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چکيده
 اما در حال حاضر به علت،آب يکي از منابع طبيعي مهم در جهان ميباشد
. رشد جمعيت و آلودگيها با تهديدات مختلفي روبهرو است،تغييرات اقليم
يکي از راهکارهای مناسب جهت غلبه بر چالشهای موجود توجه به منابع
 البته بايد. آبهای لبشور و پسابها است،آبي جايگزين مانند آب درياها
توجه نمود که نياز آبي تنها عامل تعيينکننده جهت تخصيص پسابهای
 فرهنگي و فني نيز، اجتماعي، جنبههای مختلف اقتصادی.بازيافتي نيست
 در اين مطالعه امکان بازيافت پساب در شهر.ميبايست در نظر گرفته شوند
تهران موردبررسي قرار گرفت و سپس چالشها و فرصتهای موجود مرور
 ميليون مترمکعب برآورد5922  مصرف ساالنه آب شهری در تهران.گرديد
 ميليون مترمکعب آن از طريق822 ميگردد که در حال حاضر حدود
مخازن سدهای اطراف شهر و مابقي از طريق چاههای مجاز و غيرمجاز در
 مجموع پساب تصفيه،5452  در افق.آبخوان دشت تهران تأمين ميگردد
 ميليون مترمکعب در سال پيشبيني ميشود؛852/55 خانههای شهر تهران
، صنعت،لذا ميبايست برای مصرف اين حجم آب در بخشهای کشاورزی
 جهت رفع موانع و. تغذيه آبخوان و غيره تدبيری انديشيده شود،فضای سبز
 حرکت به سمت، استفاده از فنّاوریهای مناسب،اثرات بازيافت پساب
سيستمهای تصفيه غيرمتمرکز پساب و افزايش پذيرش اجتماعي ضروری
.خواهد بود

Abstract
Water as one of the world’s most important natural resources,
is facing several threats. These are due to some of the serious
environmental issues such as climate change, population
growth and pollutions. One of the most promising solution to
overcome these challenges is alternative water resources such
as the sea water, wastewater, and brackish water and similar
sources. In allocating the treated wastewater, it should be
noted that water demand is not the sole determining
parameter. Various economic, social, technical and cultural
aspects should also be considered. This study investigated the
possibility of wastewater recycling in Greater Tehran and
reviewed the existing challenges and opportunities in this
regard. Tehran’s annual water consumption is estimated
around 1300 million cubic meters, from which 800 million
cubic meters is provided by dam reservoirs in the vicinity of
the city and the rest is supplied through legal and illegal wells
drilled into Tehran aquifer. In the 2030 Country Vision it is
predicted that in Tehran a total amount of 850 million cubic
meters of treated wastewater would be available. Therefore
planning for allocation of this amount of water in agriculture,
industry, landscape and aquifer recharge is essential. It is
necessary to overcome the obstacles and the negative effects
of wastewater reuse, to apply appropriate technologies, to
move toward the decentralized wastewater treatment systems,
and to enhance the social acceptance.
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ميباشد ) .(Madani, 2014تاکنون حجم قابلتوجهي از منابع آبي
کشور به دليل کيفيت پايين ،مورداستفاده قرار نگرفته و يا در استفاده
از آنها ضوابط و معيارهای زيستمحيطي لحاظ نگرديده است .در
اين راستا با توجه به حجم قابلتوجه پسابهای شهری ،صنعتي و
آبهای برگشتي ،برنامهريزی جهت باز استفاده از اين منابع با لحاظ
کردن جنبههای مختلف زيستمحيطي بهعنوان راهکاری مناسب
جهت جبران بخشي از اين کمبودها و همچنين کاهش آلودگيها
مورد توجه ميباشد ) .(Ardakanian, 2014جوامع شهری و
روستايي کانون اصلي مصارف آب برای مقاصد شرب ،زراعي ،صنعت
و توليد فاضالب انساني ميباشند .شکل  5منابع آب بازيافتي مختلف
و مصارف متعدد آن در شهرها را نشان داده است.

 -0مقدمه
در حال حاضر اغلب کشورهای جهان با چالش محدوديت منابع آب
به دليل خشکساليها ،آلودگيها و افزايش تقاضا مواجه هستند .در
سالهای اخير ضعف روشهای سنتي مديريت منابع آب که صرفاً بر
منابع مجزا تمرکز ميکردند واضح گرديده است .لذا رويکردهای
مديريتي سازگارتر نظير مديريت يکپارچه منابع آب بهعنوان راهکاری
جهت ارتقای مديريت منابع آب کاربرد يافته است .اين رويکرد نتيجه
نگاه وسيعتر به گزينههای در دسترس مديريت منابع آب مانند آبهای
درياها ،آبهای لب شور زيرزميني ،آبهای فسيلي و فاضالبهای توليدی
است ) .(USEPA, 2012; Uoo, et al. 2007بازيافت و بازچرخاني
پساب بهعنوان يکي از منابع مطمئن و باکيفيت آب نامتعارف جهت
جوابگويي به دغدغههای اخير آبي مطرح گرديده است .يکي از
مهمترين مزايای بازيافت پساب در جهان ،سهم غيرقابل انکار آن
جهت افزايش پايداری مديريت منابع آب طي دهههای آتي خواهد
بود .در مقابل بايد توجه نمود که اين مفهوم جهت گسترش و
کاربردی شدن نيازمند همگرايي در عرصههای مختلف حکمراني،
قانونگذاری ،سالمت ،فرهنگ و اقتصاد ميباشد )(Miller, 2006؛
مسائلي که در حال حاضر در کشور ايران و برخي از کشورهای جهان
چالش بزرگي را بر سر توسعه بازيافت پساب ايجــاد نموده است

کالنشهر تهران با داشتن ويژگيها و پتانسيلهای فراوان ،طي
دهههای اخير شاهد رشد چشمگير جمعيتي بوده است ،که اين رشد
افزايش شديد مصرف آب را موجب شده است .در حال حاضر آب
مصرفي شهر تهران از سدهای اطراف تهران (الر ،لتيان ،کرج،
طالقان و ماملو) و همچنين آبخوان دشت تهران تأمين ميگردد.
برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزميني در شهر تهران
موجب فرو نشستهای متعددی گرديده است ،بهگونهای که
دشت تهران ساالنه  992ميليمتر نشست را تجربه ميکند
) (Mahmoudpour et al. 2016در اين راستا توجه به منابع
جايگزين برای شهر تهران بهخصوص در فصول گرم سال که
مصارف شهری اعم از شرب و غير شرب افزايش مييابد اهميت
مييابد.

).(Van Rensburg, 2016

کشور ايران مانند بسياری از کشورهای منطقه خاورميانه با بحران آب
روبهرو است .هرچند دولتمردان ايجاد وضع موجود را به تغيير اقليم،
خشکساليها و وجود تحريمها نسبت ميدهند ،لکن به نظر ميرسد
وضعيت فعلي ناشي از نگاه غير يکپارچه به مديريت منابع آب

شکل  -0منابع آب بازيافتی جهت مصارف شهری
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غربي به چهار تصفيهخانه در منطقه  22تعداد آنها به  52عدد
افزايش مييابد و تصفيهخانههای محلي تهران تحت پوشش شرکت
آب و فاضالب  5عدد است .در جدول  5مشخصات کاملي از
تصفيهخانههای شهری و ميزان توليد پساب در افق  5452ارائه
گرديده است .پيشبيني مجموع پساب تصفيهخانههای شهر تهران
(شامل تصفيهخانههای طرح جامع فاضالب شهر تهران و
تصفيهخانههای محلي شهر تهران تحت پوشش شرکت آب و
فاضالب)  852/55ميليون مترمکعب در سال ميباشد؛ که ميبايست
برای مصرف اين حجم آب در بخشهای کشاورزی ،صنعت،
فضــای سبـــز ،تغذيه آبخوان و ...تدبيری انديشيده شـــود

مطالعه حاضر سعي نموده است با استفاده از مطالعات پيشين صورت
گرفته در ابتدا منابع و مصارف آبي شهر تهران ،چگونگي مديريت
فاضالب و نياز آبي ساالنه فضای سبز شهری را بررسي نموده ،سپس
نگاهي جديد به پتانسيل بازيافت نيمهمتمرکز فاضالب در سطح شهر
تهران با تأکيد بر آبهای خاکستری توليدی داشته است و در پايان
موانع پيش روی شهرهای بزرگ مانند تهران را جهت گسترش
طرحهای بازيافت آب مورد ارزيابي قرار داده است.
 -8وضعيت آبی شهر تهران
 -0-8منابع و مصارف آب در شهر تهران

).(Mashhadipour et al. 2014

 -5سدها :سدهای تأمينکننده آب شهر تهران در شرق سدهای الر
و لتيان و در غرب سدهای کرج و طالقان است و اخيراً نيز سد ماملو
جهت تأمين نياز آب شهری در جنوب شرقي به سيستم تأمين آب
اضافه گرديده است .ميزان تأمين آب توسط مخازن سدها حدود 782
ميليون مترمکعب در سال و بقيه توسط آبخوان تأمين ميگردد
).(Salavitabar et al. 2014

 -3-8بررسی نياز آبی جهت آبياری فضای سبز شهر تهران

سرانه فضای سبز در شهر تهران  56/5مترمربع برای هر نفر ميباشد.
شکل  2سرانه فضای سبز شهروندان تهراني به تفکيک مناطق 22
گانه شهر تهران در سال  5999را نمايش ميدهد ،بر اساس شکل 2
منطقه  22با  66مترمربع برای هر نفر بيشترين و منطقه  52با 9
مترمربع برای هر نفر کمترين سرانه فضای سبز شهری را داراست.
بهطور متوسط آبياری برای درختان فضای سبز و چمن در تيرماه (ماه
پيک مصرف) به ترتيب  2/6و  5ليتر بر ثانيه در هکتار برآورد شده
است .حجم آبياری تلفيقي فضای سبز متشکل از  85درصد درخت و
 55درصد چمن در ماه پيک مصرف  2/66ليتر بر ثانيه بر هکتار
برآورد ميشود .از طرفي نياز آبي فضای سبز در ماههای آذر ،دی و
بهمن بسيار ناچيز است و در بسياری از نقاط عمالً آبياری انجام
نميشود ،لذا در طول سال بهطور ميانگين حجم آبياری فضای سبز
 2/28ليتر بر ثانيه بر هکتار و حجم آبياری جنگلکاری  2/55ليتر بر
ثانيه بر هکتار فرض گرديده است .سطح فضای سبز شهر تهران
برحسب هکتار و نياز آبي ساالنه کل در جدول  2مساحت فضای
سبز و نياز آبي ساليانه به تفکيک مناطق 22گانه شهری نمايش داده
شده است .جمع کل فضای سبز شهری و جنگلکاریهای مناطق
برابر با  45925/8هکتار است ،لذا کل نياز آبي ساالنه فضای سبز
شهر تهران  585ميليون مترمکعب برآورد ميگردد.

 -2آبخوان دشت تهران :آبخوان اصلي دشت تهران از شمال توسط
دامنه جنوبي تپههای عباسآباد و در امتداد شرقي –غربي از تپههای
لويزان تا رودخانهی کن و از جنوب ،به شمال غربي دشت ورامين و
دامنهی شمالي ارتفاعات کهريزك و از شرق به ارتفاعات شرقي و
رودخانهی سرخهحصار و کوههای بيبي شهربانو محدود ميگردد.
مساحت اين دشت بالغ بر  522کيلومترمربع است که منابع آب
زيرزميني آن توسط بيش از  522حلقه چاه متعلق به شرکت آب و
فاضالب در مناطق  22گانه تهران و البته تعداد نامشخصي چاههای
فاقد مجوز برداشت ميشود (.(Salavitabar et al. 2014
مصرف آب شهری تهران در سال  5999برای جمعيت تحت پوشش
 52ميليون نفر برابر  5272ميليون مترمکعب بوده است .درواقع
شاخص سرانه مصرف آب در اين شهر  292ليتر در روز برای هر نفر
ميباشد که با توجه به وضعيت منابع آب کشور ،اتخاذ تدابيری جهت
مديريت مصرف و کاهش سرانه مصرف آب اين شهر بسيار ضروری
است.

 -3تصفيه و بازيافت نيمهمتمرکز پساب
روشهايي که ميتوان برای جمعآوری و دفع فاضالب مورد استفاده
قرار دارد عمدتاً شامل دو روش کلي جمعآوری و تصفيه متمرکز و
غيرمتمرکز ميباشد.

 -8-8بررسی مديريت فاضالب در شهر تهران

با توجه به اطالعات جمعآوریشده در افق  55 ،5452تصفيهخانه
فاضالب شهری برنامهريزیشده که شامل تصفيهخانههای طرح
جامع فاضالب شهر تهران ( 7عدد) که با تبديل تصفيهخانه شمال
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جدول  -0مشخصات تصفيهخانههای واقع در محدوده شهر تهران )(Mashhadipour et al. 2014

رديف

نام تصفيه-

جمعيت در سال 0400

متوسط پساب ساالنه در افق

خانه

(ميليون نفر)

طرح (ميليون مترمکعب)

تصفيهخانههای طرح جامع فاضالب شهر تهران
926/8
4/48
جنوبي
5
279
9/49
غربي
2
98/4
2/68
جنوب غربي
9
77/7
5/5
مرکزی
4
56/6
2/256
خرگوشدره
5
56/6
2/256
دستواره
6
9
2/599
غرب درياچه
7
9/8
2/259
وردآورد
8
56/7
2/69
شرقي
9
49/7
شهرك غرب 2/54
52
تصفيهخانههای محلي موجود در شهر تهران تحت پوشش شرکت آب و فاضالب
5/2
2/285
دستواره
55
2
2/242
غرب درياچه
52
2/55
2/227
وردآورد
59
5/8
2/29
شرقي
54
5/5
شهرك غرب 2/22
55

نوع فرايند تصفيه

تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه ثانويه
تصفيه ثانويه
تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه ثانويه
تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی
تصفيه اوليه پيشرفته
تصفيه ثانويه
تصفيه ثانويه
تصفيه اوليه پيشرفته

شکل  -8سرانه فضای سبز شهروندان تهرانی به تفکيک مناطق  88گانه شهر تهران در سال ( 63مساحت به مترمربع)
)(statistics.tehran.ir

نيروهای متخصص کمتر ميباشد .اين در حالي است که طوالني
شدن زمان اجرای کل سيستم  ،عدم اجرای تمام سيستم به علت
عدم تخصيص اعتبارات مالي ،عدم رضايت مردم از طوالني شدن
طرحها و همچنين از عدم بهرهبرداری از تأسيسات اجراشده،
مشارکت نکردن مردم به علت عدم رضايت از طرحهای در دست

سيستمهای متمرکز دارای يک شبکه بههمپيوسته در کل اجتماع
ميباشد که نهايتاً توسط يک يا چند خط انتقال به سمت يک
تصفيهخانه هدايت ميشود و پس از تصفيه ،کل پساب به استفاده
خاص ميرسد .تصفيه متمرکز دارای محاسني نظير :کاهش
هزينههای اجرايي ،کاهش هزينههای بهرهبرداری و استفاده از
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بازيافت غيرمتمرکز فاضالب نسبت به جمعآوری و تصفيهی يکجای
فاضالب (انواع فاضالب) دارای مزايايي نظير :کاهش ريسک
مخاطرات بهداشتي و زيستمحيطي به علت حوادث غيرمترقبه ،عدم
نياز به کارکنان با تخصص باال ،پايين بودن هزينه سرمايهگذاری
اوليه به لحاظ کوچک بودن طرحها و مشارکت بيشتر مردم به علت
بهرهبرداری سريع طرح ميباشد .در مقابل اين نوع سيستمهای
تصفيه نيازمند پرسنل بيشتر ميباشند و از طرف ديگر در محيطهای
شهری به دليل فرايندهايي مانند حمل و دفن لجن ممکن است
کانون آلودگي در منطقه گردند ).(Braadbaart, 2006

اجرا و افزايش ريسک مخاطرات بهداشتي و زيستمحيطي به علت
وقوع حوادث غيرمترقبه ازجمله محدوديتهای سيستمهای تصفيه
متمرکز ميباشد ).(Libralato et al. 2012; Oakley et al. 2010
در مقابل سيستمهای غيرمتمرکز دارای يک شبکه ناپيوسته و محلي
است .مزيت عمده آنها کنترل بهتر و مؤثرتر بر عملکرد به دليل
ظرفيت پايين و حجم پايينتر ورودی است؛ از طرف ديگر در يک
منطقه مشخص واقعشده و درنتيجه مديريت سيستم ،هم ميتواند بر
شبکه نظارت داشته باشد و هم بــر فرآيند تصفيه ولي در
تصفيهخانههای متمرکز کنترل فرآيند بسيار مشکل است .در مجموع

جدول  -8مساحت فضای سبز مناطق شهر تهران و نياز آبی ساليانه )(Mashhadipour et al. 2014
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مقايسه با فاضالب توالتها (آب سياه) است ،لذا تفکيک آن جهت
بازيافت امری منطقي خواهد بود ).(Friedler and Hadari, 2006

سيستمهای تصفيه غيرمتمرکز دارای طيف وسيعي از کاربرد بوده
بهطوریکه از تصفيه فاضالب يک خانهی مجزا و يا يک مجتمع
مسکوني گرفته تا تصفيهی فاضالب مؤسسات تجاری و صنعتي را
پوشش ميدهد و در سالهای اخير با نوآوریهای ايجاد شده در
فنّاوریهای بازچرخاني که موجب افزايش کيفيت و کارايي آن شده؛
بسيار مورد استقبال قرارگرفته است ).(Friedler et al. 2005

در شهر تهران با توجه به حجم باالی پسابهای شهری و نيز امکان
بازچرخاني آب ،تخليه آنها به سيستم فاضالب تهران و انتقال به
جنوب تهران عمالً افزايش بار تصفيهخانه را به همراه خواهد داشت و
هزينه اضافي انتقال را موجب خواهد شد .اين در حالي است که برای
اين پساب ميتوان کاربریهای شهری بسياری را در نظر گرفت و با
تعبيه يک سيستم تصفيه ساده محلي آب خاکستری توليدی را
مورداستفاده مجدد قرارداد .در ادامه به برخي از پسابهای شهری که
قابليت تصفيه و بازگرداني در محل را دارند اشاره گرديده است.

در رويکرد بازيافت محلي و نيمهمتمرکز اغلب تفکيک فاضالب به دو
دسته آب سياه و آب خاکستری مورد توجه قرار ميگيرد .آب
خاکستری معموالً به فاضالب توليدی از روشويي ،حمام ،ماشين
لباسشويي و آشپزخانهها اطالق ميگردد که در مبدأ از فاضالب
دستشويي و توالت تفکيک شده باشد؛ هرچند در بعضي از مطالعات
پساب توليدی آشپزخانهها بهواسطه بار آلي باال در دستهبندی آب
خاکستری قرار نگرفته است ) .(Al-Jayyousi, 2003آب خاکستری
بر اساس نوع استفاده در کشورهای گوناگون  %92تا  %82فاضالب
توليدی را شامل ميشود .امروزه به واسطه بار ميکروبي پايين آب
خاکستری ،تصفيه و بازيافت آن در جهان مخصوصاً در کشورهايي
که با بحران آبي روبهرو ميباشند ،مورد توجه جدی قرارگرفته
است) .(Boyjoo et al. 2013بازيافت آب خاکستری عالوه بر ايجاد
يک منبع جايگزين برای مصارفي نظير فالشتانکها و آبياری
موجب کاهش بار ورودی به تصفيهخانههای فاضالب و کاهش
هزينههای انتقال ميگردد .ويژگيهای کيفي و کمي آب خاکستری
کامالً وابسته به پارامترهای متعددی نظير سبک زندگي ،رفتارهای
فرهنگي-اجتماعي ،الگوی مصرف آب و منبع توليد آن (روشويي،
حمام ،آشپزخانه و )...ميباشد ).(Ghaitidak and Yadav, 2013
درهرصورت معموالً آب خاکستری دارای بار آلودگي کمتری در

 -0-3استخرهای شنا

استخرهای شنا بسته به حجم ،ظرفيت ،نحوهی تعويض آب ،نوع
کاربری (اعم از استخر عمومي ،استخر کودکان ،استخرهای شنای
تفريحي ،استخر معلوالن ،سرپوشيده يا روباز بودن و )...دبي فاضالب
توليدی متفاوتي دارند .حجم آب مصرفي استخرها ميتواند از کمتر از
 52222مترمکعب تا بيش از  42222مترمکعب در سال متغير باشد.
فاضالب توليدی استخرها از بخشهای مختلفي ناشي ميشوند.
شکل  9بيانگر سهم آب مصرفي در هر يک از اين بخشها ميباشد.
درحدود  %75از آب مصرفي استخرها (جبراني سرريز ،امکانات جانبي
و دوشها) از طريق فاضالب دفع ميشود .در شهر تهران بيش از
 562استخر عمومي و تعداد زيادی استخر با مالکيت خصوصي وجود
دارد ،که جمعاً حجمي بيش از  522،222مترمکعب را به خود
اختصاص ميدهند .مصرف ساليانه آب اين استخرها شش ميليون
مترمکعب برآورد ميشود ).(Izadpanah and Sarrafzadeh, 2014

شکل  -3سهم تفکيکی مصرف آب در بخشهای مختلف استخرهای شنا )(Izadpanah and Sarrafzadeh, 2014
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آن برخي از ميکروارگانيسمهای فوق ممکن است مقاومت دارويي
خود را به ساير عوامل بيماریزا منتقل کنند به همين دليل در صورت
شيوع عوامل عفوني در جامعه ،درمان نيز مشکل خواهد بود .ميزان
سرانه مصرف آب در مراکز آموزشي درماني و بيمارستان در گستره
 422تا  5222ليتر در روز به ازای هر تخت گزارششده است .ميزان
سرانه توليد فاضالب در بيمارستانهای ايران  745ليتر در روز به
ازای هر تخت تعيينشده است .شکل  4سهم تفکيکي مصرف آب در
بيمارستانها را نشان ميدهد که بيان ميدارد حجم قابلتوجهي از
فاضالب توليدی (نظير فاضالب حمامها و ماشين لباسشوييها)
قابليت قرارگيری در آبهای خاکستری را دارا هستند .طي بررسي
که توسط مجلسي و همکاران در سال  5987بر روی نحوه تخليه
فاضالب  72بيمارستان در شهر تهران و يزد صورت گرفت ،نشان
داده شد که  99بيمارستان از چاه جذبي استفاده ميکنند22 ،
بيمارستان به شبکه فاضالب شهری متصل ميباشند 59 ،بيمارستان
پساب خود را برای آبياری فضای سبز و  2بيمارستان جهت کشاورزی
به کار ميبرند ).(Majlesi Nasr and Yazdanbakhsh 2008

 -8-3کارواشها

کارواشها از موادی مانند شامپو و پودرهای شوينده استفاده ميکنند
که اين مواد (دترجنتها) به دليل ايجاد تغيير در کيفيت شيميايي
آب باعث آلودگي آن ميشوند .بهطورکلي پساب خروجي کارواشها
شامل ناخالصيهايي ازجمله شن و ماسه ،گريس ،روغن آزاد،
امولسيون آب و روغن ،کربن ،آسفالت ،نمک ،سورفکتانت ،انواع
واکس ،فلزات سنگين ،مواد آلي و آاليندههای ديگر ميباشد ،که در
کنار ساير فاضالبها به شبکهی فاضالب شهری و يا چاههای جاذب
تخليه شده و حيات آبزيان را به مخاطره انداخته و نيز برای
تصفيهخانههای فاضالب مشکالتي ايجاد ميکند .تخليه پساب به
چاه جاذب به دليل وجود مواد نفتي و سورفکتانتها عالوه بر آلودگي
خاك نفوذپذيری خاك را نيز دستخوش تغيير ميکند .بنابراين تصفيه
پسابهای کارواشها به دليل جلوگيری از آلودگي محيطزيست،
جلوگيری از تخريب منابع آبهای سطحي و زيرزميني و بهبود
عملکرد تصفيهخانههای فاضالب شهری از اهميت ويژهای برخوردار
است .در سطح شهر تهران بيش از  922واحد کارواش بهطور رسمي
و نيمهرسمي فعاليت مينمايند ،که اگر بهطور متوسط در هر کارواش
روزانه  52مترمکعب فاضالب توليد گردد ،ساليانه حجمي بيش از
 502220222مترمکعب فاضالب توليد ميگردد که در صورت عدم
مديريت و تخليه به منابع سطحي و زيرزميني اثرات زيستمحيطي
جبرانناپذيری را در پي خواهد داشت .اين حجم از پساب توليدی در
صورت تصفيه ،ميتواند برای استفاده مجدد در کارواش يا آبياری
فضای سبز اطراف محل مورد کاربرد قرار بگيرد.

 -4-3هتلها

در هتلها بخش قابلتوجهي از فاضالب توليدی مربوط به
آب مصرفي در حمام ،روشوييها و ماشين لباسشوييها ميباشد،
که دارای بار آلودگي کمي ميباشد و ميتوانند در دسته
آبهای خاکستری قرار گيرند .شکل  5سهم تفکيکي مصرف
آب در هتلها را نشان ميدهد .آب مصرفي در هتلها  222ليتر
تــا  622ليتـــر به ازای هر اتاق در روز تخمين زده ميشود
) ،(O’Neill, and RICE Group, 2002همچنين در برخي از
هتلها مصرف آب به ازای هر روز اقامت مسافر  582تا  825ليتر
برآورد ميشود ) .(Peters, 2014در ساليان اخير هتلهای مختلفي
در جهان نظير هتلهای زنجيرهای  ،Premier Innهتلهای کيپ
تاون ،هتل هيلتون در ترکيه و هتل فرودگاه بينالمللي ابوظبي اقدام
به تصفيه و بازيافت پساب توليدی خود نمودهاند .در شهر تهران بيش
از  522هتل وجود دارد ،که پساب توليدی آنها پس از تصفيه
ميتواند در فالشتانک توالتها ،ماشين لباسشوييها يا آبياری
فضای سبز هتل مورد کاربرد قرار بگيرد.

 -3-3بيمارستانها

با توجه به نوع مصارف آب در بيمارستان ميزان آلودگي و عوامل
خطرناك بيشتری نسبت به مصارف خانگي در فاضالب توليد
ميشود .مهمترين آاليندههای فاضالب بيمارستاني شامل ويروسها
و باکتریهای بيماریزا ،مولکولهای ناشي از مواد دارويي متابوليزه
نشده و استفادهنشده ،انواع گندزداها ،شويندهها ،داروهای بيهوش
کننده ،عناصر راديواکتيو ،مواد حاجب اشعه ايکس و ديگر ترکيبات
شيميايي مقاوم و خطرناك هستند .مهمترين موضوع نگرانکننده در
ارتباط با فاضالبهای بيمارستاني که دارای عوامل بيماریزای
رودهای ،باکتریها ،ويروسها و عوامل انگلي هستند ،آن است که
اين پاتوژنها بهراحتي از طريق آب منتقل ميگردد .موضوع ديگری
که مطرح است آن است که برخي از عوامل بيماریزای موجود در
فاضالبهای بيمارستاني مقاومت دارويي بااليي دارند ،به همين دليل
بهعنوان يک تهديد جدی بر روی سالمت جامعه ميباشند .عالوه بر

 -0-3مساجد

در مساجد بخش اعظم فاضالب توليدی مربوط به آب وضوخانهها
ميباشد ،که دارای بار آلودگي کمي ميباشد و در دسته آبهای
خاکستری قرار ميگيرد .شکل  6سهم تفکيکي مصرف آب در
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ماسهای با ظرفيت نرخ سرريز  99متر در روز طراحي گرديد .همچنين
طي مطالعهای که در مساجد کشور عمان صورت پذيرفت نشان داده
شد کيفيت پساب توليدی از وضوخانهها بدون تصفيه بهجز دو
پارامتر  BODو استاندارد ميکروبي تأمينکننده استانداردهای موجود
است ) .(Prathapar et al., 2006در اين مطالعه فيلتر ماسهای و
کربني به همراه کلرزني جهت تصفيه پساب موجود طراحي گرديد .در
شهر تهران بيش از  2222مسجد وجود دارد ،که اگر بهطور متوسط
در هر مسجد روزانه  222ليتر آب در وضوخانهها مصرف گردد،
ساليانه حجمي بالغ بر  552222مترمکعب خواهد بود ،که ميتواند
جهت آبشويه توالتها يا آبياری فضای سبز اطراف مسجد مورد
کاربرد قرار بگيرد.

مساجد را نشان ميدهد ،که  %82آب مصرفي مربوطه به آب
وضوخانهها ميباشد .بر اساس مطالعات موجود آب خاکستری توليدی
در مساجد کوچک معموالً کمتر از روزانه  2مترمکعب ميباشد؛ لذا
نياز به روش تصفيهای که مقرون بهصرفه باشد احساس ميگردد .در
ساليان اخير مطالعات مختلفي در کشورهايي نظير عربستان،
مصر ،اندونزی ،مالزی ،اردن ،يمن و افغانستان جهت بازيافت
پســـاب وضوخانهها صورت پذيرفته اســـت ;(Zaied, 2016
;Mohamed et al. 2016; Al-Mughalles et al. 2012
) .Al-Wabel 2011در مطالعهای که بر روی مسجد جامع دانشگاه

مالزی صورت پذيرفت؛ فاضالب توليدی در وضوخانهها دارای
بار آلودگي بسيار کمي بود ،بهگونهای که  CODپساب توليدی
 95 mg/lو مواد جامع محلول  25 mg/lمشاهده گرديد
) .(Mamun et al., 2014براين اساس جهت بازيابي آن فيلتراسيون
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دوشها
%3

نظافت

توالتها

%5

%6

آبیاری
%2

آبنماها
%4
وضوخانه
%80

شکل  -0سهم تفکيکی مصرف آب در مساجد

شهر تهران انجام دادند ،کل فاضالب توليدی در اين صنايع ساالنه
 6849222مترمکعب برآورد گرديد ،از طرفي عليرغم انجام
فرايندهای تصفيه در بسياری از صنايع منطقه  25شهر تهران برخي
از پارامترهای پساب خروجي مانند  BODتأمينکننده استانداردهای
مربوطه نيست ).(Rahmani and Gholami, 2013

 -0-3صنايع کوچک

صنايع کوچک بسياری در سطح شهر و حاشيه شهر تهران وجود
دارد .برخي از اين صنايع از يکطرف دارای مصارف آب قابلتوجه
بوده و از طرف ديگر در صورت عدم نظارت کافي پتانسيل بااليي
جهت آلوده نمودن آبهای سطحي و زيرزميني شهر تهران دارند .از
جمله اين صنايع ميتوان به صنايع چوب و سلولز ،کاغذسازی ،غذايي
و دارويي ،پالستيک و شيميايي ،آرايشي و بهداشتي ،نساجي ،کاني
فلزی ،کاني غيرفلزی ،ماشينسازی و تجهيزات و الکترونيک اشاره
داشت .طي مطالعهای که فرزاد کيا بر روی کميت و کيفيت فاضالب
صنايع غرب تهران انجام دادند ،ميزان توليدی فاضالب اين صنايع
 9422مترمکعب در روز برآورد گرديد .همچنين بر اساس نتايج اين
مطالعه صنايع کاغذسازی ،پالستيک شيميايي و غذايي و دارويي در
گروه صنايع با آاليندگي باال ،صنايع چوب و سلولز ،نساجي ،آرايشي و
بهداشتي و ماشينسازی و تجهيزات در گروه صنايع با آاليندگي
متوسط و صنايع کاني فلزی ،الکترونيک و کاني غيرفلزی در زمره
صنايع با آاليندگي ضعيف قرار گرفتند .همچنين نتايج اين تحقيق
نشان داد تنها  %59از صنايع مستقر در اين منطقه پساب تصفيه شده
خود را مورد استفاده مجدد قرار ميدهند .رويکرد مناسب در مورد
صنايع با آاليندگي ضعيف تصفيه و استفاده مجدد ميباشد،
درصورتيکه در مورد صنايع با آاليندگي متوسط و باال توجه به
اقدامات فرايندی نظير جداسازی فاضالبهای قوی از جريان کلي
فاضالب و همچنين توجه به بازيافت مواد باارزش ضرورت بيشتری
خواهد داشت ) .(Farzadkia, 2013همچنين طي بررسي که
رحماني و غالمي بر روی کيفيت و کميت فاضالب صنايع نساجي در

 -4چالشها و اثرات بازيافت پساب در شهر تهران
بايد توجه نمود که پسابها با توجه به ويژگيهای خاصي که دارند،
عليرغم مزايا و فوايد انکارناپذير ،دارای محدوديتها ،مشکالت و
خطراتي نيز در شهر تهران ميباشند ،که پيش از بهکارگيری آنها
بايد مورد بررسي قرار بگيرد .در اين قسمت سعي گرديده با استفاده از
مطالعات قبلي چالشها و فرصتهای بازيافت آب جهت کاربردهای
مختلف شهری از منظرهای گوناگون فني ،اقتصادی ،اجتماعي و
زيستمحيطي نگريسته شود.
 -0-4جنبههای فنی بازيافت پساب

انتخاب فناوریهای تصفيه فاضالب مناسب که امکان توسعه پايدار
را فراهم سازند ،يک چالش اساسي برای سياست سازان محلي،
منطقهای و ملي محسوب ميشود .در کشورهای درحالتوسعه وجود
يک ابزار حمايتي تصميمگيری برای انتخاب فناوری تصفيه فاضالب
شديداً موردنياز است .چراکه خصوصاً در زمان حاضر يک چنين
ابزاری که برای استفاده در بطن يک اقتصاد در حال رشد مناسب
باشد ،وجود ندارد .در دهه-های اخير فنّاوریهای فراواني درزمينه
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مصرفکنندگاني که در امتداد خطوط انتقال و توزيع پساب قرار دارند
نيـــز ازنظر اقتصادی در اولويــت تخصيص قرار خواهند داشت
) .(Yosefi and Mahdyan, 2014اهميت اين مسأله تا حدی است
که ميتواند بازيافت نيمهمتمرکز و محلي پساب در شهر تهران را
منطقي نمايد.

فاضالب رشد و بهبود يافتهاند .فرآيندهای تصفيه مختلفي از قبيل
هوازی و بيهوازی ،شديداً مکانيزه شده تا فرآيندهای ساده ،فيلترهای
چکنده و برجهای زيستي ،راکتورهای  ،UASBتماس دهندههای
بيولوژيکي دوار ( ،)RBCالگونهای هوادهي ،راکتورهای ناپيوسته
متوالي ( )SBRوجود دارد .عالوه بر اينها از سيستمهای تصفيه
فاضالب طبيعي ( )NTSاز قبيل برکههای تثبيت و تاالبهای
مصنوعي نيز به صورت موفقيتآميزی جهت تصفيه استفاده شده
است.

 -3-4جنبه زيستمحيطی بازيافت پساب

اثرات استفاده از پسابها بر روی محيطزيست کامالً وابسته به نوع
پساب و مورداستفاده آن يکسان نخواهد بود .بهعنوان نمونه در برخي
از موارد استفاده از پسابها در بخش کشاورزی ميتواند چرخه مواد
در طبيعت را کامل نمايد ،نياز به استفاده از کودهای شيميايي را
کاهش دهد و مناطق پاييندست را از قرارگيری در معرض
پسابهای آلوده (که براثر رهاسازی آنها در آبهای سطحي ممکن
است اتفاق بيفتد) محافظت نمايد .درواقع ازآنجاکه بخش اعظمي از
فاضالب حاوی مواد آلي تجزيهپذير با منشأ حيواني يا انساني
ميباشد ،در صورت آبياری با اين آب ،خاك بهمثابه يک فيلتر عمل
مينمايد و مواد آلي پساب را جذب نمايد و باعث بهبود خواص خاك
برای رشد گردد  .بهطور مثال در مطالعهای که توسط قنبری و
همکاران 5985صورت گرفت ،نشان داده شد که آبياری خاك با
فاضالب در مقايسه با نمونه شاهد موجب افزايش مواد آلي خاك
ميگردد ) ،(Qanbari et al., 2016اين در حالي است که مطالعه
صــورت گرفته توسط ابوالحسني زرجوع و همکاران 5999
نشاندهنـــده اثر تخريبي آبياری با پساب بر مواد آلي خاك ميباشد
) .(Abolhasani et al., 2014همچنين بسياری از مطالعات اخير
بيانگر افزايش معنيدار مواد مغذی در خاك در اثر آبياری با پساب
تصفيهشده ميباشد .عناصر غذايي نظير فسفر ،نيتروژن و پتاسيم جز
عوامل اصالحي خاك ميباشند ،که موجب بهبود وضعيت
حاصلخيزی خاك ميگردد .اين افزايش منجر به دسترسي بهتر
گياهان به عناصر مغذی ماکرو و ميکرو ميگردد و غالباً رشد بهتر
گياه را به همراه خواهد داشت .استفاده از پساب تصفيهشده در آبياری
عالوه بر کاهش بار آلودگي منابع آبي سطحي و زيرزميني ،ميتواند
کاهش هزينه مصرف کود شيميايي را هم به همراه داشته باشد

چالشي که درزمينه مديريت فاضالب وجود دارد ،انتخاب بهترين
فنّاوری موجود برای هدف خاص تصفيه فاضالب در يک مکان
مشخص است .فاکتورهای زيادی از قبيل هزينههای سرمايهگذاری،
هزينههای عملياتي و نگهداری و مسئله مربوط به زمين مورد نياز در
فرآيند تصميمگيری دخالت دارند ).(Li et al. 2009
 -8-4جنبه اقتصادی بازيافت پساب

يکي از مهمترين پارامترها در اولويتبندی مصارف پساب ،جوانب
اقتصادی و يا مقدار سود و هزينهای است که گزينههای مختلف در
بر خواهد داشت .همانند هر طرح اقتصادی ديگر ،در هنگام پيشنهاد
يک طرح جديد بازيافت پساب ،آن طرح بايد ازنظر اقتصادی در
مقايسه با گزينههای ديگر ،مقرون بهصرفهتر باشد .در آناليز اقتصادی
طرحهای کاربرد پسابهای بازيافتي ،هزينههايي که ممکن است به
ديگر بخشها (مانند بخشهای بهداشتي ،زيستمحيطي) تحميل
گردد ،نيز بايد در محاسبات منظور گردد که اين کار بعضاً کاری
مشکل و وقتگير خواهد بود .استفاده از سيستمهای تصميمگيری
چندمنظوره در تحليلهای اقتصادی پروژههای تخصيص پساب
ميتواند بسيار مفيد باشد .مورد مهم ديگری که در تحليلهای
اقتصادی بايد مشخص گردد منابع تأمين هزينههای طرح است،
همچنين مقادير سود حاصله از فروش پساب به مصارف مختلف و يا
ميزان افزايش سود ناشي از رشد فروش محصوالت توليدی با پساب
در هر بخش ،نيز بايد در اين آناليزها دخالت داده شود.
يکي از عمدهترين بخشهای هزينههای مصارف پساب ،هزينههای
مربوط به انتقال پساب به محل مصرف ميباشد .اهميت اين هزينه
بهاندازهای است که حتي گاهي جانمايي طرحهای تصفيه پساب با
توجه به حداقل فاصله از محل مصرفکنندگان تعيين ميشود .برای
تصفيهخانهها مصرفکنندگان بزرگ که در نزديکي آنها قرار دارند،
ايدهآلترين مصرفکنندگان ازنظر اقتصادی خواهند بود .همچنين

;(Rajabi, et al. 2012; Badalianse et al., 2014
) .Zeinal, 2015يکي از راهکارها جهت حفظ مشخصات خاك در

درازمدت بهتر است برای آبياری از مخلوط پساب و آب چاه برای
دستيابي به اثربخشي مطلوب استفاده کرد؛ اين نوع آبياری
(آبياری نوبتي) از شورشدن خاك نيز جلوگيری مينمايد
).(Qanbari et al., 2016
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پســابهای بـــازيـــافتي ميتـــواننــــد ايفــــا نماينــــد

 -4-4جنبه اجتماعی و فرهنگی بازيافت پساب

).(Golshiri and Moghaddam, 2015

يکي از عوامل مهم اجتماعي در طرحهای استفاده از پسابهای
بازيافتي ،رويکرد اجتماعي نسبت به آبهای بازيافتي و ميزان اقبال و
پذيرش عمومي در استفاده از آنها است .بدون اين اقبال عمومي،
طرحهای بازيافت پسابها حتي اگر ازنظر فني و بهداشتي در بهترين
شرايط نيز طراحي و اجرا شوند ،ممکن است با شکست مواجه گردند.
پذيرش عمومي آب بازيافتي هماکنون مهمترين عامل موفقيت برای
هر پروژه بازيافت آب خواهد بود .در واقع پروژههای بازيافت آب
معموالً نيازمند همکاری مشترك مهندسان و جامعه شناسان ميباشد،
تا در حين بررسي پارامترهای فني و تکنيکي؛ جنبههای اجتماعي و
احتماالً موانع فرهنگي اجرای پروژه نيز مورد واکاوی قرارگرفته و
راهحلهای پيشنهادی ارائه گردد .هارتلي با بررسي موانع فرهنگي و
اجتماعي موجود بازيافت آب ،پنج راهبرد مهم را برای افزايش اعتماد
و مشارکت عمومي پيشنهاد داد )5 :مديريت اطالعات برای ذينفعان،
 )2حفظ انگيزههای فردی و اظهار تعهدات سازماني )9 ،ارتقای
ارتباطات و گفتگــوهای عمومي )4 ،تضمين فرايند و خروجي
منصفانه و مناسب در تصميمسازيها )5 ،ايجاد و حفظ اعتماد

 -0نتيجهگيری
شهر تهران با داشتن ويژگيها و پتانسيلهای فراوان ،دارای رشد
روزافزون در بخشهای مختلف توسعه است ،که اين رشد و توسعه
افزايش نيازهای آبي را سبب گرديده است .از سوی ديگر با توجه به
محدوديت منابع آب سطحي و زيرزميني ،برای تأمين آب موردنياز
عالوه بر اتخاذ تمهيدات مناسب جهت استحصال منابع آب سطحي و
زيرزميني ،ظرفيتسازی منابع آب جديد بهشدت موردنياز و ملموس
است .در اين ميان يکي از منابع آب نامتعارف ،پساب توليدی در
سطح شهر تهران ميباشد.
طبق برنامهريزیهای صورت گرفته در افق  ،5452مجموع پساب
تصفيهخانههای شهر تهران  852/55ميليون مترمکعب در سال
پيشبيني ميشود که ميبايست برای مصرف اين حجم آب در
بخشهای کشاورزی ،صنعت ،فضای سبز ،تغذيه آبخوان و ...تدبيری
انديشيده شود .اين در حالي است که نياز ساالنه آبي فعلي آبياری
فضای سبز و جنگلهای شهر تهران  585ميليون مترمکعب برآورد
ميگردد .بر اين اساس برنامهريزی جهت تأمين کامل آب مورد نياز
آبياری فضای سبز و جنگلهای شهر تهران از بازيافت پساب شهری
طي سالهای آتي و احداث تصفيهخانهها قابلدسترس خواهد بود.
لکن با توجه به گستردگي فضای سبز شهر در کل مناطق شهری از
طرفي و هزينههای باالی احداث شبکههای انتقال طوالني و بعضاً
با هدر رفت باال توجه به بازيافت محلي پساب ميتواند اين هزينهها
را به مقدار زيادی کاهش دهد .حجم باالی پسابهای شهری و نيز
امکان بازچرخاني آب ،تخليه آنها به سيستم فاضالب تهران و انتقال
به جنوب تهران عمالً افزايش بار تصفيهخانه را به همراه خواهد
داشت و هزينه اضافي انتقال را موجب خواهد شد .در مقابل بازيافت
در محل امکان جداسازی آب خاکستری از آبسياه را تسهيل
مينمايد ،آب خاکستری دارای بار آلودگي کمتری نسبت به آبسياه
است؛ لذا هزينه تصفيه کمتری خواهد داشت .با استفاده از اين
رويکرد ميتوان هزينههای محتمل ناشي از انتقال پساب به
تصفيهخانه و انتقال دوباره آب بازيافتي از تصفيهخانه به کاربریهای
شهری را حذف نمود .اين امر نيازمند تغيير الگوهای جاری معماری و
تعامل با سازمان نظام مهندسي است.

).(Hatley, 2006

باورهای فرهنگي در نقاط مختلف دنيا و حتي در مناطق مختلف يک
کشور با يکديگر متفاوت است .بنابراين طرحها و روندهای اجرا شده
در يک مکان را نميتوان به راحتي در مناطق ديگر مورد استفاده قرار
داد .طي ساليان اخير مطالعاتي پيرامون جنبه فرهنگي و اجتماعي
بازيافت پساب در کشور ايران صورت گرفتهاست .اين مطالعات نشان
ميدهند دغدغههای مذهبي ،روانشناختي و جامعهشناختي پيرامون
استفاده از پسابهای بازيافتي در بيشتر مواقع ناشي از عدم آگاهيهای
فني و کمبود اعتماد به فرايندهای تصميمگيری موجود ميباشد.
براين اساس معموالً در کشور ايران نسبت به پروژههای بازچرخاني
آب ،نگرش صحيح و مثبتي وجود ندارد ،هرچند استفاده از فاضالب
تصفيه شده در گزينههايي که در تماس کمتری با انسان باشد،
مقبوليت بيشتری دارد .مجريان طرحهای بازيافت آب بايد عالوه بر
توجه به وجوه فني به جنبههای اجتماعي-فرهنگي جوامع محلي نيز
توجه ويژهای داشته باشند و دغدغهها و مالحظات آنها را در نظر
بگيرند و با شفافسازیهای فني و ارائه اطالعات جامع ،موجبات
افــزايش مشارکت عمومي را در اين پروژهها فراهــم آورند
(Salehi and Talebi 2014; Masoodian and Davoodnejad,
) .2014سازمانهای غيردولتي و انجمنهای علمي و دوستدار

محيطزيست نقش مهمي را در توسعه پذيرش عمومي استفاده از

بازيافت پساب عالوه بر ارتقای کيفيت منابع آب موجب کاهش فشار
بر منابع آبي ميگردد ،لکن دغدغههای بهداشتي و محيطزيستي
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ارديبهشت ماه سال  5995در شهر سنندج برگزار شد .همچنين
نويسندگان بر خود الزم ميدانند از حمايت دانشگاه تهران در قالب
طرح شماره  8524956/5/29قدرداني نمايند.

پيرامون آن وجود دارد .بيشتر طرحهای بازيافت پساب در کشور
معطوف به آبياری در کشاورزی بوده است ،که ارتباط مستقيمي با
سالمت انسان دارد .هرچند بيشتر مطالعات بيانگر افزايش عملکرد
گياهان آبياری شده با پساب ميباشد ،لکن وجود فلزات سنگين و
کلي فرمهای مدفوعي در پسابهای موجود استفاده از آنها در
طوالنيمدت در کاربردهای مرتبط با انسان را (مانند کشاورزی) با
سؤال روبهرو مينمايد .اين در حالي است که ارتقای فرايندهای
تصفيه موجود عمالً استفاده از آب بازيافتي را در کشاورزی
غيراقتصادی مينمايد .ازاينرو توجه به کاربردهای ديگر پساب
بازيافتي مانند فضای سبز شهری با دسترسي محدود انسان ميتواند
يکي از رويکردهای مديريت شهری تهران باشد.
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