
میزگرد

1398، بهار 1ال چهارم، شماره س          64  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

های نامتعارفهای استفاده از آبها و چالشوردادست

 (1397آبان  23 –)دانشگاه صنعتی اصفهان 

اعضای میزگرد:

 مدیر بخش انرژی و سیاالت فوالد مبارکه( مهندس اکبری(  

 استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی اصفهان( دکتر تائبی(  

 دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب( زادهدکتر صراف( 

 )دکتر صفوی )استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر جلسه 

 ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فضالب استان اصفهان()معاون برنامه مهندس قبادیان  

 دکتر صفوی:

ضمن عرض سالم خدمت اعضای میزگرد و حضار محترم. برنامه 

های های استفاده از آبها و چالشوردادستاین میزگرد را با عنوان 

میزگرد محترم کنیم. ابتدا اعضای زار میگشرح زیر بربه نامتعارف

نظرات خود را در رابطه با موضوع بیان می کنند. سپس حضار 

خود را مظرح کرده و در پایان نیز  تها و سواالمحترم دیدگاه

 اعضای محترم میزگرد به موارد طرح شده پاسخ خواهند داد.

 مهندس قبادیان: 

 ٩٢نوعی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان استان اصفهان و به

شهر تحت پوشش فاضالب دارد که از جمعیت چهار میلیون و 

میلیون  ٣ ،آب هستندشبکه هزار نفری که تحت پوشش  ۵۰۰

فاضالب هستند یعنی در استان اصفهان شبکه ها تحت پوشش آن

های فاضالب هستند خانهتحت پوشش تاسیسات و تصفیه %۷٢

در سطح  است %۴٩ که این در مقایسه با سطح کل کشور که

دلیل آن این است که در شهر ما قبل  .میانگین باالتری قرار دارد

 .عد از انقالب نیز توسعه یافتاز انقالب تاسیساتی احداث شد و ب

و  است کیلومتر ۸۰۰۰های فاضالبمان در حدود ما طول شبکه

خانه تصفیه ٢۵برداری ما که در ظرفیت موجود در مدار بهره

 یهاحاضر با توجه به سیاستشود در حالموجود انجام می

 ۱۶٣م و مشترکین حدود مدیریت و کاهش مصرف توسط مرد

ناگفته نماند که ظرفیت ما در گذشته  مکعب است.میلیون متر

میلیون مترمکعب هر سال  ۱۷۵تا  ۱۷۰اندکی بیشتر بود و حدود 

های مدیریتی با بحث .ها داشتیمخانهما پساب تولیدی در تصفیه

سال کاهش میلیون مترمکعب در  ۱۶٣که در استان هست به 

ه که در سال آینده و در افق طرح ب است بینی ما اینپیش .یافت

 میلیون مترمکعب در سال افزایش پیدا کند.  ٢۰۸مقدار 

دانید که توسط های فاضالب میخانهدر مورد پساب تصفیه

بخشی از تاسیساتی  .کندای تخصیص پیدا میشرکت آب منطقه

های که وجود ندارد و قرار است انجام بشود با توجه به سیاست

 .شودم میهای خصوصی انجادولت از طریق واگذاری به بخش

میلیون مترمکعب پسابی که در اختیار شرکت آب و فاضالب  ۱۶٣

در دو  %۵۰این  . آن تخصیص پیدا کرده است %۵۰قرار دارد 

نیمی از آن در بخش صنعت و نیمه دیگر در بخش  ،بخش

گیرد. ها مورد استفاده قرار میهای سبز شهرداریفضاو کشاورزی 

آهن فوالد مبارکه و ذوب ،در استان اصفهان ما در بخش صنعتی

ش کشاورزی و فضای ها را داشتیم و در بخها و پاالیشگاهو نیروگاه

فوالد ، مثمر فضاهای سبز شهرهای شاهین شهرسبز آبیاری غیر

شهر و برخی دیگر از شهرهای استان را داریم. این تخصیص شامل 

ای انجام شده و توسط شرکت بخشی است که توسط آب منطقه

با  .استبرداری قرار داشته انجام شده که در بهره یضالبآب و فا

های دولت و بودجه انقباضی دولت طبیعتاً در توجه به سیاست

های فاضالب خانههای فاضالب و تصفیهاکثر شهرها ساخت شبکه

چکانی با اعتبارات قطره .ها طول خواهد کشیدها سالو تکمیل آن
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به خواسته مردم و استفاده از این تر توانیم سریعدولت طبیعتا نمی

 ،تواند در راستای مدیریت منابع آب استفاده شودظرفیت که می

های شیرین و مستمر و پایدار ها جزو آبکه پساببا توجه به این

  .هستند روی آوریم

با توجه به الزامات قانونی و الزامات بخش پنجم و ششم توسعه 

تفاده از ظرفیت به سمت استفاده از بخش خصوصی و اس

های گذاری رفتیم. ما با قراردادهایی که در طول سالسرمایه

 ۱۴۰٢گذشته بستیم با استفاده از این مدیریت قرار است که 

هزار نفر جمعیت دیگر  ۵۱٢ .کنیمکیلومتر شبکه فاضالب را اجرا 

میلیارد تومان بخش  ۸۶۵استان را تحت پوشش قرار بدهیم که 

. کل است اردادهایی است که منعقد شدههای قرگذاریسرمایه

اعتباراتی که قرار بوده به استان اصفهان در سال گذشته تخصیص 

ها پیدا بکند شهرهایی که عملیات عمرانی اجرای فاضالب در آن

بخواهیم از  . اگرمیلیارد تومان است ۱۱۰در حال انجام است 

ی ما به های طراحهای دولت استفاده کنیم بسیاری از دورهبودجه

. با توجه به این ظرفیت کندسال افزایش پیدا می ٣۰-٢۰

طور همان .این خواسته برسیمتوانیم بهزودتر می ،گذاریسرمایه

 ۱۱گذاری که فوالد مبارکه انجام داد ما توانستیم در که با سرمایه

ن و مبارکه برخورداری خود را تقریبا به اهای لنجشهر منطقه

 برسانیم.  ۱۰۰%

های خاصی تعریف های فاضالب بابت کاربریخانهب تصفیهپسا

خواهد استفاده بشود به های دیگر میشده و وقتی در صنعت و جا

های الزم را بر اساس ا بتواند استانداردتنیاز دارد  تصفیه تکمیلی

خالصه کالم این است که طبق الزامات ما باید از  رضا کند.آن ا

ر که بخش اعظم آن تخصیص پیدا ظرفیت پساب موجود در اختیا

گذاری نه فقط در بخش آب بخش دیگر آن نیاز به سیاست ،کرده

ای از جمله وزارت های آب منطقهو فاضالب دارد بلکه به بخش

خانه بزرگ ما که در دو تصفیهخصوص آنبه .شودنیرو مرتبط می

مکعب بر ثانیه متر ٣، خانه بزرگ کشور استکه جزو دو تصفیه

های خاص خودش را دارد ها و استفادهداریم که آن کاربری پساب

ما از  ای بگذاریم.و نیاز دارد که برای این دو هم در منابع برنامه

-گذاری میظرفیت موجودمان و ظرفیتی که با استفاده از سرمایه

ریزی هستیم که خواهیم در آینده انجام بدهیم در حال برنامه

-جا دارد از بخش .را افزایش دهیم مانبتوانیم سطح برخورداری

قدم های مختلفی که با توجه به تنش آبی در استان اصفهان پیش

  .گذاری بکنند تقدیر و تشکر کنیمشدند و آمدند که سرمایه

شرکت آب و  .گیردوجهی شکل میجا یک پازل چنددر این

-هایتواند با استفاده از منابع مالی به اجرای شبکهفاضالب می

که آن بخش اینب و تاسیسات فاضالب سرعت ببخشد و هم فاضال

ف و منابع تواند از این پساب در راستای مدیریت مصارمتقاضی می

ها تحت تاثیر که بسیاری از این کاربریکند. آخر ایناستفاده 

طبیعتاً سر و سامان دادن به بخش  .رود هستندرودخانه زاینده

واند بارگذاری بر روی زاینده تفاضالب می هایخانهپساب تصفیه

 رود را کاهش دهد. 

 دکتر صراف زاده: 

توانیم باید گویم ما هرچقدر میاشتباه نشود که من دارم می

فاضالب تولید کنیم چون فاضالب چیز خوبی است. خیر فاضالب 

3R که قبلش آن استراتژیچیز خوبی نیست و با فرض آن

(Reduce- Reuse Recovery)  از ابتدا فرض کردیم که یعنی ما

زیرا اگر منظور تولید فاضالب  .کنیمتوانیم مصرف آب را کم می

مان این . ما فرضخواهد بود بیشتر باشد یعنی مصرف آب بیشتر

ها تمام تالشمان را انجام دادیم و کاهش است که در این فرصت

شکل  یها یک فاضالباما بعد از همه این .ایممصرف را انجام داده

های این فاضالب را یک چالش ببینیم یا که فرصت است. رفتهگ

توان از آن بهره برد. که می دزیادی در دل این فاضالب وجود دار

یعنی بر  .در سطح دنیا رویکرد به طرف بازیافت منابع رفته است

مبنای اعالمی که سازمان ملل کرده است اگر بخواهیم با همین 

جای ی که در اختیار داریم این بهکیفیت زندگی با توجه به منابع

 کره زمین را نیاز داریم.  ۷/۱یک کره زمین 

عنوان یک چالش نگاه در حال حاضر دیگر فاضالب را به

آب و مواد معدنی  ،عنوان یک منبع انرژیآن بهکنند و بهنمی

کنند. جالب است که در بعضی از کشورها فاضالب مغذی نگاه می

بر تصفیه فاضالب از عالوه .شناسندسفر میعنوان یک منبع فرا به

آورند به جای آن که فسفر را از منابع معدنی آن فسفر به دست می

که غلظت آنها نیز بسیار کم است به دست آورند آن را از فاضالب 

آورند . برخی از کشورها از جمله آمریکا نه تنها برای به دست می

ازای حجمی از فاضالب بلکه بهگیرند ای نمیفاضالب از شما هزینه

شان را کسر دهد بخشی از مالیاتها میکه هر خانوار تحویل آن

-که آن شهروند دارد فاضالبش را میعنوان ایندر واقع به .کندمی

فروشد دلیل آن این است که به فاضالب نگاه انرژی دارند و از آن 

  .تر استکنند. اما آب آن از همه مهمانرژی تولید می

تا قبل از این دیدگاه ما این بود که فاضالب را که در یک 

به حد استاندارد ، فرایندی تشکیل شده است را تصفیه کنیم

زیست تخلیه کنیم. االن رویکرد باید برسانیم و سپس در محیط

این باشد که ما تا حدی تسویه کنیم که این فاضالب قابل استفاده 

های طبیعی که با اتکا به پدیده توانیممی .مجدد و بازیافت باشد

در طبیعت وجود دارد انجام بدهیم. چرخه آب طبیعی را در نظر 

ها سال در کره زمین بوده بگیرید همان مقدار آبی که در میلیون

است االن هم وجود دارد و مشکالتی که امروزه هست مربوط به 

اره دوره زمانی است که باید آن ریکاوری انجام شود و منابع دوب

هایی را که تصفیه شوند. در این دوره ریکاوری ما حجم آالینده

گاهی اوقات بیش از ظرفیت طبیعی  ،یاضافه کردیم به منابع آب

 .است که کره خاکی ما دارد
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رویکرد ما باید این باشد که فاضالبی را که شکل گرفته 

های بازچرخانی محلی بکنیم. در این بازچرخانی محلی موقعیت

راحتی این آب را بسته به نیاز توانیم بهجود دارد که ما میخوبی و

و مصرفی که وجود دارد تا حدی که برای آن کاربرد مناسب 

خواهد بود تصفیه کنیم و مورد استفاده قرار بدهیم. گاهی اوقات 

های ساده و جالبی هستند که شما اندازه فرصتها بهاین فرصت

خیلی با کیفیتی را که آب گی توانید در یک مثال کاربرد خانمی

عنوان فاضالب دفع شود به سینک ظرفشویی و بهاالن تخلیه می

های توانید این آب را در خیلی استفادهشما می ،شودمی

عنوان کار ببرید. مثالً دستگاه تصفیه آبی که تحتتری بهمناسب

سینکی در خیلی از شهرها با توجه به افت دستگاه تصفیه زیر

مثالً در  ،کنندب شهری خیلی از مردم از آن استفاده میکیفیت آ

این دستگاه ، کنندخانوارها از آن استفاده می %٣۰تهران باالی 

شود به سینک سینکی یک انشعابی دارد که مستقیم وصل میزیر

بخشی از پساب تصفیه آب خانگی را به فاضالب  ،شوییظرف

اما کیفیت این آب از یک منظر بهتر از کیفیت  ،کندتخلیه می

صورت  ایکه این اتفاق در مرحلهدلیل آن است.خود آب شهری 

گیرد که دستگاه تصفیه آب خانگی سه مرحله فیلتراسیون می

آن  است که ۴رویش انجام شده است و در آن مرحله فیلتراسیون 

ده که یک لیوان آب تصفیه شازای هربه .گیردتخلیه صورت می

لیوان آب  ۵گیرید شما از شیر این دستگاه تصفیه آب خانگی می

توانید از این آبی که تخلیه شود در فاضالب. شما میتخلیه می

شود در فاضالب در کاربردهای دیگر و جاهای دیگر استفاده می

 .کنید

گاهی اوقات بحث بازیافت آب و فرصت هایی که در اختیار 

همین سادگی است. یعنی شما نیازی نیست گیرد بهشما قرار می

آبی است که شکل گرفته در  .ای روی آن انجام دهیدکه تصفیه

طور کنیم به فاضالب. همانپروسه استفاده و این را ما تخلیه می

گوییم که جداسازی زباله از های جامد میکه ما در بحث زباله

لیدوسی مبدأ صورت بگیرد اما ما باید در بحث آب هم نگرش اق

یعنی آب را صفر  .که آب را فقط سفید و سیاه ببینیم تغییر دهیم

صورت و یکی نبینیم بلکه نگرش فازی داشته باشیم و آب را به

تعیین کنیم که  و های مختلف ببینیمآب خاکستری با کیفیت

برای هر کیفیت چه مصرفی مناسب خواهد بود. 

 دکتر تائبی:

ای که پساب آن گونهخانه بهبازیافت آب یعنی طراحی تصفیه

های صورت هدفمند استفاده شود این آب بازیافتی یا وارد آببه

های درون خشکی های پذیرنده شامل آبآب)شود پذیرنده می

های خارج یا آب ،های زیرزمینیآب ،هادریاچه ،هامانند رودخانه

 .سدرمصرف میو یا به (شودها و دریاها میخشکی مانند اقیانوس

ترین مصرف توانیم از آن داشته باشیم؟ مهمحال چه مصارفی می

 .یا برای امور تفرجی ،یا مصرف در صنعت ،آن کشاورزی است

-مشکلی که االن در صنعت وجود دارد این است که اوال تصفیه

-خانهگوییم تصفیهاند. حال میهای ما هدفمند طراحی نشدهخانه

یک هدف را برای آن طراحی خواهیم اند و میها طراحی شده

ها را خانهبا توجه به بحران آب کشور. پس یا باید تصفیه ،کنیم

یا تصفیه تکمیلی برای آن بگذاریم. برمبنای یک  ردهاصالح ک

یا  ،خانه باید اصالح شودتوانیم بگوییم که تصفیهاستاندارد ما می

ه ما نیاز به تصفیه تکمیلی دارد. یک استاندارد باید باشد که ب

بگوید این پساب برای کشاورزی یا صنعت یا آب زیرزمینی مناسب 

  .است یا نه

من به استانداردها مراجعه کردم و دیدم که ما یک استاندارد 

آب آشامیدنی داریم که در ابتدا وزارت نیرو و سازمان مدیریت 

خوشبختانه در سال  و منتشر کرد ۱٣۷۱برنامه ریزی در سال 

. ها قرار داداستانداردرا جزو آنقات صنعتی سازمان تحقی ۱٣۸۷

شدن آن زیاد  هنگام بهکه با توجه به  استاین یک استانداردی 

در مورد پساب فقط یک جدولی وجود دارد که  .هم قدیمی نیست

اسم آن استاندارد خروجی  وسازمان حفاظت از محیط زیست داده 

نامه جلوگیری آیین ۵ها است. این جدول بر مبنای ماده فاضالب

از آلودگی آب است. در مجموعه قوانین سازمان حفاظت محیط 

توانید هست و میها آنزیست وجود دارد که در خود سایت 

چهار ستون است که ستون اول دارای جدول  مراجعه کنید.

دوم پساب  . ستونسری پارامترهای مختلف کیفیت آب استیک

 برایستون بعدی  و های سطحیریخته شدن در آب برایفاضالب 

استفاده در  برایتزریق در آب زیرزمینی و سپس ستون بعدی 

. ابتدایی است. اما االن در واقع یک چیز خام و استکشاورزی 

که شما وقتی درصورتی ،مثال برای کشاورزی یک جدول داده است

ترین پارامتر در تعیین این کنید نوع محصول مهممراجعه می

محصول غیرخوراکی دارید تا محصول خوراکی  اگر است.استاندارد 

خواهد قطعا می ی کهاستاندارد ،شودصورت خام مصرف میکه به

شویم که یک مشکلی در جا متوجه میپس همین .متفاوت است

های خواهید این را تزریق کنید در آبمثال شما می .کار است

ی های سطحهای پذیرنده بریزید یا در آبزیرزمینی یا در آب

 تخلیه کنید. 

نوع  ودشدر استاندارد باید از آن اطاعت  ترین عاملی کهمهم

کشاورزی برای مثالً یک آب زیرزمینی قرار است  .کاربری آب است

بنابراین دو نوع استاندارد برای آن  .شود یا آب آشامیدنیمصرف 

شود استاندارد ال آبی که قرار است آب آشامیدنی مث .الزم است

این مشکالت در  .تری نسبت به آب کشاورزی نیاز داردسختگیرانه

.کشور وجود دارد و این الزامات در استانداردها باید برطرف شود

 :فاضلیمجتبی دکتر 

عنوان ها را بهی است که ما آنیهابحث اساسی ما در واقع آلودگی
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های غیر متعارف. همین گیریم در آبنظر میآلودگی طبیعی در

شور و بحث فلزات سنگین را ما در خیلی از لبهای شور و آب

های معدنی ها داریم و همچنین بحث نیترات که نیتراتاستان

مثال  ،ستههای دیگری نیز بحث .ممکن است وجود داشته باشد

تواند باشد. بحث خاکی که منشأ آن میی خاکی و غیرهاآلودگی

د استفاده دوم من این است که کیفیت و کمیت آب اگر پایدار نباش

آبی که دارای کیفیت بدی است اما  .از آن بسیار مشکل است

در استان کرمان آب را تصفیه  .دارمثالً آب آرسنیک ،پایدار است

تر از آبی است که کیفیت بهتر و استفاده کردن از آن خیلی راحت

ما این است که بیشتر مشکل از سوی دیگر  .اما متغیر است ،دارد

ها نگاه عنوان آب نامتعارف به آنشور ما که بههای شور و لب آب

در مناطق مرکزی و در واقع در فالت مرکزی ما قرار و کنیم می

جایی که کمبود آب شدید داریم. اآلن هم بیشتر از  ،گرفته است

یعنی االن هم ظرفیت  .شودها دارد استفاده میاین آب ۸۰%

میلیارد  ۸/۱شتر از ها اگر بخواهیم استفاده کنیم بیه این آبوسعت

آید که اگر پیش می سوالمکعب در سال نیست. در واقع این متر

لیتر آب  ۶۰لیتر آب لب شور داشته باشم خوب است یا  ۱۰۰من 

لیتر آب دور ریز؟؟ در مناطق مرکزی این قابل  ۴۰عالوه شیرین به

  تفکر است و باید روی آن فکر کرد.

ما برداشت و استفاده  هایی کهبحث بعدی ما این است که آب

های نامتعارفی که بیشتر آب .کنیم نهایتا باید به منبع برگرددمی

گویند یک منبع جدید آن میکنید پساب که شد بهاستفاده می

آن داشته باشیم. یعنی ست و ما نباید چنین دیدگاهی نسبت بها

کنم و ران منبع آبی که از آن آب برداشتم باید بیالنش را جب

وگرنه دیگر آن منبع برای آیندگان آب نخواهد  ،بیالنش حفظ شود

بر  اندهبود. نکته دیگر این است که در کشور ما اولویت را گذاشت

زمانی توجیه دارد  ایهضگویند انتقال میان حوآب شرب. مثال می

آید و در مصارف دیگر نام آب شرب میکه برای آب شرب باشد. به

من باید استقرار جمعیت و استقرار  .گیردمورد استفاده قرار می

جا ای تنظیم کنم که با منابع طبیعی آنگونههمنابع آب را ب

های غیرمتعارف که خوانی داشته باشد. این منابع شکننده آبهم

بر عالوه .شودهای شور و لب شور و... مطرح میصورت آبحاال به

ن که در مناطق های تجدیدپذیر اتفاقاً شیریمنابع شکننده آب

مرکزی وجود دارد کاری نکنیم که مجبور شویم مثالً از صدها 

اضافه  ،سپس مشکالت بعدی .تر آب بیاوریمطرفکیلومتر آن

 شدن جمعیت و باز آب زیادتر خواستن را در پی داشته باشد. 

شور استفاده بحث بعدی من این است که وقتی من آب لب

شود و این تر میشود شورل میکنم زمانی که به فاضالب تبدیمی

بنابراین استفاده از  .بردخاک را از بین می وآید منابع آب می

باید حتماً با  .های نامتعارف خودش نیاز به تفکر شدید داردآب

یک سلیقه خاصی از آن استفاده شود. بحث نیترات و فلزات 

های چنینی تداخل دارد با آالیندههای اینسنگین است که در آب

 ها برای بدن الزم است مثل کلسیم و منیزیم.دیگر که بعضی از آن

 شویمتوجه میم بینیم،وقتی فرآیندهای حذف نیترات از آب را می

برد و سپس که بیشتر از همه کلسیم و منیزیم و آب را از بین می

شود در واقع نتیجه این آبی که تهیه می .آیدسراغ نیترات میبه

ای و خاصیت مغذی بودنش و خاصیت تغذیه بدون کیفیت است

 . را از دست داده است

بعدی ما درباره تصفیه خانگی بود که دکتر فرمودند و ث حب

کنیم کار جالبی نیست و نظر من نوع کاری که ما استفاده میبه

زحمت تهیه کردیم دوباره به درصد باالیی از آبی را که ما به

خانه قدر نیست که صاحبینهم امقدار آن .فرستدفاضالب می

استفاده از  .بیاید و این آب را بردارد و استفاده دیگری از آن بکند

که حاال آب دریا را صحبت کردند  ،آب منابع در این نیز وجود دارد

در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان که روستاهایی که در 

ها با تانکر به آن ،کیلومتری ساحل ۱۰نزدیکی ساحل هستند در 

توانند با تولید پراکنده از آب دریا که میدرحالی .شودآب داده می

های مناطق عمیق دریایی نام آبهایی داریم بهآباستفاده بکنند. 

های سطحی دارند و دمای آن در که اختالف دمای زیادی با آب

توان برای تامین سرمایش از این آب می است.درجه  ٩یا  ۸حدود 

جنوب کشور قرار دارند و در تابستان معموال دچار  شهرهایی که در

ی وجود یهادر این آب میکرو مغذی .گرما هستند استفاده شود

آیند و از این آب در دنیا االن می .دارد که بسیار ارزشمند هستند

و یک مقدار کمی از آن را سه یا  ندکنآب الکترولیت تولید می

آن نگاه ادی است که ما بهفروشند و بسیار آب اقتصچهار دالر می

های آب شیرین داریم که از زیر سطح دریای نکردیم. ما چشمه

آید و آن اختالف دانسیته دارد با آب دریا و عمان بیرون می

-فقط بحث طوفان ،دست آوردن آن خیلی کار مشکلی نیستبه

 . ست مشکل ساز باشدهای دریایی برای ما ممکن ا

های آب که هیدرات متان و چشمهمنابع دیگری داریم مانند 

حاضر نیز فشار را آوردند در حال .در واقع منابع آینده ما هستند

کار این .گویند که برداشت بکنیمهای ژرف و میبر روی آب

سنجی تواند کار خیلی خطرناکی باشد و ما باید حتماً با ظرفیتمی

شور و غیره های لبدنبال آن برویم. درنتیجه اگر از آبو تفکر به

توانیم از آن استفاده کنیم صورتی میفقط در .کنیماستفاده می

های با کیفیت باالتر برای مصارف ها را جایگزین بکنیم با آبکه آن

که در واقع این آب را درست استفاده بکنیم و منابع آب  ،ترپست

ها بسیار محیطی در این آبیعنی بحث زیست .ما لطمه نخورد

ه و بسیار بسیار با اهمیت است.بسیار شکنند

  مهندس اکبری:

ها و اقدامات زیادی در جهت مبارکه پروژهفوالد ما در شرکت 

ایم که عمده این آوری شرکت انجام دادهتامین پایدار آب و تاب

بندی کنم. پروژه توانم در سه بخش تقسیمها را میپروژه
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گذاری شده سرمایهتوجهی بازچرخانی و تصفیه آب که حجم قابل

یعنی کل پساب صنعتی  .است و تقریبا ما آب پرتی دیگر نداریم

ای که های پیشرفتهخانهوارد تصفیه ،شودکه وارد پروسه تولید می

شود بعد از یک پروسه نسبتاً سنگین که کیفیت احداث شده می

دوباره مجدداً وارد  ،کنندپساب کیفیت آب صنعتی را پیدا می

های کاهش مصرف آب پروژه ،شود. دسته دوممی سیکل تولید

مقداری  است.است که معمواًل تکنولوژیکی و خیلی پیشرفته 

کاری بکنیم در فرآیندهای چون ما باید دست ،بر استزمان

که  کنندههای خنکبرجمثل هیبرید و خشک کردن  ،تولیدمان

منجر ها انجام و یک تعدادی از آن .ها هم در دست اقدام استاین

شده است به کاهش مقدار مصرف آب. دسته سوم که در واقع 

-ما پروژه .های تامین آب استپروژه هستهم  میزگردموضوع این 

های متعددی را در دست مطالعه و اقدام برای تامین آب داریم 

های تامین قسمتی از آب شرکت ها مجموعه پروژهکه یکی از آن

صورت قراردادهای متقابلی با از پساب شهرهای اطراف است که به

ها اجرایی شده شرکت آب و فاضالب استان اصفهان این پروژه

بعد. امسال خوشبختانه شروع به  ۱٣٩٢های از سال ،است

ها بود و پساب آن وارد شرکت شد و آن این پروژه برداری ازبهره

. مورد دوم هم شروع شدهای تصفیه که توضیح خواهم داد پروسه

سازی و انتقال آب خلیج صنایع است از طریق شیرینتامین آب 

که یک توضیح  شروع شدهفارس و دریای عمان بود که آن هم 

منجر شد  هادر مجموع این پروژه .خواهم دادما کوچکی خدمت ش

در آینده هم  .ما کاهش چشمگیری داشته باشد که مصرف آب

  .خواهد داشت

لیون می ۴۰آب مصرفی کل شرکت نزدیک به  تقاضای

هایی که قبال انجام شده بود مترمکعب در سال بود که با پروژه

بینی امسال پیش میلیون مترمکعب در سال قبل. ٣۰رسیده بود به 

میلیون مترمکعب در  ۱۸ما این است که در انتهای سال به زیر 

 .هایی که تا االن انجام شده استرسیم با همین پروژهسال می

 ۱۰ها آن است که به زیر همین پروژهمدت ما با برنامه میان

ما قبال به ازای تولید هر  .میلیون مترمکعب در سال برسیم

االن  .کردیماستفاده می تازهلیتر آب  ۴کیلوگرم فوالد نزدیک 

مارک است و در این عدد در دنیا هم بنچ .لیتر ۷۵/٢رسیدیم به 

دسازی صنایع فوال دریعنی  صنایع فوالدسازی کمتر از آن نداریم.

کمتر از این مقدار نداریم و این روند ادامه خواهد داشت. در 

های پساب و من دو تا بحث تکمیلی دارم راجع به پروژه ،مقدمه

 های انتقال آب خلیج فارس.پروژه

های انجام شده میلیارد تومان پروژه ۵۰۰درمجموع نزدیک 

هست های دردست انجام میلیارد تومان هم پروژه ۵۰۰داریم و 

که منجر شده به این کاهش چشمگیر مصرف آب. در زمینه پساب 

یکی پایداری  ما دو تا فرصت خوب داریم )برای استفاده از پساب(،

، نوسانات مربوط به دیعنی نوسانات فصلی ندار حجمی پساب.

یعنی از نظر حجمی  .نداریم اهای فصلی ربودن بارندگی، تنشکم

ست اهای تصفیه هم توسعه فرایندمورد دوم  است. نسبتا پایدار

 درامکان استفاده از این پساب برای ما  ،که با توسعه تکنولوژی

. توسعه است تری فراهم شدههای مناسبصنعت با قیمت

 در این زمینه به ما کمک کرده UF وRO های غشایی تکنولوژی

زیستی و بهداشتی برای منطقه هم حائز های محیط. از جنبهاست

که شاید جنبه اقتصادی داشته هست. این بیشتر از ایناهمیت 

-. ولی چالشددار اهای بهداشتی و محیط زیستی رجنبه د،باش

شروع کردیم  احاال از امسال که پساب ر مدت،این درهایی که ما 

اولین  ،مواجه بودیم، آقای دکتر اشاره کردند آن به دریافت، با

تصفیه و وارد  دکه دار این پسابی ست.ااین کیفیت پساب  ،مورد

 اهای آب کشاورزی راین یک حداقل استاندارد ود،ششرکت می

که اصال برای صنعت مناسب نیست و نوسانات کیفی و  ددار

 دست. ازنظر حجمی پایداری داراش هم خیلی متنوع یپارامترها

دچار  ا. ما راست پارامترهاش به شدت متغیر ،اما از نظر پایداری

خانه و احداث طراحی تصفیه درکرده بود  های زیادیچالش

 خانه تکمیلی که برای تصفیه پساب نیاز داشتیم.تصفیه

های مختلفی هم آلودگی دآیبعضا هم توی این پسابی که می

نیترات  د،کلر آزاد زیاد دار هست، روغن هست، دترجنت ،هست

های ها برای فرایندها زیاده که تمام ایناین پساب درمخصوصا 

که  است . بعضا هم یک چالشی که داریم ایناست صنعتی مضر

ها که عالقه داریم پساب ازشون خانهحاال تعدادی از این تصفیه

 . حاال بعضیدهای خیلی قدیمی هستنخانهتصفیه ،دریافت بکنیم

ست اهایی که انجام شد جدید گذاریبا این سرمایه هاخانهتصفیه

ن فرایند خود آ .است های قدیمیخانهها تصفیهولی بعضی از این

و حساسیتش  دخیلی کیفیت ندارود شای هم که انجام میتصفیه

. یعنی با یک تغییری که است هم نسبت به نوسانات ورودی زیاد

این  ،دافت، یک تغییری اتفاق میدافتدر یک بارندگی اتفاق می

 ها هم زیادخانهخروجی پساب تصفیه شده تصفیه درنوسانات 

 .است

ما برای استفاده از پساب مجبور شدیم یک در مجموع 

خانه استحصال، که تصفیه ،ای احداث کنیمخانه پیشرفتهتصفیه

شود برای حفاظت   UFخانه وارد یک سیستمخروجی این تصفیه

ای چند مرحله ROو بعد هم وارد یک سیستم   ROهایاز سیستم

، دتوجه هم نداشته باشقابل برپشتیکه آب برای این شود،می

نیم یک آب قابل استفاده در ابتو ود تاشخودش یک معضل می

هایی که انجام شده گذاری. مجموعه سرمایهصنعت داشته باشیم

ست که تا ا میلیارد تومان ٣۵۰از نظر تصفیه، ایجاد شبکه حدود 

 است. انشعابات االن انجام شده. ولی فعال حجم پساب هنوز کم

. است کامل نشدههنوز منازل که باید وصل شوند به این شبکه 

 ۵/۱کنیم، نزدیک تقریبا االن با این حجمی که داریم دریافت می

و  طریق تامین کنیمنیم از ایناتومی مکعب آب رامیلیون متر ٢تا 



1398، بهار 1ال چهارم، شماره س   69  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

میلیون  ۱۰. ما روی حداقل دکنامیدواریم که این توسعه پیدا 

نظر قیمت هم قیمتی که االن با م. ازریزی کردیمترمکعب برنامه

، قیمت پسابی که تولید ودشتوجه به این پروسه که انجام می

د. یعنی قیمت آب از این پساب باال آینسبتا باال در می ودشمی

، با این مجموعه را حساب نکنیماگر که ما نرخ بازدهی  .دآیدرمی

صنعتی که  آب مکعبن انجام شده، هر مترگذاری که تا االسرمایه

عدد  اینست. اتومان  ۵۰۰۰د حدودا آیدست میروش بهاز این

ست چندین برابره ولی از نظر که در دسترس ا نسبت به آب خام

انجام شرکت  درکار، کاری هست که های اجتماعی اینمسولیت

من حاال پساب  .ودشاش نزدیک مین به مراحل پایانیو االشود می

 فاکتور بگیرم.  دیهاجازه بد راگ ار

فارس هم یک توضیح راجع به این پروژه انتقال آب از خلیج

 با مشارکت صنایع ۱٣٩۱ای تعریف شده از سال یک پروژه. مهبد

گهر، مس سرچشمه های گلفوالدی شرق ایران که شامل شرکت

 ۵۸۰و چادرملو و گهر زمین. یک مجوزی گرفته شده برای انتقال 

-ب به فالت مرکزی ایران برای شرکتمیلیون مترمکعب درسال آ

، میلیون مترمکعب تبدیل شده به سه تا فاز ۵۸۰های شرقی. این 

ن اجرایی شده در اال کهست امیلیون مترمکعب  ۱۸۰فاز اولش 

ه آورد تا سیرجان کاز بندرعباس می اسه قطعه. قطعه اول آب ر

نده یفکر کنم تا اوایل سال آ .دپیشرفت دار %۷۰این پروژه نزدیک 

ا تدوم هم از سیرجان  قطعه. دبرداری برساول به بهره قسمتاین 

سال طول  ٢حدود د و پیشرفت دار %۴۰حدود  است که رفسنجان

سوم که آب تا  قطعه ۱٣٩٩اوایل سال  ود.اجرا بش د تاکشمی

 .ودشد هم اجرایی میآیاردکان و چادرملو می

های بحث ست که مطالعات واهایی این پروژه یکی از پروژه

محیطی و اقتصادی بوده، مطالعات زیاد زیست آن زیادی راجع به

ن طرف زیاد آ. بعضا من این طرف و است انجام شده ی آنرو

د هخواروش میاین با آبی که یشنوم که یک قیمت دارند رومی

دهنده نشان ،مده از این پروژهآمدارکی که به دست ود. منتقل ش

اصفهان  درن . االدهزار تومان باش ۵۰مترمکعب  هراین نیست که 

همین  یک شرکتی تشکیل شده که فاز دوم همین خط لوله،

و  ودفاز دوم خط لوله اش ایجاد بش ن ایجاد شده،مسیری که اال

 .ودشاست تامین ن اقسمت آب صنایع که مورد نیازش

نزدیک  ۱۴٢۰افق  درطبق مطالعاتی که از وزارت نیرو دیدم 

که آب با فرض این .ب کسری آب داریممیلیون مترمکع ٣٣۰

. یعنی همین میانگین دن در همین حد جاری باشاموجودم

. که تقریبا یک سوم این مال صنعته دن باشابلندمدت تامین آبم

های جدیدی هم برای تامین سمت روشکه ما به دطلبکه این می

ده ای که انجام شن خصوصا انتقال آب از دریا باشیم. این پروژهاآبم

کنم مال قبل از این فاز یک، مدارکی که خدمتتون عرض میدر 

این پروژه برای فاز اولش ، ست اواخر سال قبلانوسانات ارزی 

میلیون مترمکعب  ۱۸۰میلیارد تومان برای انتقال  ٣۶۰۰نزدیک 

به و ست که نزدیک هزار میلیاردش مال حقاش هیآب برآوردها

و سوم که خط دوم یعنی برای این. است زیربناهای این پروژه بوده

میلیون  ٢۰۰با ظرفیت هرکدام تقریبا  ود،شاین پروژه اجرا 

های میلیارد تومان با قیمت ٢۰۰۰مکعب برای هرکدام نزدیک متر

نیم تبدیل کنیم به وضعیت اتومی است که این رادالر قبلی نیاز 

طبق آخرین  ،ودشروش استحصال میجاری. آبی هم که از این

 آب در اردکان، وردهایی که با ارز قبل از این نوسانات بوده،برآ

تومان  ۷۸۰۰ترین جا به اصفهان، حدود یعنی آب در نزدیک

، قیمت تمام شده آب شیرین شده با پارامترهای است قیمتش

ست که اای این یک پروژه .قابل استفاده برای شرب و صنعت

ست.ا دردست مطالعات اولیه و اجرا

 دکتر صفوی:

قطعا سواالت و اظهارنظرهایی توسط حضار محترم هست حول 

ماحدود بیست دقیقه فرصت داریم که اگر سوال یا کامنت  ،محور

یا ابهامی رو داشته باشیم از بین حضار محترم بفرمایید، یک 

 معرفی بفرمایید بعد سوالتون رو مطرح بفرمایید:

 سوال:

راحتی به ،مکعب در سال مصرف داشتندمیلیون متر ۴۰دوستان 

انتقادی  کمی منببخشید  ،۱۸نستند تبدیلش کنند به اتوهم می

مطرح  اهای اجتماعی رآیند بحث مسولیتکنم. بعد میصحبت می
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 اکار رکردیم، چرا این اکار رنآکردیم،  اکار رکه ما این کنیم،می

افتاد؟ این ن نکرده بودند؟ یعنی باید حتما این اتفاقات میتا اال

تا این  شد،رود خشک میرودخانه زاینده مد؟آمسائل پیش می

مد؟ واقعا این یک سواله. ما یک خال قانونی داریم آیل پیش میمسا

این مجموعه کار  دربرای این موضوع که ببینیم این مدیرانی که 

کار توانستید اینریم سوال کنیم که شما که میوبیا اکردند رمی

ن نزدیک سی کنید و بحث تنش آبی هم چیز جدیدی نبود. االب ار

چرا واقعا این  .ودشموضوع مطرح میساله و حتی بیشتر که این 

-هدر می ااین راحتی مدیران ما منابع ما رو به دافتاتفاقات نمی

یاد این موضوع  کبارهمد یآکه این مسائل پیش دهند و بعد از این

-هم اینجا مطرح می اهای اجتماعی رافتند و بحث مسولیتمی

 کنند.

سوال دیگر:

در این استان نگه داریم؟ آیا  اصنایع رهر قیمتی شده آیا ما باید به

ندارم ولی واقعا این  اتوجیه دارد؟ حاال من بحث جانمایی اولیه ر

 اهای صنعتی رقول معروف استفادهست که ما بهایک سوال 

 ،ن این اتفاقات خشکسالی افتادهبعد اال ،چندین سال استان برده

فارس آب خلیج، دکنالمال استفاده د از بیتیدولت بیا دتوقع دار

. اگر این مسائل دناجا بمکماکان این صنایع این د تامنتقل کن ار

افتاد آیا واقعا کماکان این استقرار کشورهای خارجی اتفاق می در

 ؟ها توجیه اقتصادی داشت یا نهاین محل درصنایع 

 سوال بعدی:

ها شهر درهای غیرمتعارف بزرگترین چالشی که روی بحث آب

ست. حداقل ما اگذاری اولیه بحث سرمایه ،نامصرفشهست برای 

ن با این مشکل روبرو هستیم. حاال ما صنایع بزرگ شیراز اال در

گذاری بحث سرمایه ولی بحث فضای سبزی که داریم، ،نداریم

 اها رخواهید که اینسری خطوط انتقال میاولیه که شما یک

شهر ایجاد  خواهید داخلسری مخازن قطعا مییک منتقل کنید،

جایی  کاری،نید از این استفاده بکنید. اگر راهاتوکنید که می

 این زمینه هست بفرمایید. درای تجربه

 دکتر صفوی:

ن هستم.اآقای دکتر تائبی در خدمتت

 دکتر تائبی:

نگاه کنید، وقتی که دو تا سیستمی که مطرح شد یکی استفاده 

 ،زداییهای نمکاز پروژهاز فاضالب تصفیه شده، یکی هم استفاده 

بحث پنج هزار تومان بر  ودشصحبت می دهایی که دارقیمت

های جدید حاال ، احتماال با قیمت۷۸۰۰جا هم که نآ، مکعبمتر

که ما باید  ددهن میا، این نشودبش است برابر ممکن ٣یا  ٢کم کم

ها، یعنی واقعا در همه بخش وری آب.ن بحث بهرهآبرگردیم به 

وری را یک بهره حثصنعت، بخش شرب، بخش کشاورزی، ببخش 

یک مقداری در این رابطه  تر بگیریم. حاال دیروزمقداری جدی

یم هر ویکه بگجای اینهر صورت بهتوانیم به، ما میصحبت شد

لیتر در روز یک نفر  ٢٢۰بعضی جاها  ،۱۴۰،۱۵۰،۱۶۰نفر روزی 

کرده  اکارها ریا اینبسیاری از کشورهای دن ،دکنداره استفاده می

دنیا  ربسیاری از جاهای دیگ وآلمان  در .٩۰اند به زیر ندهااند و رس

که  ددهن میاما نشبهرا جور. بنابراین این یک مقداری هم همین

 ست.ا مهمهم زمان ببینیم. این یک مسئله که خیلی را همن آباید 

کیفیتش شده ما اشاره کردند که فاضالب تصفیه مسئله دوم،

-. حتی بعضی از تصفیهای داردبا زمان متغیره و مشکالت عدیده

چنانی ندارد و طوری که باید و شاید کارایی آنها هم آنخانه

. بنابراین دی که وجود دارروری و مسائل دیگبه بهره دگردبرمی

نیاز هست که حتما ما پایش دایمی داشته باشیم، رکورد داشته 

نیم ان بتوآها چگونه هست و براساس وضعیتباشیم که واقعا این 

ن آگیری درستی داشته باشیم. متاسفانه خیلی جاها واقعا تصمیم

این قضیه نیست. این یک مسئله بسیار مهمی  درهای الزم پایش

ست.ا

 سوال:

ست که هنوز اها بحث مالکیت ،دی که وجود دارریک بحث دیگ

آبفا هست یا مال شده مال مسئله هست. این فاضالب تصفیه

ن چیزهایی هست که هنوز در آهم از ؟ اینایسازمان آب منطقه

 ست.اخیلی از شهرها مسئله 

ها در شهرداری ست،ان مطرح این بود که االر یک بحث دیگ

کنند ، برای فضای سبز استفاده می)شهرهای بزرگ( اکثر شهرها

غیر  د،دارتا چاه شهرداری  ۱۴۰ها. مثال در شیراز بیش از از چاه

کنند و مقدار دبی هایی که استفاده میها و چشمهکه قناتاز این

یک طرحی مطرح هست که بیاییم  .استکاهش پیدا کرده  هاآن

خانه موضعی داشته باشیم و شهرداری طراحی و اجرا و تصفیه

 است راشده و آبی که فاضالب تصفیه دعهده بگیربه ابرداری ربهره

ست ااستفاده کنیم برای فضای سبز شهری. حاال این هم مطرح 

جا واقعا این جواب ولی همهد تواند بعضی جاها جواب بدهمیکه 

ست که در منطقه اطرحی که در شیراز مطرح هست این  .دهدنمی

هزار متر زمین نیاز  ۶تا  ۴این طرح حدود  ود.شقصردشت انجام 

خانه فاضالب حث تصفیهدارد. قیمت زمین یک مسئله، حتی ب

ت و این یکی از مسائلی اسمالزم با بو و آلودگی میکروبی هوا 

در قسمت  رعبارت دیگ. بهددهجا شاید جواب نمیهست که همه

 اخواهیم فاضالب رخانه داشته باشیم و بعد اگر میتصفیه ،مرکزی

مصارفی که  تصفیه کنیم و بعد انتقال بدهیم برای استفاده در

جناب آقای دکتر تائبی حسابی در این مورد صحبت کردند که 

ست.اواقعا برای استاندارد بسیار مهم 
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م صحبت کنم در رابطه با این هخوامی موضوع بعدی که من

قدیم اکثر در ست. حقابه ابحث  ها،از این فاضالب یک بخشی آبفا،

صحبت  شهرهای ما شبکه فاضالب نداشت. حتی اوایل دهه شصت

ست. برای اهای فاضالب فانتزی مجلس که این طرح دراز این بود 

که همه سیستمی که داشتیم جذبی بود. این فاضالب که این

های از آب مصرفی به فاضالب تبدیل و به سفره %۷۰چیزی حدود 

جا یکو  ودشآوری میجمع دن دارعمال اال رفتیزمینی مآب زیر

 در نتیجهخواهیم داشت.  ااین آب رترین تراز شهر ما در پایین

بعضی جاها مشکالت در پایین افتادن سفره آب زیرزمینی و االن 

ما در  افرونشست واقعا جدی هست. بیشتر مشکل فرونشست ر

ها برداری از چاهست و بهرهاکشاورزی عمدتا که هایی داریم دشت

. ولی خیلی از جاها حتی صحبت است عمده صورت گرفتهطور به

 دبپیوند دناتوبخشی می ، کههای سطحیآوری آباز جمع ودشمی

ن حقابه هم آو  شودتغذیه سفره  خشی هم صرفبه دریاچه و ب

 .ودباید دیده ش

تصفیه زیر سینک های دستگاهآخرین نکته من در رابطه با این 

ست. جناب آقای دکتر اشاره کردند. واقعا مسئله استاندارد کردن ا

 %٣۰ن شاید در سطح کشور نم االادمن می. مهم است هااین

. خانم من کننداز این ابزار استفاده میهای بزرگ ها در شهرخانه

هم فشار آورد که ما هم استفاده کنیم اما من زیر بار نرفتم. مشکلی 

که شبکه لیتر آب  ۵آب، هست که اشاره کردند که برای یک لیتر 

تی که خود دستگاه مشکالشود. مصرف میتصفیه شده هست  واقعا

ست.ا تمشکالاز جمله ها هم خود فیلترها دارند آنو 

 دکتر یزدیان )شهرداری اصفهان(:

نامه سال گذشته یک تفاهم ۵/۱در عرض . ضمن عرض تشکر

و است شهرداری اصفهان که از بزرگترین تولیدکنندگان پساب 

 ا هنوزپیگیری کردم ظاهر منانجام شد ولی من  ی اصفهانآبفا

ن در ایکه باتوجه به بحران آبی استان و ایناست. عملی نشده 

لیتر  ۴۰۰کرده و  گذارینامه قرار بود که شهرداری سرمایهتفاهم

خواستم دلیل اجرایی نشدن می ،دبر ثانیه فاضالب خام تحویل ده

 کنید.ا بیان پروژه ر

اعداد و ارقام . یک مورد هم سوال از مجموعه فوالد داشتم

میلیون  ۱۰را به ن این هست که مصرف سال آینده اشبرنامه

الظاهر که علی بر این است بنا هم .نندابرساز پساب مترمکعب 

های گذاری. دلیل این سرمایهدای فوالد مبارکه نداشته باشتوسعه

 است قرار چیست؟ آیاسنگین برای انتقال آب از خلیج فارس 

؟ودبارگذاری جدیدی روی بحث آب انجام ش

 هاشمی:مهندس 

دانشگاه  ،آب -دانشجوی دکتری مهندسی عمران به نام خدا،

خواستم می اای رمن فقط یک دغدغه .رهستمصنعتی اصفهان

که این. یا نمک زدایی Reuseهای زمینه سرفصل درکنم مطرح 

 اخیلی بزرگی در کشور ما هست که من خودم این ر ءیک خال

دست و پنجه نرم کردم، موضوع تحقیقات  آن احساس کردم و با

ن فکر کنم در این پنل هم ء آدر واقع خال .هست در این زمینه

 داخلی مخصوصا، که در خصوص تحقیقاتاین ود.شاحساس می

ببینیم چه  ودصحبت ش زدایی،چه نمک Reuseچه بحث 

مادامی مجبور باشیم این  است. هایی صورت گرفتهپیشرفت

بخریم این یعنی  راز کشورهای دیگ ان رهای نویتکنولوژی

 چرا؟ هدررفت منابع و ما خیلی توجهی به این موضوع نداشتیم.

 یم قبال به فکرش نبودیم.دخورنکه به این مشکل برچون تا زمانی

کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی رژیم صهیونیستی در این 

، زمینه تحقیقات بسیار خوبی انجام دادند در بیست سال گذشته

 اآب ر Reuse سازی یانستند فرضا هزینه شیریناکه توتا جایی

نند به زیر درواقع یک دالر یا ا، برسدالر ۱۰-٩و  یورو ۷-۶مثال از 

ن دراین زمینه. ولی ما یک یورو و صاحب تکنولوژی هستند اال

درخصوص  ها بخریم.نآاز  اها رمجبور هستیم که این تکنولوژی

یکی از  ROفرضا فرایند  ،Reuseسازی یا هسته اصلی شیرین

  هانآهایی دارند که یکی از شرکت ااین تکنولوژی ر فرایندهاست.

منابع آب  وست. کشوری که اصال مشکل آب ایک شرکت هلندی 

-و به ما می دکنتحقیقات می د،کنتولید می اها ر. ولی ایندندار

کنی که در شیرینهای آب اکثر ایستگاه کهد. خیلی جالبه فروش

هایی هستند که ما اند تکنولوژیجنوب کشور ساخته و فعال شده

خریم که اصال مشکل منابع آب ندارند. من داریم ازکشورهایی می

آقای دکتر تائبی  .کنمجا مطرح خواستم اینمی افقط این دغدغه ر

چون تحقیقات نداریم فرمودند ما استاندارد نداریم. استاندارد 

 .متشکرم ست.اخروجی تحقیقات استاندارد  نداریم.

 دکتر شاه قاسمی:

رو پرسید.  را دیگر دوستانبخش مهمی از سواالتی که من داشتم 

اگرچه که به  ،ش تکیه کنمیخواستم روولی من موردی که می

م امروز انم این مسئولین وزارت نیرو ظاهرا هیچ کدادهرحال نمی

ولی حقیقتا ما در یک کشور کم آبی هستیم و  ،حضور ندارند

 است. هرحال یک واقعیت غیرقابل انکارمسئله استفاده از پساب به

چه در بخش صنعت، چه در موارد  ،ما چه در بخش کشاورزی

ش یعنوان یک منبع مستمر و دائمی روبه ارمجبوریم این ردیگ

 چه درد شودقت زیادی  دهمین دلیل قاعدتا بایبه .حساب بکنیم

ن بخش دقت انجام یکه خوشبختانه در ا ،زمینه طراحی و اجرا

ن هم ا. چیزی که ما همیشه سرکالس به دانشجویانمودشمی

متاسفانه ما در بخش نگهداری همیشه بسیار بسیار ضعیف  ،گفتیم

ها میلیارد و یا صدها میلیارد تومان پول هزینه کنیم. دهعمل می

بعد در مرحله  ،ودشداث میخانه احو یک تصفیه ودشمی

برداری با حداقل امکانات با حداقل نیروی انسانی با حداقل بهره
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این هست که  کنند.ا اداره رنآخواهند افراد مجرب و با تجربه می

آقای مهندس اکبری گفتند طور که همانکه  شودباعث می

دلیل عدم . بهدکیفیت پساب خروجی متاسفانه متغیر باش

برداری. این مشکل هم در دلیل عدم توجه به بهرهبه ،مانیتورینگ

های خانهمورد تصفیه های آب مطرحه هم درخانهمورد تصفیه

مترمکعب آب  قیمت هر شود کهفاضالب. بعضی اوقات مطرح می

اگر هر مترمکعب یا فرض کنید  است.ن رقم باالیی تمام شده اال

ریال  ٣-٢رقمی بین تر بشه با یک که سادههر لیتر آب برای این

 اخانه رنند تصفیهاتوبرداری هم میبرای بهره ،هزینه کنند

برداری کنند و هم نند بهرهاش طراحی شده بتویحداکثری که برا

. سر و صدای ز نظر کیفی واقعا کیفیت مطلوبی را داشته باشدا

د که آیای در میشرکت آب و فاضالب یا سازمان آب منطقه

تر مکعب در ثانیه طراحی شده اما بیشیک مترخانه برای تصفیه

خانه برداشت. از این تصفیه ودشنمیپساب ثانیه  لیتر در ۶۰۰از 

برداری هست. یا کیفیت خروجی دلیل مشکالت بهرهعمدتا به

بینیم مشکل یم میوربعد می .بود نیستمی دبایچه که مطابق آن

 بهره برداری هست.در متاسفانه 

اضالب یکی از شهرهای بزرگ، من در اونجا های فدرسیستم

 ،جا کلی هزینه شدهنآ قاعدتا .م بودمیخدمت یکی ازدانشجوها

 شوداش شروع میگیری ازخود آشغال ،واحدهای مختلفی هست

 برداری خارجهای هواگیری و غیره. متاسفانه از مدار بهرهتا سیستم

از قضا خودش جا که نآ. منتهی فقط و فقط شرکت پیمانکاری بود

که آخر سر یک شعله  است دلش خوش ردکبرداری میهم بهره

نتیجه عملکرد را اینو در واقع  سوزدمی جا داردآنگاز متان 

جا هم اگر یک که چهار تا گاو را. درحالیانددمطلوب سیستم می

 د،جا ذخیره کنییک دهم ببری اها رداری و فاضالب ایننگه

 ودشبعد از یک مدتی گاز متان تولید می د،سنر آن که هوا بهجایی

دلیل حضور بهنید ببینید. یعنی صرفا اتوهم می ااش رو شما شعله

که این دستگاه  باالی یک سیستم نباید تصور شودیک شعله در 

. ودشکنترل واقعا  د. قاعدتا کلیه پارامترها بایکندکار می ددار

برداری و در امر بهرههای متولی اش این هست که سازمانالزمه

توجه داشته باشند و متاسفانه  .بپردازند داری بهای الزم رانگه

عرض کردم این یکی از مشکالت اساسی هست که امیدوارم 

های الزم صورت برداری دقته و در بهرهدشآن توجه  هرحال بهبه

-صنعت می درهایی که مثل آقای مهندس اکبری تا اون دبگیر

بکنند با مشکالت تغییرات پارامترهای کیفی سر  خواهند استفاده

.خیلی متشکر و کار نداشته باشند.

 :ای()سازمان آب منطقه مهندس خلیل پور

 کسری مخزن. می خوتهم بگویم کنمسالم عرض می .نام خدابه

 ۱۶٣ست و از طرفی پساب تولیدی امکعب میلیون متر ۵۸ا م

صحبتی که آقای مهندس حاال باتوجه به است. مکعب میلیون متر

این نکته را باید دوستان توجه بکنند که این  قبادیان داشتند

یک  ودشمی ،ن ما با این حجم کسری مخزن داریمپساب که اال

هایی به وضع آب خانگی موجود بکنیم. اما متاسفانه کمک

ست. از این ا هانامهکه خارج از بخش شودکارهایی مطرح میراه

-خانهمشکل تصفیه ،جوری که دوستان هم فرمودندناهم .بگذریم

 درست که ما اهرحال نوساناتی ست و بهافرم کلی ،ستا ها نیترات

ها خانهمشکل قانونی. این تصفیه. ها داریمخانهاین تصفیه

دادند به  ااش با شرکت آب و فاضالب است و تخصیص رتصفیه

تخصیصی  ای هم تا حاال هیچای. آب منطقهشرکت آب منطقه

دارند نیم داولی کشاورزها میاست. خصوص کشاورزی نداده در

ای توان و قدرت شرکت آب منطقهدرکنند و متاسفانه استفاده می

 د. اما این صورت مسئله رابگیر اها رهم نبوده که جلوی کشاورز

کنند و ما هم ها دارند استفاده میاورزن کشکه اال دکنپاک نمی

این موضوع جا پنل گذاشتیم صحبت بکنیم در مورد نشستیم این

ن آن امخانهتصفیه کهاین و  نااستانداردم که بله باید این باشد

عنوان یک ما هم قبول داریم به .ها درست. همه اینددار اشرایط ر

 اای رهای قضایی هم آب منطقهای. تمام دستگاهآب منطقه

گفتند برو تخصیص  شناسند چرا؟ چون که اون هست که بهشمی

من سوالی که از دوستان  کنیم؟کار میهولی ما داریم چ ،بده

نیم بکنیم اصال؟ اتوکار میهداشتم واقعا این هست که فکر کنند چ

 .خیلی ممنون

 )اداره کل فاضالب استان(: امینیمهندس 

کنم خسته نباشید، من فقط یک سوال دارم ولی خواهش می

  ،که همایش در اصفهان برگزار شدهاین جواب بدهید. با توجه به

یک موضوعی هست که چند  د.یک ادای دینی هم به اصفهان باش

نظر واضح  رود.بازچرخانی پساب به زاینده ،وقته دوباره مطرح شده

خواستم و جامعی از هیچ دستگاه دولتی در این زمینه نداشتم. می

 بفرمایید.آن  راجع به جوانب مختلف  ان رازحمت بکشید نظرت

 سوال:

های استفاده درباره ضرورت دیک گروهی دار. ضمن عرض سالم

-کار می د. گروهی هست که داردکنهای نامتعارف کار میاز آب

مثال . های متعارف به نامتعارفدر خصوص جلوگیری از آب دکن

ها به فاضالب که امروز فرض کنید جلوگیری از تخلیه رواناب

آب و  شرکت. متولی فاضالب دکنمی اشهرداری این کارها ر

ست. چرا وقتی که باران است ولی رواناب با شهرداری افاضالب 

و  دها نداردفع رواناب برایگونه تاسیساتی د شهرداری هیچآیمی

ود که رواناب تخلیه ش کندباز می ادریچه منهول فاضالب ر آیدمی

 با فاضالب. ودشمی خلوطفاضالب. یعنی رواناب این جا م در

و  ودش. آب آلوده میرودمی خانه باالظرفیت تصفیهدرنتیجه 

ن آیا ما جلوی ؟ االدکمک کن دناتوآیا نمی GIS. رعوامل دیگ
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کجاست؟ کجا  ؟ که تاسیسات شمانیم بگیریماتونمی شهرداری را

خاطر به .دگیرگونه اقداماتی صورت نمی؟ هیچدکنیدفع می اآب ر

خاطر همین به برای دولت. برای شهرداری، ددارکه بار مالی این

جا خیلی نید ایناتوهست که همه سکوت کردند و شما هم نمی

 اها رها، این مقالهاین کنگره هرحال دربهولی  .یدوموثر واقع ش

 .درسگونه این به فعلیت نمینویسند ولی هیچمی

سوال:

ببخشید مهندس اکبری در مورد . با سالم و احترام و عرض ادب

هزار تومان براساس چه واحد  ۵قیمت واحد تمام شده فرمودند که 

محاسبه کردند؟ چون در بحث تمام شده باالخره  او معیاری این ر

آیا  ان راشیهاارزش آتیه دارایی ،گذاری هستیک بخش سرمایه

 انددرآمدی که از محل آن کسب کرده و که سوداند؟ و ایندیده

 امبلغی هست که آدم ر عدداند؟ چون این آیا محاسبه کرده

           .دناترسمی

 دکتر صفوی:

 ،نظرات بکنیماگر اجازه بفرمایید یک تقسیم کاری بین نقطه

پنل داشته باشیم. را از اعضای نحوی سواالتی که مطرح شد به

آقای مهندس اکبری هایی که چون چهارتا سوال از بخش صحبت

کنیم. بعد آب و ن شروع میاداشتند راجع به فوالد هست. از ایش

 .فاضالب هست بعد هم بقیه

 مهندس اکبری:

میلیون داریم  ۴۰موقع نگفتم عرض کنم. من هیچ اچند تا نکته ر

کنیم. فوالد مبارکه مطالعات و قرارداد احداثش مال مصرف می

طور همین ،العات کاملی داشتهن موقع هم مطآ. است قبل انقالب

جا صنایعی هم که این. های ذوب آهن و ..شرکت ر مثلصنایع دیگ

جوری این .ستاشوند مثل جمعیت سکنه شهری مستقر می

هرموقع خواستیم  ،برداریم اها رنیست که هرموقع خواستیم این

باشیم برای  ر بایدکارهای دیگدنبال یک راهیم. قاعدتا بههکوچ بد

 ۱۸ما رسیدیم به برطرف کردن مشکالت. این سالی هم که 

جوری نبوده که یک سوییچ توی جیب من این ،مکعبمیلیون متر

 ،میلیون پارسال ٢۸امسال روشن کرده باشم این عدد  اراین دباش

-گذاریمیلیارد سرمایه ۵۰۰میلیون. ما با  ۱۸ دامسال شده باش

امسال یک  (شروع شده ٩۱-٩۰سال از )هایی که انجام دادیم 

این هایی که اجرایی هستند بهنآبرداری رسید. مقداریش به بهره

تا شما بخواهید یک  .تری دارندموضوع احتماال اشراف بیش

تا به  د،، مقدمات داردمطالعات دار د،کنی شروع اگذاری رسرمایه

 این مورد اول.  .ددار ازمان خودش ر برداری برسدبهره

ن هم که ما هیچ انتظاری نداشتیم که تا االمورد دوم هم این

که کاری هم نکرده.  دجور بوده که دولت برای ما کاری بکنهمین

هایی که گذارین سرمایهآبه خیر دولت امیدی نیست. یعنی  اما ر

انجام شده واقعا استانی بوده با همکاری شرکت آب و فاضالب 

از خلیج  ودشمنتقل می دکه دار ن آبی همآاستان اصفهان بوده. 

ست. اصال اگذاری خود صنایع سرمایه %۱۰۰ فارس برای صنایع،

ن های دولتی االپروژهدر . داین زمینه هیچ نقشی ندار دردولت 

اجرا  ددارو تعریف شده است سال  ٢۰هایی داریم که باالی پروژه

 .است برداری نرسیدههنوز هم به بهره ود ولیشمی

باالخره  ست.ابرداری و قیمت آب بعدی هم سر بهرهمورد 

ود. اگر شتر میوری آب هم بیشبهره ودهرچه قیمت آب باالتر بر

 .قدر نیستقطعا این مصرفش اینشود، هزارتومان  ۱۰قیمتش  آب

 تومان هست. ۴۵۰ن حدود متری برای مصرف خانگی فکر کنم اال

اگر که قیمت  همین است. مصرف هم است اگر که تا این قیمت

تصاد آب قیمت اق در. یعنی ودشمصارف هم کم می ،تغییر کرد

 د. زنمی حرف اول و آخر را

هم  احاال این ر .گذاری جدیدی هم نداریمفوالد سرمایه درما 

نه  ،گذاری جدیدی داریمیکی از دوستان سوال کردند. نه سرمایه

برای  ودشانجام می دهایی که داراین پروژه .توسعه جدیدی داریم

که  ود.شانجام می دن دارتامین همین فرایند هایی هست که تا اال
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 ،میلیون مترمکعب ۱۸ن داریم حدود این بارگذاری هم که اال

میلیون مترمکعب در شرایط  ۱۸این  ود.همین هم برداشته ش

 آورده ما باشد. %۵/۱د ناتونرمال می

مت پساب یک قیمتی قی. ای هم راجع به پساب گفتندیک نکته

های شامل استهالک هزینه ،هست که ما هزینه کردیم

های این پروسه درکنیم هایی که صرف میهزینه ،برداریبهره

تبدیل کنیم به آب صنعتی. باالخره این قیمت  طوالنی که این را

یک ارزش اقتصادی هم داریم که برای هر  .ستامالی تمام شده 

با این قیمت برای یک صنعت  ستا ممکن .است صنعتی متفاوت

حدی با ارزش اقتصادی تا یک د،انجام بده ایک کاری ر دصرف کن

 .برای یک صنعت دانجام بده اکاری رکه یک دارزش داشته باش

به طبقه  دکشاورزی کرد. این بستگی دار وداصال نش است ممکن

.دکناستفاده می دصنعتی که دار

 مهندس قبادیان:

 تا حدودی درست ایت. که قیمت پساب متغیراشاره فرمودند 

آوری آب شهر اصفهان شبکه جمعاما علت؟ متاسفانه کالناست. 

آوری آب باران شهرها شبکه جمع. بسیاری از کالندباران ندار

 است. . طبیعتا فاضالب محصول استفاده مردم از آبندندار

هم ن د، پس فاضالبشاافتتغییراتی در کیفیت آب که اتفاق نمی

؟ چون دافت. ولی چرا بعضا اتفاق میدنباید تغییرات داشته باش

 ب منهول راچون شبانه کسی در وجود دارد. انشعابات غیرمجاز

که طبیعتا این  .داخل فاضالب دریزچربی و نخاله میو  دکنباز می

ها هم میزان خانه. تصفیهدتحت تاثیر قرار بده اکیفیت ر دناتومی

نظر کیفی ، چه ازنظر حجمی و چه ازسازیادلن برای متعظرفیتشا

-که شبکهرغم این . طبیعتا دبی ما هنگام بارندگی علیاست متغیر

انتقال  انباید آب باران ر ،صورت مجزا طراحی شدههای کشور به

درصد طراحی درنظر  ٢۰تا  ۱۰ولی معموال در محاسبات  د.بده

 ٣-٢ی دبی ما تا ولی در اصفهان بعضا در هنگام بارندگ .گیرندمی

کل آب باران  ،. حاال توسط عوامل مختلفدکنبرابر افزایش پیدا می

 دناتوطبیعتا ناخواسته می .خانهبه تصفیه دکنانتقال پیدا می

  .دتاثیر قرار بدهیک مقداری تحت اکیفیت ر

ای تفاهم نامه نکته دوم درباره شهرداری صحبت کردند.

ن اعالم کردند منابع ادالیلی که خودشولی به .داشتیم با شهرداری

ن مراجعه اخودش .توجه هست در اختیار ندارندمالی که قابل

نظر قانونی هم طبق نامه. ازاجرایی کردن این تفاهم راینکردند ب

ش ینست شهرداری از ظرفیتی که قانون برااتوبرنامه ششم می

مدند آها . درکنار این خیلی شهرداریدگذاری کنگذاشته سرمایه

گذاری کردند. با استفاده از منابع خودش آمده با ما قرارداد سرمایه

 ست.ابسته و در حال اجرا 

 دکتر صرافزاده:

تحقیقات در زمینه  کردند.اشاره کامال درستی در مورد تحقیقات 

ن هم بحث اایش رولی حرف دیگ ،ها نیاز هستاستاندارد

 هایی که ما درتکنولوژی ها،بحث تکنولوژی درها بود. تکنولوژی

بحث بلوغ تکنولوژی خیلی نکته  ،زیست کار بگیریمحوزه محیط

. شما فرض کنید دایت قرار بگیرنمهمی هست که باید مورد ع

تکنولوژی بالغ  ،تکنولوژی قنات در برابر تکنولوژی وارداتی پمپ

آن  درستی ازای که نابالغ بود و ما بهشده است در برابر تکنولوژی

خدمت شما  اکه این بحث تکنولوژی رفاده نکردیم. برای ایناست

بینیم در دنیا مطرح شده بالفاصله که می اتکنولوژی نویی ر ،مویبگ

نه خیلی اوقات درواقع دانش فنی  منتقل کنیم. اریم که اینویگمی

برای مشکالت حوزه  اکارهای بهتری رراه دکه در کشور وجود دار

. ببینید مثال شما است جورها همینهمه حوزه در .دآب ما دار

تولید  عمایآن فرض کنید خمیر ید تکنولوژی سنتی که در آیمی

ای که با دستکاری ژنتیکی محصوالت شد با تکنولوژیمی

ها ، ایندافزایش بده ااش رورید بهرههخوامی اکشاورزی ر

این  های مختلفحوزه درتکنولوژی بالغ در برابر نابالغ هست. 

زد که حتما در بحث تحقیقات این منجر به  ودشمی اها رمثال

ر واقع با دمدیم آقدر ما ست که چهابحث این  ود.تکنولوژی بش

توجه  این باید به ؟رویکرد طبیعت محور به فناوری نگاه کردیم

 . ودش

 دکتر فاضلی:

انیم داشته تویکی از دوستان گفتند که منبع اعتباری دیگری می

های شرکت آب و فاضالب کنم پروژهمن چون ارزیابی می ؟باشیم

 ٩٣در سال  اای رشرکت آب و فاضالب روستایی زنجان پروژه ،ار

سنجی استفاده از خدمات خیرین شروع کرد تحت عنوان امکان

میلیارد تومان در  ٢٩ ،٩۶جا بود که در سال سان. جالب اینرآب

ا میلیارد تومانش ر ۱۴، کردندزمینه آبرسانی روستایی هزینه 

ن تماس انید باخودشاتومی .رسان تامین کردندریق خیرین آبازط

 آب باران همن استفاده بکنید. درزمینه اشتجربه بگیرید و از

بیشتر بحث نگهداری آب  ،ها دارندن شهرداریمشکالتی که اال

دارند اگر نگه ان پیوسته نیست. آب رامچون ما بارندگی .هست

راه حل دارد ولی متاسفانه سراغ ما  ود.شخراب میاسد و ف

 آیند که حلش کنند.ها نمیدانشگاهی

 دکتر صفوی:

بندی از خیلی متشکر اگر کمتر از یک دقیقه بخواهم یک جمع

 درما  :ست کهاین ا مویپنل مطرح شد بگ در اینمسائلی که 

تصفیه شده و های های نامتعارف اعم از بحث پساباستفاده از آب

ن امیشور موانعی که در جلوهای با کیفیت شور و لبآب طورهمین

هست فقط موانع اجرایی نیست، فقط موانع قانونی نیست، فقط 

مسائل فرهنگی نیست و فقط هم استانداردها نیست. مجموعه 

استاندارد  ءست. آقای دکتر تائبی اشاره کردند که ما خالا هااین
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اشاره شد که قوانینی که  .داریم ها راز پسابدر زمینه استفاده ا

قانونی که بین  ءجهاد کشاورزی خال ها،شهرداری بین وزارت نیرو،

. اشاره شد به مسائل دن وجود داراشهای قانونیها در مسئولیتاین

د؟ آیقدر در میمترمکعبی چه .اقتصادی که در اجرا هست

ها مسائل اجرایی ما جایگزین هست؟ جایگزین نیست؟ همه این

مسئله فرهنگی در  ،خوبی اشاره شدای که بهو یک مسئله ست.ا

خانه ست. ببینید ما انتظاری از تصفیهاحقیقت تولید فاضالب 

حاال با  د.ما تحویل بدهفاضالب داریم که پساب استاندارد به

های فاضالب ما و . ولی آیا شبکهدهایی که وجود داراستاندارد

های فاضالب ما هم فاضالب بهداشتی استاندارد تحویل خانهتصفیه

ما مردم که داریم ؟ بهگرددگیرند یا نه؟ این به کجا بر میمی

های صنعتی از نقاط از کارگاه .کنیمها تولید میخانه در افاضالب ر

ن استانداردهای آ، ددههر تحویل شبکه فاضالب میشمختلف 

از کارگاه ، تعویض روغنی گرفته . ازدندار اورود به شبکه فاضالب ر

از ها گرفته، فونی بیمارستانعهای از فاضالب ،کاری گرفتهآب

 ،های دندانپزشکی گرفته که حاوی فلزات سنگین هستیونیت

ای که انتظار داریم خانهبه شبکه و تصفیه ودرمی دها دارهمه این

کار این دناتوای نمیخانه. هیچ تصفیهداش استاندارد باشخروجی

هایی کنترل یا رعایت فاضالب، . بحث کنترل در مبدادانجام بده ار

جزو مواردی هست که  ودها بشخانهکه با استاندارد وارد تصفیه

تر شود. کاملتواند میبندی . قطعا جمعودشد درنظر گرفته بای

و در این جلسه  دن دادیاای که نشخیلی متشکر از صبر و حوصله

 .دشرکت کردی




