
میزگرد

1401، بهار 1ال هفتم، شماره س  82 نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

 عنوان منابع راهبردی در مقابله با تنش آبی کشور: زدایی آبهای شور و بازیافت آب بهنمک ینشست تخصص

 از واقعیت تا حقیقت

(، دانشگاه تهران1400آذرماه  11 تا 9، با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب)

 :نشستاعضای 

(مدیر جلسهو  عضو هیئت علمی و مدیر مرکز تحقیقات آب و فاضالب، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو) اکبرزاده عباس دکتر

 ( و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی دانشگاه تهراندانشکده مهندسی عمران،  دانشیار) ییزهرابنفشه  دکتر

 (برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورمعاون راهبری و نظارت بر بهره) کشفیحمیدرضا  مهندس یآقا

  (یار دانشگاه تربیت مدرس و مشاور شرکت مهندسین مشاور مهاب قدسدانش) ینصرتمحسن دکتر  یآقا

   (شرکت مدیریت منابع آب ایران ،های غیرمتعارفها و آببرداری از پسابمدیر گروه بهره)اصغر جهانی دکتر  یآقا

 دکتر اکبرزاده:

 خدمت ادب و احترام دارم عرض سالم و .میاهلل الرحمن الرحبسم 

 .در حوزه آب منداندغدغه هیو کل نیو متخصص دیاسات

کنم از دوستان و همکاران خودم در انجمن آب و یم یسپاسگزار

فراهم  شیهما نیا یبرا بستر الزم را فاضالب و دانشگاه تهران که

انشااهلل  ایهم در جلسه باشند  رانیگمیتصم و امیدوارم که کردند

هرحال به کهنیا اطرخبه د.واستفاده ش جلسه نیا هاییاز خروج

دارد که  حضورفرصت سه روزه  نیدر ا نیاز متخصص یاجماع

 .داشته باشند ناهاشگیریدر تصمیم سازمینقش تصم دنناتویم

در کنار  ار فتایباز گاهیجا کهاست  نینشست ا نیاز ا یهدف کل

و البته هرکدام  یمکمبود آب مطرح کن تیریمد یبرا ییزدانمک

 .طرح هستندخودشان قابل یحوزه در جا نیبردها در اراه ریاز سا

هست که در ارتباط با  حثینشست ب نیا درما  یتمرکز اصل یول

 .میپردازیم شتریآب ب افتیباز گاهیجابه  ،متعارفریغ یهاآب

 یهم در جاکه آن ییزدانمک حثبا ب سهیخصوص در مقام مقابه

 تیریهست که در مد یمتعارفریغ یهااز آب یخودش قسمت اصل

بدون  .است تیاهم حائزبحران آب  طیمقابله با شرا یبرا دیتول

قرار  ار ینیکنم که چه عناویم یمعرف افوت وقت دوستان خودم ر

 زدایینمکسهم  ییزهرا خانم دکتر .کنندنشست ارائه  درهست 

خواهند  ارائه یبا کم آب یسازگار یآب را در برنامه مل افتیو باز

موجود بر سر راه  یهاچالش به کشفی مهندس یجناب آقا نمود.

 یهم برا ،ییزدانمک یمتعارف هم براریغ یهااستفاده از آب

را در خصوص  یمطالب یدکتر نصرت یآقا .پردازندیآب م افتیباز

فاضالب براساس تجارب  هیتصف یهاستمیاز س یبرداربهبود بهره

مشاور  نیکه در شرکت مهندس یسال ۱۸در طول  قیمتشانذی

موضوع  یدکتر جهان یآقا .کنندیعنوان م قدس بودندمهاب 

 انیمنابع آب ب تیریشرکت مد دگاهیرا از د یافتیاستفاده از آب باز

متاسفانه  سخنران آخر آقای مهندس ارومیه بودند که .کنندیم

 سهیشب به رحمت خدا رفتند و امروز قرار بود که مقادین امادرش

 نیاز ا. ارائه کنند راآب  افتیو باز ییزدانمک یفناور یاقتصاد

 . ناشخدمت میویگیم تیبابت تسل

نید اهمیت ادطور که میهمان کنم.شروع می را من ارائه خودم

که در واقع  ییکشورها هیکل یبرا های نامتعارفکارگیری از آببه

 نیو ا دونشیم یند که دچار کم آباهگرفتقرار یکمربند در

تحمل هایی را مجبورند تنش .است ۲۰۵۰ها تا سال ینیبشیپ

صورت نیبه ا هانیاثرات متقابل ا د.هم دار یاثرات هانیکنند که ا

 تیریمد ،تیاز رشد جمع یآب ناش یتقاضا شیکه افزا تاس

از حد  شیب یریگنامناسب و بهره یگذارمتیق ،ناکارآمد آب

را مجبور کشورها همه این موارد مدیران  .است ینیرزمیز یهاآب

خارج  ین را از حالت سنتاخودش های مدیریتیطرحکه کنند می

آب و استفاده مجدد در  یایاح گنجاندن مباحث کنند و با

مشکل کمبود آب  نیکنند که ایکمک م ناشآتی یهایزیربرنامه

عنوان منبع که به ییابزارها یتمام نیاز ب .ودمرتفع ش یبه نوع

 ییزداآب و نمک افتیباز معروف هستند، نامتعارف یهاآب

عنوان به ذارندگب تیریمد نیاتوانند بر وسعت اثری که می لیدلبه

منابع  ریچند که ساهر د.نشست انتخاب شدن یبرا یمنابع اصل

ژرف و استحصال آب از  یهاآب ی،کشاورز آبهز ،بارانمثل آب 

نامتعارف  یهاآب که در قالب ندهست یرطوبت هم جزء موارد

در  به نوبه خودمتعارف هم  یهاآب طورنیهم ود.شیمطرح م

 لیدلبه یول .کنندیخودشان کشورها از آن استفاده م گاهیجا

که  شوندیم یراتییدستخوش تغ هانیا یوقت یمیاقل راتییتغ
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 نیکشورها را به ا ،ودشیممدت کم لندمیانگین ب ازها مقدار آن

 .ندنک استفاده آن جبران یها براروش ریکه از سا دندازایفکر م

و  ییزداطور واضح نمکآمده و به مراجع این موضوع در اکثر

در کاهش شکاف  یاساس یهاحلعنوان راهبه رااستفاده مجدد 

 یافتیآب باز. دنکنیمطرح م ازیآب در دسترس و آب مورد ن نیب

طور خالصه کاربرد در مصارف که به ددار یمختلف یهاکاربرد

های تفریحی دریاچه ،هاتفرجگاه ،سبز یفضا یاریشامل آب یشهر

ا شارژ ی یآب سطح شیافزا زیست. در حوزه محیطستا هاآبنما و

 یبرا هاروگاهین در شتریبی، در حوزه صنعت نیرزمیز یهاآب

ها اشکارو رایکوچکتر ب مقیاسدر  یکن ولخنک یهابرج

خود سهم را به نیشتریکه ب یدر حوزه کشاورزاست. استفاده شده 

شرب  یبرا یو مقدار کمتر یاریآب یاختصاص داده معموالً برا

 ی حائزافتیباز هایباز آ هدر استفاد ود.شیاستفاده ماحشام 

 راتییتغ ریثتأتحت  یلیمتعارف خ ریمنبع غ نیاست که ا تیاهم

هر  ،است تیجمع حضورتابع  کهنیو با توجه به ا ستین اقلیم

توانیم میو منبع هم هست  نیا دباش حاضر تیکه جمع ییجا

 شیشدت رو به افزابه آن بازار .میاستفاده کن و از آن ردهتصفیه ک

 ییکه کشورها ددهیمن انش هست مراجعدر  که یاست و اطالعات

کردند که استفاده  یزیربرنامه ،تحت تنش هستند ۲۰۳۰سال  تا

ن استفاده اشیهایزیربرنامه در درصد ۳۰تا  عضاب راآب  افتیاز باز

 brackishاز منابع مختلف که شامل  ییزدانمک تیظرف کنند.

water وbrine   وsea water  وwastewater  وriver water در 

مترمکعب در  ونیلیم ۱۰۰ کیکل جهان به نزدبرای  ۲۰۱9سال 

 یبرا ودشیعنوان منبع استفاده مکه به یعمده آب یول ،دهیروز رس

آب در  افتیباز . سهمهست brackish waterشامل  ییزدانمک

متفاوت است  اریکشورها بس ریسا نیمأدر ت ییزدابا نمک سهیمقا

 حوزه نیا در یمختلفعوامل  .رباش رگیعکس هم د دناتویم یو حت

ن آ یدسترس د،چقدر باش تیتعداد جمع کهدخیل هستند. این

برخوردار  یشرفتگیچقدر از پ د،چقدر باش ییایدر یهاکشور به آب

 یگذاررا هدف هانیاز ا کیتوسعه کدام یهادر برنامه ایو  دباش

 یادیز یلیکشور عربستان با اختالف خ یبرا مثال .کرده

 هبود ۲۰۱۰سال  در treated wastewaterنسبت به  ییزدانمک

امارات  کشور .کمتر شده اریاختالف بس نیا ۲۰۲۱در سال  یول

 نیا ،هست ۲۰۳۰که تا  دکه االن دار ایبرنامه .طورهم همین

اجازه  دبکن افتیباز کهنیبدون ا اقطره آب ر کی یکه حت هست

 .هست یاریآب یبرا شیاصل یگذارهدف یول د ازدست برود.نده

کردن  نیگزیو جا هشدهیاستفاده از فاضالب تصف شیبرنامه افزا

سهمش باالتر بوده  ۲۰۱۷که در سال  groundwater یجان بهآ

کشور  .است ۲۰۳۰تا سال  سهم نیا یارتقا یبرا یزیربرنامه یول

تا  9/4 ش ازتیجمع ۲۰۲۰تا  ۲۰۰۰اردن هست که از سال  رگید

کار  هحوز نیا در ،افزایش پیدا کرده است نفر ونیلیم ۵/۸

و  water harvestingو  desalination water روی یمطالعات

treated wastewater است. انجام داده 

 
 یهاکه کشور اردن کرده در ارتباط با استفاده از آب یکار

 یکرده برا یزیرکه برنامه ار یمتعارفریغ یهاآب ،متعارفریغ

در دسترس  ی،فن ی،اقتصاد دگاهیکرده و از د دهیزنو ،استفاده

کرده  یبندطبقه یستیزطیحم دگاهیقابل اعتماد بودن و د ،بودن

 ازیامت نیشتریب water harvestingو  ییزدانمک تیدر نهااست. 

  کنند.استفاده آن  از یآت یهایزیرآورد که در برنامهرا 

شود مشخص می، یافتیو مقدار آب بازهرها ش یبندطبقه با

 یرا برا یترمتنوع یهایکاربر دباش شتریب تیجمعکه هر چقدر 

با توجه به  . کشور استرالیامیداشته باش میتوانیم یافتیآب باز

 یدسترس ی است وکشور بزرگ است و کم تیتراکم جمع کهنیا

 ودشای که میبیشترین استفاده د،دار یادیز یسطح یهابه آب

بازیافت آب. ولی  و ییزدااز نمک های سطحی هست و کمتراز آب

زداریی و هم از بازیافت از نمکهم بخش جنوبی و بخش غربی 

 . شوداستفاده می آب

مالحظه  ،سگوراحوزه رودخانه  در ایکشور اسپاندر مطالعه 

 نهیهز دوجود ندار ییزداکه داخلش نمکمناطقی که  دشویم

که  یاست و وقت کمهر مترمکعب در روز  یبه ازا یگذارهیسرما

 یک دفعه یگذارهیسرما نهیهز ودشیاستفاده م EDRو  RO از

 به یافتیهست که استحصال آب باز طورنیمعموالً ا .رودمی باال

که  مکنیم دیست و تاکاتر ارزان زداییاز نمک متشیمترمکعب ق

  .وجود دارد نهیزم نیا درموارد استثنا هم 

ی و دیو فاضالب تول ریدپذیتجد یهاموجود آب تیاما وضع

االن  مابر اساس شاخص هست.  یچه صورتبه زدایی در ایراننمک

 .هستند همه مستحضر دیکه اسات میاهقرار گرفتآبی در مرز تنش 

دو حوزه  نیا در، دباش دناتویم همقابله ما چ یهایاستراتژ

مصرف موارد  حوزه مدیریت. در مصرف تیریو مد دیتول تیریمد

 دیتول تیریمد یهاحوزه یما رو دیهست که االن تاک یفمختل

 هیو فاضالب تصف ییزدانمک ،آب نامتعارف از بحث استفاده .است

مصرف آب در  یسازنهیکه به دیمستحضر هست یول .شده است
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که بانک  یاطالعات در .درا دار یبزرگ اریهم سهم بس یکشاورز

مصرف آب در  یسازنهیبه را دردرصد  4۰شته حدود اگذ یجهان

و فاضالب  زداییآب متعارف، نمکگذاشته و استفاده از  یکشاورز

نظر گرفته و درصد در ۵۰صورت مجموع حدود شده را به هیتصف

 درصد درنظر گرفته ۱۰توسعه حدود  یرا برا گرید یهاسهم روش

 رت هست کهزدایی در ایران به این صو. وضعیت کلی نمکاست

 ی داریم کهبردارکن در حال ساخت و بهرهنیریواحد آب ش ۸۶ما 

در  هاواحد از آن ۲۱و  هست یبرداردر حال بهرهواحدش  ۶۵

مکعب در هزار متر 4۲۳مجموعاً ما حدود  .هستندساخت  تیاولو

 که در حال ساخت ییهاآنو اگر  میدار یبردارروز در حال بهره

 مکعبهزار متر ۵۱۵ ی حدودزیه چی میاضافه کن هستند را

ها از سال کهنیبا توجه به ا ،فاضالب تصفیه . اما در حوزهرسیممی

، روستایی ما درصد ۵۲ما حدود  یقبل شروع شده و پوشش شهر

 واحد و ۲۳۷حدود  هاخانهدرصد، تعداد تصفیه ۵/۰چیزی حدود 

 یبرداردر دست بهره تیمترمکعب در روز ما ظرف ۵۳۱۳۰۰۰

 .استفاده دارد تیمتعارف قابلریمنبع غ کیعنوان که کامالً به یمدار

 یرو دیاالن ما با ،انجام شده یشگذارهیقسمت سرما این یک

تعداد  نیاز پساب ا میناتویم ییهاکه چه کاربرد میفکر کن یقسمت

 ه داشته باشیم. ناخهیتصف

 کنمیکه فکر م ستاها بسیار بحث مهمی بحث استاندارد

و یک گرید  رانیا یاستانداردها .بپردازندآن  به یجهانآقای دکتر 

 ما یاستانداردها عمده .هم چند گرید داردو ژاپن  سه گرید نیچ

اول  یهاقسمت درا ماستاندارد  ، دوهست یادیدر قسمت بن

 شرفتهیپنسبتا  یکه کشورها یعدقسمت ب دریشرفته هست ولی پ

قسمت  در ،داشتند به بحث استانداردها یشتریتوجه ب بعضا که

 BOD ،COD ،TP ،4NHتک تک یهستند و برا یآرمان

کشور ما  یاز استانداردها اریدارند که بس ییاستانداردها

استفاده  یبرا وریدرا کی عنوانست که خودش به اتر رانهیسختگ

 . مطرح است یافتیباز یهااز آب

زدایی بازیافت آب و نمکهای موجود در استفاده از چالشبه 

ا ها رانهخفیهتص نییراندمان پا .م بپردازمهخوارا من خیلی نمی

 رهای دیگ. بحثدنصحبت بکن نصرتیدکتر  یکه آقا قرار هست

که تعرفه  ین قسمتآ یولکنند. مطرح می فیمهندس کش یآقا را

  .است تیحوزه حائز اهم نیا در اریپساب است بس

وجود دارد  یهم موارد مختلف ییزدانمک یهاحوزه چالش در

از مباحث مهم  ارکه باز هم بحث استاندارد و هم بحث توسعه باز

حوزه وجود  نیا در ییکارهاراه .زاتیتجه حثب طورنیهم ،هست

 کهاست  نیا دهدانجام  دناتویکه دولت م یکار نیترمهم د.دار

 یک بهما  ییزدانقشه راه نمک یانتهادر . ددهتوسعه بازار انجام 

 وجود داشته باشد یدولت بستر با میارد اجیکه احت میدیرس یمرکز

 یمختلف یهالمانکه ا زدایینمکتوسعه استفاده از  برای نظارت بر

که  یافراد .دنظارت وجود داشته باش نیا دیوجود دارد که حتماً با

 نیترمهم ،گذارهیسرما عنوانهب دناهحوزه کار کرد نیا که در

الزم است  یصدور مجوزها یپنجره واحد برا جادیا ناشخواسته

مدت مدت و بلندانیم هایبرنامه .کنمیعبور م اهنیکه من از ا

هست  MEDو  ROترکیب صورت پاک به یهایاستفاده از انرژ

جذب  .میدیرس آن به ییزدانقشه راه نمک یهایکه از خروج

و توسعه  قیانجام تحق یبرا یو خارج یداخل یهایگذارهیسرما

ما  کهنیهست و ا هاآن یسازیبومو  زاتیجهت دیتول نهیدر زم

خسارت  یرسانروزو درست محاسبه و به یصورت منطقبه مینابتو

را داشته  ییزدانمک یهااز توسعه سامانه یناش یستیزطیمح

موارد  آب افتیتوسعه باز برای یعمل یکارهادر حوزه راه .میباش

 دوستان در شرکت مدیریت منابع آب و وجود دارد که یمتنوع

 دیما با گویند.ب دنناتویبهتر از من م یلیخشرکت آب و فاضالب 

د و نشوخودکفا  دنناکه بتو نیمابرس ییبه جا هایمان راخانهتصفیه

و فروش  یفروش انرژ پساب واز نظر فروش  یبه لحاظ اقتصاد

ن هست ااسمش نینو یفناوروزه ح درکه  ییهایورفنامواد جامد و 

 درکرده  دایپ یتوسعه کم اریحوزه بس نیا درکه  میده وسعهت را

 رمتمرکزیغ یهافاضالب هیتوجه به تصفباید  .ناکشور خودم

 فیه وتص یمرکز فناور یاندازراه میدار اجیما احت جانیباز ا ود.بش

از  .میگفت ییزداقسمت نمک درکه  یلیبه دال ا،آب ر یبازچرخان

 رانیگمیاز تصم دیبا ارنیا اًکه واقع عیتر الزام صناهمه مهم

 که ببرند جلو را دیو تول طیو شرا دکنالزام  را عیکه صنا یمبخواه

اگر  کنند واستفاده  پساباالمکان از یحت راشان ازیآب مورد ن

 اریاستانداردها بس بحث بدهند،را انجام  یشتریب هصفیخواستند ت

  .است مهم

 
  خانم دکتر زهرایی:

، به خصوص برگزارکنندگان محترمکنم از . من تشکر میسالم

همکاران در انجمن آب و فاضالب آقای دکتر تابش، همکاران در 

 یلیخ زیست آقای دکتر بازارگان و جنابعالی کهدانشکده محیط

که  از همه بزرگوارانینشست و  یهماهنگ یبرا دیدیزحمت کش

. من خیلی خالصه کنم یفرصت را فراهم کردند تشکر م نیا
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در واقع  یآببا کم یسازگار یبرنامه مل م عرض کنم درهخوامی

طور که . همانهست ورتچه صآب به افتیو باز ییزدانمک سهم

در اسفند سال  یآببا کم یسازگار مستحضر هستید کارگروه ملی

 یهانامهبود که بر نیهدفش اعمدتا شد و  لیتشک ۱۳9۶

مشخص  کهنیاز باب ا ها را تدوین کند.اناست یآببا کم یسازگار

به آب  میتا برس دکن دایکاهش پ بایدمصارف چه سهمی از  ودبش

بر  دارد ظارترگروه ملی نبخش آب و کا هیابالغ .یزیرقابل برنامه

مرتبط با  هایبحث طورنیها و همرنامهب نیا شرفتیعملکرد و پ

 یهاکه در بخش یکم آب طیشرا ش باکشت و انطباق یالگو رییتغ

 یهاکنندهبه مصرف آب یحجم لیتحو . بحثمیمختلف کشور دار

 یهارا در واقع بحث یسازها فرهنگاصالح تعرفه ،مختلف

یک  .ذکر شده یکارگروه مل لیاست که در اهداف تشک یمختلف

 هیکه مصوبات و مستندات کل ددار یمل گروههم کارتارنمایی 

 .تارنما منتشر شده نیمصوب داخل ا یآببا کم یسازگار یهابرنامه

که عضو  ییهادر واقع مجموعه دستگاه اما حاصل تالش سه ساله

است که  ایبرنامه یو در سطح استان یدر سطح مل دکارگروه بودن

 9، ۱4۰۵تا سال  کهنیا یکرده برا یگذارشده و هدف نیتدو

 درخ بده یبرداشت کمتر ینیرزمیآب زمکعب از منابع متر اردیلیم

مترمکعب کاهش برداشت  اردیلیم ۳/۳ یو در منابع آب سطح

بپردازم  آن م بههخواکه من می اما بحث نشست ما .میداشته باش

زدایی آب دریا و بازچرخانی نمک موضوعات مربوط بهکه ببینیم 

پوشش  ی سازگاری با کم آبی ملی رااز برنامه یچه بخش آب،

 ،میکرد افتیمختلف در یهاکه از استان ییهادر برنامه .دهدیم

احداث  یبرا تیمترمکعب ظرف میلیون ۵/4۳۸ا مجموع

که در  ییهاستاناشده که در  دهید دیجد یهاخانههیتصف

 ،خوزستان یهادر استان ،بند را لحاظ کردند نیا ناشبرنامه

ب سهم یترتالبرز به ،لیاردب کردستان، ،کرمانشاه ی،شرق جانیآذربا

 آب ینیگزیمرتبط با جا یها. برنامههابرنامه نیدارند از ا یشتریب

مکعب متر ونیلیم ۷۰۰در مجموع حدود  پساب در کشور با خام

 الزم هست شده که البته دهید یآببا کم یسازگار یهادر برنامه

عمدتاً  یآببا کم یسازگار یهاکنم که چون هدف برنامه تأکیدمن 

 ییهاما برنامه .آب یاز آلودگ یریگکاهش مصرف است و البته جلو

عنوان با پساب هست به خام آب ینیگزیکه مرتبط با جارا 

 یعنوان اثربخشو تحت تیفیک بر که اثرگذار هستند ییهابرنامه

آب و  تیفیک در قطعا .ییجوصرفه نه یمکنیم ادیها برنامه نیاز ا

 زیعتو. در رابطه با اثرگذار خواهد بود نابمبهتر منابع آ تیریمد

 ،مختلف یهابا پساب در استان آب خام نیگزیجا یهامهبرنا نیا

 ۱۱9خوزستان با  ،مترمکعب ونیلیم ۱۵9باز استان تهران با 

 ،مترمکعب ونیلیم ۱۱۷با  یشرقبایجان آذر ،مترمکعب ونیلیم

درصد کل  ۷۰ موعمیلیون مترمکعب، در مج ۱۰۰ اصفهان با

 یآببا کم یسازگار یلدر برنامه م امختلف ر یهااستان یهابرنامه

استان  ۶در  .دهندیپوشش م پساب خام با آب ینیگزیدر حوزه جا

 یکرمانشاه و مرکز ،زنجان ی،خراسان رضو یالم،ا ی،غرب جانیآذربا

 ۸4حدود سبز  . در بخش فضاینشده دهیموضوع د یبراای برنامه

بخش  یمصرف ینیرزمیمترمکعب از برداشت از منابع آب ز میلیون

 ب خامآ ینیگزیو جا دکن دایست که کاهش پهسبز قرار  یفضا

همدان و البرز در  ،سه استان تهران .میبا پساب را داشته باش

ن اختصاص ابه خودش این برنامه را درصد سهم کل ۸۰مجموع 

 ۵۸/4۲در حد  اآب ر یبازچرخان حثصنعت ما ب ند. در بخشداد

 ونیلیم ۱۵را در حد  یفاضالب صنعت صفیهت ،مترمکعب ونیلیم

مترمکعب  ونیلیم ۲۰۶استفاده از پساب در حدود  ،مترمکعب

 9/۳متعارف را در حد ساالنه ریو استفاده از منابع آب غ ،میدار

 ی آب خامجادر واقع بحث استفاده از پساب به .عبمترمک ونیلیم

به خودش اختصاص  ابخش صنعت ر یهااز برنامه یمین باًیتقر

 ۳۰4استان بوشهر  ایو استفاده از آب در ییزدادر بحث نمک ه.داد

، قم رقم دهید برنامهرا در  ایآب در ییزدامترمکعب نمک ونیلیم

 ۷/۲۷مکعب و هرمزگان متر میلیون ۳ مازندران خیلی کمی است،

میلیون  ۳/۳۳۵جمع چیزی حدود مکعب که سرمیلیون متر

 .شده دهیدر برنامه د ایو استفاده از آب در ییزدانمک مترمکعب

 ،مباحث ذکر شده داشته باشمبندی از م یک جمعهاگر بخوا

پساب از مکعب متر ونیلیم 4۳۸از  شیب دیتول لیپتانس

وجود خواهد  ۱4۰۵ التا س یفاضالب شهر هایخانهتصفیه

 ودکه قرار است انجام ش ییهایزیردر برنامه دناتویکه م ،داشت

 ینیگزیمترمکعب برنامه جا ونیلیم ۷۰۰ .دریمدنظر قرار بگ

ها خواهیم داشت که این ۱4۰۵ ا افقپساب ت بامصارف آب خام 

 ایتفاوت تعرفه لیدلبهخواهد شد  آب بهتر تیریبه مدقطعا منجر 

بحث به ها. در واقع خانهتصفیهحاصل از  پساب نیکه هست ب

مصرف قطعا منجر خواهد شد. بحث منابع پذیرنده  تیریمد یارتقا

جایی واقع جابهان ارتقا پیدا خواهد کرد و درفاضالب قطعا کیفیتش

 ود.در منابع آب مصرفی باید در مطالعات بیالن درنظر گرفته ش

های مطالعاتی مختلف باید که منابع در اختیار محدودهبرای این

 خام با آب ی مصارفنیگزیجا یهابرنامهو بعضا این  ودلحاظ ش

 ۸۶حدود در واقع  . ازمنابع خواهد شد ییپساب منجر به جابجا

 یبرا ینیرزمیدر برداشت از آب ز ییجومترمکعب صرفه ونیلیم

 مترمکعب ونیلیم ۸/۸۳که  ،نظر گرفته شدهسبز در یمصارف فضا

 ددهین ماساب هست که نشخام با پ آب ینیگزیمربوط به جا آن

 یهاروش قیسبز از طر یکاهش مصرف فضا یبرا یااراده یلیخ

 یاریآب ستمیس رییتغ ،کشت یالگو رییکه هست تغ یمختلف
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 . نکرده دایبروز پ یآببا کم یسازگار یدر برنامه مل هایشهردار

بخش صنعت مربوط به  یاز برنامه سازگار یمین بایتقر

 ۱4سهم تصفیه و بازچرخانی  .ستابا پساب  خام آب ینیگزیجا

 یبخش صنعت برا لیعدم تما ست که دلیلش عمدتاادرصد 

اینجا  یفرصت کیواقع آب هست و در بازچرخانی یگذارهیسرما

 دناتویبخش صنعت فاضالب خودش را که م وجود دارد که

که  یمبخواه آن از مینابتو دیشا دباش برنهیهز اش بسیارصفیهت

 که یمثل شهر یگرید یهاو در واقع بخش دبکن یگذارهیسرما

 دداشته باش یکمتر نهیهز هست ممکن خانهتصفیه احداث

استان  ۳ درفقط  ار ایآب در ییزدانمک ند.بکن یگذارهیسرما

عمدتا هم  .درصدش مربوط به استان بوشهر است 9۱که  میدار

منابع  نیتام یآببا کم یما در برنامه سازگار ست کهاعلتش این 

ها در برنامه نیو احتماالً ا میمدنظر قرار نداد یلیخ ار دیجد

 .نشده جدر یدر برنامه سازگار یول ،وجود دارد گرید یهااستان

منابع آبی که متأثر از  مکعبمتر میلیارد ۱۵در مجموع حدود 

مکعب میلیون متر ۱۸۰۰ ستاآبی برنامه ملی سازگاری با کم

هدف از  .ستاآب  زچرخانیو با ییزدانمک هایمرتبط با برنامه

 ییزدامکنمسئله بازچرخانی و  اندازه شتریبود که ب نیارائه ا نیا

 . آقایشود خدمت شما ارائه یآببا کم یسازگار یدر برنامه مل

 .دکتر خدمت شما هستم

 

  دکتر اکبرزاده:

 یکنم آقایمن خواهش م .خانم دکترممنون از ارائه خوب شما 

موجود بر سر  یهاچالش با عنوانبحث خود را شفی مهندس ک

 های غیرمتعارف ارائه بفرمایند.آب راه استفاده از

 
  مهندس کشفی:

این  انیو عرض تشکر از بان میبسم اهلل الرحمن الرح .ممنون یلیخ

. وقتی بحث دکتر اکبرزاده خصوص جناب آقایهو ب نشست

چقدر فاضالب در نیم اصال اما باید بد ودشبازچرخانی مطرح می

 کی ،مهدمباحثم را ارائه می خشمن در دو ب .حاضر داریمحال

و  نهیزم نیدر ا یو نحوه مشارکت بخش خصوصچرخانی زبا بحث

افتاده و  رویکه تا االن در وزارت ن یو اتفاقات ایآب در یکی هم

درصد از  ۵/۵۲ . مستحضرید که حدودآن یروشیپ یهاچالش

 هیو تصف یآورعجم یهاتحت پوشش شبکه کشور تیجمع

ن امفاضالب هیتصف ما حدودا میانگین دوره طرحفاضالب هستند و 

شبکه در کل کشور  لومتریهزار ک ۶۵ چیزی حدود .ستاسال  ۲۰

 ست و نیاز بهافرسوده  شبکه نیاز ا لومتریهزار ک ۷که  میدار

حدود ها که از آن میلیون مشترک داریم ۸. ددار یاساس یبازساز

ی. خانگدرصد غیر ۱۰حدود  و دهستن یدرصد خانگ 9۰

. اگر میانگین ندهای فاضالب ما نسبتا جوان هستخانهتصفیه

 رد خانهتصفیه ۲4۳ساله هستند و  ۱۲ های ماخانهبگیریم تصفیه

تا از  ۳۳تا فقط  ۲4۳ نیکه از ا میدار یبردارکشور در حال بهره

نیم اتوبنابراین می .عمر دارندسال  ۳۰ یهستند که باال هانیا

میلیون  ۷/۲4۰4ها جوان هستند. ما از خانهصفیهت نیا یمویبگ

میلیون  ۱4۵۰ ،میکنیم یآورکه جمع یمکعب فاضالبمتر

 یآوردرصد از فاضالب جمع ۶۰که حدود  امترمکعب در سال ر

ست که ما ایش این اکنیم. معنمی تصفیه ،ستاشده 

 ندتر هستعقبها از شبکهعام صورت کل بهدر هایمان خانهتصفیه

را باید بیشتر روی  میدهیکه انجام م ییهایگذارهیسرما ما و

 از آن یبخش که باتیاعانش مخصوصا نصب و یآورجمع هایبحث

نصب  اتیعمل دیبا ،داخل منازل ستمیست و سا یفرهنگ حثب

 نآ، روی دنهانجام بد را فاضالب خام یسازیانشعابات و جار

 حداکثر دنابتو میدجرا کرکه ا هاییبیشتر کار کنیم، که شبکه

برساند.  هاخانههیو به تصف دکن یآورجمع فاضالب خام را

صورت عام در هایی که بههای مختلف، تقریبا تمام فرآیندفرآیند

هست در ایران کار شده. برکه تثبیت، وتلند، الگون  مطرح دنیا

 هم توسط نیروهای های ماخانهتصفیه اغلب .هوادهی و لجن فعال

از ی، اعم از مشاورین و پیمانکار و سازندگان بومی شده. داخل

در سال  میلیون مترمکعب ۱4۵۰و خانه هیتصف ۲4۳مجموع 

مصرف  دها داری ایندر چه مصارف میکنیم دیکه تول پسابی

 ،صنعت بحث کشاورزی، تغذیه آبخوان،در  یعنی ود.شیم

پساب ما  شتریب. ودشمیمصرف ، چقدر سبز یاو فض یشهردار

 ۵۶و  یدر بخش کشاورز میلیون مترمکعب در سال ۶۷۵یعنی 

 4۵ عادلم .ودشیدر بخش صنعت استفاده ممیلیون مترمکعب 

پسابی  از درصد در بخش صنعت ۸/۳ی و درصد در بخش کشاورز

 یهاتیفیما با ک. پساب ودشیمصرف م میکنیمکه ما تولید 

و  ودشیم دیتول هیصفمختلف ت یندهایمختلف با توجه به فرآ

 ست.ا ادیز یلیخ ودشیکار انجام منیا یکه برا ییهانهیقاعدتاً هز

 شبخکه مترمکعب  ونیلیم 9۵9مجموع از  ،لجن فعال فیدر رد

 باًیتقر ،ددهیما را به خودش اختصاص م یهاخانهتصفیهاعظم 

در صنعت مصرف  ونیلیم 4۵و  یدر کشاورز نویلیم 4۳۵

خوب و نسبتاً  ندآیکه فر ییهاخانههیتصف. بنابراین ودشمی

دارند  ا، حذف نیتروژن، فسفر و هر آالینده دیگری ردارند شرفتهیپ
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در جاهای مختلف  دنحو مطلوبی دارن بهاپسابش د،نهدانجام می

 یدر کشاورز دناتوی میچه بخش کهنیفارغ از ا. ودشیماستفاده 

ما در  .دکن ایجاد ار یشتریبو ارزش افزوده  ودش لیو صنعت تبد

بعضی از در خانه داریم و فقط یک تصفیهها از استان یبخش

 و بخش اعظم میدار خانهتصفیه ۲۸استان اصفهان  ها مثلاستان

از اعتبارات دولتی هزینه شده. ها خارج از روال خانههیتصف نیا

میلیون  ۵۸4و اکو بانک حدود  یبانک جهان یبانک توسعه اسالم

 یهست که با مشارکت بخش خصوص این ترمهمنکته  .تأمین شده

 یعنی مترمکعب ونیلیم ۳۱4 نستیماما تو ،صنعت هست شتریکه ب

فاضالب را های خانهاز پساب خروجی از تصفیهدرصد  ۲۲

ن اخودش نهیو با هز دمدنآن اخودش عیصنا بازچرخانی کنیم. یعنی

ساب پ نیا ددر حال حاضر دارنرا انجام دادند و  یبازچرخان اتیعمل

تمام شده  متیفاضالب و قدر کل در بحث  .کنندیاستفاده م را

 ود.شیم شتریب دانباشته ما در بخش فاضالب دار زیان روز به روز

 یمکنیم افتیکه درای تمام شده با تعرفه متیفاصله ق یعنی

 و ساتیدر استهالک تاس ااثر خودش ر نیو ا ودشیم شتریب

  دهد.های ما نشان میسامانه

 
 ی دکترآقا هایبحثبه  دگردیبرم شتریبمطلب بعدی من 

اسناد  سریکما یباالخره  کننیریشآب بحثدر . اکبرزاده

نامه تخصیص آب هست ها نظامترین اینکه مهم میدار یباالدست

 ۱۳۶۱سال از مختلف  یهادر سال های مربوطه کهو دستورالعمل

 اشاره شده تا گرفته که در آن قانون توزیع عادالنه آب هست

توزیع مکانی آب  ازنظربازنگری شده.  ۱4۰۰ش که در سال نآخری

در دنیا مخصوصا  ۲۰۲۰تا ۱9۶۰از سال  ،ها در کل دنیاکنشیرین

 .احجام داشتیم شیافزا انهیو خاورم قایشمال آفر ،در منطقه منا

طرح را برای تخصیص آب دریا داریم. سه دسته  ما رویدر وزارت ن

 ار ایآب در خواهندکنندگانی هستند که مییک دسته مصرف

انجام  یسازنیریش یعنی .ندصورت شور استفاده کند بهنبردار

 ایکنار در ی کهساتیسأت تیوضع یسازخنک مثل ودشینم

انجام  ایدوم در واقع برداشت از در هدست .رهیو غ التیشهستند، 

های و در استانانجام  یسازنیریش ایدر کنار در یول ودشیم

 ایاز در ای هستند کههم دسته سوم. ودشساحلی استفاده می

 یساحل یهادر استان لیو ودشمی یسازنیریبرداشت و ش

 مثال در دسته .ها تخصیصات مختلفی دارند. اینشودیاستفاده نم

داده شده  صیتخص اردیلیم ۲۷تا االن  ایاول در کل از آب در

و  دهیرس جهیبه نت یبخشچه  کهنیفارغ از ا ،رویتوسط وزارت ن

سه  نیمصارف مختلف در ا یبرا ،دهینرسچه بخشی به نتیجه 

مثالً  است که مهم یزیچ تخصیص داده شده. منتهی آن دسته

و هشتصد تخصیص  اردیلیمدر حدود دو تا االن  ،در دسته سوم

ها نیاز ا یکم یلیخبرداشت و انتقال که بخش شده به بخش  داده

جا ما نآ یمختلف یهابحث .و منتقل شده دهیبه سرانجام رس

 در .مطرح است یستیزطیمح هایبه هرحال بحث .میدار

 وها پرداخت به این ودشیم مویکه قرار بود  من بگ ییهاچالش

 در پهنه یاراض بیکه تخر دیمستحضر هست شما همه بهتر از بنده

هست.  آب یدما و شوری وغلظت  شیافزا هست. پروژه انتقال آب

از قبل توسط فعاالن  شتریروزها ب نیا هایی است کهها بحثاین

 ابسچه  ود.شیگزارش م و ینگارنامه ،مراجعهبه ما  یستیزطیمح

 یستیزطیمح هایحثو ب کنندیورود م یهم دستگاه نظارت بعضا

ن اکنند. خدمتترا بررسی می ایدر کنار در ییزدااز نمک یناش

عرض کنم مالحظات اجتماعی موضوع هست که تأمین اهداف 

این سمت را به زایی مااشتغال و حاکمیتی در تثبیت جمیعت

تواند با مباحث ها مییم. اینهسازی انجام بدبرد که شیرینمی

ضاد منافع ایجاد کند. یا چگونگی و سایر مباحث ت یستیزطیمح

های ایجاد شده یکی از مسائلی برداری از کریدورمالکیت و بهره

کند در آینده هست که در مرکز ایران دارد آب را منتقل می

 است یچالش اقتصاد نیترمهم مالکیتش با چه کسی خواهد بود. 

توانیم بیشتر به میباشد در بخش پرسش و پاسخ  ازین که اگر

 نیا ها بپردازیم. وزارت نیرو دو طرح مهم دارد و من بااین

 یهاستمیس یابیطرح جامع ارز یکی ا.م ریبحث ها کنم یبندجمع

چقدر حجم آب  که مشخص شده  هااستان . دراست ییزدانمک

اسنادی که  وود بش نیمأت زداییمکاز محل ن دیبا شانازیمورد ن

حال در چقدر چقدر و در چه استانی  کهکنند، ایننهایی می ااین ر

هزار  ۵۶۵ . حدودمیدار یبردارحال بهره در چقدرو  ساخت

 دیخر نیبا تضم ینیتضم دیخرقرارداد  روز درمترمکعب در شبانه

 و دهیرس یبرداردرصد به بهره ۷۰ها حدود که از آن میردولت دا

. طرح بعدی .هست مختلف یهادر حال ساخت در استان باقی هم

ها هم های آنو تخصیص است یمرکز آبرسانی به فالت طرح

اضافه شد  ییهااستان ست. اصوال در این طرح که بعداامشخص 

پر آب هم و  یشمال ،یمرکز ینواح لکه ب یساحل حیوانه تنها ن

 من  .ذرمگیها منیکه من از ا یمواقع ضرور برایشده  دهید

این  شنیمهمتر یلمختلف گفتم و یهارا درباره بحث یبندجمع

بخش  یگذارهیحاضر با سرماکه هشت تا پروژه در حالاست 

انجام  حال در رانیا یبه فالت مرکز یرسانآب یبرا یخصوص
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به نتیجه رسیده. امروز که ما خدمت ها از آن یکی فقطهست و 

و  زدی یهارفع تنش در استان یاز راهکارها یکی شما هستیم

آب انتقالی توسط صنعت برای شرب  ی ازاصفهان استفاده از بخش

د و تصمیماتی هم در این خصوص اخیرا گرفته شده وشتلقی می

 و امیدواریم که به نتیجه مطلوب برسد. خیلی متشکرم.

 

 دکتر اکبرزاده: 

کنم از آقای تشکر میکنم ازجناب مهندس کشفی و خواهش می

برداری بهرهدکتر نصرتی که مطاالب خودشان را در خصوص بهبود 

 های تصفیه فاضالب ارائه بفرمایند. متشکرم.از سیستم

 
 دکتر نصرتی: 

تشکر  . خیلی متشکرم آقای دکتر اکبرزاده. بندهسالم دوستان

و دانشمندان  دیو از حضور اسات دیدیکنم از شما که زحمت کشیم

این فرصت را به من  ممنونم که یلیخ .دست اندرکاران محترم و

طور نام عنوان این نشست همدار یک عرص مختصریمن  دادید.

هست. داشتم به این  افتیو باززدایی که مستحضر هستید نمک

دوتا مورد  کردم که باالخره ما باید آب تأمین کنیم و اینفکر می

 نیاز ا ان راخودم کشور میناتا بتو مدیدا مورد توجه قرار اربزرگ 

فرضش زدایی پیشکیم. بحث نمهی نجات بدآببی و یتنش خشک

این هست که ما یک حجم عظیمی از آب شور داریم و انکارپذیر 

صال کنیم. ماهیتا حاست آن خوایم آب شیرین ازهم نیست و می

 آب که منشأ اصلیش افتیبا باز ولی دکنیم نیمأت اگرچه آب را

 ست. آقای دکتراتولید پساب هست یک مقدار متفاوت در واقع 

 دمثال زدن ی راخشک عرب یکشورهان اشیهااکبرزاده در صحبت

بدون بازیافت  احتی یک قطره آب ر دنویگن میاشیهاکه در برنامه

 و حائز توجهقابل اریبسمورد  ریزی داشته باشیم.ذاریم و برنامهگن

انجام  میدارهای زیادی را در کشور ی است. ما فعالیتتیاهم

، بهتر هست این میکنیمطالعه م ،میکنیم یهمکار ،مهیدیم

 میناو بتو میدرصد بگذر ۲4ها متمرکز شود و از حدهای همکاری

بازچرخانی  راد بیرون آیمی نامیهانهاخهر آبی که از تصفیهما هم 

پیدا کنیم.  مصرف مناسب یهالپتانسیآن  یبرا نیماکنیم و بتو

بخش  تواند در بخش کشاورزی، درهای مصرف میاین پتانسیل

ش توجه. یک مقدار قابلدسبز باش یفضا صنعت، در بخش آبیاری

 نیزم به بارهود ،ها و مطالعاتاز استاندارد یبعض د طبقناتومی

ها . اینودشبواقع شارژ در  نده بشه و منابع آب زیرزمینیابرگرد

. دقت کنید ماکردن تصفیهبه نحوه  دگردیبرمطوری کش یاههم

 میانرسیبا زحمت م اآب قابل شرب ر ،ارکه ما آب قابل مصرف 

 ،منازل آورد بهیآب م عیشبکه توز ،آب عیشبکه توز بخشبه 

کنند و این به پساب تبدیل می ار، اینکنندیاستفاده م آن مردم از

سرخرگ و  . ببینید مثل بحثهاخانههیتصف بهریم آومی اآب ر

. دچرخیم داردچقدر منظم خون  که ودشیبدن م رگاهیس

ها در رگاهیو س دیرینظر بگآب در عیشما مثل توز ها راسرخرگ

ای در یک سیستم تصفیه دنآیها هستند که میپساب نیواقع ا

صورت مدفوعات در مثانه و به ودشمثل ریه. سموم از بدن دفع می

ها خون وارد سرخرگ نیدوباره او  ودشاین تصفیه انجام می

کنم که یچرخه من فکر م نیا کردن. تکمیل دچرخیشود و میم

باز هم خیلی  میهدمیانجام  یادیز یلیخ چه داریم کارهایاگر

این  یم.ورکز بشمدر این زمینه مت دوباره مینابتو که فضا هست

دوستان  .هاخانههیکارکرد تصف به دگردمسئله در واقع برمی

انجام  یادیز یلیخ یهانهیهزشند و کمیزحمت خیلی زیادی 

مقدار همت بیشتری باید  کیکنم که ما یمن فکر م یول ودشیم

. یعنی میهانجام بد ی همخوب یهاصفیهت کهنیتا ایم هبه خرج بد

خانه وجود تصفیه ۲4۰یا  ۲۳۰که  ودشارائه می داین آماری که دار

ها طبق نهاخفیهتص نیهمه ا ایآ کهنیکه هست ا یسوال د،دار

ی جهان هایزیست یا سازمانسازمان محیط که ییاستانداردها

های مناسبی انجام تصفیه صددر ۱۰۰برای پساب وضع کردند، 

 دیکه خوب کار با آیدینظر مبه ی هست؟چه صورتبه ای دنهدمی

ی در این کاربرد یو آمارها میکن ، یعنی ما باید همتیودبشانجام 

خاطر به یلیلهر دهایی که بهخانهخصوص داشته باشیم، تصفیه

و  دمشکل دارن یرگید زیهر چ یا برداری،بهرههالک و یا است

 صفیهچرخه ت به بارهوها را دو آن میکنرصد  ار دنشبهتر با دنناتویم

 یبندطبقه نیم یکی دوتااتوکنم میانیم. من فکر میخوب برگرد

تعویض  یا بازرسی به ازین زاتیاگر تجه .میداشته باش نهیزم نیا در

گاهی اوقات سازمان آب و  .برداریکه فن بهرهیا این د،داشته باش

عنوان یک ارگان دولتی و با این کند بهفاضالب کشور هزینه می

 ومشاور  ،دکنیدرست م خانهتصفیه یا زاتیتجه دآیهزینه می

، ولی در نددهمی دست به دست هم هااین همه د وآیمی ارکمانیپ

 هایزیچ کی یا هاپازل کی جابرداری شاید آنبهرهزمینه 

 یبردارکه در بهره ییهاآموزش آدم .دوجود داشته باشای گمشده

که خروجی این ، و اینهست یچه صورتدرآمدها به ،دنکنیم

اشکاالتش  ود وشصورت کامل رصد به دیواقعا با هاخانهتصفیه

هیچ موقع نباید بیایم ما ، ودبش جادیا یبعد همدل ،وددرآورده ش

 جور چیزها کمی مایم تقصیر این بوده تقصیر اون بوده. اینویبگ
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به این صورت هست که  همدلی .دکنیدور من ااز هدف خودم ار

 هاست و اینا، ارگانی که پیمانکار ددهمشاوره می دارگانی که دار

 ،ستیز طیسازمان مح ،دکنینظارت م دکه دار کسی ساخته، یا ار

منظورم  .دکننمشکل را حل  نیکنند که ا دایپ نیبه ا ازیواقعاً ن

 نیالحمداهلل هم که دن بدهاست که آمارهای ما هم نشااین 

بیرون  ایی رهاسابپد ندار ناشد همنکه وجود دار هاخانهتصفیه

ن آی را دارند. ستیزطیمح یها استانداردهاسابکه این پ دنهدمی

که این حجم  است ن بازاما چقدر دستمموقع شما خواهید دید که 

مناسب استفاده  یهالیپتانسهایی که تصفیه شده را در از پساب

، دردسرهایی مانند خواهد کرد دایشدت کاهش پها بهنهیهز میکن

نید که اگر ادها را دوباره تصفیه کنیم. میکه این آباین

 فاضالب دهد نهیم رونیکه بپسابی  دخانه خوب کار نکنتصفیه

چیز بینابینی است که مقداری  کی .است و نه فاضالب تصفیه شده

BOD  وTSS ی لجن عاد یهاروشبا  که و نیتروژن خواهد داشت

هم مناسب  ROتصفیه کرد. برای  ار هااین ودشنمی رفعال دیگ

های نیمه . یعنی فاضالبشودنیست و خودش اصال یک معضل می

تصفیه شده که به حد استاندارد های بد تصفیه شده یا فاضالب

ها استفاده نیم از آناتوو نمی استنرسیده خودش یک معضل 

 کنیم و خودش تبدیل به هرزآب خواهد شد. 

  

 دکتر اکبرزاده: 

خیلی ممنون از شما. من خواهش میکنم آقای دکتر جهانی از 

 .دینبفرمارا بیان  خود مطالب شرکت مدیریت منابع آب

 
  دکتر جهانی:

خدمت عزیزان  با عرض سالم و ادب .میبسم اهلل الرحمن الرح

خاطر به کنمحاضر در نشست. از حضرتعالی هم تشکر می

آب و  افتیمهم باز وضوعنشست با م یبرگزار یهماهنگ

های در دست کنم به برنامهشاره میا عیسر یلیخزدایی. نمک

بیشتر و  اقدام در حوزه بازیافت آب و استفاده از پساب شهری

. ضرورت و الزامات میرو دار شیپم بپردازم به موانعی که هخوامی

 یهااستیاز س یکیکه  من عرض کناخدمتت .دوستان فرمودند ار

 بحث جایگزینی ریدهه اخ کیآب کشور در  تیریو کالن مد یاصل

 یمختلف یهابخش رد تیفیبا ک یبا منابع آب مصرف یپساب شهر

 یکشاورز یهابخش اعم از ودشیاستفاده م دکه داراز کشور

از  ایاز مناطق کشور هم نمونه یسبز و در برخ یصنعت و فضا

اما در بحث صنعت  .دهیبه مرحله اجرا رس ینیگزیجا هایطرح نیا

 عیست خصوصاً صنااباال  مصرف آب با عیصنا یرو ناتمرکزم

 از آب ارندکه د یحرارت یهاروگاهین ،کشور یهاروگاهین ،فوالد

 نمونهعنوان به .کنندیاستفاده م تیفیبا ک مصرفی چاه و آب

 ۱۰ زانیمبه اپساب همدان ر مدیمآرا  مفتح همدان دیشه روگاهین

حدود  با در سال میلیون مترمکعب ۱۵فق در حدود و در ا ونیلیم

 روگاهین .میکرد نیگزیمفتح جا دیشه روگاهیبه ن چاه هحلق ۲۰

 نیروگاههم  راًیها بود و اخطرح نیاز ا یکیاصفهان  یمنتظر دیشه

به توسعه  ازیکه در مرحله اجرا هست و ن یشرق جانیبناب در آذربا

استفاده  تیفیبا کاز آب کشور که دارند  هاینیروگاه هیو بق دردا

 به هانیاانشاهلل همه  کنیم کهریزی میکنند. داریم برنامهمی

ماده  کیسبز هم خوشبختانه  یفضا بحث . درمرحله اجرا برسد

مجلس ابالغ کرده. ماده  9۵پاک سال  یهوا قانون ،میدار یقانون

با  یسبز شهرها یفضا تأمین آببرایی که  ویدگمی قانون ۲۲

استفاده پساب  صرفا باید از تیهزار نفر جمع ۵۰ یباال تیجمع

حق تخصیص هیچ آبی رو ندارد. در بحث فضای  رویوزارت نشود و 

ها ابالغ شده رغم ماده قانونی که به همه شهرداریشهری علیسبز 

 99بینیم. در شهر تهران در سال است هنوز ما اقدام جدی نمی

 ۱4۱۰ افقدر کرد که ای امضا نامهوزارت نیرو با شهرداری تفاهم

میلیون مترمکعب در سال از پساب شهری در آبیاری  ۱4۵حدود 

فقط میلیون  ۸یزان حدود از این م .فضای سبز استفاده شود

یی هست که در شهر تهران، شهرداری استفاده هابا چاه ینیگزیجا

 یبرا یشهردار یاز سو یست که اقدام جدا ازینالبته کرد. می

با  سابدر بحث جایگزینی پ .دبیفتاتفاق  هم کشورهای هرش هیبق

و در خیلی  میدارییچالش ها ازب یکشاورز آب مصرفی در بخش

 مواجه هستیم. درعدم استقبال جامعه کشاورزان  با مناطق از

در این جلسه به آن اشاره  کمترکه هم  یآب صنعت افتیبخش باز

یین تعرفه آب، متأسفانه بازیافت و پا متیبا توجه به ق شده،

حد تر از های تولیدی و صنعتی پایینبازچرخانی آب در بخش

 ست.ا انتظار ما

 

 دکتر اکبرزاده: 

را  ینشست اگر سواالتکنم از حضار محترم در خواهش میمن 

 عزیزان هستند پاسخ بدهند. م ازاکه هر کد دییدارند بفرما

 

  میترا ابراهیمی:

در نده اول مغفم یلیآبخوان خ هیتغذم. سالم و احترابا 

در  ددار اهای پساب، یعنی دائما این پساب یک نقشی رتخصیص
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ده ی آن دارو دو هم تخصیص جدید دار دکنها بازی میتخصیص

چیزی قرار عمالً  ود.شیم یقبل یهاصیتخص نیگزیجا ای ودشمی

ها خیلی مغفول واقع و این درتخصیص دنیست به آبخوان برگرد

، کل دناههای فاضالب طراحی شدشده. طوری هم که این سیستم

جنوب تهران و هیچ راهی برای  رودباست  فاضالب تهران قرار

ست ااین هم معضلی  د.های تهران وجود نداررگشتش به آبخوانب

 سبز یفضاهای آبیاری جایگزین آبقرار است جوری ه که چ

کشی هم بکنند از جنوب تهران دوباره لوله است . یعنی قرارودبش

ی وقت دفتیاتفاق ب نیا است قرار گونهسمت فضای سبز؟ چبه

  .نداردهای محلی در سطح شهر وجود هخانتصفیه

 

  مهندس کشفی:

در  حالهراشاره خوبی بود که سرکار خانم مهندس فرمودند. به 

توجه به این  قاعدتاً ودشیداده م صیتخص بحث تخصیص وقتی

 وروبر یمنابع آب تیبا محدود ی ماالبته وقت ود.شیم موضوعات

که  یاتفاق نیا میکشیم ناخودمبه دنبال  امصارف رو  میوشیم

 دیمتاسفانه و شا د.افتیاتفاق م داشاره کردن یدرستبهسرکار خانم 

تر. به مسائل بلندمدت دکنیم دایپ گی ارحجیتهمرچه بسا روز

اگر نداشته  ان مصرف رآیعنی وقتی ما جایی امروز مصرف داریم و 

تأمین نکنیم  ا. اگر آب ردفتامی رباشیم خیلی اتفاقات دیگ

ا که در همشکالت معیشتی، مشکالت بیکار شدن بعضی از آدم

 نیموجود بهتر تیاز وضع یمآیمیپس  کنند.صنایع دارند کار می

 در دنویگی که سرکار خانم میاتفاق ابسچه  میکنیاستفاده را م

، در آینده این اتفاق امروز ما میتصم نیاز ا یاز نقاط ناش یبعض

مطرح هست امروز  ها به شدتفرونشستبحث  کهن. کما ایبیفتد

 این عمران مجلس در ونیسیبعدازظهر در کمو همین امروز 

، ارائه یگذاشته شده براقرارخصوص با حضور کارشناسان مربوطه 

فرمایند. منتهی همه ن میاناشی از همین موضوع هست که ایش

به هرحال شما  به محدودیتی که وجود دارد. دگردا برمیهاین

 یهایبارگذار یاساس یهادم بارشعوجود که با  یدمواجه زامرو

و  شده در برخی از جاهانباید می دیشا هاه اینشده که ک یادیز

زمان طوالنی  ازمندین نیست. امروز و فردا ها کارجمع کردن آن

فوالد  ،زدیدر  معادناست. قاعدتا مباحث فوالد در دشت مرکزی، 

 نیمأو ت ودشتلقی میمادر کشور  عیصنا ءجزها ، ایندر اصفهان

 اگر شما در واقع این ست.اتوجه شدت موردبه هاآن آب

ید هید اختصاص بدهخواها را دارید، و آب سطحی را مییبارگذار

ست که در بخش اقاعدتا بهترین کار این  ،دارانبه شرب و حقابه

 پساب تصفیه شده را بازچرخانی کنید. ،صنعت

 

 خانم دکتر زهرایی: 

شکل های پساب بهدر عمل در واقع بحث خیلی از تخصیص

ی مدیریت منابع آب در ولبارگذاری مجدد متأسفانه اتفاق افتاده 

آب و فاضالب  یشرکت مهندس ن کارگروه که باآست با اتالش 

 صیتخص یهامجوز نیا یاعطا در داده و در واقع لیکشور تشک

 او آن مالحظات ر دهم لحاظ کن را هاآبخوانبحث تغذیه  ،پساب

هایی هست ولی در تالش هستند که . قطعا کاستیدببین

 مالحظاتی که دوستان به درستی گفتند را لحاظ کنند. 

 

 دکتر اکبرزاده:

، من دنهارومیه انجام بد یکه قرار بود آقا ار ایارائهبخشی از من 

. دباشن اشسوال دیکنم که دوستان شایخدمت شما عرض م

 ازبا استفاده  میکن سهیمقارا  ایدردر آب شور  ییزدانمک

مرکز  هک عدد و رقمی متیق .هااستحصال آب یا بازیافت و این

منابع و توسعه  تیریآورده همراه با مدمجلس در یهاپژوهش

تا  ۳/۰ باًیتقرش ی، عددهاکرده از اطالعات استفاده ، یعنیداریپا

آب شور  ییزداهست و نمک یانچرخباز صفیه وت یدالر برا ۶/۰

 . لطفاتر استنییپا رانیا درعدد  ست که ایندالر ا ۵/۱تا  ۱ ایدر

 .دنارائه کن یمهندس کشف یآقارا  شروزو به قیاطالعات دق

 

 مهندس کشفی: 

استفاده نیم که برای ایم و بدویبگ ا که ظرفیت رببینید ما برای این

ها وزارت نیرو اختصاص داده، اینمترمکعب  اردیلیم ۲۷ ایاز آب در

این  ود.شیاستفاده م شچقدرمهم این است که  روی کاغذ هست،

استفاده شور و  یاست که برا تخصیصی مجموعمیلیارد برای  ۲۷

از  اردیلیم ۸ یسازنیریش ی بحثبرا ارائه شده که شده نیریش

چیزی ست که ایش این ااختصاص داده شده. معن اردیلیم ۲۷این 

 داش برگردو بقیه ودشاست شیرین  ، قرار۷۰۰میلیارد و  ۲حدود 

ست که تا اوزارت نیرو این  برنامه ۷۰۰میلیارد و  ۲به دریا. از این 

 یبرا نیریشروز آب سال آینده یک میلیون مترمکعب در شبانه 4

 دیمحل خراز  .کن داشته باشدنیریش ب، آباستفاده در شر

قرارداد  و  هزار مترمکعب محقق شده ۶۰۰حدود  تا االن ینیتضم

 ش بهیهزار تا 4۲۰و چیزی حدود  منعقد شده ینیتضم دیخر

قریب به حال ساخت هست و عنبرداری رسیده و بقیه هم دربهره

 .های بوشهر و هرمزگانمخصوصا در استان د،رسبرداری میبهره

 ۱۰۰کن کشور در بندرعباس هست و شیرینآب نیبزرگتر

 ۶۰۰تا  ۵۶۰حدود  د. بنابراینروز تولید دارترمکعب در شبانهم

هزار  4۰۰ روز االن موجود است. حدودهزار مترمکعب در شبانه

نیرو ارائه دادند قرار  ریکه وز یاساله 4در برنامه هم مترمکعب 
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از  بخشی برای بخش شرب اضافه شود. حاالهست که در آینده 

و یک بخشی هم منتقل  دشه میدر چهار استان ساحلی استفاد آن

 هیاروم ، بحث آقایمتیبا قی. در ارتباط مرکز به دشت ودشمی

که یک به این توجهبا  رانیما در ا باشه ولی دناتوی میدرستبحث 

ست، متوسط هم ارزان ابومی شده و نیروی کار  از کار بخشی

هزار  ۱۳ حدود ۱4۰۰امروز در سال  ایدر کنار در یسازشیرین

با  دست در برخی از جاها کمتر باشی ممکن اعنی ست.ا تومان

توجه به حجم و جایی که ساخته شده و در برخی از جاها بیشتر 

با . هر سال باشدن اذهنتدر متوسطه این عدد عنوان بهولی  دباش

تعدیل  هم اهنیا یبانک مرکز یاعالم یهااستیتوجه به س

 کاست. یعنی ی هزارتومان 9حدود شور . برای آب لبودشمی

 .ارزانتر استمقدار از آب دریا 

 
  بابک گلکار:

 میتصم یی ما بایدهاچه شاخصیه سوال بنیادی من داشتم. با 

ای انجام آیا مطالعهو  میاستفاده بکناز تصفیه پساب که  میریبگ

سازی آب دریا و بین بحث شیرین بکندای شده که مقایسه

از تمام  او تبعاتش ر دروایدر ب اش ریهاشاخصو  انتقالش به صنایع

ی، اقتصادی و اجتماعی با تصفیه پساب انجام زیستمحیطجهات 

بحث تصفیه  نهیگز نیبهتر کهبه این درنهایت برسد، که دبده

اب فرمایند تصفیه پسست. این فرمایش آقای کشفی که میاپساب 

ما  ی هست وگزارش اای یست بر مبنای مطالعهابهترین گزینه 

 دسترسی داشته باشیم به این اطالعات؟  میناتویطور مهچ

 

  آقای دکتر اکبرزاده:

بود مربوط  یکار گزارشبنده یک  رائهخدمت شما عرض شود در ا

مختلف استفاده شامل  یهانهیکه در واقع گز، به کشور اردن

 یو اقتصاد یستیزطیها را از نظر محنهیگز هیبود و بق ییزدانمک

 دباهم مقایسه کرده بودن بودن نانیو در دسترس بودن و قابل اطم

ها بهتر هست. مطمئنا در که این گزینه دو به این نتیجه رسیدن

من عرض کردم که انتخاب کردن  .ستاطور کشور ما هم همین

کشور  یخصوص برابهچه سیستمی را کجا استفاده کنیم  کهنیا

تنوع منابع  و ییست و تنوع آب و هواا یکشور بزرگ اریما که بس

نخواهد بود که مثالً  کپارچهیصورت ما به یریگمیحتما تصم ،ددار

ای که آقای مهندس کشفی ن نسخهاهممثال  .مپیچینسخه را ب کی

قابل  ،ارائه کردند یساحل یهاارتباط با بندرعباس و استاندر 

ی اگر منظور ول .یو کرمان و فالت مرکز زدی یبرا داستفاده باش

 شته باشددا لیحتماً دل دیبا محلیصورت بهشما این هست که 

شد ما این نشست را  که باعث یکار کیاساساً  ،هااستفاده از آن

 یلیخ درهست که ما  نیا میخدمت شما باشجا با این عنوان این

قبالً  خانه بازیافت، یعنی تصفیه در میز جاها ارزش افزوده دارا

 یول دکنیم هیتصف ددار ارفاضالب  ،انجام شده یشگذارهیسرما

وجود دارد که از  یکشاورز ای دوجود دار یعیصنا مثالًدر کنارش 

 یلینقصان خ نیمعموالً ا یکشاورزدر  . البتهبهره استیآن ب

 بخشدر  یول د.کنیاستفاده ماز آن چون باالخره  ،ستیمشهود ن

دوتا موضوع بود که  شیاصل لیمحسوس است و دل اریصنعت بس

 یبرا آب دیخر یکه برا یاعرفهکه شما ت یوقت. بنده عرض کردم

شده  هیساب تصفپکه  دباش نیتر از اکوچک دیکرد یبصنعت تصو

 .دکننمیاستفاده  یافتیاز آب باز جانیا طبیعتا دبخر دهخواب ار

 و یا که مصوبه دباش نینشست ا نیاهای خروجیاز  یکی نیبنابرا

که برای  ودو یا دستورالعملی در کشور تصویب بش قانون

فاضالب  تصفیه ،انجام شده یگذارهیکه از قبل سرما ییهامکان

مختلف  عیصنا جانیا یکیو در نزد ودشیانجام م ددار یشهر

 آن و ندخام استفاده کن از آب عیصنا میاجازه نده ،مستقر هستند

صنعت  یول ود.استفاده بش شربمصارف  یبرا یماجازه بدهآب را 

 ااقتصاد خودش ر دناتویکه منیخودش و ا یبا توجه به توانمند

که  ودمجبور بش یطیدستورالعمل با شرادر آن  در واقع د،نابچرخ

 یدر حد باالتر راپساب  نیو اگر الزم هست ا دکناستفاده  از پساب

 د.کناستفاده  boiler ایcooling tower  یکه مثالً برا دکن صفیهت

که  یقرارداد قیتهران از طر شگاهیپاال درکه مثالً  ین کاراهم

 .شودمیتهران انجام خانه جنوب تصفیهمنعقد کرده با 

وقت به نشست خاتمه  تیبا توجه به محدود یدهاگر اجازه بد

 یلیمن شخصا خ د.وجود دار یادیکه سواالت ز نمادیم .مهبد

انجمن که  تیسا قیهست از طر یکه اگر سوال موشیخوشحال م

 خپاسدوستان  هیبق باحتما  دیدر دسترس شما است بفرست

 .رمسپامیبزرگ  یبه خدا ار زانیعز دهیم.می

 




