
 نب و فاضلاب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931آبان ماه  22الی  22

 

 

و تکیه بر مبانی  با رویکردی اقتصادی های فاضلاب خانهبرداری از تصفیهطراحی و بهره

  داری اقتصادیبنگاه

 

  3اصغر محمودی ،2، فاطمه حاجیلاری*1رحیمه علیزاده
آذربایجان غربی،  فا، شرکت آبهای فاضلابخانهتصفیه برداریکارشناس بهره -1

rahaalizadeh89@gmail.com 
 f.hajilari@gmail.comآذربایجان غربی، آبفا ، شرکت و فاضلاب های آبکارشناس مسئول آزمایشگاه -2

آذربایجان غربی فا فاضلاب، شرکت آببرداری از تاسیسات مدیر دفتر نظارت بر بهره -3
rahimeh_alizadeh@yahoo.com 

 

 چکیده

توسعه جوامع شهری و روستایی های ترین زیرساختهای فاضلاب که از جمله مهمخانهبرداری تصفیهسازی روند طراحی و بهرهاصلاح و بهینه

-تصفیه ،های گذشته. در سالاستهای سودمندتر تاسیسات موجود و ارائه طرحسازی گذار در بهبود مدیریت و بهینهباشند، از عوامل تاثیرمی

 ، احداث وسلامت و بهداشت عمومی طراحیسطح  ءزیست و ارتقاآلودگی منابع آب، حفاظت از محیط های فاضلاب با رویکرد پیشگیری ازخانه

ش و تغییر بهبود نگر ،ذال باشد.و نگهداری از تاسیسات مذکور نمیبرداری بهرهپاسخگوی نیازهای متولیان اکنون  ،این رویه. اندبرداری گردیدهبهره

متاسفانه رسد. نظر میضروری به ،استو بازگشت سرمایه برداری بهرههای سمت تاسیساتی که دارای پتانسیل تامین مخارج و هزینهرویکرد به

این مقاله با تکیه بر تجارب حاصل از  های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است.بنگاهعنوان های فاضلاب بهخانهتاکنون طراحی و احداث تصفیه

غربی تدوین و پیشنهاداتی در جهت اصلاح روند موجود و تغییرات لازم فاضلاب شهری در استان آذربایجان هایخانهتصفیهبرداری بهرهطراحی و 

 های آتی ارائه گردیده است.در طرح

 
  برداری، بنگاه اقتصادی، طراحیخانه فاضلاب ،بهرهتصفیه: کلیدیهای واژه

 

 همقدم -1
 

باشند که ترین تاسیسات زیرساختی جوامع انسانی به خصوص جوامع شهری میهای فاضلاب از جمله مهمخانهتصفیه

ای در توسعه پایدار، ارزندهگردد. این تاسیسات نقش آنها صرف میبرداری بهرهاعتبارات مالی چشمگیری جهت احداث و 

تغییرات اقلیمی و  ،نمایند. با توجه به محدودیت منابع آبحفظ محیط زیست و بهداشت و سلامت جوامع ایفا می

ته ی بیش از گذشته اهمیت یافخشکسالی در کشور، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن به عنوان منابع نامتعارف آب

افزایش . (,.Hatami, Nadali et al 2172؛  7932 ،، بازرگان و همکاران؛ میرزاشاهی 7939 مهدیان،) یوسفی و  است

جمعیت، بالا رفتن مصارف شهری و خانگی آب و توسعه صنایع موجب شده است که اجرای طرحهای مربوط به فاضلاب 

لف از این های مختنیاز بخشو تصفیه خانه با سرعت و حجم بیشتری نسبت به گذشته انجام گیرد تا قسمتی از آب مورد 

های آب در های فاضلاب از اقدامات اساسی جهت کاهش و حذف آلایندهخانهتاسیس تصفیه همچنینطریق تامین گردد. 

 ،امروزه به دلیل محدودیت منابع مالی (.,.Emamjomeh, Tari et al 2171) رودحوزه شهری و صنعتی به شمار می

از این تاسیسات ضروری به برداری بهرهبکارگیری روشهای نوین و بازنگری و ویرایش روند حاکم بر طراحی و احداث و 

رسد زیرا نگرش جهانی به فاضلاب از یک ماده زائد به منبعی با ارزش جهت تولید انرژی های تجدید پذیر تغییر نظر می

 ,.Sabat, Swain et al  2179 ؛7932و همکاران،  مهردادی ؛ ثقفی، 7922زاده و همکاران، ، خانکشیبخشی) یافته است

mailto:f.hajilari@gmail.com
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از برداری بهرهدر این مقاله به ضرورت طراحی و  .(,.Francesc Hernández, Birguy Lamizana et al  2172 ؛

داری اقتصادی براساس تجارب حاصل از طراحی و و تکیه بر مبانی بنگاه با رویکردی اقتصادیهای فاضلاب خانهتصفیه

 داخته شده است. رهای فاضلاب استان آذربایجان غربی پخانهتصفیهبرداری بهره

 

 بنگاهداری اقتصادی  -2
 

است که در کنار یکدیگر، محصول )کالا یا خدمت( مشخصی را عرضه و ارائه  منابع بنگاه، یک سازمان یا مجموعه از

بنگاه با هدف عمر طولانی و فعالیت مستمر کسب و کار تشکیل  .فروشندبا هدف کسب سود اقتصادی، می کنند و آن رامی

عوامل اقتصادی مختلفی در اختیار افراد یا گروههایی قرار دارد که با ترکیب این عوامل به تولید کالا  .شودو تأسیس می

هر واحد اقتصادی دارای اهداف  .نامندمی "واحد اقتصادی"یا  "گاهبن "د. این افراد یا گروهها را نپردازیا انجام خدمات می

ه های اقتصادی که در محیط بنگاخاصی است که برای رسیدن به آنها به فعالیتهای اقتصادی می پردازد. مجموعه فعالیت

  .گرددشود موجب رویداد اقتصادی یا مالی میانجام می

. قابل دفاع است ،کندبه هدف نزدیک می بنگاه را و وجیه اقتصادی داردای که تهزینه اقتصادی هر داریبنگاه در

 ربرای اعمال تفک .روی کارآیی، بهره وری وکیفیت است تاکید شوددرمجموع دریک بنگاه دولتی که اقتصادی اداره می

 شودتاکید می زیر هایجنبه بر تغییرات ساختاری است. در رفتاری نیاز اقتصادی به تغییرات ساختاری و داریبنگاه

(7391  Coase,  7929و عصاری آرانی  عظیمی؛ ): 

اقتصادی خصوصی  داریبنگاهزیرساختهای اساسی برای مدیریت  خصوصی سازی : یکی از حرکت به سمت* 

 .سازی است

باعث  و ازبین می برد دولتی ، خلاقیت را کند. انحصارمی رقابت : پیشرفت درسایه رقابت معنی ومفهوم پیدا* 

 ذیرپاقتصادی بدون رقابت امکان داریشود. درصورتیکه تحقق عینی بنگاهثبات می روزمرگی و عدم تحرك، رابطه گرایی،

 .نیست

 نیاز بخش دولتی مورد در شبه بازاریا  شرایط بازاری شبه بازارگرایی (: برای تحقق رقابت، ایجاد بازارگرایی )یا* 

 .است

دت، م بلند داری نگرشی راهبردی و اقتصادی مدیران بایدداری بنگاهمهارتهای مدیران : در  و تفکر در تغییر *

اثربخش  و ور، کارآصرف آن در سازمان به تفکری بهره دریافت بودجه و تفکر توانمندی قابل ملاحظه باشند. باید و خلاقیت

 . باشددیده میآموزش  مدیران متخصص و اقتصادی نیازمندداری بنگاهکند.  تغییر

 شوند،های دولتی، مدیران براساس هزینه کردن ارزیابی میمدیران : درسیستم ارزیابی عملکرد در تغییر *

گیریهای تصمیم مقررات کمتری در قوانین و و به مدیران آزادی عمل بیشتری داد اقتصادی بایدداری بنگاهدرصورتیکه در

یران، های مدالبته لازمهء ارزیابی ستاده .ارزیابی قرارداد نتایج بدست آمده مورد ها وبراساس ستاده  را آنهاو  آنان قائل شد

 .زدائی می باشدمقررات و مدیریتها، آزادی عمل بیشتر بلندمدت شدن زمان عمر

اقتصادی متضمن تغییرفرهنگی است ، فرهنگ عادت به وضع موجود، داری بنگاه فرهنگ سازمانی: تفکر تغییر*

و همکاران  شدان ،ی)نصرالله پویایی تبدیل شود و ثبات باید به فرهنگ مسئولیت پذیری، تغییر، خلاقیت و تحرکیبی

7932). 

ه این موضوع است که برای هنددر بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشانی دهای نهادتجربه و موفقیت واحد

ه گیرند بر ریریت د. مدقرار گیرد یریت ارشدر کانون توجهات مدی داقتصادتفکر  ها بایدریزی و اجرای بهینه فعالیتبرنامه
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گیری اهمیت ایت و کنترل است که از بین آنها نقش تصمیمهی، هماهنگی، هددگیری، سازمانریزی، تصمیمبرنامه

 طوریصحیح است، به گیریتصمیمیریت، مستلزم های مدر تحقق سایر وظیفهی دو افزایش توان و کارآمد اردبیشتری د

 .نمایندگیری تعریف مییریت را فن تصمیمکه امروزه مد

یا  نندکه نمیگان از اطلاعات علمی استفادگیرندگیری این است که تصمیمتصمیم های فرآیندیکی از مشکل

خصوص به گیریترین موانع تصمیماز مهم صحیح، کافی و بهنگام نیست. این مشکل یکی ارندآنها نیاز د اطلاعاتی که به

ریت یوابسته به اطلاعاتی است که مد یزیاد ه تا حدی است، زیرا کیفیت و اعتبار تصمیم اتخاذ شدر سطوح راهبردد

ار ها حتی از آثی فعالیتتوان گفت که آثار مالی و اقتصادرا گرفته است. به جرات می براساس آن اطلاعات تصمیم خود

ن این منابع و فراهم کرد باشدمی ودی محدهای نهادجایی که منابع واحد . از آناردنی و اجرایی آنها اهمیت بیشتری دف

ر اقل منابع است که این نکته ده از حدهی، استفاداکثر بازدهای کسب حد، بنابراین یکی از راهاردنیاز د های زیادبه هزینه

های ی این است که مخارج سرمایه از جنبهیگر سکه اهمیت تفکر اقتصاد. یک روی دباشدر میمستت یتفکر اقتصاد

یک ها به نحوی سیستمات، بنابراین لازم است که تمام فعالیتگذارندی اثر میهای نهاده واحدهای آیندمختلف بر فعالیت

ر انتخاب و اجرای . به تعبیری، دترین آنها را انتخاب کردتا بتوان مناسب شود ارزیابی و منافع و مخارج هر یک برآورد

هایی است که با اجرای پروژه تحمیل فرصت، هزینه . هزینهست رفته مدنظر قرار گیردهزینه فرصت از د ها بایدپروژه

  (,.Awe, Liu et al  2176) توانست تحمیل نشودها میاین هزینه م اجرای پروژهر حالی که با عد، دشودمی

 

 های اقتصادیو چالش صنعت آب و فاضلاب -3
 

یزات ن این صنعت و نیاز به تاسیسات و تجهو با توجه به سرمایه بر بود باشدمیی اقتصاد یفعالیت تصفیه آب و فاضلاب

 های کلان و به تبع آن مطالعاتگذاریسرمایه ،فاضلابمدیریت  ر اقتصادترین فاکتورهای موثر دمهم جمله ، ازبسیار زیاد

ایش یت منابع آبی، افزود، محدتصفیه آب و فاضلابر سطح جهانی با توجه به افزایش نیاز به . امروزه دباشدی میاقتصاد

 و زیست، تغییرات آب و هواییفاضلاب به محیط حجم بسیار زیاد جمعیت و توسعه صنعت، ورود رشد ه دلیلمصرف ب

بسیار حائز  صنعت آب و فاضلابهای گذاریآثار اجرایی سرمایه ار، کاهشر راستای توسعه پایدزیست دحفظ محیط

. باشدلی آن مییر تعادهای نسبی آب از مقاد. یکی از مشکلات اساسی صنعت آب و فاضلاب، انحراف قیمتباشداهمیت می

های های آب و فاضلاب شهری، قانون برنامهابق قانون تشکیل شرکتر صنعت آب و فاضلاب مطگذاری محصولات دقیمت

سطح  ینمطابق این قوان، شودولت انجام میجه سالانه و سایر قوانین توسط دی، ضوابط اجرایی بودساله توسعه اقتصادپنج

قانون  ره دهای انجام شدبینیم پیشرغبه اما های اولیه باشدگذاریه و سرمایهه قیمت تمام شدهنددپوشش ها بایدتعرفه

ر گاه از قیمت فروش واقعی دهیچ ،ولتت دمدهای کوتاهجهی و اجتماعی و همچنین بودهای توسعه اقتصادبرنامه

 .ه استه نشدهای آب و فاضلاب استفادشرکت

کاهش  ،تولید ه و پرشتاب تقاضای آب، کاهش فناوریافزایش فزایندمنجر به کاهش قیمت واقعی آب 

های ر بخش آب متناسب با سایر بخشوری دبهره م رشدعد و ررفت آبهد یدر بخش آب، افزایش شدگذاری دسرمایه

ه لی آن مشکلات بسیاری را سبب شدیر تعادهای نسبی آب از مقادر این شرایط که انحراف قیمت. دشده است یاقتصاد

لاحات اص باشد،ادی حاکم بر صنعت فاضلاب تحت تاثیر قوانین جاری در صنعت آب میآنجایی که معادلات اقتص از .است

و  ودتلاش برای بهب دارد. بنابرایننقش اساسی در ساختار مدیریت مالی تاسیسات فاضلاب  زیرساختی در اقتصاد آب،

سطح  روری دهای بهره. الزامف آرمانی صنعت قرار گیردر اولویت هدد باید ه موثر از منابع تولیدوری و استفادارتقای بهره

خگویی، ر پاسیریت د، شناسایی توانایی مدیریت، ارزیابی عملکردریزی مدصنعت آب و فاضلاب از منظر کنترل و برنامه
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ی ی اقتصاداردار قابل تامل است. صنعت آب و فاضلاب برای اعمال بنگاهی و توسعه پایداقتصاد ت جامع کیفیت، رشدیریمد

های فر هدب گیری سازمانی، تاکیدتقویت یاد ی،پذیری بیشتر ساختارهای اقتصاده، انعطافارزش افزود زایی و ایجادافزون

)سرمایه، نیروی کار، انرژی و  های تولیده بهینه از عاملکنترلی، استفاد ختارهای خودسا سازی و ایجادت، شفافمدبلند

مات بهینه،حرکت به اوم خدار به منظور تدهای پایدرآمدد ه،ایجاداولیه(،کاهش فاصله قیمت فروش و بهای تمام شد مواد

 . (7932 ،)پاکروحرا مورد توجه قرار داده است اهارایییریت هزینه و دهای مداعمال شیوه و یریت مصرفسوی مد

 

 های فاضلابخانهفرصتهای اقتصادی ممکن در تصفیه -4

 های فاضلاب خانهاستفاده از ظرفیت های مازاد تصفیه 4-1

 

در بسیاری از سامانه های فاضلاب به دلیل فقدان هم زمانی لازم در اجرای شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب، ظرفیت  

فروش انشعاب به  ،های فاضلابخانههای ایجاد درامد در تصفیهاز جمله محلمازاد در تصفیه خانه وجود دارد. بنابراین 

باشند، است. دبی واحدهای بی مشابه با کیفیت فاضلاب خانگی میواحدهای صنایع غذایی و صنعتی که دارای فاضلا

های شهری کم می باشد و در صورت عدم وجود مواد مداخله گر و سمی برای صنعتی عموما در مقایسه با دبی فاضلاب

 Moraes, Junior  2171)های فاضلاب شهری را دارا می باشندخانهفرایندهای تصفیه بیولوژیکی، قابلیت تصفیه در تصفیه

et al.,) . 

برداری هنوز به ظرفیت اسمی خود های فاضلاب کشور پس از سالها بهرهخانهبا توجه به اینکه بسیاری از تصفیه

های فاضلاب برای واحدهای صنعتی هزینه هنگفتی را تحمیل خانهاند ، از طرفی دیگر احداث و نگهداری تصفیهنرسیده

به  باشد، تمایلپساب دارای کیفیت مناسبی نمی ،تخصصمنمایید و در اغلب موارد به دلیل عدم نیروی بهره بردار می

بنابراین فروش انشعاب به  ،ی آب و فاضلاب را دارندهاپرداخت مبالغ قابل توجهی جهت خرید انشعاب فاضلاب از شرکت

 .(7922 ،بختیاری و)مستوفی گرددهای فاضلاب میخانهتصفیه در آنها منجر به درآمدزایی
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های اخیر روند رو به رشد مصرف انرژی، پدیده بحران انرژی را در جهان بوجود آورده است. مصرف روز افزون در سال

بواسطه انتشار های فسیلی اگر چه رشد سریع اقتصادی جوامع مختلف را بهمراه داشته است اما انرژی حاصل از سوخت

های فسیلی، جهان را با تغییرات تهدیدآمیزی روبرو ساخته است؛ از این رو حرکت های حاصل از احتراق سوختآلاینده

ها، استفاده از های اصلی در جهان قرار گرفته است. یکی از این انرژیهای پاك در رئوس برنامهبه سوی تامین انرژی

  .(7932پروا و همکاران، بی ،نژاد داوودی؛  7939، مظفری ،مظفری)باشدو یا بیوگاز میانرژی حاصل از منابع زیست توده 

ویژه ههوازی بهای بیبیوگاز به گازهای تولید شده در اثر تخمیر و تجزیه بی هوازی مواد آلی بوسیله باکتری  

 ینتأم عمده منابع از یکی بعنوان بیوگاز حاضر حال در شود.آیند، اطلاق میزا که در یک محفظه تخمیر بوجود میمتان

بطور مستقیم در تأمین انرژی حرارتی و روشنایی و هم بعنوان یک گزینه  هم را گاز این و است مطرح دنیا در انرژی

های سوختی جهت تولید برق مورد استفاده قرار ها و پیلمناسب برای استفاده در مولدهای احتراق داخلی، میکروتوربین

توان گامی موثر در زمینه علاوه بر تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز، می های بیوگازنیروگاه . با ساخت و توسعهدهندمی

  2171)های زیست محیطی برداشت که دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی چشمگیری خواهد بودکاهش انتشار آلاینده

Stillwell, Hoppock et al.,  2112؛  Fytili & Zabaniotou,) 
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های فاضلاب شهری و صنعتی در دنیاست. میزان تولید خانهترین شیوة تولید انرژی در تصفیهتولید بیوگاز رایج 

پذیر در فاضلاب، دما و نوع سامانة تصفیه بستگی دارد. گاز متان حاصل شده با استفاده از متان به مقدار مواد آلی تجزیه

 21-91درصد متان، 11- 61شود. این مخلوط گازی دارای میزان شده و وارد شبکه میژنراتورهای گازی به برق تبدیل 

درصد دی اکسید کربن و مقادیر ناچیزی از گازهای دیگر مانند هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، منواکسیدکربن و سولفید 

ن حال نسبت ترکیبات هیدروژن است و قسمت اعظم این گاز از متان و دی اکسیدکربن تشکیل شده است ولی در عی

  .مختلف آن بستگی به نوع مواد اولیه و نیز تا حدودی به میزان حرارت محیط و زمان توقف مواد در مخزن تخمیر دارد

 هایخانهفرآیند برخی تصفیهبوده و تولید برق از فاضلاب یکی از اهداف وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب 

توانند از فرایند مجهز هستند و می  (CHP) سیستم تولید همزمان برق و حرارتفاضلاب همچون فاضلاب جنوب تهران به 

بیوگاز حاصل از فرایند تصفیه بی هوازی فاضلاب حاوی گاز متان است و منبعی برای  .تصفیه فاضلاب، برق تولید کنند

 .تولید انرژی سودمند به شمار می رود

 211گیگاوات انرژی الکتریکی و  21وب تهران، سالیانه نزدیک به خانه فاضلاب جننیروگاه بیوگاز تصفیهبا تکمیل  

هزار نفری  711که این مقدار معادل تامین برق مصرفی یک شهرك مسکونی  خواهد شدتراژول انرژی حرارتی تولید 

، واحد تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران 6در  (CHP) هم اکنون با نصب واحدهای تولید همزمان برق و حرارت .است

شود که این مقدار، برای تامین برق تراژول انرژی حرارتی تولید می 211گیگاوات انرژی الکتریکی و  61سالیانه نزدیک به 

درصد برق مصرفی و صد درصد حرارت مورد  21این نیروگاه،  .هزار نفری کافی است 21مصرفی یک شهرك مسکونی 

هزار متر  211هزار بشکه نفت خام ) 721کند و نزدیک به تامین میتاسیسات تصفیه خانه را  ازبرداری بهرهنیاز برای 

 .(7936،) وکیلیمکعب گاز( صرفه جویی را به دنبال دارد
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بیودیزل، سوخت مایع تجدید پذیر تولید شده از منابع چربی، یکی از گزینه های قابل توجه در بین منابع انرژی جایگزین 

ای هدرصد قیمت تمام شده تولید بیودیزل مربوط به قیمت مواد اولیه آن مانند انواع روغن 21تا  11باشد. با این وجود می

فاضلاب بعنوان یک منبع رایگان و فراوان برای تولید  هایخانهگیاهی است. در سالهای اخیر لجن تولید شده در تصفیه

  .(,Kargbo  2171؛  7932و همکاران،  سمنانی، غلامی)بیودیزل مورد توجه قرار گرفته است

های های گیاهی یا چربیباشد که به طور معمول از روغنبیودیزل یک سوخت متشکل از استرهای مونوآلکیل می

از هزینه کلی  22%و  11%قیمت هستند و بین های گیاهی و یا روغن خالص، گرانحیوانی مشتق شده است. اما دانه

های ای در علاقه و تقاضا برای تولید بیودیزل و سوختسابقهدهند. در حال حاضر افزایش بیتشکیل می تولید بیودیزل را

. لجن (,.Chen, Tyagi et al  2172؛  ,.Kwon, Kim et al  2172)دیگر از زیست توده های تجدیدپذیر بوجود آمده است

در سراسر جهان به عنوان خوراك اولیه این چربی برای ای در ایالات متحده و فاضلاب شهری در حال کسب جایگاه ویژه

تواند تولید های قابل توجهی از چربی است که میو شامل غلظت شودتولید میفراوان  به مقدار تولید بیودیزل است. لجن

   .(,.Chi, Li et al  2172؛  ,Demirbas  2171 ؛ ,Bozaghian  2172) بیودیزل از لجن را سودآور نماید
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 ههای شهری تصفیه شده به عنوان یک منبع آب جایگزین برای سایر منابع، در اقصی نقاط دنیا بستفاده از فاضلابا
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 و انیمسعود)افزایش یافته است ،ای که با بحران آب مواجه هستنددر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خصوص

 روبه رشد روند و کشور در آب منابع محدودیت به توجه در ایران نیز با .(2171،  یعسگر و یالباج؛  7939،  نژاد داوودی

 برای جدید های سیاست است، کشاورزی و توسعة صنعت و جمعیت افزایش از ناشی که اخیر های سال در مصرف آب

 و بازچرخانی آب، جدید منابع و جایگزین کردن دسترس قابل های آب میزان افزایش بر مبتنی کشور منابع آب تأمین

 آب مدیریت بلندمدت راهبردهای یکی از و محوری هایسیاست از یکی عنوان به غیرمتعارف هایاز آب مجدد استفادة

گیری از پساب در مصارف مختلف از راهکارهای مناسب و امروزه بهره .(,Ghasemi & Danesh  2172)است شده مطرح

گیری از پساب در صورتی که با گردد. بهرهمنابع آب در سراسر جهان محسوب میرایج برای حفظ کمیت و کیفیت 

انتخاب روش مناسب و رعایت ضوابط و استانداردهای مطرح همراه باشد، گامی موثر در راستای حفظ منابع آب و توسعه 

ی تصفیه شده برای آبیارب ااب شامل کاربرد مستقیم فاضللستفاده مجدد از فاضا .گرددزیست محسوب میپایدار محیط

های زیرزمینی و در بعضی موارد تمیزسازی های کشاورزی، آبیاری شهری، استفاده مجدد در صنعت، تغذیه آب زمین

ای پساب که حاضرند پول شناسایی مصرف کننده های منطقه باشد.ها میها، شستشوی ماشین و در سیفون توالتخیابان

 های انتخاب محل و نوع فرایند تصفیه بودهپرداخت نمایند، باید از جمله مهمترین ملاكمناسبی در قبال تخصیص پساب 

های فاضلاب خانهبرداران تصفیهمنابع مالی خوبی جهت بهره ،و توسط مشاوران لحاظ گردد. فروش پساب به قیمت مناسب

 ائمی پساب در مطالعات فاز مقدماتیخریداران دشناسایی ای به لحاظ های منطقهآورد. شناسایی پتانسیلفراهم می

 .(7932و همکاران،  قاسمی ، لویحاج؛  7937و همکاران،  صادقی،  یناصر)باید انجام پذیرد های فاضلابتصفیه خانه 
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بازسازی زمـین تحـت فرسـایش  عنوان کود آلـی و مـواد مغـذی هـم بـرای مصارف کشاورزی و هم برای لجن فاضلاب به

و  سازی خانـه هـای فاضـلاب شـهری یـک گزینـه مناسـب بـرای کمپوستلجن حاصـل از تصفیه .قابل استفاده است

هـای است. ویژگـی درصـد کـل مواد جامد 11درصـد تـا  21د چرا که حاوی ماده آلی از برای اهداف کشـاورزی مـی باشـ

خانه فاضلاب در تصفیه (هـوازیمنشـأ آب مصرفی و همچنین بـه نـوع تصـفیه )هـوازی و بـی لجـن بسـته بـه نـوع و

  .(,.Jafarzadeh Haghighi fard, Abbasi et al  2172)دارد
با توجه به محدود بودن منابع کودهای دامی استفاده از منابع کودهای آلی نظیر لجن فاضلاب امری مطلوب است 

باشد. به همین علت به عنوان کودی ارزان قیمت مورد عنوان منبع غنی از عناصر مورد نیاز گیاه می. لجن فاضلاب به 

های ایران مرکزی که بیشتر تحت تاثیر اقلیم خشک و نیمه خشک کمبود آهن رفته است. در خاكگتوجه کشاورزان قرار 

 Fytili  2112؛  ,.Mokhtari, Salehi Vaziri et al  2171) شود استفاده از لجن فاضلاب مفید استو روی مشاهده می

& Zabaniotou,). 

ه توسط فرآیندی مناسب و ساد لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری قبل از استفاده بر روی زمینهای کشاورزی باید

 هتثبیت شود تا خطرات زیست محیطی ناشی از آن به حداقل برسد. هدف از مرحله تثبیت، تبدیل مواد آلی فساد پذیر ب

،کاهش یا حذف رطوبت و مواد جامد فرار آن و تبدیل لجن به زا یا نابودی آنهاعوامل بیماری مواد غیر قابل تجزیه،کاهش

 . (,.Reddy, Akila et al  2172)باشدمی یک محصول قابل استفاده و مفید
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جدید برای حذف کود های آلی ازچرخه کشاورزی است. یک راه حل برای افزایش ای کودهای بیولوژیک به عنوان دریچه

های زراعی، استفاده از کود های آلی از قبیل کود حیوانی و کود سبز و کود های بیولوژیک مانند ورمی مواد آلی خاك

 .(,.Sinha, Herat et al  2171؛ 7921، مجد؛  7926، نوروزی مصیر، بیدکی)باشدمی (vermicompost) کمپوست

زی خاك است که به دلیل توان رشد و تکثیر بسیار بالا های سطحیکمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرمورمی

د ورمی کند. تولیو پتانسیل قابل توجه برای مصرف انواع مواد آلی زاید، این قبیل مواد را به کود بیولوژیک تبدیل می

دارد، نخست اینکه حجم زیادی از مواد زاید آلی با این روش بازیافت می شود و از نقطه کمپوست از دو جهت اهمیت 

. دوم اینکه استفاده از ورمی کمپوست تولید شده در اراضی کشاورزی سبب ظر اقتصادی و زیست محیطی مهم استن

هادی ؛  عبدلی)ال داشته باشدشود که صرفه اقتصادی فراوانی را می تواند به دنببهبود کیفیت خاك و رشد گیاهان می

 .(,.Zularisam, Zahirah et al  2171؛  ,.Abida & Hari  2171؛ 7932و همکاران،  پور
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 اشد.بسازی انرژی در تاسیسات فاضلاب مینصب نیروگاههای آبی کوچک از جمله استراتژیهای نوین جهت احیا و ذخیره

های پتانسیل است. شناسایید انرژی ر استفاده از این گزینه جهت تولیشرایط هیدرولیکی تاسیسات فاضلاب فاکتور اصلی د

تواند زمینه ساز تولید برق و جبران بخشی از هزینه مکانی جهت نصب نیروگاههای آبی در مرحله مطالعات مقدماتی می

اضلاب با توجه به کیفیت پساب و اختلاف هد موجود در منابع پذیرنده های فخانههای انرژی باشد. سازه خروجی تصفیه

 ,a2179  Berger ؛ ,.Anderer, Dumont et al  2171)باشدهای آبی میمحل مناسبی جهت نصب تجهیزات نیروگاه

Niemann et al., ؛b 2179  Berger, Niemann et al.,).  

 

 گیرینتیجه -5
 

های فاضلاب با هدف عمده تامین بهداشت و خانهفعالیت شرکت های آب و فاضلاب ، تصفیههای اولیه شروع در سال

ین رویکرد اصلی مشاوران در سلامت عمومی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست طراحی و احداث می شدند. بنابرا

بود. اما در سالهای اخیر با ، دستیابی به اهداف فوق انتخاب محل و سایر ملزومات تصفیه، طراحی، انتخاب نوع فرایند

های خانهگسترش صنایع و کمبود منابع آبی، قابلیت استفاده مجدد از پساب نیز جزء ملزومات مطالعات مقدماتی تصفیه

های خدمات رسان خود را موظف به احداث های آب و فاضلاب به عنوان شرکت. شرکترار گرفته استفاضلاب ق

بنابراین  ،دانندزیست و حفظ سلامت و بهداشت عمومی میگیری از آلودگی محیطهای فاضلاب جهت جلوخانهتصفیه

ها های فاضلاب از محل اعتبارات دولتی و هزینه راهبری آنها از محل درآمدهای جاری این شرکتخانههزینه احداث تصفیه

گردد. متاسفانه تاکنون طراحی و مثل فروش انشعاب، دریافت آبونمان فاضلاب و درصدی از آب بهای مصرفی تامین می

های فاضلاب خانههای اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته است. در تصفیههای فاضلاب به عنوان بنگاهخانهاحداث تصفیه

گردد، که قابل فروش بوده و لجن دارای پتانسیل تولید انرژی و استفاده محصولات ارزشمندی مثل پساب و لجن تولید می

های فاضلاب فضای مناسب جهت نصب خانهباشد. در اغلب موارد محوطه بزرگ تصفیهورزی را دارا میر مصارف کشاد

باشند. ایجاد کمربند درختکاری و فضای سبز علاوه بر تاثیر مطلوب در جلوگیری از پنلهای انرژی خورشیدی را دار می

تواند در کاشت درختان غیر مثمر با کاربری صنعتی، میبا توجه به قابلیت استفاده از پساب و لجن در  ها،انتشار آلودگی
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 های فاضلاب موثر واقع شود. خانهتصفیهبرداری بهرهتامین بخشی از هزینه های 

های مطرح در کمپوست، و کاربرد لجن در تولید بیودیزل از دیگر گزینهفروش لجن به صنایع تولید ورمی

های فاضلاب در مرحله طراحی با خانهباشد. نگاه اقتصادی به تصفیهفاضلاب میهای خانههای اقتصادی تصفیهپتانسیل

اید. نمجمع آوری شده را فراهم می مد از محصولات حاصل از تصفیه فاضلابآهای کسب درزمینه ی،انتخاب مناسب فرایند

های فاضلاب باید خانهیابی تصفیهمکانها در مطالعات ها، تالابها و دریاچههای مصنوعی، تغذیه آبخوانایجاد زیست بوم

های برق آبی کوچک در مواقعی که مسیر جریان پساب دارای شیب مناسب نیروگاههمچنین مورد توجه قرار گیرند. 

 باشد.ای تولید انرژی در این واحدها میاز گزینه ه است،

 

 قدردانی -6

 

 برداری شرکت آب و فاضلاب اسـتان آذربا یجـان غربـی، بهمعاون بهره و و مساعدت مدیر عامل از همکارینویسندگان 

 .نمایندمهندس شمچی صمیمانه قدردانی و تشکر میاکبری و آقایان مهندس جناب  ترتیب
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ارزیابی پتانسیل استحصال انرژی از فاضلاب شهری و ارائه مدل آن. " (،7922) ،س. ،قاسمی قوچقار وم.  ،خانکشی زاده ،م. ،بخشی

 کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران. ،"هفتمین همایش ملی انرژی

دهمین کنگره علوم خاك ، "تولید ورمی کمپوست فاضلاب در فرآیند جناستفاده از ل" (،7926) ،م. ،نوروزی مصیر وس. ی.  ،بیدکی

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. ،ایران
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Abstract 
Improvement and optimization of the design and operation process of sewage treatment plants, which is 

one of the most important infrastructures of urban and rural development, is one of the effective factors in 

improving the management and optimization of existing facilities and offering more beneficial plans. In 

recent years wastewater treatment plants have been designed, constructed and operated with a water 

pollution prevention, environmental protection and public health and sanitation goals, but now this 

procedure does not meet the needs of the custodians of exploitation and maintenance of the facilities. 

Improving the attitude and changing the approach to facilities that have the potential to meet the operating 

costs and return of capital is necessary. This article, based on the experiences of designing and operating 

urban wastewater treatment plants in West Azerbaijan province, has been developed and suggestions are 

made to improve the existing process and the necessary changes in future plans. 
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