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Abs tractچکیده

اجرای  سال  چند  بيست  و   از  برآمده  تجربه های  بر  مروری 
به رغم  که  می  دهد  نشان  کشور  در  فاضالب  طرح های 
به شاخص 46/81 درصد  نيل  و  انجام شده  فراوان  تالش های 
جمعيت شهری بهره مند از خدمات مدرن فاضالب، الزم است 
حصول  برای  زمينه  شده،  اجرا  طرح  های  آسيب شناسی  با 
در  تسريع  آن  به دنبال  و  با شرايط کشور  متناسب  راهکارهای 
توجه  عدم  آيد.  فراهم  فاضالب  مدرن  خدمات  فراگير  پوشش 
قابل  شمار  طرح  ها،  مطالعات  در  اقتصادی  و  فنی  توجيه  به 
توجه طرح  های نيمه تمام و ظرفيت  های بالاستفاده  ايجاد شده، 
است  کشور  در  فاضالب  عمومی طرح های  آسيب های  جمله  از 
فرايندهای  پايين  کارآمدی  و  نامطلوب پساب  بايد کيفيت  که 
تصفيه در برخی طرح های اجرا شده را نيز بر آن افزود. توجه به 
موضوع بازار اقتصادی و تعرفه  های پساب، شفافيت  و ثبات در 
الگوهای متناسب  ايجاد  بازيابی و کاربری پساب،  سياست های 
آسيب شناسی  راهبری،  و  اجرايی  توان  اقليمی  و  وضعيت  با 
نگهداری و به روزآوری تأسيسات و نيروی انسانی راهبر آن، به 
همراه زمينه  سازی برای همراه ساختن بخش خصوصی در اجرا 
اين بخش  از جمله موضوع  های پيش روی  و راهبری طرح ها، 

است.
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 A review of the twenty years of experience in the
 implementation of wastewater projects in the country
 shows that in spite of many efforts and achieving the
 46.18 percent of urban population utilizing modern
 sewage services, it is necessary to study the pathology
 of the implemented plans, the grounds for obtaining
 solutions tailored to the needs of the country and
 accelerate the comprehensive coverage of modern
 sewage services. Failure to pay attention to technical
 and economic justification in the studies of projects
 and the significant number of half-finished projects
 and unused capacities are among general harms
 resulted from sewage projects in the country to which
 the poor quality of effluent and the low efficiency of
 the treatment processes in some of the implemented
 projects should be added. Paying attention to the issue
 of economic market and effluent tariffs, transparency
 in effluent marketing and usage policies, the creation
 of appropriate patterns commensurate with the climate
 and operational capability, and the management of the
 maintenance and updating of facilities and manpower
 operating them, along with the creation of a ground
 for private sector to participate in implementing and
.managing projects are topics ahead of this section
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1- مقدمه

حفظ سالمت جوامع انساني و صيانت از محيط زيست و منابع 
آن ايجاب مي کند تا زايده  هاي حاصل از فعاليت  هاي گوناگون 
حداقل  با  و  تصفيه   جمع  آوري،  کشاورزي  و  صنعتي  شهري، 
چرخه   رويکرد،  اين  بر  شوند.  دفع  زيست محيطي،  مخاطرات 
انسان ساخت آب -که با سرعت به مراتب بيش  تري در درون 
تصفيه   و  جمع آوري  با  است–  جريان  در  آب  طبيعي  چرخه 

فاضالب هاي حاصل از مصرف آب کامل مي  شود.
در کشور ايران، پس از تصويب و ابالغ قانون تشکيل شرکت هاي 
آب و فاضالب در دي ماه 1396، توجه جدي و اهتمام ويژ ه  اي به 
موضوع جمع  آوري و تصفيه فاضالب –به عنوان يکي از وظايف 
از  به يقين يکي  اين شرکت ها- شده است و  بنيادين  اصلي و 
ثمره هاي ميمون و مبارک تشکيل شرکت هاي آب و فاضالب، 
در  فاضالب  تصفيه  و  جمع  آوري  زيرساخت هاي  ايجاد  نهضت 
کشور و جبران بخش قابل توجهي از عقب  ماندگي هاي پيشين 
گذشت  از  پس  که  بوده  آن  رويکرد  اين  دستاورد  است.  بوده 
آب  شرکت هاي  کار  به  شروع  و  استقرار  از  سال  بيست و چند 
 56460 اجراي   ،1396 سال  شهريورماه  درپايان  و  فاضالب  و 
و  انتقال  خطوط  کيلومتر   3049 جمع آوري،  شبکه  کيلومتر 
ميليون   4/49 اسمي  توان  مجموع  با  تصفيه خانه  واحد   581
 3/43 بهره برداري  مدار  در  ظرفيت  و  شبانه روز  بر  مترمکعب 
ميليون مترمکعب بر شبانه روز در 295 شهر انجام شده است و 
با 6/641 ميليون مشترک، سطح پوشش و بهره مندي جمعيت 
فاضالب،  تصفيه   و  جمع آوري  مدرن  خدمات  از  کشور  شهري 
خط  کيلومتر   304 يازدهم  دولت  در  رسيد.  درصد   47/6 به 
واحد  به همراه 40  کيلومتر شبکه جمع آوری،  و 9502  انتقال 
در  مترمکعب  ميليون   1/031 ظرفيت  مجموع  با  تصفيه خانه 
امکان  و  گرفت  قرار  بهره برداری  مدار  در  و  احداث  شبانه روز، 
خدمات  به  جديد  مشترک  فقره  ميليون   1/806 بهره مندی 
مدرن جمع آوری و تصفيه  ی فاضالب فراهم شد. در سال نخست 
تصفيه خانه   واحد   16 راه اندازی  و  تکميل  نيز،  دوازدهم  دولت 
جديد فاضالب، با مجموع توان پااليش 281/5 هزار مترمکعب 
در شبانه روز، برنامه ريزی شده است. از اين تعداد، در شهريورماه 
سال 1396، تصفيه خانه  فاضالب شهر سرابله در استان ايالم، 
به روش لجن فعال و با ظرفيت 4500 مترمکعب در شبانه روز، 
افتتاح و در مدار بهره برداری قرار گرفت. 15 واحد تصفيه خانه  

فاضالب ديگر نيز )در صورت تخصيص اعتبارات الزم(، به تدريج 
و تا پايان سال 1396 تکميل و راه اندازی خواهند شد. در سال 
1396 تعداد 222 طرح فاضالب با اعتبار 20/836 هزار ميليارد 
رديف  از  کشور،  بودجه ي  قانون  يک  شماره   پيوست  در  ريال 
اجرايی برخوردار بوده اند. اتمام اين طرح ها، مطابق جدول 1 به 

اعتباري بالغ بر 274 هزار ميليارد ريال نيازمند است.

جدول 1- میزان اعتبار مورد نیاز طرح های فاضالب

اکنون پس از قريب به سه دهه تالش در اين عرصه  خطير که 
ثمره آن ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي در جوامع شهري 
از  و پيشگيري  بازچرخاني آب  و  بازيابي  در کنار مشارکت در 
آلودگي منابع آبي کشور بوده است، شايسته است تا با بازخواني 
برنامه هاي گذشته و مروري بر عملکرد و اندوخته هاي به دست 
آمده، نيازمندي ها و برنامه هاي کشور در اين بخش به گونه  اي 
کارآمدتر تدوين شود. در اين زمينه الزم است تا در يک فضاي 
کارشناسي و مديريتي و به دور از نگرش  هاي جناحي و در قالب 
نشست  هاي هم  انديشي و ميزگردهاي تخصصي، موارد ده گانه اي 
که در ادامه -تنها به عنوان سرفصل هاي کلي و به اجمال ارايه 
شده است– در معرض قضاوت و نقد صاحبان دانش و تجربه 
بهره مندي  با  و  گيرد  قرار  فاضالب  طرح هاي  نظريه  پردازان  و 
جبران  براي  زمينه  آن،  نتايج  از  کشور  برنامه ريزان  و  مديران 
کاستي ها و بهبود و سرعت يافتن طرح هاي مناسب فاضالب در 

کشور فراهم آيد.
به اين واقعيت نيز بايد توجه داشت که در هزاره جديد ميالدي، 
فرايند ديناميک مديريت خدمات آب و فاضالب، در حال تغيير 
است. اين تغييرات که از آن به »پارادايم جديد مديريت آب« 
تعبير می  شود، مطابق شکل 1 از چهار مؤلفه  اصلی تشکيل شده 
است. بر پايه اين رويکرد مديريتي، در قرن بيست و يکم تأمين و 
پاسخ گويی به تقاضا هاي خدمات آب و فاضالب، تنها متکي به 
رويکردهاي سازه  اي و توسعه  اي منحصر نبوده و به راه حل هاي 

اعتبار مورد نياز تعداد عنوان
(ميليون ريال)

32,457 49 درصد80هاي با پيشرفت فيزيكي بيش ازطرح

126,459 129 درصد80تا20هاي با پيشرفت فيزيكي بينطرح

114,768 44 درصد20تر ازهاي با پيشرفت فيزيكي كمطرح

273,684  هاي فاضالبجمع اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح
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غيرسازه  اي و رويکردهاي کاماًل جديد در برنامه  ريزي و مديريت 
نيازمند است. مديريت خدمات آب و فاضالب، بايد اولويت هاي 
ملی توسعه را پشتيبانی کند و استراتژي هايی را در پيش گيرد 
که از فرصت هاي توسعه بهره  برداري کند. مديريت کالن کارآمد 
کميت  و  کيفيت  مالحظات  هم زمان  بتواند  بايد  آب،  خوب  و 
آب  هاي سطحی و زيرزمينی را يکپارچه کند. اقدام ها و اثرات 
را  آبريز  حوزه  و  سازد  هماهنگ  را  مصرف  مختلف  بخش هاي 
واحد مديريت قرار دهد تا بتواند مسائل باال و پايين دست را حل 

کرده و سياست های ملِی توسعه را محقق سازد.

2- آسیب شناسي طرح هاي فاضالب

در  فاضالب  اجراشده  طرح های  شناسی  آسیب   -1-2
ایران

در اجراي طرح هاي فاضالب،  در کنار ضابطه  هاي فني رايج، 
درجه    .)2 )شکل  هستند  اثرگذار  فراواني  بيروني  متغيرهاي 
اهميت و شدت اثرگذاري متغيرهاي بيروني، گاه به حدي است 
که ضابطه  هاي فني را که بايد حاکم و محور طرح هاي فاضالب 
باشد، در درجه چندم اهمّيت قرار مي دهد. اين وضعيت سبب 
محدود  و  معطوف  مديران،  از  بسياري  ديد  افق  تا  است  شده 
وضعيت  هاي  از  گذر  و  موجود  مشکالت  براي  چاره انديشي  به 
آب  شرکت هاي  براي  بزرگ  آفتي  امر  اين  باشد.  مقطعي 
و  گذرا  مسايل  به  شدن  درگير  و  روزمرگي  است.  فاضالب  و 
بخش هاي  به ويژه  شرکت  ها،  اين  که  است  تهديدي  مقطعي، 
برنامه  ريزي و مهندسي و توسعه  آن ها را از اداي وظيفه حساس 

شکل 1- مؤلفه  های اصلی پارادایم جدید مدیریت آب
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شکل 2- متغیر هاي بیروني اثرگذار بر اجراي طرح  هاي 
فاضالب

خود دور مي سازد.
فاضالب  و  آب  شرکت  هاي  برنامه  هاي  و  اهداف  ديد،  افق 
آينده   به  معطوف  بايد  توسعه،  و  مهندسي  معاونت  هاي  به ويژه 
حداقل ميان مدت )5 ساله و بيش  تر ( باشد. به اجمال در قالب 

اين سرفصل، به موارد زير مي توان اشاره کرد:

- طرح هاي فاضالب باید توجیه فني و اقتصادي داشته باشند
اغلب طرح  هاي فاضالب ما در مرحله مطالعات امکان  سنجي، 
نمي  شوند.  بررسي  سودده،  اقتصادي  طرح  يک  عنوان  به 
تامين  )مانند:  ملي  منافع  تامين  شامل  طرح،  يک  فايده هاي 
يا سود مشخصي  و   )... و  اسکان جمعيت  اشتغال،  آب،  و  غذا 
نظير افزايش درآمد دولت و يا سود سرمايه گذاران و يا ترکيبي 
و  فشارهاي سياسي  با  که  باشد. طرح هايي  مي  تواند  دو  هر  از 
اجرا  مرحله  وارد  امکان سنجي،  مطالعات  بدون  و  منطقه  اي  يا 
مي  شوند، به گونه  اي، هدررفت منابع ملي و اقدامي-آگاهانه يا 
ناآگاهانه- در افزودن به شمار طرح هاي نيمه  تمام تلقي مي  شود. 
اقتصادي،  فني،  توجيه  و  امکان  سنجي  طرح هايي که مطالعات 
اجتماعي و زيست  محيطي، با مباني و مفروضات مطمئن نداشته 
و  داشت  نخواهند  قبول  قابل  عملکردي  شاخص هاي  باشند، 

همواره در معرض توقف و شکست قرار دارند.

- شمار قابل توجه طرح  هاي فاضالب نیمه  تمام در کشور
در  عمراني  طرح  هاي  اجرايي  مديريت  ساختار  ناکارامدي 
کشور، که طرح هاي فاضالب نيز در زمره  آن ها قرار دارد، چه در 
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طرف دستگاه  هاي اجرايي و چه در طرف مشاوران و پيمانکاران، 
عمراني  طرح هاي  تکثير  و  توليد  در  مؤثر  عامل  هاي  از  يکي 
و  نبودن مديران، مجريان  پاسخگو  به شمار مي رود.  نيمه  تمام 
مشاوران پروژه  ها نسبت به افت شاخص هاي عملکردي پروژه  ها، 
تضاد منافع بين اتمام پروژه  ها و درآمد مشاوران، فقدان دغدغه ي 
پاسخگويي در مورد تاخير ها، عدم تخصيص بهينه  منابع مالي و 
در مواردي نداشتن گزارش هاي عملکردي استاندارد از پروژه ها، 
نظارت غيرمؤثر و غيرحرفه  اي بر پيشرفت پروژه ها و عدم انتشار 
گزارش هاي فني شفاف در مورد شاخص  هاي عملکردي پروژه  ها، 
همه و همه بستري را براي تاخير در اجرا و يا نيمه  تمام ماندن 

پروژه  ها فراهم  ساخته است.

و  پساب  نامطلوب  کیفیت  محتمل  علت هاي  و  چرایي   -
کارآمدي پایین فرایند هاي تصفیه

کيفيت پساب خروجي در شمار قابل توجهي از تصفيه  خانه  هاي 
فاضالب، متاثر از مشکالت موجود در طراحي و اجراي ضعيف 
تأسيسات فاضالب از يک سو و از ديگر سو نقيصه هاي مشاهده 
شده در نگهداري و راهبري تصفيه خانه  ها به دليل توان محدود 
عملياتي و اعتماد به نفس و مهارت فني پايين بهره  برداران و 
در مواردي، اعمال بار حجمي و آلي بيش از ظرفيت طراحي، 
در حدود مورد انتظار و متناسب با استاندارد هاي استفاده  ايمن 

از پساب نيست.

- ظرفیت هاي بال استفاده  تاسیسات
پايان سال 1395 جمعيت تحت  آمار نشان مي  دهد که در 
فاضالب  تصفيه  خانه هاي  بخش  در  فاضالب  تاسيسات  پوشش 
)18/7 ميليون نفر( و در بخش شبکه  هاي جمع  آوري )27/58 
ميليون نفر( با يکديگر هماهنگ و هم آوا نيست و در مواردي، 
آغاز  از  سال ها  گذشت  از  پس  فاضالب،  تصفيه  خانه هاي 
بهره برداري رسمي آن ها، با بارگذاري اندکي در مدار بهره  برداري 
اجراي خطوط  در  فقدان هماهنگي  بيانگر  امر  اين  دارند.  قرار 

اصلي، شبکه هاي جمع  آوري و نصب انشعاب در کشور است.

در  فاضالب  طرح هاي  سهم  و  فاضالب  اقتصاد   -2-2
بودجه هاي عمراني و راهبري شرکت هاي آب و فاضالب

شهري  جمعيت  بود  مقرر  توسعه  پنجم  برنامه ي  اساس  بر 
ابتداي  در  درصد   35 از  فاضالب  مدرن  خدمات  از  بهره مند 

برنامه، به 51/5 درصد در انتهاي برنامه )سال 1395( برسد. با 
توجه به عدم تکافوي اعتبارات مورد نياز اين بخش، تحقق اين 
اقدام  هاي  مهم دشوار و غير قابل دسترس مي  نمود، مگر آن که 
تدارک  و  پيش بيني  زيرساخت  اين  توسعه  براي  زير  حمايتي 

مي  شد:
نياز  مورد  اعتبارات  درصدي  صد  و  مناسب  تخصيص   -

زيرساخت هاي فاضالب
-افزايش تعرفه هاي بخش فاضالب

- ايجاد مکانيسم هاي حمايتي مشابه تبصره 3
- واگذاري تخصيص پساب خروجي از تصفيه  خانه ها به نفع 
شرکت هاي آب و فاضالب شهري که متولي اجراي تاسيسات 
تا در مناطقي که داراي توجيه فني و  فاضالب کشور هستند 
خصوصي،  بخش  ظرفيت هاي  به کارگيري  با  است،  اقتصادي 

منابع مالي مورد نياز اين بخش تامين  شود.
- توجه ويژه به سواحل شمالي، جنوبي و منابع آبي سطحي 
تا  مي شود  تخليه  آن  ها  به  اجتماعات  و  شهرها  فاضالب  که 
به صورت ضربتي، نسبت به اجرا و سرمايه  گذاري در اين طرح ها 

اقدام الزم شود.
به رغم تالش  هاي فراوان براي تحقق اين هدف، به دليل عدم 
)سال  پنجم  برنامه   انتهاي  در  گفته شده،  موارد  کامل  تدارک 
مدرن  خدمات  از  بهره  مند  شهري  جمعيت  شاخص   )1395

فاضالب از مرز 46/81 درصد فراتر نرفت.

فاضالب  تصفیه  براي  مناسب  الگو هاي  فقدان   -3-2
و  اجرایي  و  فني  توان  و  اقلیمي  وضعیت  با  متناسب 

راهبري در مناطق مختلف کشور
تصفيه  براي  مناسب  الگو هاي  است  الزم  زمينه  اين  در 
فاضالب، متناسب با وضعيت اقليمي، نيازها، کاربري  هاي متصور 
براي پساب حاصل از تصفيه و توان فني، اجرايي و راهبري در 
مناطق مختلف کشور بررسي، تدوين و ارايه شود. توصيه  موکد 
مي  شود به منظور نيل به نتايج کاربردي، نشست هاي محلي و با 

موضوع  هاي محلي در خصوص پساب برگزار شود.

نگراني هاي  و  آسیب ها  شفاف سازي  و  شناسایي   -4-2
راهبري، نگهداري و به روزرساني تأسیسات فاضالب

کاربري  و  بازیابي  سیاست هاي  در  شفاف سازي   -5-2
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پساب
- بر اساس برخي گزارش ها، حدود 8000 هکتار از زمين هاي 
زراعي کشور، با فاضالب خام آبياري مي  شوند. اين مقدار، اگرچه 
از نظر وسعت و در مقايسه با سطح کل زيرکشت زمين هاي کشور 
بيماري  هاي  بروز  و  نگراني ها  منشاء  مي تواند  اما  نيست،  زياد 
منتقله از فاضالب  شود. ضمن آن که پيامدهاي ناخواسته و گاه 
مخرب محتوي امالح پساب به ويژه وجود مقادير زياد شوينده  ها 
در پساب و اثرات مخرب آن بر خاک و گياه و آلودگي شيميايي 

خاک و محصوالت آبياري شده با فاضالب نيز مطرح است.
- کيفيت فاضالب بسيار متاثر از شيوه  زندگي و مواد و لوازم 
مواد  از  گسترده اي  طيف  که  ما  دوران  در  است.  مصرفي 
شيميايي در قالب انواع گوناگون داروها، رنگ  ها، نگهدارنده هاي 
غذايي، سموم و مانند آن در زندگي روزمره به کار مي رود، لزوم 
سنجش محتوي آالينده  هاي خاص در پساب ها )شامل ترکيبات 
فيتواستروژن ها،  ضدبارداري،  قرص هاي  در  موجود  استراديول 
حشره  کش  ها، ترکيبات شيميايي همچون بيسفنول A  ، نونيل 
فنول، فلزات سنگين( که در قالب کلي،  عامل هاي مخرب غدد 
درون  زير 1(EDC) شناخته مي  شوند و تعيين جوانب بهداشتي 

و راه  هاي کنترل آن ها ضرورت دارد.
با رويکردهاي  - به جوانب اجتماعي و  روان شناختي، هم زمان 
بهداشتي کاربري پساب بايد توجه شود. به عنوان نمونه، مردم 
در  تصفيه نشده  از سيالب  استفاده  به  نسبت  کم  تري  مخالفت 
مقايسه با فاضالب تصفيه شده دارند. در حالي که خطر استفاده 
از فاضالب تصفيه شده، مشابه و يا کم  تر از سيالب تصفيه نشده 

است.
کشور،  فاضالب  تصفيه  خانه هاي  حاضر  شرايط  به  توجه  با   -
مصارف  بيابان  زدايي،  هدف  با  پساب  کاربرد  نخست  اولويت 
صنعتي و توسعه ي فضاي سبز پيرامون شهرها، توصيه مي شود.

آموزش،  فاضالب،  تأسیسات  انساني  نیروي   -6-2
به روزآوري و اعتماد به نفس بخشیدن به آن ها

و   )... و  آموزش  ماندگاري،  )انگيزه،  انساني  نيروي  مشکالت 
تقليل  در  اصلي  عامل هاي  از جمله  آن  بهره وري  اندک  ميزان 
کيفيت پساب خروجي تصفيه  خانه  ها به شمار مي  روند. لذا الزم 
است هم زمان با شناسايي و شفاف سازي آسيب ها و نگراني  هاي 
راهبري تأسيسات فاضالب، به نيروي انساني تأسيسات فاضالب، 
آموزش، به روزآوري و اعتماد به نفس بخشيدن به آن  ها توجه 

ويژه شود.

در   (HSE)2 محیط زیست  و  بهداشت  ایمني،   -7-2
تأسیسات فاضالب

اهميت  تبع  به   (HSE) محيط زيست  و  ايمني  بهداشت، 
تصميم سازي  نظام  در  مهمي  نقش  آن،  سازمانی  جايگاه  و 
تعيين،  تبيين،  به  مربوط  گزاره های  و  فعاليت ها  اجرايی  و 
تشخيص، طراحی و نظارت بر اجرای طرح  های فاضالب برعهده 
راهبري  و  اجرا  در   HSE موضوع  فراوان  اهميت  به رغم  دارد. 
تاسيسات فاضالب، به دليل نوپا بودن و عدم توجه شايسته به 
اين بخش، حادثه  ها و هزينه هاي قابل توجهي به شرکت  هاي آب 

و فاضالب تحميل مي  شود.

2-8- بازار پساب و تعرفه  هاي آن
و  جمع آوري  شده   تمام  هزينه   ميانگين   1395 سال  در 
 81100 کشور،  شهرهاي  در  فاضالب  مترمکعب  هر  تصفيه  
ريال برآورد شده است. در حالي که در اين سال، ميانگين بهاي 
فروش هر مترمکعب پساب ، رقم ناچيز 2592 ريال بوده است. 
تفاوت فاحش ميان هزينه  تمام شده و بهاي فروش پساب، گواه 
الزم  است.  پساب  اقتصاد  موضوع  به  توجه  عدم  و  نابه ساماني 
است در کنار توجه به جوانب بهداشتي و استاندارد هاي پساب، 
موضوع اقتصاد پساب نيز که رابطه  اي وثيق با نيل به بهره وري 
بهينه و رعايت انضباط ها و معيار هاي کيفيت پساب دارد، توجه 

شود.

در  خصوصي  بخش  همراهي  براي  زمینه  سازي   -9-2
احداث و راهبري تأسیسات فاضالب

اجراي طرح هاي فاضالب،  براي تسريع در  آينده  و  در حال 
الزم است شماري از تأسيسات فاضالب کشور با مشارکت بخش 
خصوصي و در قالب قراردادهاي خريد تضميني آب و پساب به 
مرحله  اجرا درآيد. براي اداي مطالبات اين طرح ها، بايد ساالنه 
مبلغ 1500 ميليارد ريال در قالب رديف خريد تضميني براي 
خريد پساب خروجي از تصفيه  خانه ها، پيش  بيني شود. بديهي 
است اين اعتبار بسته به ميزان تعديل ساالنه نيز بايد افزايش 
با تامين اين منابع اعتباري در رديف  يابد. پيش  بيني مي  شود 
خريد تضميني به ميزان تقريبي 15 هزار ميليارد ريال، بخش 
خصوصي راغب به سرمايه  گذاري در بخش فاضالب کشور شود.

بخش  مشارکت  توسعه  براي  مناسبي  اقدام   هاي  تاکنون 
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طرح هاي  در  سرمايه گذاري  براي  صنعت،  به ويژه  خصوصي 
فاضالب کشور در ازاي استفاده از پساب براي يک بازه زماني 
مشخص، انجام شده است. در اين روش دولت بدون پرداخت 
شهرها  فاضالب  تاسيسات  کامل  مشکالت  اعتباري،  هيچ گونه 
اجراي  براي  نيز  خصوصي  بخش  و  ساخت  خواهد  برطرف  را 
بازچرخاني فاضالب و بهره  برداري  با  طرح  هاي توسعه  اي خود، 
اين منبع آبي ارزشمند  از تصفيه خانه ها، به  از پساب خروجي 
تکيه خواهد کرد. اين امر مستلزم آن است که تخصيص پساب 
منطقه اي  آب  شرکت  هاي  از  فاضالب،  تاسيسات  از  خروجي 
امر  متولي  که  فاضالب  و  آب  شرکت هاي  اختيار  در  و  منفک 
مي  باشند،  فاضالب  تاسيسات  نگهداري  و  بهره برداري  توسعه، 
شرکت  هاي  به  پساب  تخصيص  اعطاي  صورت  در  گيرد.  قرار 
آب و فاضالب شهري، پتانسيل جذب سرمايه  بخش خصوصي 
حداقل به ميزان 35 هزار ميليارد ريال قابل دسترس و تحقق 

خواهد بود.

2-10- به سوي آینده
عرصه   در  تالش  سال  بيست وچند  از  حاصل  تجربه  هاي   -
خدمات فاضالب، بيان گر آن است که موضوع خدمات فاضالب 

در ايران دو گونه است:
* نخست مناطقي که با مشکالت بهداشتي و زيست محيطي 
مواجه هستند و سرمايه  گذاري دولت در آن جا الزم است )مانند 

شهرهاي شمالي(
* دوم مناطقي که موضوع اقتصادي پساب، مطرح و ارزش 

پساب باال است )مانند يزد و منطقه  22 تهران(.
از  استفاده  نظام  نامه   2 بند  استناد  به  و  تجربه  اين  پايه   بر 

شکل 4- نمونه اي از فرایند هاي تصفیه  فاضالب در طرح  شکل 3- تصویر تجسمي از مدل طرح تمرکززدایي فاضالب
تمرکززدایی

پساب، مصوبه  جلسه  مورخ 1393/7/5 دفتر وزير نيرو، »کليه  
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسي  شرکت  اختيار  در  پساب ها 
پساب،  اين  فروش  محل  از  مي بايست  مزبور  شرکت  مي باشد. 
براي سرمايه گذاري  هاي مورد نياز و توسعه  تاسيسات جمع  آوري 
و تصفيه فاضالب با هر روش ممکن )BOO, BOT  و بيع متقابل( 

اقدام نمايد. ...«.
- شايد بتوان گفت که ديگر اجراي طرح هاي بزرگ و پرهزينه 
فاضالب به تاريخ پيوسته است و با توجه به شرايط و نيازها، به 
راهبردهاي تازه  اي در اجراي طرح هاي فاضالب نياز است. ايجاد 
و راهبري تاسيسات محلي و منطقه اي فاضالب و تمرکززدايي 
از طرح  هاي فاضالب، از جمله اين راه کارها است. تمرکززدايي 
با سه هدف  به طرح هاي محلي  توجه  و  فاضالب  از طرح  هاي 

انجام مي  شود:
* مديريت و تقليل هزينه  ها

تاسيسات  کارکرد  عدم  از  اجتماع  آسيب  پذيري  کاهش   *
متاثر از رخداد هاي طبيعي و انسان ساخت

در  فاضالب  توليدکننده   مسئوليت  پذيري  و  شدن  سهيم   *
حفاظت از محيط زيست

در  که  فاضالب  تمرکززدايي  طرح هاي  از  نمونه هايي  در 
برخي کشورها تجربه شده است، ضمن مسئوليت پذير ساختن 
 3 در شکل هاي  آن چه  مطابق  فاضالب،  تصفيه  در  مشترکان 
و 4 نشان داده شده است، فقط فاضالب نيمه تصفيه  شده و با 

کيفيت مشخص جمع آوري مي  شود.

3- پی نوشت ها

1- Endocrine Disrupting Chemicals (EDC)
2- Health, Safety and Environment
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