوامل اکسیدکننده به ترکیبات واسط تجزيه می شوند که ممکن است آن ها 
نیز با توجه به محل کاربري پساب در گروه آالينده هايي که بايد حذف شوند قرار گیرند. لذا تولید محصوالت جانبي نیز 
يکي ديگر از چالش هايي است که در امر کاربرد اکسیداسیون براي تصفیه تکمیلي بايد موردتوجه قرار گیرد. در حالت 
کلي، استفاده از يک فناوری اکسیداسیون پیشرفته معمواًل به تنهايی پاسخگوی پسابي که حاوي ترکیبات مختلفي از 

آالينده هاي مقاوم است، نبوده و نمي تواند جوابگوي تأمین استاندارد های موردنیاز باشد.

کاربرد و تولید فرآيندهاي اکسیداسیون و اکسیداسیون پیشرفته در کشور به میزان بسیار محدودي بومي سازي 
شده اند. به گونه ای که کاربرد فرآيند نسبتًا متداولي مانند فنتون1 در کشور تقريبًا محدود به صنعت نفت و برخي صنايع 
مانند مجموعه پااليشگاه ها و صنايع وابسته می باشد. ساير فرآيند ها نیز غیر از موارد محدودي که به منظور گندزدايي 
استفاده می شوند، هم اکنون کاربرد بسیار اندکي در تصفیه تکمیلي و براي حذف آالينده هاي آلي و ريز آالينده ها 
دارند. با توجه کاربرد محدود فرآيند هاي اکسیداسیون، تکنولوژي تولید آن ها نیز به تبع گسترش نیافته و همچنان 
به طور مستقیم و يا غیرمستقیم وابسته به واردات می باشد. اين امر منجر به افزايش هزينه های سرمايه گذاري در 

خريد اولیه و همچنین تأمین لوازم يدکی موردنیاز براي اين واکنش ها و فرآيند ها شده است.

برخي  به  مربوط  تولید  تجهیزات  انحصاري  و  غیررقابتي  بازاري  در  آن هم  داخلي  تنها چند شرکت  هم اکنون 
نیز  تولید  اين  می کنند.  تولید  را  غیره  و  فراصوتي  امواج   ،UV تابش  زني،  ازن  مانند  اکسیداسیون  فرآيندهاي  از 
البته مستقل از واردات نیست و قطعات کلیدي مانند الکترود هاي ازن  ژنراتورها و المپ هاي UV همچنان تولید 
شرکت های خارجي بوده و وابسته مستقیم به واردات از منابع مشخص می باشد. به همین دلیل هزينه تأمین اين 
تجهیزات نسبتًا باال بوده و میزان آن نیز با نوسان های ارزي دچار تغییر شده که مشکالت عديده اي را در فرآيند 

اجرا و ساخت تأسیسات به وجود مي آورد.

در  مشکل  بروز  صورت  در  و  بوده  وارداتي  پیشرفته  اکسیداسیون  فرآيند هاي  با  مرتبط  لوازم  و  قطعات  اکثر 
دستگاه ها تأمین اين لوازم هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ هزينه اي مشکالتي را براي مجموعه راهبري ايجاد 

خواهد کرد. از سويي ديگر برخي عوامل محیطي نیز بر راندمان عملکردي اين واکنش ها و فرآيند ها داراي نقش

1. Fenton
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 اساسي می باشند. به عنوان مثال دستگاه هاي تولید ازن به عنوان يکي از پرکاربردترين اکسیدکننده ها به میزان 
زيادي به رطوبت و افزايش دما حساس می باشند و در صورت انجام راهبري غلط به سرعت آسیب ديده و ظرفیت 
از  پیشرفته  اکسیداسیون  تأسیسات  در  آموزش ديده  نیرو هاي  توسط  راهبري  ازاين رو  مي يابد.  کاهش  آن ها  تولید 
عوامل تأثیرگذار بر راندمان عملکردي آن ها می باشد. نبود تخصص کافي در کشور براي اين زمینه تاکنون نه تنها 
منجر به خرابي مداوم دستگاه ها و عدم حذف صحیح آالينده ها شده است بلکه به دلیل عدم شناخت و رعايت نکردن 

اصول ايمني، حوادث تلخي را نیز به بار آورده است.

فرآيند هاي اکسیداسیون در برخي موارد به تنهايی قادر به برآورده کردن تمام نیاز هاي تصفیه پساب نمي باشند. 
ازاين رو براي رفع مشکالت و افزايش کارايي و راندمان در حذف آالينده ها دو يا چند فرآيند اکسیداسیون را به طور 
هم زمان به کار مي برند. در اين حالت با همپوشاني ايجادشده از ترکیبات اکسیدکننده، می توان انتظار داشت تا کلیه 
آالينده هاي مدنظر تا حد مورد انتظار از پساب حذف شوند. در خصوص تولید ترکیبات واسط و محصوالت جانبي 

نیز اين کاربرد توأم واکنش هاي اکسیداسیون تا حد مطلوبي می تواند مسئله را برطرف کند.

توجه به اين مسائل و پیش بینی راه حل هاي الزم در مرحله طراحي فرآيند هاي اکسیداسیون از اهمیت ويژه اي 
برخوردار است. براي دستیابي به اين مهم الزم است تا نتايج به دست آمده از تحقیقات آزمايشگاهي به مقیاس واقعي 
انتقال داده شوند تا با طراحي صحیح از فرآيند و انتخاب نوع ماده اکسیدکننده، دوز موردنیاز، نحوه تزريق، زمان 

تماس و ساير عوامل مؤثر از فرآيند اکسیداسیون نتايج قابل قبولي به دست آورد.

در تصفیه پساب های صنعتي براي دستیابي به حداقل استانداردها و در تصفیه پساب شهري براي انجام تصفیه 
ديگر  سويي  از  می باشد.  اجتناب ناپذير  امري  اکسیداسیون  فرآيند هاي  از  استفاده  آالينده ها  ريز  حذف  و  تکمیلي 
حجم باالي پساب کشاورزي که آالينده هاي آلي مقاوم زيستي به همراه دارد الزام توسعه و بومي سازي روش های 
دانش بنیان،  شرکت های  و  خصوصي  بخش هاي  برخي  راستا  اين  در  مي سازد.  آشکار  را  پیشرفته  اکسیداسیون 
قدم هايي برداشته اند ولي تا دستیابي به ظرفیت تولید موردنیاز فاصله زيادي باقي است. توسعه روش ها و کاربرد 
پیشرفته  اکسیداسیون  روش های  می باشد.  پیشرو  راهکارهاي  از  يکي  پساب  اکسیداسیون  امر  در  نو  فناوری های 
برخالف ديگر روش های تصفیه فیزيکي و شیمیايي پساب هنوز به طور کامل شناخته شده نبوده و همواره پتانسیل 
جايگزيني فناوری هايی جديد با هزينه کمتر سرمايه گذاري و انرژي، با روش های قديمي تر وجود دارد. لذا می توان 
تولید  پتانسیل  اکسیداسیون در کشور،  توسعه و صنعتی سازی روش های  با  بر تحقیقات مرتبط  با سرمايه گذاري 
با  مذکور  تجهیزات  ساخت  امکان  تا  کرده  تقويت  را  موجود  نمونه هاي  از  پیشرفته تر  فرآيند  با  مرتبط  تجهیزات 

هزينه های کمتر از نمونه هاي موجود ايجاد شود.

تأسیسات  قطعات  و  لوازم مصرفي  گسترده  تأمین  لحاظ  به  در کشور  زيرساخت هاي الزم  فقدان  به  توجه  با 
اکسیداسیون پیشرفته در مقیاس صنعتي، بايد برای رفع ازکارافتادگی تأسیسات به لحاظ تأمین قطعات از سامانه های 
يا  و  تعمیر  بازديد،  مورد  برنامه ريزي شده  به طور  اين حالت، دستگاه ها  در  استفاده کرد.  راهبري  مديريت  پیشرفته 
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تعويض قرار مي گیرند تا برخالف روند متداول راهبري تا توقف امکان برنامه ريزی براي انجام اين امور در اوقات 
غیر پیک و مناسب فراهم آيد ]19[.

فرآیندهاي غشایي

در سال هاي اخیر، عوامل مؤثر استفاده از اين فرآيند جهت تصفیه آب آشامیدني، سبب به کارگیری اين فرآيند 
در تصفیه فاضالب و بازيافت پساب نیز شده است. ازجمله اين عوامل می توان به افزايش تقاضا، کاهش کیفیت 
منابع آب و استانداردهاي بسیار سخت گیرانه حاکم اشاره نمود. بهبود در فناوری غشاء  که سبب جدايي جامدات 
معلق، ترکیبات محلول و بیماری زاهای انسان )ويروس ها،  انگل ها و باکتري ها( از آب اصالح شده گرديد و اطمینان 
خاطری جهت استفاده آب اصالح شده براي اهدافي که شامل تماس مستقیم انسان بود را ايجاد کرد. اصلي ترين 
فرآيند ها براي تصفیه فاضالب، غشاء هايMF 1  وUF 2  وRO 3  می باشند. سامانه های MF  و UF  قادر به حذف 
اجزاء بیولوژيکي فاضالب )يعني باکتري ها و ويروس ها( و کاهش رسوبات وارد بر سیستم اسمز معکوس می باشند. 
سامانه هایNF 4 يا RO  در مواردي که حذف کلوئیدها و عناصر حل شده موردنظر است، کاربرد بیشتري دارند. 
فیلتراسیون غشايي با فشار کم )MF يا UF( می تواند همانند زالل ساز ثانويه جهت حذف میزان بیشتري مواد معلق 

استفاده شود.

به رغم وجود پتانسیل کافی در کشور برای ساخت انواع غشاهای پلیمری و سرامیکی اين مهم تاکنون محقق 
نشده است. شرکت های داخلی فعال درزمینٔه غشا، عمدتًا تأمین کننده قطعات و لوازم آن از خارج از کشور می باشند 
و خود، تکنولوژی تولید غشا و بسیاری از متعلقات آن را در اختیار ندارند. در سال های اخیر با توجه به اشتیاق به 
وجود آمده در استفاده از غشاهای پرفشار برای کاربردهای صنعتی و شهری به منظور نمک زدايی آب، کاربرد آن ها 
بسیار توسعه يافته و حجم آب تصفیه شده توسط آن ها، سال به سال در حال افزايش می باشد. از سويی ديگر با افزايش 
استفاده از غشا های نمک زدا، کاربرد غشاهای کم فشار نیز که همواره به عنوان پیش تصفیه ورودی به اين واحدها 
قرار دارند نیز به تبع افزايش چشمگیری يافته است. همان طور که اشاره شد اين استقبال گسترده با رشد شرکت های 
لوازم و نصب آن ها محدود می شود. در  واردکننده همراه بوده است و خدمات شرکت های سازنده تنها به تأمین 
نیاز به استفاده گسترده تر از غشاها برای تصفیه پساب که درواقع امری ضروری در اين مسئله می باشد  صورت 
نمی توان با تکیه بر بضاعت موجود به اين هدف دست يافت. همان طور که شاهد آن هستیم، اخیراً با مشکالت به 
وجود آمده در امر واردات، تأمین بسیاری از لوازم و غشاهای موردنیاز با مشکالت جدی و تأخیرهای حتی چندماهه 
مواجه شده است و کاربران تأسیسات مرتبط يا مجبور به توقف موقت عملیات شدند و يا به ناچار کل سیستم غشايی 

خود را با سیستم ديگری تعويض کردند.

1. Microfiltration (MF)
2. Ultrafiltration (UF)
3. Reverse osmosis )RO(
4. Nanofiltration (NF)
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راهبری تأسیسات فیلتر های غشايی چه کم فشار و چه غشا های نانو و اسمز معکوس نیازمند عملیات پیچیده و 
دقیقی است که در صورت عدم رعايت آن ها غشا دچار مشکل شده و بسیار زودتر از موعد، نیاز به تعويض و انجام 
مجدد سرمايه گذاری پیدا می کند. يکی از چالش های اساسی که در دوره ورود اين تأسیسات به کشور همواره با آن 
مواجه بوده ايم عدم راهبری اصولی توسط گروه بهره بردار می باشد. عدم آموزش صحیح کارکنان در موارد بسیاری 
سبب وارد آمدن صدمات جبران ناپذيری به غشا شده است و اين موضوع نه تنها موجب اخالل در عملیات شده است 

بلکه خسارات اقتصادی نیز برای مالک تأسیسات به همراه داشته است.

پیش تصفیه  تأسیسات  غشايی  واحدهای  اين  با  تصفیه  برای  موردنظر  پساب  کیفیت  به  بسته  ديگر  از سوی 
کاملی، مانند متعادل سازهای جريان، آشغال گیرها، کلرزن ها، کلرزدا ها و تأسیسات انعقاد شیمیايی، موردنیاز می باشد. 
ازاين رو عالوه بر نیاز به راهبری صحیح خود سیستم های غشايی راهبری فرآيند های پیش تصفیه نیز بر عملکرد 
نهايی سیستم بسیار تأثیرگذار می باشد. به عنوان نمونه پساب خروجی از تأسیسات ته نشینی ثانويه داری حجم بااليی 
فولینگ1  ايجاد  از رشد میکروبی پشت غشا و  برای جلوگیری  لذا  از مواد میکروبی و میکروارگانیسم ها می باشد. 
بیولوژيکی می بايد قبل از ورود پساب به غشا آن را گندزدايی نموده که در بسیار از مواقع اين فرآيند با کلرزنی انجام 
می شود. فرآيند کلرزنی خود به لحاظ راهبری نیاز به دقت زيادی دارد و درصورتی که دوز موردنیاز توسط راهبر 
به درستی تزريق نشود ممکن است يا رشد میکروبی پشت غشا اتفاق افتد و يا منجر به ورود دوز باالی کلر باقیمانده 
به غشا شود که اين نیز با توجه به اين که اغلب غشا ها به مقادير باالی کلر حساس می باشند، قابل قبول نمی باشد.

مشکل ديگری که در راهبری تأسیسات غشايی همواره با آن مواجه هستیم، وجود جريان غلیظ در غشا های 
جريان متقاطع و وجود جريان شستشوی معکوس در غشا های جريان مستقیم  می باشد. همان طور که در بخش های 
قبل به آن اشاره شد مکانیسم عملکردی غشا ها بر پايه جداسازی مواد آالينده استوار است. ازاين رو با تولید جريان 
آب پاک جريانی غلیظ از آالينده ها و مواد حذف شده ايجاد می شود که دفع آن همواره با مشکالت جدی مواجه بوده 
است. اين پساب شامل تمام آالينده هايی است که برای به استاندارد رسیدن پساب برای استفاده مجدد موردنیاز 
بوده است، لذا اين مواد می بايد با تمهیدات خاص به منبع پذيرنده ای دفع شوند که به لحاظ کیفی و کمی قادر به 
تحمل اين آالينده ها بوده و ازنقطه نظر تأمین استاندارد نیز با مشکل خاصی مواجه نباشد. ازآنجايی که در کشور ما 
اصول راهبری و بسیاری از موارد مرتبط با آن به درستی توسط راهبران رعايت نمی شود، همواره بیم آن وجود دارد 
که با دفع اين پساب های بسیار آلوده، موقعیت منبع پذيرنده به مخاطره افتد. به عنوان نمونه برای حذف نیترات و 
برخی از يون های خاص از غشا های اسمز معکوس استفاده می شود. اين فرآيند ها با جداسازی يون های مربوطه از 
جريان آب آن را تصفیه می کند، لیکن جريان غلیظی در کنار آن تولیدشده که دارای مقادير چند برابری از نیترات 
می باشد. با توجه به حجم باالی اين جريان احتمال تخلیه آن به صورت غیراصولی به آب های زيرزمینی و سطحی 
وجود دارد که در هر دو صورت در درازمدت مشکالت جدی برای اين منابع پذيرنده به وجود می آورد. لذا در صورت 
تصمیم به استفاده گسترده تر از فناوری غشايی در تصفیه پساب به دلیل ضعف در راهبری و همچنین نظارت بر 

1. Fouling
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عملکرد آن ها در اين زمینه با مشکالت جدی مواجه خواهیم شد.

غشا های کم فشار تقريبًا تمامی مواد نامحلول و معلق موجود در پساب ها را حذف می کنند ولی توانايی کمی در 
حذف مواد محلول دارند بااين حال اين غشاهای کم هزينه قادر به تأمین بسیاری از استانداردهای موجود می باشند. 
ازاين رو بايد انتخاب آن ها به عنوان تنها واحد تصفیه تکمیلی، با توجه به نوع کاربرد پساب در استفاده مجدد صورت 
گیرد. لیکن در صورت نیاز به استفاده از پساب در موقعیتی حساس تر و برای مصارفی که الزمه آن حذف آالينده های 
محلول می باشد، تصفیه پساب خروجی از اين واحد ها بايد با تأسیسات ديگری کامل شود. برای دستیابی به اين مهم 

می توان از واحدهای تبادل يونی، پااليه های جاذب و غشاهای پرفشار استفاده کرد.

ارزش اقتصادی بازيافت آب تا حد زيادی با امکان کاربرد در محل تولید آن بستگی دارد. اين مسئله از آنجايی حائز 
اهمیت است که به عنوان مثال پساب تولیدی در يک صنعت را بتوان برای خود آن مجموعه تصفیه و مورداستفاده مجدد 
قرار داد. غشاها اين امکان را برای مصرف کنندگان آب فراهم آورده اند تا با ايجاد تأسیساتی کوچک در محل بتوان 
پساب تولیدی را مورد تصفیه تکمیلی قرار داد و از آب حاصل شده برای همان مجموعه سرمايه گذار استفاده نمود. با 
انجام تصفیه درجای پساب حتی در صورت استفاده از غشا های پرهزينه اسمز معکوس که تقريباً تمام جامدات محلول 
را حذف می کنند می توان انتظار برآورده شدن توجیه اقتصادی برای سرمايه گذار را داشت. با توجیه مصرف کنندگان 
در مورد مزايای بالقوه استفاده از پساب تولیدشده در محل، خصوصاً در کشور کم آب ايران که بعضاً تأمین آب خام، 

هزينه های هنگفتی را به همراه دارد، مانع هزينه باالی تأسیسات غشايی نیز مرتفع می گردد.

به  توجه  با  ولی  ندارد  وجود  حاضر  حال  در  غشاها  تولید  امکان  کشور  در  موجود  فنی  بضاعت  به  توجه  با 
پتانسیل های باالی کشور امری دور از دسترس نمی باشد. هم اکنون نیز در مقیاس های کوچک، غشاهای پلیمری 
توسط شرکت های دانش بنیان و نوپا در حال تولید می باشد. اين امکان بالقوه جهت بالفعل شدن، نیاز به محرک 
تقاضای باالی داخلی در مرحله نخست و خارجی در مرحله بعد دارد. اين امر ازآنجا نشئت می گیرد که در فرآيند 
تولید، شمار محصول، در اقتصادی شدن کل پروسه تولید و ايجاد قیمت رقابتی محصول، از اهمیت بااليی برخوردار 
است. در سال های اخیر تقاضا برای سامانه های غشايی در کشور همواره رو به افزايش بوده است و اين روند در 
صورت توسعه بازيافت آب نیز می تواند بهبوديافته و ايجاد کارخانه های داخلی تولید غشا  را اقتصادی تر از گذشته 
از داخل کشور  اولیه پلیمری و سرامیکی غشا ها  با توجه به امکان تأمین مواد  با تولید غشاها در کشور و  نمايد. 
هزينه های تولید به مراتب از نمونه های خارجی کمتر خواهد بود و قیمت تمام شده کمتر، تمايل مصرف کنندگان به 
استفاده از اين فرآيند را بیشتر کرده که خود نیز منجر به افزايش تقاضا و سودآوری بیشتر در عرصه تولید آن می شود.

تأسیسات  اين  از  بهره برداری  در  مهم ترين مشکل  غشايی  تأسیسات  از  راهبری  در  متخصص  نیروی  کمبود 
می باشد. لذا مهم ترين راهکار، آموزش نیروی کار درزمینٔه راهبری تأسیسات بازيافت پساب می باشد. اين آموزش ها 
بايد تخصصی و هدفمند و در قالب دوره های کوتاه مدت برگزار گردد تا راهبران بخش دولتی و بخش خصوصی 
بتوانند با شرکت در اين دوره ها توانايی های خود را در حد موردنیاز افزايش داده و به تبع آن امکان راهبری تأسیسات 
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با کمترين میزان خطا و اشتباه فراهم آيد.

دقیق تر  کنترل  به  نیاز  غشايی  فرآيند های  از  غلیظ  پساب  تولید  به  مربوط  مخاطرات  کاهش  خصوص  در 
سازمان های مسئول چه در زمان اعطای مجوز به بخش های دولتی و خصوصی و چه در زمان راهبری از آن ها 
برای کنترل وضعیت  با وضع قوانینی در سطح ملی، سازمانی تخصصی و نظارتی  بايد  اين راستا  وجود دارد. در 
بازيافت پساب در کشور متولی آن شود. اين سازمان برای اعمال نفوذ نیاز به اختیاراتی باالتر از متولیان کنونی تأمین 
آب و دفع پساب دارند تا بتوانند با نظارت بر کلیه مراحل از ابتدای امر و در مرحله طراحی فرآيند ها تا زمان راهبری 

نظارت کافی بر حسن تصفیه پساب و عوارض احتمالی آن داشته باشد ]19[.

)MBR( 1بیوراکتورهاي غشایي

به  نیاز   ،MBR بردن   کار  به  با  و جداسازي غشايي می باشد.  فعال  لجن  فرآيند  از  ترکیبي  بیوراکتور غشايي 
از بین مي رود. میزان حذف 95-99  فرآيندهاي ته نشینی و گندزدايي به کاررفته در شیوه هاي مرسوم لجن فعال 
است.  رسیده  اثبات  به  گوناگون  آزمايش ها  توسط  درصد  نیتريفیکاسیون 85-97  کارايي  و   COD و   0 از  درصد 
فیلتراسیون غشايي، آالينده هاي زيستي، ذرات کلوئیدي، کدورت، میکرو ارگانیسم و عناصري مثل آهن و منگنز 
را حذف مي کند. در مورد اين دستگاه ها می توان به فضاي کمتر موردنیاز به علت حذف تانک ته نشینی و همچنین 
کاهش تولید لجن مازاد دفعي در حدود 75-60 درصد اشاره کرد، همچنین کیفیت پساب خروجي نیز ثابت می باشد.

بیوراکتور های غشايی جزو نوپاترين فرآيندهای بیولوژيک تصفیه فاضالب در ايران می باشد. کاربرد اين فرآيند 
اين  از  نمونه هايی  اخیر  تنها در چند سال  بوده است و  آزمايشگاه ها و مراکز تحقیقاتی  به  تاکنون منحصر  تقريبًا 
فرآيند در مقیاس واقعی ساخته و اجراشده است. عالوه بر مشکالتی که در اجرای ديگر فرآيند ها مانند وارداتی 
بودن قطعات و لوازم اصلی با آن مواجهیم، کمبود اطالعات طراحی و کمبود تجربه در ساخت نیز به مشکالت قبلی 
اضافه می شوند. از سويی ديگر استفاده از اين فرآيند در شرايط کنونی مستلزم صرف هزينه ای باالتر در مقايسه 
با ديگر فرآيند های تصفیه فاضالب می باشد. اين افزايش در هزينه، در هر دو بخش هزينه های سرمايه گذاری و 
هزينه های جاری مشهود می باشد. غشا های بکار رفته در بیوراکتور ها، نسبت به جامدات درشت، بسیار آسیب پذير 
می باشند، اين مواد که عمدتًا عبارت اند از: خرده ريزه و مواد الیافی می توانند باعث تخريب ديواره غشا شده و باعث 
ازکارافتادن سیستم  جداسازی جامدات گردند. ازاين رو در باالدست جريان، الزم است تجهیزات جداسازی جامدات با 
قطر حدودی 1- 3 میلی متر نصب گردد که خود نیاز به فناوری ساخت دقیق با کمترين میزان عبور جامدات باشد.

فرآيند بیوراکتور غشايی ازجمله مواردی است که راهبری آن نیاز به تخصص و صرف هزينه های بااليی دارد. 
غشاهای بکار رفته در کلیه سامانه های MBR دارای محدوديت در میزان دبی عبوری می باشند و نمی توانند میزانی 
افزايش دبی  به عبارتی در صورت وقوع شرايط اضطراری و  از خود عبور دهند.  را  از حداکثر دبی طراحی  بیش 
فاضالب ورودی، نمی توان اضافه آن را تصفیه نمود و می بايد فاضالب به نقطه ای ديگر حمل شود و يا در مخازن 

1. Membrane Bioreactor )MBR(
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مواجه  با مشکالت جدی  راهبری تصفیه خانه  نگهداری شود که در هر دو حالت مديريت  تا کاهش دبی  ذخیره 
می گردد. از سويی ديگر اين عدم امکان افزايش موقت دبی عاملی است که لزوم راهبری بسیار منظم و دسترسی 
به قطعات و لوازم يدکی و همچنین در اختیار داشتن همیشگی واحد های رزرو را موجب می شود تا در صورت وقوع 
خرابی، دبی خروجی کاهش نیابد و با مشکل در تصفیه فاضالب مواجه نشود. شرايط راهبری بیوراکتورهای غشايی 
همچنین برای تولید کف مناسب بوده و در صورت ايجاد اين شرايط راهبران بايد با انجام عملیات کف زدايی از تجمع 

کف و بروز مشکل جلوگیری کنند که در عمل بهره برداری را مشکل تر می سازد.
عملکرد و راندمان کلی بیو راکتورهای غشايی تا حد زيادی بستگی به عملکرد غشاها دارد لذا اين غشاها بايد 

همواره تمیز نگه داشته شوند تا حداقل دبی الزم را بتوانند تأمین کنند. به طورمعمول غشای مورد بهره برداری به 

دلیل تشکیل اليه لجن روی جداره دچار افت فشار شده و جريان خروجی از آن کاهش می يابد. در اين شرايط بايد 
غشا مورد شستشو قرار گیرد که باعث تولید پسابی شیمیايی با غلظت باالی مواد جامد می گردد که دفع آن نیازمند 
انجام عملیات خاصی می باشد. عالوه بر مشکالت اين پساب، شستشوی شیمیايی نیاز به تجربه و مهارت باالی 
گروه راهبری دارد زيرا در صورت اشتباه در میزان مواد موردنیاز و يا ساير موارد ممکن است به غشا آسیب وارد آيد 
و نه تنها عمر غشا کاهش يابد بلکه مواد شیمیايی نیز به هدر رفته که درمجموع باعث کاهش عملکرد و افزايش 
هزينه های راهبری می شود. ازاين رو به دلیل فقدان تجربه، راهبری اين سامانه ها در کشور با مشکالت عديده ای 

روبرو است که کاربرد آن را در مقیاس وسیع تر در شرايط فعلی با مشکل مواجه می سازد.

به عمل پیش تصفیه  نیازی  اسمز معکوس  از غشای  برای عبور  ٬MBR  پساب  فرآيند  از  استفاده  در صورت 
نداشته و جمع هزينه ها نسبت به شرايطی که سیستم تصفیه بیولوژيک از نوع لجن فعال با حوض ته نشینی است 
کمتر خواهد بود. درمجموع با استفاده از غشا های اسمز معکوس، کلیه آالينده های محلول نیز حذف گرديده و پساب 
بسیار باکیفیتی حاصل شده که برای هر نوع استفاده مجددی مناسب می باشد. در بحث پساب صنعتی و کشاورزی 
نیز عمده مشکل، مواجه با ترکیبات مقاوم و بعضًا سمی است که در فرآيندهای متداول تصفیه از جريان پساب 
حذف نمی شوند. برای حذف اين مواد نیز می توان از فیلتراسیون تکمیلی استفاده کرد. ساخت و بومی سازی فرآيند 
بیوراکتور غشايی با دو مشکل اصلی مواجه است: نخست عدم وجود تجربه و دانش کافی برای ساخت و طراحی 
و دوم تأمین لوازم و قطعات موردنیاز از خارج از کشور که باعث افزايش مضاعف هزينه سرمايه گذاری و راهبری 
می شود. اين مشکالت موجب شده تا مديران و مسئوالن میل کمتری به استفاده از اين بیوراکتورها برای تصفیه 
فاضالب شهری و صنعتی داشته باشند. در راستای حل اين مسائل می بايد با توسعه سطح دانش از طريق حمايت 
از تحقیقات در مقیاس آزمايشگاهی و نیمه صنعتی و انتقال تجربیات حاصله به بخش های مختلف صنعت، امکان 
ساخت و راهبری اين فرآيند در داخل کشور را مهیا کرد. از سويی ديگر تعريف پروژه هايی در مقیاس کالن، با حضور 
و سرمايه گذاری شرکت های خارجی، می تواند زمینه انتقال فناوری و تقويت بخش خصوصی کشور را در ساخت و 

راهبری از اين تأسیسات فراهم آورد.

هزينه استفاده از فرآيند های غشايی در طول ده سال اخیر به دلیل رشد فناوری تولید و افزايش تقاضا به طور 
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چشمگیری کاهش يافته است و در صورت ادامه اين روند هزينه تولید در سطح بین المللی بیش از اين کاهش می يابد. 
درعین حال همچنان می توان با ايجاد ظرفیت های الزم برای تولید غشا های کم فشار در کشور که اصلی ترين جزء 

بیوراکتور های غشايی می باشند، هزينه های کاربرد اين فرآيند را کاهش داد.

غیر از برخی از مشکالت ذاتی که راهبری فرآيند MBR به همراه دارد باقی موارد را می توان با انجام برخی 
هنگام  در  کف  ايجاد  باالی  پتانسیل  مسئله  در  نمونه  به عنوان  کرد.  مرتفع  اولیه  طراحی  هنگام  پیش بینی های 
بهره برداری، بايد با پیش بینی نازل های کف شور و برخی اقدامات پیشگیرانه از وقوع آن جلوگیری نمود. مسئله ديگر 
انجام دقیق شستشوی معکوس و شستشوی شیمیايی است که می بايد طبق زمان بندی مشخص و دقیق و توسط 
راهبر متخصص انجام گیرد. به منظور کاهش میزان خطا و اشتباه در راهبری اين سامانه ها نیز مانند ديگر روش ها 

بايد گروه بهره برداری، توسط افراد متخصص به عملیات اپراتوری سامانه های MBR، آموزش داده شوند ]19[.

الگو های انتخاب روش  تصفیه و بازچرخانی پساب. 10. 2

انتخاب فرآيند مناسب تصفیه، يکی از مهم ترين مسائل برنامه ريزی و پیش از طراحی و پیاده سازی و بهره برداری 
هر تصفیه خانه فاضالب شهری می باشد. اين امر مستلزم آگاهی از پارامتر های متفاوت و گسترده ای همچون:

ويژگی های فاضالب موجود )کمیت و کیفیت فاضالب( •

شرايط جغرافیايی، اقلیمی و فرهنگی محل احداث تصفیه خانه •

ضوابط و قوانین تصفیه فاضالب •

شرايط اقتصادی طرح •

دسترسی به امکانات و فناوری های روز •

هدف از تصفیه و درجه تصفیه )موارد استفاده فاضالب تصفیه شده( •

و ... •

می باشد. متأسفانه در حال حاضر مطالعات جامعي در کشور انجام نشده و طراحي تصفیه خانه هاي فاضالب بر 
پروژه ها  با شرايط  لزومًا  انجام می گذرد، که  از کشور  منابع اطالعاتي خارج  پیشین و  پروژه های  اساس تجربیات 
منطبق نبوده و لذا هزينه های اضافه، مشکالت و خطاهايي از اين بابت در طراحي ها به وجود مي آيد. در صورت 
انجام تحقیقات محلي و منطقه اي و ثبت داده هاي محیطي و عملیاتي در تصفیه خانه ها می توان پارامترهاي طراحي 
مشخصات  ساير  و  حجم  با  طراحي  پارامترهاي  اين  کرد.  تعیین  مختلف  سامانه های  براي  را  ملي  و  منطقه اي 
تصفیه خانه هاي مشابه می تواند  يا طراحي  و  تصفیه خانه هاي موجود  بهبود طرح  در  و  بوده  ارتباط  در  تصفیه خانه 
پارامترها و شرايط مؤثر بر آن ها می تواند مالک عمل براي مباني طراحي  اين  مورداستفاده قرار گیرد. همچنین 
تصفیه خانه ها در مناطق مختلف ايران شده و با حفظ و افزايش راندمان مطلوب از ايجاد ظرفیت هاي بیش ازحد نیاز 
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توسط طراحان، مهندسین مشاور و متخصصان طراح سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب و صرف هزينه های 
اضافي جلوگیري کند.

بدون شک يکی از مهم ترين پارامتر های مؤثر بر انتخاب يک فرآيند بهینه تصفیه فاضالب، کمیت و کیفیت 
و به طورکلی ويژگی های فاضالب موردمطالعه است. به عبارتی ديگر بدون شناخت مناسب از ويژگی های فاضالب 

شهری موردمطالعه نمی توان فرآيند بهینه تصفیه آن فاضالب را انتخاب کرد.

نوع و تأسیسات انتخاب شده برای فناوری های تصفیه فاضالب شهری در کشورهای درحال توسعه مانند ايران، 
وابسته به عوامل غیر فنی متعددی می باشند، مثال هايی از اين عوامل عبارت اند از: نیازمندی های قانونی، توانايی 
درحال توسعه  کشورهای  بیشتر  به طورکلی  نگهداری.  و  بهره برداری  دوران  در  تداوم  قابلیت  و  مکانیسم  و  مالی 
فناوری های تصفیه کامل شده ای نظیر تاالب های مصنوعی، لجن فعال متعارف و برکه های تثبیت فاضالب را از 
کشورهای توسعه يافته اقتباس کرده اند، به ويژه آن هايی که نیازمند سرمايه گذاری خارجی زيادی هستند. همچنین 
متعارف  فناوری های  شبیه  انتخابی،  پکیج  واحدهای  توسط  غیرمتمرکز شده  و  تأسیسات کوچک  برای  مورد  اين 

موجود در ژاپن، آلمان يا اياالت متحده مشهود است.

در حال حاضر پیشرفت هايی به منظور توسعه فناوری در کشورهای درحال توسعه از طريق فعالیت های محلی 
درزمینٔه تحقیق و توسعه انجام شده است به عنوان مثال مواردی نظیر آفريقای جنوبی، مالزی، تايلند، هند، اندونزی، 
مکزيک و چین را می توان بیان کرد. در نتیجه، فناوری های محلی زيادی، مشتمل بر فرآيندها و سامانه های پیشرفته، 
بر اساس شرايط محلی و توانايی مالی و مکانیسم توسعه يافته و انتخاب شده اند. همچنین نشانه هايی از پیشرفت در 
برنامه های توسعه منابع انسانی و تالش و همکاری مشترک در بین مهندسین يا محققین در اين کشورها و همکاران 

آن ها از کشورهای توسعه يافته وجود دارد.

مطالعات بسیاری در جهان در خصوص ارزيابی کمی و کیفی تصفیه خانه های فاضالب شهری و انتخاب فرآيند 
مناسب تصفیه فاضالب شهری صورت گرفته است که از آن جمله می توان به گزارش های متعدد سازمان حفاظت 
محیط زيست امريکا و مهندسین مشاور نولته اشاره کرد. در مطالعه ای سال 1973، آرسی واال در ترکیه با تقسیم اين 
کشور به 4 منطقه آب و هوايی بر اساس دمای بحرانی در زمستان به بررسی و مقايسه هزينه سامانه های مختلف 
تصفیه فاضالب شهری اين کشور پرداخت و حساسیت هزينه ها را نسبت به دمای محیط و قیمت زمین را در آن 
نشان داد. همچنین در مطالعه ای ديگر در يونان تحت نظر پروفسور دانکن مارا در مورد بررسی فنی و اقتصادی 
نگهداری تجهیزات مختلف  راهبری و  و زيست محیطی روش های مختلف تصفیه فاضالب شهری و روش های 
تصفیه خانه فاضالب بر اساس بانک های اطالعاتی موجود در اين کشور صورت گرفت که نتايج آن در قالب چندين 
مقاله در خالل سال های 2000 تا 2002 میالدی منتشر گرديد. عالوه بر موارد ذکرشده مطالعاتی درزمینٔه انتخاب 
فرآيند بهینه فاضالب صورت گرفته است که از آن جمله مطالعات گانگمینگ و همکاران در سال 2007 که در آن 



83 روش های بازیافت پساب ها و فاضالب های شهری و بررسی امکان استفاده از آن ها به عنوان منابع آب نامتعارف در فضای سبز شهر تهران

از روش های سیستماتیک تصمیم گیری همچون AHP1 و GRA2 به صورت توأمان استفاده شده است.

مهم ترين مرحله در انتخاب يک فرآيند بهینه تصفیه فاضالب شهری، شناخت معیارهای انتخاب می باشد. با تعیین 
معیارهای انتخاب، می توان تصفیه خانه را بر اساس منطق فازی يا تحلیل سلسله مراتبی گزينش کرد. شکل  19-3 
معیارهای انتخاب يک فرآيند تصفیه بهینه را معرفی می کند. بر اين اساس، پارامترهای گزينش تصفیه خانه در سه گروه 
عمده ی معیارهای فنی، اقتصادی و زيست محیطی تقسیم شده اند. در پارامتر های فنی گزينش، قابلیت اجرايی، کارايی 
فرآيند، قابل اطمینان بودن فرآيند، مقاومت در برابر شوک های آلی و هیدرولیکی، هماهنگی با اقلیم منطقه، انعطاف 
در عملکرد و سادگی بهره برداری به عنوان پارامتر های مهم در نظر گرفته می شوند. همچنین در معیارهای اقتصادی، 
هزينه سرمايه گذاری، میزان نیاز به زمین، هزينه های تعمیر و نگهداری و هزينه دفع لجن به عنوان پارامتر های اصلی در 
نظر گرفته می شوند. درنهايت، دستیابی به درجه تصفیه موردنیاز، میزان تولید بو، ايمنی کارگران و بهره برداران، میزان 
تولید لجن و اثرات زيست محیطی، معیار های اصلی پارامتر های زيستی می باشند. با وزن دهی به معیارها و استفاده از 

تحلیل های انتخاب گر، می توان فرآيند بهینه تصفیه فاضالب شهری را گزينش نمود.

شکل  3-19- معیارهای انتخاب فرآيند برتر تصفیه]46[

1. Analytical hierarchy process 
2. Grey relational analysis
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نگاهی به برخی از پروژه های جهانی بازیافت پساب. 11. 2

دوربان، آفریقای جنوبی. 1. 11. 2

شهر دوربان پس از لغو آپارتايد افزايش جمعیت شديدی را شاهد بوده است، به گونه ای که طی سالیان اخیر 
به دلیل گسترش شهرک های اطراف، جمعیت اين شهر از 1 میلیون به 3 میلیون نفر افزايش يافته است. از طرف 
ديگر کارخانه کاغذسازی و همچنین پااليشگاه شهر نیازمند منبع مستمر آب باکیفیت باال جهت فرآيندهای موجود 
و خنک کننده ها هستند. لذا شهرداری جهت تأمین آب شرب مصرفی شهروندان تحت فشار بااليی قرار گرفته بود 
و منابع آب طبیعی موجود جوابگوی نیاز فعلی آن ها نبودند. اين در حالی است که بارش متوسط سالیانه منطقه در 
حدود 200 میلی متر می باشد و منطقه از خشک سالی های دوره ای رنج می برد. در چنین وضعیتی پروژه بازيافت آب 
دوربان1 در تصفیه خانه جنوبی شهر از سال 2001 اجرايی شد. اين پروژه پساب خروجی تصفیه خانه را دريافت می کند 
و آن را برای استفاده صنايع تصفیه و بازيافت می کند. اين پروژه 7% فاضالب تولیدی شهروندان )روزانه حجمی 
بالغ بر 47500 مترمکعب( را به جای تخلیه به دريا جهت استفاده کارخانه کاغذسازی و پااليشگاه بازگردانی می نمايد. 
عملیات تصفیه با استفاده از فرآيند لجن فعال و تصفیه تکمیلی شامل فیلتراسیون دوگانه، ازن دهی، فیلتر کربن فعال2 

)GAC( و کلرزنی صورت می پذيرد )شکل  3-20(. اين پروژه مزايای زير را به همراه داشته است:

آب بازيافتی دارای کیفیت باال و قیمت پايین تر )25% کاهش قیمت( برای صنايع تأمین شده است؛ •

7 درصد فاضالب تولیدی شهری بازگردانی می شود، اين به معنای افزايش 7 درصدی منابع آب در دسترس  •
شهری است که برابر با نیاز 220000 نفر از شهروندان است؛

پساب خروجی به دريا کاهش 7 درصدی می يابد که به معنای حفظ بهتر محیط زيست است. •

شکل  3-20- دياگرام جريان فاضالب در تصفیه خانه به همراه فرآيندهای پروژه بازيافت آب دوربان ]47[

1. Durban Water Recycling (DWR) Project

2. Granular activated carbon )GAC(
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1. ورودی به لجن فعال، 2. پسماند لجن فعال، 3. خروجی لجن فعال، 4. لجن ته نشین کننده المال، 5. خروجی 
فیلتر دوگانه، 6. خروجی فیلتر )GAC(، 7. لجن ثالثه، 8. خروجی به دريا

توکیو، ژاپن. 2. 11. 2

رودخانه مگورو از میان شهر توکیو جريان دارد، در سال های گذشته به علت کاهش جريان و همچنین افزايش 
آلودگی هايش و به تبع آن بو و رنگ نامطبوع توسط ساکنان اطراف رهاشده بود. در راستای احیای کیفیت رودخانه و 
تنوع زيستی، شهرداری توکیو اقدام به استفاده از پساب خروجی از مرکز تصفیه اوشیای کرد. واحدهای تصفیه مرکز 
اوشیا شامل آشغال گیر و تانک ته نشینی به عنوان پیش تصفیه و تصفیه اولیه، فرآيند لجن فعال به عنوان تصفیه ثانويه 
و فرايند A2O برای حذف مواد مغذی و فیلتراسیون ماسه ای و غشايی و اشعه UV برای تصفیه ثالث است. امروزه 
آب بازيافتی حاصله جهت احیای رودخانه مگورو و دو رودخانه ديگر اطراف توکیو که در معرض خشکی بودند، 
استفاده می شود. همچنین بخشی از آب بازيافتی تولیدی جهت فالش تانک دستشويی ها در مناطق ساختمان های 
مناطق اطراف مرکز تصفیه استفاده می شوند. با بهبود کیفیت و حجم آب ورودی به رودخانه، گونه های مختلف 
موجودات زنده به رودخانه بازگشتند، شکل  3-21 وضعیت رودخانه پیش و پس از طرح بازيافت آب را نشان می دهد.

الف(                                                                            ب(                    
شکل  3-21- وضعیت رودخانه مگورو: الف( پس از احیا با استفاده از پساب بازيافتی ،   ب( پیش از احیا ]47[

کوچینگ، مالزی. 2. 11. 2

کوچینگ يکی از شهرهای مالزی و مرکز ايالت ساراواک در شرق اين کشور است. کوچینگ پرجمعیت ترين 
شهر در اين ايالت و بزرگ ترين شهر در جزيره بورنئو و چهارمین شهر بزرگ در مالزی است. در سال های گذشته 
اين شهر دارای يک تصفیه خانه فاضالب در شهر نبوده و بیشتر ساختمان ها )مسکونی، سازمانی، اقتصادی و صنعتی( 
دارای دو شبکه فاضالب مجزای آب سیاه )فاضالب توالت ها( و آب خاکستری )حمام، آشپزخانه و روشويی( هستند، 

هرچند اين مسئله يک استاندارد الزامی نبوده است.

تخلیه  سطحی  رواناب های  زهکش  به  سپتیک تانکها  خروجی  و  می گردد  منتقل  سپتیک تانک ها  به  آب سیاه 
می شود که پس ازآن به نزديک ترين محیط آبی انتقال می يابد. آب خاکستری نیز يا به شبکه رواناب های سطحی 
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منتقل می گردد يا مستقیمًا مورداستفاده قرار می گیرد. در سال 2003 پروژه ای جهت تصفیه آب خاکستری 9 منزل 
مسکونی )با میانگین 5 نفر( مورداجرا قرار گرفت.

روزانه  به سیستم  میانگین  ورودی  و جريان  روز  در  نفر  هر  برای  لیتر  در حدود 225  تولیدی  آب خاکستری 
به عنوان  سپتیک تانک  يک  شامل  خاکستری  آب  تصفیه  سیستم  اساس شکل  بر  گرديده.  فرض  مترمکعب   6/8
واحد تصفیه اولیه برای حذف روغن ها، چربی ها و مواد قابل ته نشینی که با پمپ تزريق همراه می شود. سپس آب 
خاکستری پیش از رسیدن به فیلتر افقی گیاهی از فیلتر هوازی عبور داده می شود. شکل  3-22 سیستم تصفیه آب 

خاکستری مربوطه را نشان می دهد]48[.

شکل  3-22- سیستم تصفیه آب خاکستری]48[

نتیجه گیری. 4

شهر تهران با داشتن ويژگی ها و پتانسیل های فراوان، دارای رشد روز افزون در بخش های مختلف توسعه است 
که اين رشد و توسعه افزايش نیازهای آبی را سبب گرديده است. از سوی ديگر با توجه به محدوديت منابع آب 
سطحی و زيرزمینی، برای تأمین آب موردنیاز عالوه بر اتخاذ تمهیدات مناسب جهت استحصال منابع آب سطحی و 
زيرزمینی، ظرفیت سازی منابع آب جديد به شدت موردنیاز و ملموس است. در اين میان يکی از منابع آب نامتعارف، 

پساب و فاضالب تولیدی در سطح شهر تهران می باشد.

تصفیه مناسب فاضالب های خام که اقدامی بسیار مؤثر در کاهش آثار زيست محیطی مخرب و جلوگیری از 
آلودگی آب وخاک است، می تواند با برنامه ريزی مناسب و استفاده بهینه از پساب تصفیه شده، بخش های زيادی از 
نیازهای آبی را برآورده نمايد. لکن علی رغم تولید حجم قابل توجهی از پساب قابل کاربرد برای مصارف مختلف 
و...(  شهری  خدماتی  کارگاه های  ساخت وساز،  شهر،  زيرزمینی  آب های  به  بخشی  تعادل  سبز،  )فضای  شهری 
ساختارهای حقوقی )نظیر مالکیت، مسائل زيست محیطی و استانداردهای تصفیه(، اقتصادی )نظیر تعرفه استفاده از 

پساب( و اجتماعی و فّناورانه مناسبی برای بهره برداری از آن توسعه داده نشده است.

در توجیه ضرورت بازيافت آب، بايد نگاه طوالنی مدت جايگزين نگاه کوتاه مدت شود و به پساب به عنوان يک 
بر  مبتنی  بیشتر طرح های آب رسانی  ايران که  در کشور  نگريسته شود.  پیش روی کشور  بحران  در  دائمی  منبع 
شبکه های انتقال طوالنی با هدر رفت باال هستند، توجه به بازيافت محلی پساب می تواند اين هزينه ها را به مقدار 
زيادی کاهش دهد. اساسًا مديريت پساب نیازمند نگرش جامع و توأمان عرضه و تقاضا و توجه ويژه به ارزش حقیقی 
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اقتصادی آب می باشد.

بازيافت پساب عالوه بر ارتقای کیفیت منابع آب موجب کاهش فشار بر منابع آبی می شود، لکن دغدغه های 
بهداشتی و محیط زيستی پیرامون آن وجود دارد. بیشتر طرح های بازيافت پساب در کشور معطوف به آبیاری در 
افزايش عملکرد  بیانگر  بیشتر مطالعات  دارد. هرچند  انسان  با سالمت  ارتباط مستقیمی  بوده است که  کشاورزی 
موجود  پساب های  در  مدفوعی  کلیفرم های  و  فلزات سنگین  وجود  لکن  می باشد،  پساب  با  آبیاری شده  گیاهان 
استفاده از آن ها در طوالنی مدت در کاربردهای مرتبط با انسان را )مانند کشاورزی( با سؤال روبه رو می کند. اين در 
حالی است که ارتقای فرآيندهای تصفیه موجود عماًل استفاده از آب بازيافتی را در کشاورزی غیراقتصادی می نمايد. 
ازاين رو توجه به کاربردهای ديگر پساب بازيافتی مانند فضای سبز شهری و مناطق تفريحی با دسترسی محدود 

انسان اهمیت می يابد.

يکی از داليل اصلی مخالفت جامعه با طرح های بازيافت آب عدم آگاهی از ماهیت اين طرح ها و عدم اعتماد 
رسانه های  طريق  از  عمومی  آگاهی های  افزايش  و  فنی  شفاف سازی های  با  می توان  که  آن هاست  مجريان  به 
جمعی، موجبات افزايش مشارکت عمومی را در اين پروژه ها فراهم آورد. اين امر نیازمند در نظر گرفتن مالحظات 
و دغدغه های روان شناختی و جامعه شناختی گروه هدف می باشد؛ به طور مثال استفاده از واژه آب بازيافتی حساسیت 
کمتری را نسبت به فاضالب تصفیه و بازچرخانی  شده بر خواهد انگیخت، هرچند اساسًا هرچه آب بازيافتی تماس 

نزديک تری با انسان داشته باشد اعتماد عمومی نسبت به آن کاهش می يابد.

حجم باالی پساب های شهری و نیز امکان بازچرخانی آب، تخلیه آن ها به سیستم فاضالب تهران و انتقال به جنوب 
تهران عماًل افزايش بار تصفیه خانه را به همراه خواهد داشت و هزينه اضافی انتقال را موجب خواهد شد. اين در حالی 
است که برای اين پساب می توان کاربری های شهری بسیاری را در نظر گرفت و با تعبیه يک سیستم تصفیه ساده 
محلی )باألخص در مورد آب های خاکستری تولیدی( مورداستفاده مجدد قرار داد. در اين رويکرد می توان هزينه های 
محتمل ناشی از انتقال پساب به تصفیه خانه و انتقال دوباره آب بازيافتی از تصفیه خانه به کاربری های شهری را حذف 

کرد. اين امر نیازمند تغییر الگوهای جاری معماری و تعامل با سازمان نظام مهندسی است.

ارتقای کیفیت جريان پساب های تصفیه شده، کمک خواهد کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری آن ها را به عنوان 
به رويکرد  بازيافت پساب  امر  تأمین شود. توسعه  بازيافت آب  اهداف  نامتعارف مورداستفاده قرار داد و  منابع آب 
تفکیک فاضالب از مبدأ و در نظر گرفتن ماهیتی خاکستری به جای سفید و سیاه برای فاضالب نیاز دارد. بديهی 
است که استفاده از فناوری های مناسب باقابلیت به کارگیری آسان نه تنها منجر به ارتقا و بهبود کیفیت پساب حاصل 
می گردد بلکه در ترويج فرهنگ بازيافت آب در بین شهروندان نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود. لذا يک رويکرد کالن 
نگر با در نظر گرفتن همه جنبه های فنی، اقتصادی و فرهنگی در حوزه بازيافت آب ضروری است. نتیجه چنین 
رويکردی داشتن شهری است که از منابع محدود آبی خود به صورت عاقالنه استفاده می کند و آينده خود را با حرکت 

بر روی ريل توسعه پايدار تضمین کرده است، چراکه توجه به آب توجه به آينده است.
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معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

 امروزه نگاه به فاضالب در جهان دگرگون شده، و از يك پسماند مايع آالينده بدل به منبع آب، انرژى و 
مواد مغذى  شده است. حجم فاضالب ها و پساب هاى شهر تهران بسيار قابل توجه است و اكنون به عنوان 
يك چالش مهم در تحميل هزينه هاى سرسام آور به مديريت شهرى در نظر گرفته مى شود. اين در حالى 
ــت كه با اتخاذ راهبردهاى مناسب فنى و اجتماعى، مى توان اين چالش را به فرصت بزرگى براى اين  اس
ــى و افزايش  تهران تبديل كرد. يافتن راهكارهاى پايدار جهت برون رفت از وضعيت موجود و آگاهى بخش
دانايى نسبت به آب در بين شهروندان بايد با تدوين راهبردهاى فنى و اجتماعى مناسب همراه بوده تا فشار 

فزاينده بر منابع آبى پايتخت تعديل شود. 


