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Designing and promoting innovative methods with up-todate and localized technical solutions can be helpful in
efficient management of the wastewater treatment industry
and achievement of sustainable development. Despite this,
prevailing laws and policies are sometimes ineffective or do
not support the desired results. Therefore, the preparation of
an upstream strategic document by taking into account the
opportunities and challenges, particularly in the field of
wastewater treatment technology development, can identify
gaps and take measures to resolve them in order to refer the
necessary measures to the relevant agencies. In this research,
in addition to the future studies on the development of
wastewater treatment technologies, vision and quantitative
indicators for the next twenty years were determined.
Accordingly, the opinions of 58 managers of the country's
water and wastewater department, industry experts and
university professors were used through the meetings of the
technical and steering committee. The basis for formulating
the actions and policies required in this research is the
Technological Innovation System (TIS) based on
components for the development, dissemination and
exploitation of technology. In this research, while
enumerating the challenges of the development of
wastewater technology in the country, the relevant policies
have been explained.
Keywords:
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راهبردها و سیاستهای توسعه فناوریهای

development,

Wastewater

طراحي و ترویج روشهاي نوین و برخوردار از راهکارهاي علمي و
 بهروز و بومي شده ميتواند در مدیریت کارآمد صنعت تصفيه،فناورانه
 در این راستا.فاضالب و نيز دستيابي به توسعه پایدار مؤثر واقع شود
 بعضاً کارایي الزم را نداشته و یا منتهي به،قوانين و سياستهاي کنوني
، از اینرو تهيه یک سند راهبردي باالدستي.نتایج مطلوب نشده است
 با درنظر،بهویژه در حوزه تخصصي توسعه فناوريهاي تصفيه فاضالب
گرفتن کليه فرصتها و چالشهاي موجود ميتواند خألها را شناسایي
 ترتيبي اتخاذ نماید تا اقدامات،نموده و براي مرتفع نمودن آنها
 در این تحقيق ضمن.الزماالجرا به دستگاههاي ذیربط ارجاع شود
آیندهپژوهي در خصوص توسعه فناوريهاي تصفيه فاضالب به
 سال آینده با استفاده20 چشماندازپردازي و تعيين شاخصهاي کمي تا
 خبرگان صنعت، نفر از مدیران بخش آب و فاضالب کشور58 از نظرات
 مبناي.و اساتيد دانشگاه ذیل جلسات کميته فني و راهبري پرداخته شد
 نظام نوآوري،تدوین اقدامات و سياستهاي موردنياز در این پژوهش
 انتشار و بهرهبرداري از،فنآورانه مبتني بر مولفههایي براي توسعه
 در این تحقيق ضمن احصاي چالشهاي توسعه.فنآوري بوده است
فناوري فاضالب در کشور به تبيين سياستهاي مربوطه پرداخته شده
.است
 سند راهبردي، تصفيه فاضالب، توسعه فناوري:کلمات کلیدی
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جمعآوريشده حدود  5/7ميليون مترمکعب در شبانهروز بوده که
با شبکهاي بهطول  64هزار کيلومتر جمعآوري شده و درحدود
 5/3ميليون مترمکعب از آن تصفيه ميشود (شرکت مهندسي آب
و فاضالب کشور.)۱398 ،
در روستاهاي کشور نيز تا پایان سال  ۱398و براساس آمار
مذکور حدود  ۱00هزار نفر تحت پوشش شبکه جمعآوري
فاضالب هستند که به حدود  22هزار مشترک اختصاص داشته و
کمتر از  0/5درصد جمعيت را پوشش ميدهد .همچنين تعداد
تصفيهخانههاي روستایي  37عدد با ظرفيت بهرهبرداري حدود ۱۱
هزار مترمکعب در روز بوده و طول شبکه جمعآوري فاضالب
 ۱۱25کيلومتر است (شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور،
.)۱398
با عنایت به دامنه گسترده تصفيه فاضالب در کشور و
همچنين آینده آن؛ توسعه فنآوريهاي مربوطه با درنظر داشتن
تنوع اقليمي و همچنين شرایط و زیرساختهاي موجود در هر
منطقه مانند پتانسيلها و محدودیتهاي فني ،اقتصادي و
محيطزیستي به برنامهاي مدون و راهبردي نياز دارد .با توجه به
اهميت موضوع و همچنين بهمنظور پيادهسازي اسناد باالدستي
همچون نقشه جامع علمي کشور و برنامههاي راهبردي وزارت
نيرو در حوزه آب و فاضالب در چشمانداز  ،۱404تحقيق حاضر
در خصوص تدوین نقشه راه فناوريهاي نوین تصفيه فاضالب
تعریف شد .در این تحقيق ضمن آیندهپژوهي در این زمينه و
تبيين چشمانداز و اهداف و شاخصهاي دستيابي به آنها و
همچنين تبيين چالشهاي و سياستهاي حوزه ،نقشه راه توسعه
فناوريهاي تصفيه فاضالب ترسيم شده است .با توجه به
گستردگي نتایج سند راهبردي و نقشه راه و افزایش اثربخشي آن،
در کليه مراحل تحقيق حاضر از نقطهنظرات مدیران و کارشناسان
شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و منتخبي از شرکتهاي
تابعه ،شرکتهاي مهندسين مشاور در حوزه صنعت تصفيه
فاضالب و اساتيد دانشگاهها و خبرگان در قالب برگزاري مصاحبه
و جلسات کميتههاي فني ،کميته راهبري و کميته تلفيق
بهرهگيري و استفاده شده است.

 -1مقدمه
تصفيه فاضالب و توسعه پایدار از همبستگي باالیي برخوردار
هستند و همين امر موجب شده است که براي حفظ سالمت
اکوسيستمها و انسان بسيار مهم تلقي شوند .لذا در سطح جهاني
«دسترسي به آب تميز و بهداشت عمومي براي همه» بهعنوان
یکي از اهداف توسعه پایدار بيان ميشود و صرفنظر از همه تالش
هاي قابلتوجه سازمان ملل ،تقریبا  %32از جمعيت جهاني از
امکانات تصفيه فاضالب برخوردار نيستند .دليل این محدودیت در
کشورهاي در حال توسعه و پيشرفته متفاوت است .در کشورهاي
در حال توسعه کمبود افراد متخصص و هزینه زیاد ،مهمترین
چالش براي نصب و بهرهبرداري از فنآوريهاي تصفيه فاضالب
بهشمار ميرود در حاليکه کشورهاي پيشرفته بهواسطه رعایت
دقيق مقررات محيطزیستي نيازمند فناوريهاي نوین تصفيه
فاضالب هستند (.)Ullah et al., 2020
کشور ایران در منطقه نيمهخشک دنيا قرارگرفته است و
کاهش سرانه آب تجدیدپذیر و ذخيره آبهاي زیرزميني کشور از
یکسو و توسعه شهرنشيني ،صنعت و کشاورزي از سوي دیگر،
تأمين آب موردنياز در کشور را دچار مشکالت جدي نموده است.
همچنين با توجه به افزایش پسابهاي صنعتي ،شهري و
کشاورزي و آلودهشدن منابع آب ،نياز به برنامهریزي در این بخش
را حساستر مينماید .از آنجایيکه امکان افزایش منابع آب
تجدیدشونده با توجه به شرایط موجود تقریباً امري غيرممکن
است ،تأمين نيازهاي آبي از طریق منابع آب غيرمتعارف و
مخصوصاً تصفيه فاضالب و استفاده مجدد از پساب توليدي
بهعنوان یک منبع پایدار در این خصوص خواهد بود.
امروزه با گذشت زمان ،کشورهاي مختلف با توجه به امکانات
و محدودیتهاي خود ،روشهاي مختلف و متنوعي را براي تصفيه
فاضالب و با رویکرد افزایش کارایي و بهرهوري و کاهش هزینهها
اجرایي نمودهاند .در این روشها ،تجهيزات و ابزارهاي جدید و
پيشرفته نيز نقش مهمي را در تحول این حوزه به دنبال داشتهاند.
در کشور ایران ،پس از تصویب و ابالغ قانون تشکيل شرکتهاي
آب و فاضالب در دي ماه  ،۱369توجه جدي و اهتمام ویژهاي به
موضوع جمعآوري و تصفيه فاضالب شده است .مطابق آمار و
اطالعات شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور در پایان سال
 52/4 ،۱398درصد از جمعيت شهرها (حدود  33ميليون نفر)
تحت پوشش تأسيسات فاضالب شهري در  237تصفيهخانه بوده
که شامل حدود  7ميليون مشترک فاضالب خانگي و حدود 700
هزار مشترک فاضالب غيرخانگي است .حجم کل فاضالب
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

 -2آیندهپژوهی در تصفیه فاضالب
آب پاک و سالم یکي از اساسيترین منابع انسانها براي زندگي
بر روي کره زمين است .بهدليل کمبود آب در دنيا در سالهاي
اخير ،تصفيه فاضالب و استفاده مجدد از پساب اهميت زیادي پيدا
کرده است .از سوي دیگر صنعت تصفيه فاضالب در طول حيات
5
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بهعنوان مثال در برخي مناطق ،نياز به استفاده مجدد باعث
ساخت تصفيهخانههاي غيرمتمرکز ميشود و محدودیت بر
انتشار گازهاي گلخانهاي نيز بر انتخاب فنآوريهاي تصفيه
بهویژه براي مدیریت لجن تأثيرگذار خواهد گذاشت.
 تعامل جامعه :روند فعلي براي افزایش مشارکت ذينفعان در
تصميمگيريهاي مربوط به ابزارهاي اقتصادي که بر تأسيسات
فاضالب یا هزینه خدمات تأثير ميگذارد باید ادامه یابد.
همانگونه که مالحظه ميشود عوامل متعددي بر آینده حوزه
تصفيه فاضالب تأثيرگذار هستند و لذا نقشه راه توسعه این حوزه
باید انعطافپذیري الزم براي پاسخگویي به این عوامل تأثيرگذار
در آینده را داشته باشد .همچنين نقشه راه باید به امکانات موجود،
نقاط قوت و ضعف اساسي و مهمترین نيازها و فرصتهاي تغيير
توجه نماید .لذا براي احصاي سياستها و تدوین نقشه راه مناسب
در تحقيق حاضر ،به نکات فوقالذکر توجه ویژهاي شده است.

خود همواره با مشکالت مختلفي روبرو بوده است که مهمترین
آنها شامل مواردي همچون بازچرخاني فاضالب و فاکتورهاي
بهينهسازي ،اتوماسيون پایش ،آناليز فاضالب ،کاهش آلودگي
فلزات سنگين ،تغييرات الگوي مصرف انسان ،سيستم مدیریتي و
زیرساختها است .بر همين اساس همواره الزم است فنآوريهاي
مورد استفاده در تصفيه فاضالب ،بهروزرساني و ارتقا یابند .پيشرو
بودن در فنآوري امري مهم است و باید در طول زمان کسب شود.
بررسيها و مطالعات آیندهپژوهي صورتگرفته در این تحقيق
از مجموعهاي از کشورهاي مختلف نشان داد که عموم ًا
فنآوريهاي تصفيه فاضالب در جستجو و تحول در خصوص پنج
روند اساسي شامل موارد ذیل ميشود ( ;Reardon et al., 2013
Roeleveld et al., 2010; Zhang et al., 2016; Tong and
.)Elimelech, 2016; Neczaj and Grosser, 2018

 حذف و بازیابي مواد مغذي :حذف مواد مغذي براي کاهش
نيتروژن و فسفر از دهه  ۱980در مرکز تصفيه فلوریدا آغاز
شد .با گذر زمان ،تقریباً تمام مراکز تصفيه روشهاي حذف و
بازیابي مواد مغذي را بهکار گرفتند .با اینحال ،بازیابي و
استفاده مجدد از مواد ،بهخصوص فسفر ،به احتمال زیاد در
طول زمان در مراکز بزرگتر اجباري ميشود .بنابراین استفاده
از یک رویکرد مشخص براي حذف و بازیابي مواد مغذي
بهترین روش در درازمدت خواهد بود.

 -3تبیین چشمانداز و اهداف
چشمانداز یک سازمان یا یک نهاد حقوقي بيانگر افق و جایگاه
مطلوب ،آرماني و رقابتي براي آن سازمان یا نهاد است .در حقيقت،
پس از تدوین مأموریت ،باید مقصد نهایي در یک افق زماني
مشخص با فرض انجام کامل مأموریت خود ،مشخص و تعيين
شود .با تهيه چنين تصویري از آینده ،فعاليتها و
تصميمگيريهاي مدیران ارشد ،مياني و حتي کارکنان یک
سازمان داراي یک هدف واحد و زمان رسيدن به چشمانداز تعيين
شده ميشود .از مهمترین ویژگيهاي چشمانداز ميتوان به
مواردي همچون قابليت دستيابي در زمان مورد نظر و
کميتپذیري ،برآیند آثار ناشي از مزیتها ،رافع چالشها ،جامع،
تحولگرا ،آیندهنگر و پویا ،داراي افق زماني معين ،بلندپروازانه و
در عين حال منحصر به فرد اشاره نمود.
برخي از مهمترین روشهاي تدوین و خلق چشمانداز
روشهایي همچون روش پنج چرا ،استوارت ،کيگلي ،برت نينوس
و التام است .در این تحقيق با بهرهگيري از ترکيب روشهاي
کيگلي و التام ،چشمانداز نهایي نقشهراه توسعه فناوري تصفيه
فاضالب بدین صورت تصویر شد که در افق زماني « ۱420ایران
کشوري توانمند در مدیریت فاضالب با فنآوريهاي سازگار و
همافزا با محيطزیست» خواهد بود.
در خصوص تعيين اهداف کالن نيز مدلهایي همچون مدل
کارت امتيازي متوازن ،مدل پيرس و رابينسون ،مدل ترکيبي
فيليپس و مدل اعرابي متدوال هستند .همچنين از منظر رویکرد،

 حذف ترکيبات آلي :نگرانيهاي عمومي نسبت به وجود مواد
شيميایي آلي در آب باعث سرعتگرفتن استفاده از
فنآوريهاي پيشرفته تصفيه براي حذف این ترکيبات از
فاضالب شده است .اگرچه توافق عمومي نسبت به نياز به
حذف ترکيبات آلي وجود دارد؛ اما نظرات در مورد ترکيباتي
که باید حذف شوند و فنآوريهاي موردنياز ،همچنان و تا
حدودي متفاوت است.
 توليد انرژي :افزایش هزینههاي انرژي همراه با محدودیتهاي
اعمالي بر گازهاي گلخانهاي ،انگيزهاي براي مدیریت مؤثرتر و
ایجاد استراتژيهاي جایگزین در زمينه انرژي فراهم آورده
است .این روندها تأسيسات تصفيه فاضالب را بهسمت
خنثيبودن در مصرف انرژي یا مثبت بودن در توليد انرژي
پيش ميبرد .در نتيجه انرژي فقط مدیریت نميشود بلکه در
عوض بازیابي و استفاده مجدد ميشود .ابتکارات فعلي براي
افزایش توليد بيوگاز ،مدیریت تقاضاي اکسيژن و تجهيزات
کنترل کارآمد براي استفاده از انرژي ،صنعت را در جهت
صحيح هدایت خواهد نمود.
 پایداري :مدیریت بهتر سرمایههاي طبيعي ،انساني ،اجتماعي
و فکري براي حفظ شرایط پایدار در آینده ضروري است.
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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(سطح  )2و آرماني (سطح  )3بههمراه موقعيت فعلي
استانداردهاي ایران و کشورهاي یادشده در جدول  ۱مقایسه شده
است .سلولهاي خاکستريرنگ در این جدول به حداقل مقادیر
پارامترهاي کيفي پساب در سه سطح مذکور اشاره دارد .الزمبه
ذکر است در کشور چين با توجه به نوع مصارف پساب ،سه سطح
و درجه کيفي براي پارامترها تعریف شده که  G1-Aمربوط به
استفاده مجدد G1-B ،و  G2به تخليه پساب به آب سطحي اشاره
دارد .همچنين عدم نمایش کشورها در یک پارامتر (همچون
کليفرم و چربي و روغن) بهمعناي عدم وجود استاندارد مشخص
در آن کشور براي آن پارامتر است )سازمان حفاظت از
محيطزیست۱373 ،؛ Arslan-Alaton et al., 2007; Act EP,

دو روش باال به پایين و پایين به باال مرسوم است .در تحقيق حاضر
با استفاده از رویکرد باال به پایين ،اهداف کالن استخراج شد .در
ادامه ضمن تبيين شاخصهاي مدنظر براي این اهداف ،با رویکرد
یادشده به استخراج چالشها و سياستهاي الزم براي دستيابي
به این اهداف پرداخته شد.
 -4شاخصهای توسعه فناوری تصفیه فاضالب
یکي از مهمترین نکات در نقشهراه توسعه فناوري ،تدوین
شاخصهایي براي دستيابي به اهداف کالن سند بوده تا از این
طریق ،قابل ارزیابي باشند .به کمک این شاخصها و در کنار
اهداف ،تصویر آینده کشور در افق طرح ترسيم ميشود .در تحقيق
حاضر ضمن مرور اسناد باالدستي شاخصهاي کيفي ذیل براي
توسعه فنآوريهاي تصفيه فاضالب تعيين شده است.
 واقعي شدن قيمت آب و تخصيص درآمد براي توسعه
فنآوريهاي اولویتدار در این حوزه؛
 مدیریت یکپارچه آب و پساب از طریق بازتخصيص پساب به
بخش کشاورزي ،صنعت و فضاي سبز؛
 تقویت سرمایهگذاري داخلي و خارجي با خرید تضميني
پساب تصفيهشده؛
 بوميسازي تأسيسات و فنآوريهاي اولویتدار تصفيه
فاضالب؛
 توسعه سيستمهاي تصفيه با تمرکز بر استحصال انرژي ،توليد
مواد ارزشمند و افزایش بهرهوري؛
 ارتقاي سيستمهاي تصفيه فاضالب با هدف کاهش لجن
توليدي و انرژي مصرفي؛
 ارتقاي کيفيت پساب و افزایش بهرهوري سيستم با توجه به
نحوه مصرف آن در کشور؛
 توسعه فنآوريهاي تصفيه فاضالب با بهرهگيري از مزایاي
انرژيهاي تجدیدپذیر.
از سوي دیگر در این تحقيق با بهرهگيري از تجارب سایر
کشورها و وضعيت موجود کشور سعي شده شاخصهاي کمّي
اهداف نيز استخراج شود .بر همين اساس استانداردهاي تخليه
پساب به آبهاي سطحي کشورهاي پيشرفته (مجمع جهاني اروپا،
امریکا و کشور چين) و همچنين چند کشور منتخب (ترکيه و
اردن) که در متون علمي مورد استناد قرار گرفته بود بررسي و
استخراج شد .مقادیر مجاز و استاندارد براي پارامترهاي مهم
بهمنظور تخليه پساب به آب سطحي در سه رده بنيادي (سطح :۱
وضعيتي که باید در سال  2020حاصل شده باشد) ،پيشرفته
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

2002; Margane and Steinel, 2011; Dalahmeh and Baresel,
2014; Angelakis and Snyder, 2015; Lu et al., 2016; Zhou
)et al., 2018

با توجه به بررسي وضعيت فعلي استانداردهاي کشور و از
آنجا که موقعيت ایران در تمامي پارامترها (بهجز  CODو
آمونيوم) در مرحله بنيادي است و همچنين با نظر خبرگان و
بخش آب و فاضالب کشور و ظرفيتهاي موجود ،مقادیر
استانداردهاي مهم کيفي پساب براي  5پارامتر اصلي در افق
نقشهراه ،بهشرح جدول  2تعيين شده است .بهعنوان مثال تا سال
 ،۱420با توجه به پيشرفت علمي و اقتصادي ،الزم است تا
پایينترین پله سطح پيشرفته (  25براي  2 ،BODبراي  )TPبرسد
اما براي مقدار  CODبا توجه به شرایط کنوني رسيدن به باالترین
مرحله در سطح پيشرفته منظور شد .همچنين با توجه به این
مطالعه ،پيشبيني شده است مقدار  E.Coliنيز به پایينترین
سطح مرحله پيشرفته با مقدار  200برسد چرا که موقعيت ایران
در حالحاضر در کمترین پله از استاندارد بنيادي براي این کميت
قرار دارد .الزم بهذکر است شاخصهاي پارامترهاي اصلي پساب
باید براي مصارف مختلف تفکيک شود .ليکن با توجه به
محدودیتها و ظرفيتهاي موجود در شرایط کنوني کشور ،ارائه
شاخصهاي تفکيکشده براي کشور نيازمند مطالعات مربوطه و
تدوین استانداردهاي پيشنياز است .لذا در این گام صرفا به ارائه
یک حد مجاز براي کيفيت پساب مطابق جدول ذیل بسنده شده
و البته در این خصوص ،مواردي در بستههاي سياستي پيشنهادي
منظور شده است.
همچنين براساس برنامه ششم توسعه کشور و سایر اسناد
باالدستي؛ سایر شاخصهاي کمي و مرتبط با اهداف کالن براي
توسعه فنآوريهاي تصفيه فاضالب بهشرح جدول  ،3پيشنهاد
شد .الزم بهذکر است مقادیر اوليه این شاخصها براساس سالنامه
آماري شرکت آبفاي کشور معين شده و مقادیر آنها در افق نقشه
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ناظرین محترم پروژه ،این مقادیر با توجه به مراجع موجود در این
زمينه براي افق نقشه راه تعيين شدهاند (.)Nayeb et al., 2019

راه ،ابتدا با توجه به فرض توزیع نرمال روند رشد اهداف ،تعيين و
سپس با نظر خبرگان تدقيق شد (شرکت مهندسي آب و فاضالب
کشور .)۱398 ،افزایش جمعيت در این جدول با درنظر گرفتن
رشد  ۱/5درصد ساالنه جمعيت شهري نسبت به آخرین سال
آماري با اطالعات در دسترس در مرکز آمار ایران ،محاسبه شده
است (مرکز آمار ایران .)۱399 ،افزایش جمعيت تحت پوشش با
توجه به برنامههاي راهبردي وزارت نيرو (افق  )۱404و افزایش
راندمان انرژي با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه (ارتقاي 30
درصد بهرهوري) و برونیابي تا سال  ۱420پيشبيني شده است
(برنامه تفصيلي بخش آب و آبفا .)۱397 ،الزم بهذکر است اگرچه
در حال حاضر تخمين دقيقي از ميزان تاثيرگذاري حوزه تصفيه
فاضالب بر انتشار گازهاي گلخانهاي در کشور وجود ندارد .ليکن
با توجه به مراجع و توصيههاي ارائهشده در این خصوص و توصيه

 -5چالشها و سیاستها
مبناي تدوین اقدامات و سياستهاي موردنياز در این تحقيق ،نظام
نوآوري فنآورانه بوده است .نظام نوآورانه فنآورانه عبارت از
شبکهاي پویا از عامالن است که در یک ناحيهي اقتصادي و
صنعتي تحت زیرساختهاي نهادي خاص با یکدیگر در تعامل
بوده و در توليد ،انتشار و بهرهبرداري از فنآوري سهيم هستند.
هدف تحليلهاي نظام نوآوري فنآورانه ،ارزیابي روند توسعه یک
نوآوري فنآورانه از نگاه ساختار و فرآیندهایي است که به
پشتيباني و یا ممانعت از آن ميپردازد (.)Negro et al., 2008

جدول  -1موقعیت استاندارد کشورهای منتخب و ایران با توجه به سه سطح تعریف شده
بنیادی (سطح )1

نام پارامتر
70

BOD

60

50

پیشرفته (سطح )2
30

40

25

20

15

آرمانی (سطح )3
5

10

COD

170

160

150

100

90

80

70

50

40

TP

10

6

3

2

1

0/5

0 /3

0/2

0/1

TN

70

30

20

15

10

NH4

20

10

2/5

1

T. Coliform in 100
ml

1000

400

200

100

TSS

60

40

20

35

10

چربي و روغن
ترکيه

7
0/5

15

40

25

10

5

2

Act, EP
 G2چين

اردن

5

0/5

اروپا

ایران

 G1-Bچين

 G1-Aچين

جدول  -2شاخصهای پارامترهای اصلی پساب برای توسعه فنآوری تصفیه فاضالب در افق نقشه راه
عنوان شاخص

واحد

مقدار شاخص در حال حاضر

مقدار شاخص در سال 1420

BOD

mg/l

50

25

COD

mg/l

۱00

50

TP

mg/l

6

2

TN

mg/l

Total Coliform

MPN/100 ml

۱000

30
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جدول  -3شاخصهای پارامترهای توصیفی برای توسعه فنآوری تصفیه فاضالب در افق نقشه راه
ابعاد چشمانداز
توانمندي در مدیریت فاضالب
توسعه فنآوريهاي نوین

عنوان شاخص

سال 1398

سال 1420

افزایش جمعيت تحت پوشش شبکه فاضالب شهري ()%

52/4

90

افزایش جمعيت روستایي برخوردار از سيستم مدرن فاضالب ()%

0/49

۱5

رتبه در توليد علم در زمينه تصفيه فاضالب در منطقه خاورميانه

2

۱

افزایش راندمان انرژي در تصفيهخانه آب و فاضالب
(ارتقاي  %30بهرهوري) برحسب درصد

8/7

۱00

N2O

-

72

CH4

-

60

CO2T

-

37

سازگار و همافزا با محيطزیست
کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ()%

در این تحقيق از شش کارکرد این نظام شامل فعاليتهاي
توسعه و انتشار دانش ،کارآفریني ،تأمين و تخصيص منابع،
شکلدهي بازار ،مشروعيتبخشي و جهتدهي استفاده و چالشها
و سياستها در قالب این فعاليتها احصاء شد ( Hekkert and
 .)Negro, 2009براي این منظور ضمن شناسایي وضعيت موجود
توسعه فنآوري در کشور ،موتور محرک توسعه فنآوري شناسایي
شد و با توجه به آن ،کارکردهاي با اولویت براي تحقق وضعيت
مطلوب توسعه فنآوري مشخص شد .با توجه به بررسيهاي
بهعملآمده و مشخصههاي ساختاري نظام توسعه فنآوري و
همچنين مشخصات وضعيت موجود ،فناوريهاي تصفيه فاضالب
در کشور از مرحله پيشتوسعه عبور نموده و در مرحله توسعه قرار
گرفته است .در این مرحله بازیگران اصلي ،شرکتهاي دانشبنيان
در کنار شرکتهاي صنعتي ،شرکتهاي سرمایهگذار و همچنين
دولت در نقش سياستگذاري سياستهاي اوليه الزم براي توسعه
هستند (.)Suurs et al., 2010; Rotmans et al., 2001
در مرحله بعد ،موانع موجود مرتبط با هر یک از ابعاد ساختاري
در کارکردهاي با اولویت از طریق برگزاري جلسات و مصاحبه با
متخصصان و خبرگان آشنا با حوزه تصفيه فاضالب شامل مدیران
و کارشناسان شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و برخي
شرکتهاي تابعه ،شرکتهاي مهندسين مشاور و اعضاي هيئت
علمي دانشگاهها ،تعيين و چالشهاي شناسایيشده پاالیش و
جمعبندي شد .در مرحله آخر نيز سياستهاي پيشنهادي براي
رفع چالشها و موانع توسعه فنآوريهاي تصفيه فاضالب ارائه
شد .در ادامه ،چالشها و سياستهاي احصا شده به تفکيک
کارکردهاي نظام نوآوري فنآورانه طي شکلهاي  ۱تا  6ارائه شده
است .این شکلها ،چالشهاي هر کارکرد (در ستون سمت چپ)
و سياستهاي مربوطه (با رنگ تفکيکشده) را نشان ميدهد.
همچنين محور افقي ،زمان اجراي سياستها بوده و زمان شروع و
پایان هر بسته سياستي در آن مشخص شده و سياستهایي که
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مقدار شاخص

الزم است از زمان شروع ،دائما پيگيري شوند به انتهاي افق طرح
(سال  )۱420متصل شدهاند .همچنين سياستهایي که پيشنياز
یک سياست در کارکرد دیگر بودهاند با تفکيک رنگ در همان
کارکرد تجميع شدهاند .در این شکلها رنگهاي سبز ،آبي ،بنفش،
نارنجي ،زرد و قرمز بهترتيب به کارکردهاي ششگانه توسعه و
انتشار دانش ،کارآفریني ،تأمين منابع ،شکلدهي بازار،
مشروعيتبخشي و جهتدهي به سيستم اشاره دارد.
 -6نتیجهگیری
در این مقاله با روش نظام نوآوري فناورانه نسبت به استخراج
چالشهاي توسعه فناوريهاي تصفيه فاضالب و بستههاي
سياستي در راستاي رفع آنها اقدام شد .بر این اساس ضمن
برگزاري  ۱5جلسه کميته فني و راهبردي و همچنين  8جلسه
مصاحبه با خبرگان بخش آبفا ،بهرهبرداران و جامعه دانشگاهي،
چشمانداز ،اهداف و شاخصهاي ارزیابي نقشه راه تدوین شد.
مهمترین چالشها و سياستهاي توسعه فناوريهاي تصفيه
فاضالب بصورت ذیل احصاء شده است.
 )۱اگرچه توسعه تصفيهخانههاي فاضالب با توجه به افزایش
جمعيت و نياز به مدیریت جامع منابع ،گریزناپذیر است ،ليکن
نقش جهتدهي به سيستم در راستاي بهرهبرداري از
فناوريهاي کارآمد ،مسئله مهمي در این راستا است .ایجاد
پنجره واحد براي احداث و راهاندازي سامانههاي تصفيه
بهعنوان گام آغازین تأمين زیرساختها بسيار حائز اهميت
است .همچنين تدوین و اجراي استانداردهاي الزم از جمله
کيفيت پساب به تفکيک مناطق و مصارف و کنترل و نظارت
کافي در کنار الزام به رعایت استانداردها و بهرهگيري مجدد
از پساب ،نقش حياتي در سياستگذاري توسعه فناوريهاي
تصفيه فاضالب دارند.
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1420

1420

توسعه سامانههاي نوین تصفيه فاضالب در مناطق روستایي همجوار آب هاي سطحي

توسعه سامانههاي نوظهور تصفيه غيرمتمرکز فاضالب و بازچرخاني پساب به صورت محلي

بوميسازي فناوريهاي نوین با توجه به شرایط کشور

1405

استقرار نظام قيمت گذاري براساس هزینه تمام شده و اصالح شيوه نرخ گذاري خدمات فاضالب

1399

ایجاد ساز و کار الزم براي ارزیابي و
حمایت از تجهيزات ساخت داخل

ایجاد ساز و کار الزم براي
بهرهگيري از فنآوريهاي نوین
حوزه تصفيه فاضالب

اصالح و بهروزرساني تعرفههاي فروش پساب

ایجاد ساز و کار براي توسعه فنآوريهاي
برآورد ارزش
پيشرفته به منظور رفع آالیندههاي خاص
افزوده هر فناوري
با توجه به
محصوالت
توليدي
همکاري با مراکز آموزش عالي کشور و سازمان ها و مراکز تخصصي بين المللي در جهت انتقال دانش و فناوري

ایجاد ساز و کار
براي بهرهگيري
از فناوريهاي
نوین

شناسایي فنآوريهاي
تصفيه فاضالب از منظر
فني و اقتصادي

1399

بوميسازي طراحي
تصفيهخانههاي فاضالب
کشور

ایجاد ساز و کار الزم براي
مستندسازي کليه پارامترها در
تصفيهخانه فاضالب (مدیریت
دانش)

شناسایي فنآوريهاي پيشرفته به منظور رفع
آالیندههاي خاص

1405

ایجاد ساز و کار براي بهينهسازي فرآیندها
و شيوههاي تصفيه فاضالب متناسب با
شرایط اقليمي کشور

الزام به تکميل بانک اطالعاتي پارامترهاي آزمایشگاهي کيفيت پساب
و شاخص مصرف انرژي در بخش بهرهبرداري

تدوین برنامه اجرائيسازي نقشه راه متناسب با نيازهاي توسعه فناوري

نيست

و ارتقاي تصفيهخانه ،متناسب

تأمين هزینههاي بهرهبرداري

تعرفه پساب تصفيهشده با

ساخت داخل

ریسک بهکارگيري تجهيزات

تصفيهخانههاي متمرکز

مشکالت فرآیندي در

بهرهبرداري نامناسب و وجود

چالش

حذف آنها

آنها ،تأثيراتشان و روشهاي

نوظهور و شناخت ناکافي از

وجود آالیندههاي خاص و

تصفيه فاضالب

فنآوريهاي پيشرفته حوزه

بهرهگيري اندک از

فاضالب

تصفيهخانه و نوسانات ورودي

با شرایط روز ،منطقه ،مقياس

تناسب کم طراحي تأسيسات

دقيق و کامل وجود ندارد

احتمالي باالي آن ،اطالعات

واحدهاي فرآیندي و مصرف

تصفيهخانه به تفکيک

از ميزان مصرف انرژي

بهرهبرداري

مستندسازي ضعيف در بخش

فاضالب

توسعه فنآوري تصفيه

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

لزوم اجرائيسازي نقشه راه
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چالش

شکل  -1بستههای سیاستی و چالشهای کارکرد توسعه و انتشار دانش (چپ) و کارکرد شکلدهی بازار (راست)

سیدمحمدهادی مشکاتی و همکاران

1420

1420

1405

تداوم در برگزاري ایدهبازارهاي فناوري در حوزه آب و فاضالب

ارتقاي تصفيهخانهها با هدف کاهش مصرف انرژي

ارتقاي تصفيهخانهها با هدف توليد انرژي و مواد ارزشمند از زائدات با فنآوري روز دنيا

1405

1399

ایجاد سازوکار براي
حمایت از بخش
توليدي در کشور با در
نظر داشتن
انحصارزدایي و ایجاد
رقابت

برنامهریزي و ایجاد سازوکار براي
ارتقا و توسعه تصفيهخانههاي
فاضالب

ایجاد تسهيالت الزم براي استفاده از بازچرخاني پساب تصفيه شده در مصارف کشاورزي (استفاده از اراضي بالاستفاده در مجاورت تصفيه خانهها)

ایجاد ساز و کار به منظور ایجاد
بازار رقابتي ميان محصوالت
داخلي و خارجي

سرمایهگذاري در بخش توليد داخلي براي
افزایش دسترسي به تجهيزات با کيفيت و کاهش
قيمت تمام شده

توسعه شرکتهاي دانش بنيان در حوزه فنآوري و تجهيزات آب و فاضالب (بومي و کم هزینه)

برگزاري دورههاي آموزشي مورد نياز در حوزه بهرهبرداري تصفيه فاضالب

تصفيه فاضالب درجا در جوامع کوچک

کليه بازیگران

جامع آموزش

تدوین برنامه

1399

براي تامين هزینههاي توسعه و

تصفيهخانههاي موجود

بهينهنبودن اغلب

تصفيهخانهها

پتانسيلهاي بالقوه در

استفاده ناکافي از

سامانههاي تصفيه فاضالب

تحریم بسياري از تجهيزات

محصوالت توليدي

افزایش کيفيت و توسعه

لزوم حمایت از توليد داخلي و

نمونههاي خارجي

محصوالت داخلي نسبت به

پایين بودن کيفيت برخي

انرژي تصفيهخانهها

مشکالت مربوط به تأمين

چالش

شرکتهاي بهرهبردار

بهرهبرداري و تجربه ناکافي

انساني متخصص در حوزه

توجه کم به تربيت نيروي

تصفيه غيرمتمرکز

توجه ناکافي به سيستمهاي

این حوزه

نياز به منابع مالي پایدار در

بهرهبرداري سامانههاي تصفيه فاضالب

دليل بهرهگيري از

سامانههاي تصفيه فاضالب به

سامانههاي تصفيه فاضالب
باال بودن هزینههاي برخي از

توسعه و بهرهبرداري از

فنآوريهاي ناکارآمد

تخصيص ردیف بودجه ساليانه کافي

حوزه بهرهبرداري سامانههاي تصفيه فاضالب

ایجاد مشوق هاي مالي براي توسعه سامانههاي

توسعه همکاري هاي منطقه اي و بين المللي بویژه در جهت جلب سرمایه خارجي

توسعه بازارهاي مجوز انتشار آلودگي

توسعه بازارهاي مجوز انتشار آلودگي

تدوین برنامه عملياتي و ساز و کار

کاهش هزینههاي بهرهبرداري با استفاده از فناوريهاي کارآمد

لجن

ایجاد مشوقهاي مالي امکان فروش انرژي و

پساب براي حمایت از بخش خصوصي در

تامين منابع پایدار براي خرید تضميني

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

چالش
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ناکافي بودن اعتبارات براي

شکل  -2بستههای سیاستی و چالشهای کارکرد تأمین منابع (چپ) و کارکرد کارآفرینی (راست)

راهبردها و سیاستهای توسعه فناوریهای تصفیه فاضالب در ایران

1420

1420

1405

پيادهسازي سيستمهاي پایش آنالین تصفيهخانهها براساس دستورالعمل مربوطه

همکاري در اجراي استانداردها و مقررات الزم براي کنترل انتشار
گازهاي گلخانهاي

بهروزرساني استانداردهاي حوزه

بهروزرساني جرایم و ماليات زیستمحيطي جهت تخليه
غيرمجاز پساب

استانداردسازي سيستمهاي متعارف تصفيه
فاضالب در اجتماعات کوچک همچون
سپتيک تانکها

تدوین دستورالعمل طراحي تصفيهخانههاي
فاضالب متناسب با شرایط کشور

همکاري در اجراي استانداردها و مقررات الزم براي جلوگيري از ورود آالیندهها و تخليه پساب
به محيطهاي پذیرنده

1405

ایجاد ساز و کار و بهرهگيري از پساب جهت تغذیه آبهاي زیرزميني
در شهرهاي مواجه با کمبود آب و امکان فرونشست زمين

ایجاد سازوکار الزم در جهت
مقاومسازي تاسيسات فاضالب در
برابر حوادث غيرمترقبه و از منظر
پدافند غيرعامل

استانداردسازي خرید تجهيزات خارجي

1399

الزام صنایع به تامين مصرف آب از پساب

ایجاد سازوکار الزم براي استفاده از
پساب به عنوان منبع پایدار آب

راه اندازي مرکز فناوري جهت اجراي
پروژههاي نيمهصنعتي

ایجاد پنجره واحد براي احداث و
راهاندازي سامانههاي تصفيه فاضالب

همکاري وزارتين نيرو و بهداشت و سازمان حفاظت
محيطزیست در تدوین ضوابط ملي حوزه فاضالب

تدوین و بهروزرساني استاندارد کيفيت پساب به
تفکيک مناطق و مصارف

الزام بکارگيري از فنآوريهاي مناسب براي کنترل بو در واحدهاي مختلف
تصفيه فاضالب نزدیک به جوامع مسکوني

اصالح قراردادها با هدف تقویت جایگاه مدیریت دانش و توسعه
فناوري مورد استفاده در طرح تصفيه فاضالب

آمایش سرزمين و شناسایي ذيمدخالن براي بازیافت پساب در مراحل طراحي و اجرا

نظارت عاليه بر کنترل کيفيت پساب خروجي از تصفيهخانهها

1399

ایجاد ساز و کارهاي فرهنگي از قبيل همکاري با حوزههاي
علميه و مساجد در مشروعيتبخشي بهرهگيري از پساب

همکاري مستمر با صدا و سيما در راستاي آموزش ،آگاهسازي و فرهنگسازي عموم مردم

نظارت عاليه بر کنترل کيفيت پساب خروجي از تصفيهخانهها

برنامه ریزي براي تدوین و درج
مباحث آموزشي در کتب درسي

خرید تجهيزات خارجي

عدم استانداردهاي بومي براي

ناکافيبودن کنترل بر تخليه

تصفيه فاضالب در حوادث

آسيبپذیري تأسيسات

تصفيهخانههاي فاضالب

توجه ناکافي به کنترل بو در

مناقصات براي اجراي طرحها

لزوم اصالح قوانين برگزاري

نامناسب ذينفعان

دالیلي مانند هماهنگي

ریسک باالي پروژهها به

شرایط کشور

طراحي تصفيهخانه فاضالب با

لزوم تدقيق پارامترهاي

بازچرخاني آن براي مصارف

توجه ناکافي به پساب و

صورت جمعآوري فاضالب

امکان فرونشست زمين در

قدیمي بودن استانداردها

تحقيقاتي و صنعت

وجود شکاف ميان مراکز

چالش

حشرات و حيوانات موذي

توليد بوي نامطبوع و توليد

ساخت تصفيهخانه ،بهدليل

نارضایتيهاي اجتماعي از

است

منبع آب نامتعارف ،پایين

مجدد پساب بهعنوان یک

پذیرش عمومي از بهرهگيري

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

ایجاد مجموعه آموزشي تصفيه فاضالب براي
آموزش و فرهنگسازي
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چالش

شکل  -3بستههای سیاستی و چالشهای کارکرد مشروعیتبخشی (چپ) و کارکرد جهتدهی به سیستم (راست)

سیدمحمدهادی مشکاتی و همکاران

)2

)3

)4

)5

)6

نقش شکلدهي به بازار در راستاي توسعه فناوريهاي کارآمد
و بهرهبرداري از آنها ،مسئله مهمي در این خصوص است.
براي این منظور باید با ایجاد ساز و کارهاي ارزیابي و حمایت
از تجهيزات داخلي ،به توسعه سامانههاي نوظهور ،نوین و
بوميسازي آنها پرداخت .این امر با استقرار نظام
قيمتگذاري و بهروزرساني تعرفهها و الزامات حاکميتي
درخصوص پيوست فناوري در حين عقد قراردها (حتي
قراردادهاي  )BOOميسر ميشود.
منابع مالي و انساني از مهمترین ارکان حوزه آب و فاضالب
بوده که ناکافيبودن اعتبارات ،باالبودن هزینهها و دانش
ناکافي بهرهبرداران از چالشهاي این کارکرد محسوب
ميشوند .در این راستا الزم است ضمن تأمين منابع پایدار و
بودجه ساالنه ،با استفاده از کاهش هزینهها ،جلب
سرمایهگذاران بينالمللي و مشوقهاي مالي (همچون
بهرهگيري از بازارهاي تجارتي) ،تصفيهخانهها را بهمرور به
واحدهاي خودکفا و درآمدزا تبدیل نمود .از سوي دیگر
آموزش جامع برنامهریزيشده در سطوح مختلف (مدیران،
کارشناسان ،بهرهبرداران و غيره) باید پيادهسازي شود.
مهمترین چالش در راستاي کارآفریني ،لزوم ارتقاي کيفي
محصوالت داخلي در کنار حمایت از آنها در قياس با
محصوالت خارجي بوده که الزم است با توسعه شرکتهاي
دانشبنيان و تداوم برگزاري ایدهبازارهاي فناوري مدیریت
شود .همچنين ایجاد ساز و کار رقابتي ميان محصوالت داخل
و خارج در کنار ارائه تسهيالت (به مواردي همچون بازچرخاني
پساب) توصيه ميشود.
از دیگر چالشهاي اوليه در بخش آب و فاضالب ،ضعف
مدیریت دانش و عدم دسترسي به مستندات کافي درخصوص
پارامترهاي تصفيهخانههاي حاضر و یا فقدان آنها بوده که
باید با الزام به مستندسازي آنها و تهيه پایگاه جامع اطالعات
در این خصوص اقدام نمود .همچنين شناسایي فناوريهاي
نوظهور (از جمله فناوريهاي مرتبط با آالیندههاي خاص) و
توسعه دانش مربوطه و ایجاد ساز و کار براي بهرهبرداري از
آنها به ارزش افزوده شایستهاي منتج خواهد شد.
یکي دیگر از چالشهاي حوزه تصفيه فاضالب و توسعه
فناوريهاي مربوطه به عدم پذیرش عمومي از بهرهگيري
مجدد پساب (بهعنوان منبع پایدار مالي حاصل از فروش آن)
مربوط بوده که الزم است با آموزش ،اطالعرساني و
فرهنگسازي در سطوح مختلف مرتفع شود .آموزش
دانشآموزان از طریق کتب درسي ،آموزش عمومي از طریق

نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

صدا و سيما و فرهنگسازي از طریق مساجد از جمله این
سطوح آموزشي است.
 -7تشکر و قدردانی
این مقاله از پروژه موسسه تحقيقات آب با عنوان «تدوین سند
راهبردي و نقشهراه توسعه فناوريهاي تصفيه فاضالب» استخراج
شده است .در این راستا از شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور
که حمایت مالي پروژه را برعهده داشتهاند سپاسگزاري ميشود.
همچنين از مدیرکل دفتر تحقيقات ،توسعه فنآوري و ارتباط با
صنعت شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و کارشناسان این
دفتر که نظارت و راهبري طرح را برعهده داشتهاند تشکر ميشود.
 -8مراجع

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ،)۱398( ،سالنامه آماري
سال ۱398صنعت آب و فاضالب  -بخش شهري ،دفتر
برنامهریزي و بودجه معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي،
Viewed 3 Jan 2022, https://www.nww.ir/statisticsand-information.

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ،)۱398( ،سالنامه آماري
سال  ۱398صنعت آب و فاضالب  -بخش روستایي ،دفتر
برنامهریزي و بودجه معاونت برنامهریزي و امور اقتصادي،
Viewed 3 Jan 2022, https://www.nww.ir/statisticsand-information.

سازمان حفاظت از محيط زیست ،)۱373( ،استانداردهاي خروجي
فاضالب به استناد ماده  5آیيننامه جلوگيري از آلودگي آب،
Viewed
3
Jan
2022,
https://wsm.doe.ir/portal/home/?114886/%D9%81%
D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ،)۱397( ،برنامه تفصيلي
بخش آب و آبفا جهت ارائه به کميسيون عمران مجلس شوراي
Viewed
3
Jan
2022,
اسالمي،
https://www.moe.gov.ir/Rules_and_Regulations_Issu
e/Water_and_Wastewater?page=3
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