مصاحبه

دکتر بهمن یارقلی

ﻋﻀﻮ ﻫﺌﯿﺖ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮوج ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزى ،
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﯾﮑﻢ
و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آب ،اﻧﺠﻤﻦ آب و
ﻓﺎﺿﻼب اﯾﺮان
* نظر کلی شما نسبت به استفاده از بازچرخانی پساب
تصفیه خانه های فاضالب چیست؟
 طي چند دهه گذشته مصرف آب کشور بهعلت رشد جمعيت،توسعه كشاورزي و پيشرفت صنعت افزايش داشته و همزمانی
آن با دورههای خشکسالی ،کشور را با بحران آب مواجه
ساخته است .درحال حاضر بسیاری از رودخانهها خشک و اکثر
دشتهای کشور بحرانی و دچار بیالن منفی پیشرونده هستند.
بررسیها نشان میدهد که شاخص سرانه منابع آب تجديدپذير
کشور در دهههاي اخير از روندی کاهشی برخوردار بوده،
بهطوريکه مقدار آن از  5500مترمکعب در سال  1340به کمتر
از  1200مترمکعب در حالحاضر تنزل يافته است .این درحالی
است که منابع آب غیرمتعارف کشور که از حجم قابلتوجهی
برخوردارند بهدلیل دارا بودن مشکالت کیفی با درجات مختلف،
در برنامههای توسعه و بهرهبرداری منابع آب کشور گنجانده
نشدهاند .درصورتیکه مشکالت آنها با انجام روشهای مختلف
تصفیه و یا اتخاذ روشهاي مدیریتی کاربردی و رعایت الزامات
زیستمحیطی تا حد زیادی قابل اصالح و اغماض هستند .در
اینخصوص بهویژه پسابهای حاصل از تصفیهخانههای فاضالب
خانگی ،با توجه به توسعه سامانههای جمعآوری و تصفیه و
فراهم نمودن حجم قابلتوجهی پساب با کیفیت نسبتا مناسب
(بالغ بر یک میلیارد مترمکعب در سال) یکی از گزینههای مهم
تامین کمبود آب کشور محسوب میشوند .اعتقاد بر این است
که در شرایط حاضر برنامهريزي و عملياتي نمودن برنامههاي
بازچرخانی ،با لحاظكردن الزامات بهداشتی و زيستمحيطي
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امري ضروري و اجتنابناپذير بوده و بهرهبرداری از این منابع
میتواند بهعنوان یکی از گزینههای مهم درجهت جبران کمبود
آب در مصارف مختلف کشور مدنظر مدیران و برنامهریزان کالن
آب کشور باشد .نکته بسیار مهم در اینخصوص توجه به اثرات
ناشی از بقاياي سموم ،هورمونها ،داروهاي شيميایي و سایر
ترکیبات نوظهور است که بعضا ناشناخته هستند.
* به نظر شما ،اولویتهای استفاده از آب بازچرخانی شده
چیست؟
 بهنظر بنده اشتباه بزرگ در بازچرخانی آب این است که بهآب بازچرخانی شده بهعنوان یک منبع جدید نگاه شده و براین
اساس مصارف جدیدی برای آن تعریف شود .این نگرش ویرانگر
بوده و موجب ناپایداری و تشدید بحران آب کشور خواهد شد.
واقعیت این است که پساب و فاضالب نیز جزئی از چرخه آب
تجدیدپذیر کشور بوده و جدای از مباحث و محدودیتهای
کیفی در برنامه مصارف باید مشابه آب متعارف موردتوجه
قرار گیرد .در کنار هر برنامه بازچرخانی ،توجه به بیالن منفی
آبخوانها و کمک به تامین حقابههای زیستمحیطی باید
مدنظر باشد .بررسی تجارب جهانی نشان میدهد که مصارف
آب بازچرخانی شده در سطح دنیا بهشرح ذیل است:

وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ آب ﻛﺸﻮر و ﺑﻴﻼن ﻣﻨﻔﻲ آﺑﺨﻮانﻫﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺎرف در ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
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اولویت اول :استفاده از این منبع برای جبران بیالن منفی
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺼـﺎرف ﻗﺒﻠـﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺟﺎﺑﺠـﺎﻳﻲ ﺗﺨﺼـﻴﺺ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﺪﻳﻦ ﺻـﻮرت ﻛـﻪ ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻛـﻪ ﺗﺨﺼـﻴﺺ
آبخوانها است .برای این منظور ضمن رعایت الزامات بهداشتی و
از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻳـﺎ زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ داﺷـﺘﻪ ،ﭘﺴـﺎب ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﺷـﺪه را ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻗﺒﻠـﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑﺮداﺷـﺖ از ﻣﻨﺒـﻊ ﻗﺒﻠـﻲ را
زیستمحیطی تغذیه مصنوعی با روشهای مناسب توصیه میشود.
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎزد.

اوﻟﻮﻳﺖ دوم :ﻣﺼﺎرف ﺻـﻨﻌﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺼـﺮف ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻣﺼـﺎرف ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ

اوﻟﻮﻳــﺖ ﺳــﻮم :ﻣﺼــﺎرف ﻛﺸــﺎورزي ﻣــﻲﺗﻮاﻧــﺪ ﺑ ـﻪﻋﻨــﻮان اوﻟﻮﻳــﺖ ﺳــﻮم و اﻟﺒﺘــﻪ ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬــﻢﺗــﺮﻳﻦ ،ﺣﺴــﺎسﺗــﺮﻳﻦ و

ﭘﺮﭼﺎﻟﺶﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎي ﻣﺼـﺮﻓﻲ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺤﺴـﻮب ﺷـﻮد .در اﻳـﻦ ﻣﺼـﺎرف رﻋﺎﻳـﺖ اﻟﮕـﻮي ﻛﺸـﺖ ،اﻧﺘﺨـﺎب روش
آﺑﻴﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ اﻟﺰاﻣـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و زﻳﺴـﺖﻣﺤﻴﻄـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻟﺰاﻣـﻲ ﺑـﻮده و رﻋﺎﻳـﺖ اﻳـﻦ
درﺟــﻪ ﺳــﻼﻣﺖ و ﭘﺎﻳــﺪاري ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ را ﺗﻀــﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫــﺪ ﻧﻤــﻮد .در ﻣﺼــﺎرف ﻛﺸــﺎورزي اوﻟﻮﻳــﺖ ﺑــﻪﺗﺮﺗﻴــﺐ زﻳــﺮ
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 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮ؛
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺮاﺗﻊ؛
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ؛
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دام ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛

اولویت دوم :مصارف صنعت .البته این مصرف نباید
بهصورت تعریف مصارف صنعتی جدید باشد ،بلکه باید
بهعنوان جایگزین مصارف قبلی و یا بهصورت جابجایی
تخصیص باشد .بدین صورت که صنعتی که تخصیص از آب
رودخانه یا زیرزمینی داشته ،پساب تصفیه شده را جایگزین
منبع قبلی کند و برداشت از منبع قبلی را متوقف سازد.
اولویت سوم :مصارف کشاورزی میتواند بهعنوان اولویت سوم
و البته یکی از مهمترین ،حساسترین و پرچالشترین عرصههای
مصرفی این منابع محسوب شود .در این مصارف رعایت الگوی
کشت ،انتخاب روش آبیاری مناسب و همچنین رعایت کلیه
الزامات بهداشتی و زیستمحیطی و اجتماعی الزامی بوده و رعایت
این الزامات درجه سالمت و پایداری برنامه را تضمین خواهد
نمود .در مصارف کشاورزی اولویت بهترتیب زیر توصیه می شود:
 استفاده براي آبياري درختان جنگلي و غیر مثمر؛ استفاده براي آبياري مراتع؛ استفاده براي آبياري محصوالت صنعتي؛ استفاده براي محصوالتي كه مورد استفاده دام قرار ميگيرند؛ استفاده براي محصوالتي كه مستقيما مورد استفاده انسانقرار نمیگيرند؛
 استفاده در آبیاری درختان میوه؛ آبیاری محصوالت خوراکی پخته و یا فرآوری شده؛ عدم استفاده در محصوالت سبزی و صیفی و محصوالتی کهبهصورت خام مصرف میشوند؛
 استفاده از پساب در تغذيه آبخوانهایي كه توان خود پاالئيداشته و آب استحصال شده از آنها مورد استفاده شرب قرار
نميگيرد؛
 توصيه ميشود كه پس از هر فصل آبياري با پساب ،زمين بابارندگي يا آبياري معمولي شستشو شود؛
 استفاده از پساب براي فضاي سبز داخل شهرها و بهخصوصچمن و مناطقي كه در معرض رفت و آمد كودكان قرار ميگيرد
با حساسيتهای ويژه و استانداردهاي سختگيرانهاي همراه
است.

 با توجه به بحران آب كشور ،يكي از اهداف بلندمدت مديريتراهبردي ،برقراري تعادل بين تقاضا و منابع آب موجود با
كمترين هزينه و حداقل زمان ممكن است .برای نیل به این
اهداف برنامههای کالنی بهشرح ذیل مدنظر است:
 راهبردهاي صرفهجويي در مصارف آب؛ توسعه روشهاي مديريت كارآمد جديد؛ افزايش بهرهوري آب؛ شيرينسازي آبهاي شور؛ استفاده از منابع آب غيرمتعارف.همانگونه که مالحظه میشود ،نقش و سهم بازچرخانی آب
در مدیریت بحران آب و سازگاری با کم آبی ،بهعنوان یکی از
برنامههای کالن مهم و موثر است ،بهویژه اینکه آب بازچرخانی
منبعی مستمر ،مطمئن و قابلاطمینان بوده و قابل برنامهریزی
است .ولی با توجه به سهم کم آن در مقایسه با مصارف
کشاورزی ،از نقش کمرنگتری در مقایسه با استراتژیهای
مدیریت تقاضا برخوردار است .مدیریت تقاضا بهویژه در مصارف
کشاورزی و حتی شرب (مدیریت مصرف و کاهش هدررفت در
شبکه آبرسانی شهری) و صنعت از اثر بیشتری برخوردار است.
بهعبارت دیگر تنها چند درصد کاهش مصرف آب در کشاورزی
و یا افزایش راندمان و بهرهوری آب در این مصارف میتواند
چندین برابر آب بازچرخانی از فاضالب برای مقابله با تنش آبی
و سازگاری با کم آبی موثرتر باشد.
* نظر شما در ارتباط با پذیرش اجتماعی چنین طرحهایی
در حوزههای مختلف از جمله استفاده در ساختمانها
(حوزه شهری) ،صنعت و کشاورزی چیست؟
 آنچه مسلم است آموزش و فرهنگسازي درخصوصبازچرخانی بهجاي منابع آب متعارف و بهرهبرداري صحيح از
پتانسيل قابلتوجه اين منابع ،يكي از ضروریترین ،اساسيترين
و پيچيدهترين فعاليتها در زنجیره و ساختار بازچرخانی پساب
در مصارف مختلف ،بهویژه حوزه شهری و کشاورزی محسوب
ميشود .شايد به جرات بتوان گفت با توجه به اعتقادات
مذهبی ،اجتماعی و فرهنگی کشور ،بدون آموزش ،ترويج و
فرهنگسازی ،پذیرش ،مشارکت و عملینمودن این برنامهها
نزد مصرفكنندگان مقدور نبوده و نيز دستيابي به اثربخشي
مطلوب آنها با كمترين اثرات زيستمحيطي و اجتماعي تقريبا
غيرممكن خواهد بود.

* بهنظر شما استفاده از آب بازچرخانی شده در مقایسه
با سایر استراتژیهای مدیریت تقاضا ،تا چه حد میتواند
ابزار مناسبی برای مقابله با تنش آبی و سازگاری با کم
آبی باشد؟
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در امر آب بازچرخانی طيف گسترد هاي از قشرهاي مردمي و
دولتي بايد آموزش داده شوند كه در اين ميان با عنايت به
ضرورت اشاعه آن در بخشهاي توليد و مصرف ،تصور بر آن
است كه سياستمداران ،سياستگزاران ،برنامهريزان بخش
آب ،كشاورزي ،صنعت ،محيطزيست و باالخره مصرفكنندگان
اين منابع بايد مدنظر قرار گيرند .در مراجع قانونگذاري بايد
پشتوانه قانوني و مالي برای اجراي طرحها (از جمله آموزش و
آگاهيرساني) تصويب شود و بهدنبال آن عوامل اجرايي (دولت
در سطوح مختلف) گامهاي عملي تحقق استفاده از اين منابع را
تدوين و عملياتي نمايند .نهايتا گروههاي مصرفبايد با استقبال
از برنامههاي دولتي نسبت به تغيير شرايط حاكم درجهت
جايگزيني اين منابع با منابع متعارف اقدام نمايند.
در كشور ما بهلحاظ جاري بودن معيارهاي شرعي در كاربرد
اين منابع (در اسالم از فاضالب انسانی بهعنوان نجاست ياد
ميشود) آگاهيرساني در سطوح علما و روحانيون از نقطهنظر
حذف آلودگيها و نجاسات بهدنبال تصفيه فاضالب ضروری
بوده و باید مورد تاكيد قرارگيرد.
* مالحظات فنی استفاده از آب بازچرخانی شده و نیز
مخاطرات آن را در چه مواردی میبینید؟
 این سوال دو بخش دارد که در بخش اول آن مالحظاتفنی استفاده از آب بازچرخانی شده بوده و بخش دوم شامل
مخاطرات بازچرخانی غیراصولی است ،که این دو بخش بهترتیب
در دو قسمت الف و ب بیان میشود:
الف -مالحظات فنی استفاده از آب بازچرخانی شده:
مالحظات فنی استفاده از آب بازچرخانی را میتوان به سه
مرحله بهشرح ذیل تقسیم نمود:
* مرحله اول :انتخاب و طراحی فرآیند مناسب تصفیهخانه
فاضالب
متاسفانه مشاوران و پیمانکاران تخصصی آب و فاضالب کشور
هنوز عالقهمند و محدود به روشهای تصفیه گذشته هستند
و بهدلیل ریسکهای احتمالی ،کمتر سراغ فناوریهای جدید
میروند .بهنظر من توجه به شرایط جغرافیایی ،محیطی ،اقلیمی،
اجتماعی و اقتصادی و همچنین نوع کاربری پساب حاصل
میتواند بهعنوان فاکتورهای اصلی در انتخاب فرآیند تصفیه
مدنظر بوده و مشاوران باید با افزایش دانش فنی و همچنین
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ترغیب از طرف کارفرمایان گرایش به فناوریهای جدید داشته
باشند .در اینخصوص توجه به مصارف اصلی پساب تولیدی،
فاکتوری مهم در انتخاب فرآیند تصفیه محسوب میشود.
* مرحله دوم :مرحله بهرهبرداری و نگهداری از تصفیهخانهها
اگر تصفیهخانههای فاضالب اصولی و درست بهرهبرداری
و نگهداری نشوند ،حتی درصورت انتخاب و طراحی درست
فرآیند ،قطعا نخواهند توانست اهداف موردنظر را برآورده سازند.
بررسی تصفیهخانههای فاضالب درحال بهرهبرداری در سطح
کشور نشان میدهد که متاسفانه در مواردی تصفیهخانههای
فاضالب بهدلیل ضعف در بهرهبرداری (کمبود نیروی متخصص،
بهرهبرداری بیش از حد ظرفیت ،عدم پایش و نبود تجهیزات
آزمایشگاهی مناسب ،ضدعفونی غیر اصولی و  ،)...فاقد کارآیی و
عملکرد موردنظر هستند .این موضوع در نهایت منجر به تولید
پسابی با کیفیت نامناسب و دارای محدودیت برای بازچرخانی
میشود.
* مرحله سوم :مدیریت استفاده از آب بازچرخانی شده
مرحله سوم با عنوان مدیریت استفاده از آب بازچرخانی شده،
از خروجی پساب از تصفیهخانه شروع و شامل مراحل مختلف
استفاده و تولید محصول ،به شرح ذیل میشود که توجه و
رعایت آن باعث مدیریت بهینه این چرخه و تولید محصول
سالم ،حفظ محیط زیست و توسعه پایدار خواهد شد.
 ضرورت توجه كافي به استانداردها ،قوانين و ضوابطزيستمحيطی و بهداشتي و همچنین مسائل اجتماعی و
فرهنگی و حقوقی در استفاده مجدد از پسابها؛
 ضرورت اجرای دقیق نظامنامه پایش (تصفیهخانه ،آب وخاک ،محصول تولیدی و سالمت کارگران) و مشارکت دادن
ذینفعان و ذیربطان در چرخه تولید و بازچرخانی پساب و
توجه به آاليندههاي نوظهور؛
 ضرورت برنامهريزي ،هدفگزاري مناسب و ایجاد ارتباطسيستماتيك بين سازمانها ،وزارتخانهها ،بخشها و نهادها
(درونسازماني و برونسازماني) درخصوص بازچرخانی و اجرای
قوانين و مقررات مربوطه؛
 ضرورت آموزش و آگاهيرساني عمومي در گروههای مختلف؛ انتخاب الگوی کشت مناسب و متناسب با محدودیتهایکیفی پساب ،همچنین انتخاب روش آبیاری مناسب ،توام با
پایش بهداشتی و زیستمحیطی.

92

سال سوم ،شماره  ،4زمستان 1397

ب -مخاطرات بازچرخانی غیراصولی فاضالب:
همانطور که بیان شد با افزايش نياز آبي در مصارف مختلف،
بهويژه در بخش كشاورزي ،تصفيه و استفاده مجدد از فاضالبها
برای جبران بخشي از اين نيازها ،بهعنوان يكي از گزينههاي
مهم موردتوجه برنامهريزان كالن آب كشور است .در اين راستا
با توجه به تركيب و ماهيت پسابها ،اثرات سوء بهداشتي و
زيستمحيطي احتمالي استفاده غیراصولی از آنها ،اثرات و
مخاطرات بهداشتی و زیستمحیطی مختلفی را میتواند درپی
داشته باشد .از مخاطرات مهم بازچرخانی غیراصولی فاضالبها
میتوان به آلودهسازي منابع آب و خاك ،انتقال آالیندههای
مختلف ،بهویژه فلزات سنگین و ارگانیسمهای بیماریزی به
گونههای زراعی و توليد محصوالت آلوده اشاره نمود.

اقلیم منطقه ،مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک ،الگوی کشت
موردنظر ،هزینه سیستم آبیاری ،شیب زمین و توانایی بهرهبردار
در روش آبیاری موردنظر است .درصورتیکه در استفاده از آب
بازچرخانی شده عالوهبر شاخصهای فوق ،کیفیت پساب ،نوع
محصول ،ميزان تماس بخشهاي مختلف محصول با پساب،
سالمتی کارگران مزرعه ،حفاظت از محیطزیست ،اثرات و
خطرات ناشی از آالیندههای موجود در پساب نیز باید مورد
توجه باشد .در اینخصوص روشی اولویت دارد که حداقل تماس
بین پساب با محصول تولیدی و کارگران شاغل در مزرعه را
داشته باشد .براین اساس بهترتیب اولویت روشهای آبیاری
پیشنهادی در استفاده از این منابع در کشاورزی به شرح ذیل
پیشنهاد میشود:
 روش آبیاری قطرهای زیرسطحی :این روش در مقایسه باروش قطرهای سطحی آلودگیهای بیولوژیکی کمتری را وارد
محیط خاک سطحی نموده و در نتیجه نگرانیهای ناشی از
تماس مستقیم محصول و کارگران با خاک سطحی را کاهش
می دهد؛
 روش آبیاری قطرهای :این روش بخش عمدهاي از مشکالتبهداشتي ناشی از کاربرد پساب را مرتفع مینماید؛
 روش آبیاری بارانی :در این روش حرکت پاتوژنها با باد،سوزش برگها ،رسوب امالح در لولهها ،آلودگی اندام هوایی ،اثر
بر ساکنین زمینهای مجاور و ...قابل مشاهده بوده و بههمین
دلیل توصیه نمیشود؛
 روشهای آبیاری سطحی :طی اینروش ،بهويژه روشغرقابي بهواسطه تماس محصول با پساب و همچنين نفوذ عمقی
زياد ،امکان آلودگي محصول و منابع آب زیرزمینی وجود دارد.
بررسیها نشان میدهد که طی آبیاری سطحی با پساب 24 ،درصد
از ازت کل موجود در پساب ،آبشویی و از دسترس گیاه خارج
شده و  47درصد آلودگی میکروبی در محصول مشاهده میشود.
بهطور عمومی کیفیت آب بازچرخانی مورد استفاده در این
بخش باید مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی بوده و
فاقد محدودیتهای ناشی از فلزات سنگین ،میکروبی (باکتری،
ویروس ،تخم انگل و تک یاختهها)  ،ترکیبات سمی و یونهای
ویژه بوده و فاقد محدودیت شوری باشد .بهصورت تخصصیتر با
توجه به گونه زراعی موردنظر ،روش آبیاری و شرایط محیطی
استانداردهای تخصصیتری باید مدنظر باشد .همچنین در مصارف
کشاورزی این منابع غلظت نیترات با توجه به تحرک پذیری باالی

* تأثیرات اجتماعی ،فنی ،اقتصادی و زیستمحیطی
چنین طرحی را چگونه ارزیابی میکنید؟
 بررسیها نشان میدهد که عموما در حال حاضر ،استفادهمناسب و سالمی از پساب خروجی تصفیهخانههای فاضالب
صورت نمیگیرد و عمدتا پساب تولیدی در محیطزیست رها
شده و موجبات آلودگی منابع آب و خاک میشود و یا بدون
رعایت مالحظات بهداشتی و زیستمحیطی مورد استفاده قرار
میگیرد که عالوهبر آلودگی آب و خاک باعث تولیدی محصوالت
آلوده شده میتواند مخاطرات بهداشتی برای مصرفکنندگان
این محصوالت در پی داشته باشد .در صورتیکه اجرای اصولی
برنامه بازچرخانی آب با لحاظ کردن الزامات و مالحظات
قانونی ،بهداشتی ،زیستمحیطی و اجتماعی از اثرات سودمندی
اجتماعی و زیستمحیطی برخوردار بوده و ضمن کمک به
حل بحران آب کشور ،می تواند باعث ایجاد اشتغال ،بهبود
شاخصهای اقتصادی و افزایش سطح رفاه عمومی و سالمت و
پایداری محیطزیست شود.
* در صورت استفاده از آب بازچرخانی شده در
مصارف کشاورزی ،ساز و کار مناسب نحوه آبیاری برای
کاهش مخاطرات احتمالی چیست؟ همچنین کیفیت
آب بازچرخانی مورد استفاده در این بخش ،باید چه
حداقلهایی را داشته باشد؟
 در شرایط استفاده از منابع آبی متعارف ،شاخصهای موردنظربرای انتخاب روش آبیاری شامل کمیت و کیفیت آب موردنظر،
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آن و پتانسیل آالیندگی منابع آب زیرزمینی حائز اهمیت است.
* جایگاه پایش زیستمحیطی و بهداشتی در طرحهای
بازچرخانی آب چگونه است و اجزای این پایش چیست؟
 پايش بهداشتی و محيطزيستي از ضروريترين ارکانپروژههاي بازچرخانی در مصارف مختلف ،بهویژه کشاورزی
است .بدون طراحي و اجراي برنامه ارزيابي و پايش مستمر و
موثر عالوهبر امكان عدم استمرار سودمندي و تاثير پروژه ،بلکه
امكان بروز اثرات سوء بهداشتي و زيستمحيطي قابلتوجهي
نيز وجود دارد .برنامه پايش زيستمحيطي شامل بررسي
كارايي تصفيهخانههاي فاضالب در بهبود كيفي پساب ،كميت
پساب توليدي ،بررسي کيفي پساب و آبهاي برگشتي مصرفي
و تطبيق آن با استاندارد موردنظر ،خط انتقال آب تا محل
مصرف ،كميت و كيفيت محصوالت توليدي و ساير فعاليتهاي
موجود طرح برای دستيابي به اهداف پروژه است .بهطور كلي
اهداف پايش طرح به شرح ذيل است:
 ارزيابي اجزاي پروژه براي دستيابي به عملكردي مطلوب؛ اصالح اجزا و بخشهاي مختلف سامانه براي كاهش اثراتسوء احتمالي بهداشتي و زيستمحيطي؛
 كنترل اثربخشي برنامهها و اقدامات پيشنهادي براي حذف ويا تقليل اثرات و پيامدهاي بهداشتي و زيستمحيطي؛
 تغيير اجزاي سامانه درجهت افزايش راندمان و عملكرد واستفاده پايدار از اين منابع.
بهطور كلي در يك طرح جامع و مهندسي استفاده مجدد از
پساب ،با فرض تصفيه فاضالب تا حد دستيابي به معيارهاي
كيفي توصيه شده ،برنامه پايش عمليات ،بيشتر بر مراحل
تصفيه متمركز ميشود ،ولي با توجه به اشكاالت احتمالي در
مراحل تصفيه يا كاستيهاي احتمالي در مديريت ،بررسي و
مراقبت منظم و مداوم از مراحل تصفيه و اجزاي طرح شامل
خاك ،محصوالت كشت شده ،منابع آب سطحي و زيرزميني
محدوده طرح و سالمت كارگران شاغل ضروري بهنظر ميرسد.
الزم به ذکر است پايش کيفي مراحل تصفيه فاضالب در
تصفيهخانهها از وظايف شرکت آب و فاضالب بوده ولي اطالع
از نتايج مربوطه براي ارگانهاي ذيربط بهويژه شركتهاي آب
منطقهاي ضروري است .اجزای پایش در یک برنامه جامع پایش
بهشرح ذیل است:
 -پايش مراحل مختلف تصفيه فاضالب و ....؛
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 پايش خط انتقال؛ پايش کيفي پساب دريافتي و اندازهگيري حجمي مقدارپساب مصرفي؛
 پايش كيفي خاك مزارع؛ پايش بهداشتي محصوالت؛ برنامه كنترل و پايش بهداشتي كارگران و ديگر كاركنانمربوطه؛
 پايش منابع آب سطحي؛ برنامه پايش منابع آب زيرزميني؛ برنامه پايش سالمتي و بهداشت محصوالت توليدي.* منابع و مصارف اصلی در روند بازچرخانی آب چیست؟
 فاضالبهاي شهري ،صنعتي و كشاورزي مهمترین منابعموردنظر در بازچرخانی بوده که هريك از گروههاي فوقالذكر
كيفيت ،اختصاصات و اثرات بهداشتي و زيستمحيطي خاص
خود را داشته و بهمنظور استفاده مجدد به تكنيكهاي خاص
برای پااليش نيازمند هستند .مشخصه اصلي فاضالبهاي انساني
 BODو  CODباال ،عناصر مغذي و ميكروارگانيسمهاي بيماريزا
(باكتريايي و انگلي) است .اين فاضالبها درصورت عدم نفوذ
فاضالبهاي صنعتي ،فاقد فلزات سنگين در حد خطرزا هستند،
لذا از ايننظر جاي نگراني نيست .اين منابع درصورت راهبري
درست تصفيهخانه از حداقل نوسانات كيفي برخوردار خواهند
بود .در زهآبهاي كشاورزي وابسته به كيفيت آب مصرفي ،نوع
و راندمان سامانه آبياري ،نوع سامانه زهكشي ،ميزان مصرف
نهادههاي كشاورزي ،نوع و ويژگيهاي خاك و همچنين شرايط
اقليمي منطقه است .مشخصه اصلي زهآبهاي كشاورزي دارا
بودن  ECباال ،وجود عناصر مغذي فسفر و نيتروژن ( Nو  )Pدر
غلظتي قابلتوجه و همچنين حضور بقاياي سموم و آفتكشها
و در درجههاي كمتر عوامل ميكربي است .مهمترين عامل
محدوديت زا در استفاده مجدد از اين منبع در كشاورزي ميزان
باالي امالح بوده و از جنبههاي زيستمحيطي عناصر مغذي،
بقاياي سموم و آفتكشها از اهميت بيشتري برخوردارند.
بيشترين تفاوت كيفي در داخل گروههاي سهگانه مربوط
به فاضالبهاي صنعتي است .اين گروه داراي دامنه تغييرات
كيفي وسيعي هستند .مشخصه فاضالب صنايع غذايي ،مواد
آلي و عناصر مغذي باال ،صنايع فلزي تركيبات فلزي ،بهويژه
فلزات سنگين زياد و مشخصه فاضالب صنايع دارويي دارا بودن
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جمعآوري و بهتبع آن تصفيهخانه فاضالب؛
عدم تفكيك مناسب و كامل بين مصارف شرب و صنعت؛
عدم توجه به كيفيت آب براي مصارف مختلف و استفاده
از آب شرب و تصفيه شده براي مصارف عمومي و غيرضروري
همچون شستشوي ماشين ،وسائل و اساس خانه و ...؛
استفاده از آب شرب تصفيه شده براي آبياري باغچه ،فضاي
سبز و ....

تركيبات شيميايي و آلي قابل توجه است .با توجه به تنوع و
دامنه وسيع تغييرات كيفي پسابهاي صنعتي ،از مهمترين
شاخصهاي كيفي محدوديتزا در مصارف مجدد ،ميتوان
بهحضور تركيبات شيميايي و سمي ،فلزات سنگين ،مواد آلي،
 pHنامناسب و دما و رنگ اشاره نمود .در استفاده از اين منابع
توجه به غلظت فلزات سنگين و همچنين تركيبات شيميايي
از اهميت بيشتري برخوردار است .بهطور كلي استفاده از اين
منابع نياز به مالحظات كيفي و زيستمحيطي شديدتري در
مقايسه با زهآبهاي كشاورزي و همچنين پسابهاي خانگي
دارد .آب بازچرخانی شده در مصارف مختلفی بهشرح ذیل
کاربرد داشته و تعيين محدوديتهاي كيفي مربوطه ،يکي از
ابعاد با اهميت در برنامهريزي بهرهبرداري از اين منابع محسوب
ميشود.
 استفاده در كشاورزي؛ استفاده در مصارف شهری؛ استفاده در تغذيه آبهاي زيرزميني؛ استفاده در آبياري فضاي سبز؛ استفاده در مقاصد تفريحي؛ استفاده در مصارف شرب غیرمستقیم؛ استفاده در مصارف صنعتي؛ استفاده در مصارف شيالت؛ -استفاده بعنوان حقابه زیستمحيطی.

ب -جمعآوري و انتقال فاضالب به تصفيهخانه
سيستم جمعآوري و انتقال فاضالب به تصفيهخانه ،بزرگترين
و يكي از با اهميتترين اجزای چرخه استفاده از پساب
محسوب ميشود .نوع سيستم و شبكه جمعآوري فاضالب تاثير
قابلتوجهي بر ميزان و كيفيت فاضالب انتقالي به تصفيهخانه
داشته و رعايت اصول طراحي ،اجرا و بهرهبرداري از اين
تاسيسات حائز اهميت است .چالشهاي موجود در اين بخش
بهشرح ذيل قابل ارائه است:
مباني بعضاً نادرست طراحي ،اجرا و بهرهبرداري از شبكه
جمعآوري و انتقال فاضالب؛
عدم لحاظ كردن اصولی و درست بار ورودي ناشي از
فضوالت دامها ،بهويژه در نقاط كوهستاني و غربي كشور؛
استفاده از روشهاي مرسوم و متعارف در طراحي و اجراي
خطوط جمعآوري فاضالب و عدمتوجه کافی به شرايط
جغرافيائي و طبيعي و اقليمي منطقه .بهعنوان مثال اجراي
شبكه جمعآوري مشابه در استانهاي بوشهر ،كردستان ،يزد
و شهرهای شمالی؛
عدمتوجه کافی به سطح ايستابي و نفوذ آبهاي زيرزميني به
شبكه جمعآوري فاضالب و درنتيجه شورشدن فاضالب انتقالي
به تصفيهخانه و اختالل در فرآيندهاي تصفيه بيولوژيكي
فاضالب (بهطور نمونه در استانهای جنوبی)؛
عدمتوجه كافي به شرايط اقليمي منطقه و لحاظكردن آن
در مباني طراحي .بهعنوان نمونه خروج فاضالب از منهولهاي
شهر اهواز در فصول و مواقع باراني و جاري شدن آن در سطح
معابر و...؛
عدم تفكيك فاضالبهاي خانگي با ساير منابع ،بهويژه ورود
فاضالبهاي صنعتي با آاليندههاي مختلف به شبكه فاضالب؛
شوك ناشي از تخليه غيرمجاز فاضالبهاي صنعتي به
شبكه جمعآوري فاضالبهاي خانگي و ايجاد شوك ناشي از

* مشکالت ،موانع و چالشهای مهم و اصلی در بازچرخانی
آب در کشور چیست؟
 چالشها و عدم قطعيتهاي موجود در بازچرخانی آب شاملاجزا و بخشهای مختلفی است که از نقطه مصرف آب شروع و
تا نقطه مصرف نهایی پساب و توليد محصول را شامل میشود.
الف -مصرف آب:
مصرف آب نقطه شروع اين چرخه بزرگ بوده و از اهميت
زيادي در فرآيند توليد و استفاده مجدد از فاضالب برخوردار
است .چالشهاي موجود در اين بخش شامل موارد زير است:
مصرف زياد آب؛
نوسانات شديد كمي و كيفي آب و فاضالب تولیدی در
طول سال .شستشوي فرش ،لوازم منازل و ...در اواخر سال
و ورود پيك آب و همچنين غلظت باالي شويندهها به شبكه
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بار مواد سمي و...؛
برداشت فاضالب خام انتقالي به تصفيهخانه از خط اصلي
انتقال بهمنظورمصارف زراعي .برداشت و مصرف فاضالب خام
در كشاورزي در مسير انتقال فاضالب از طريق مسدود كردن
خط انتقال با ريختن سنگ و يا انداختن گوني پر از خاك در
داخل منهولها و....؛
آالیندگی ناشی از فاضالب آزمایشگاهها (شیمیایی و طبی و
 )....بیمارستانها و موسسات تحقیقاتی.
ج -طراحي و اجراي تصفيهخانه فاضالب
طراحي و اجراي تصفيهخانه فاضالب مهمترين عنصر در
بازچرخانی آب محسوب ميشود .كيفيت پساب خروجي
وابسته به فرآيند تصفيه و راندمان و كارآئي واحدهاي مختلف
تصفيهخانه دارد .انتخاب فرآيند مناسب و طراحي اصولي و
مناسب بخشهاي مختلف تصفيهخانه و راهبري مناسب آن
تضمينكننده كيفيت مناسب پساب خروجي و كاهش بخش
مهمي از دغدغهها و چالشهاي فراروي استفاده از پسابها در
كشاورزي است .مهمترين چالشها و نگرانيهاي موجود در اين
بخش به اختصار بهشرح ذيل است:
عدم انتخاب فرايند مناسب و مباني بعضاً نادرست طراحي و
اجراي تصفيهخانه فاضالب
عدم توجه به شرايط اقليمي و محيطي در انتخاب روش
تصفيه فاضالب
عدم توجه به مقوله استفاده مجدد از فاضالب در مكانيابي
تصفيهخانه
ساخت يك تصفيهخانه براي پوشش كل فاضالب شهر و
افزايش هزينه اجرا ،كاهش امنيت و ايحاد مشكل در انتقال
پساب توليدي براي مصارف مجدد و...
الگو برداري صرف از روشها و معيارهاي طراحي تصفيهخانه
رايج در دنيا .عدم توجه به خصوصيات فرهنگي ،اجتماعي و
بعضا اقتصادي و....
استفاده از فناوريهاي غيرسازگار با محيط و منطقه
عدم توجه به اولويتبندي و توجيه فني و منطقي براي
ساخت تصفيهخانه براي شهرها.
تصميمگيريهاي سياسي ،رقابت و ...
آيا در همه شهرهاي كشور ساخت تصفيهخانه ضرورت دارد؟
آيا ضرورت دارد كه تمام سطح شهر تحتپوشش شبكه
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جمعآوري فاضالب قرارگيرد؟
د -راهبري تصفيهخانه
نحوه راهبري و مديريت تصفيهخانه ،هموزن انتخاب فرآيند و
طراحي و اجراي تصفيهخانه فاضالب ارزشمند و حائز اهميت
است .بدون راهبري و مديريت درست تصفيهخانه ،عليرغم
انتخاب فرآيند و طراحي و اجراي صحيح آن حصول هدف
اصلي كه دستيابي به استاندارد كيفي موردنظر در پساب
توليدي است ،غیرممكن خواهد بود .چالشها و عدمقطعيتهاي
موجود در اين بخش به اختصار بهشرح ذيل است:
نبود پرسنل متخصص و كارامد براي راهبري و مديريت
تصفيهخانهها بهويژه در اغلب شهرهاي كوچك؛
عدم ضدعفوني اصولی و مناسب پساب خروجي؛
نبود آزمايشگاه تحلیل كيفي پساب با تجهيزات و كادر فني
و دقت مناسب .با توجه به دستورالعمل پايش پساب در برنامه
تخصيص و استفاده مجدد از آن؛
بهرهبرداري بيش از ظرفيت از تصفيهخانه؛
عدم تخليه بهموقع لجن انباشته شده در سيستمهاي تصفيه
با روش بركه تثبيت؛
عدم طراحي و بهكارگيري فرآيندهاي تصفيه پيشرفته
(مرحله سوم) براي حذف عناصر مغذي و  ...براي مديريت
پساب در فصول غيرزراعي
ه -استفاده مجدد از پساب خروجي
استفاده مجدد از پساب توليدي تصفيهخانهها بخش نهایي
و هدف اصلي در چرخه توليد و استفاده از پساب محسوب
ميشود و عنصري مهم و موظف در برنامههاي تصفيه و استفاده
از فاضالب در كشاورزي محسوب ميشود .عدم توجه به مسائل
و چالشهاي حاكم بر اين بخش ،عليرغم حل چالشهاي
بخشهاي ديگر ميتواند عوارض بهداشتي و زيستمحيطي
خطرناكي بههمراه داشته باشد و سودمندي و پايداري برنامه
استفاده مجدد از پسابهاي خانگي را زير سوال ببرد .چالشهاي
مهم اين بخش به شرح زير هستند:
عدم توجه كافي به استانداردها ،قوانين و ضوابط
زيستمحيطی و بهداشتي در استفاده مجدد از پسابها؛
عدم توجه كافي به مسائل اجتماعي ،فرهنگي و ديني در
برنامههاي استفاده مجدد از پساب؛
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سازماني و برون سازماني) براي بهرهبرداري از قوانين و مقررات
موجود و برنامههاي توسعه و سياستهاي كلي؛
ضعف در اجراي قوانين و مقررات بهدليل مصلحتانديشي،
ناهماهنگي و نبود نيروي انساني و تجهيراتي كافي؛

 عدم وجود سيستميبراي ارزيابي عملكرد و كارايي قوانين
و عدم برنامهريزي براي توسعه ،تكميل ،بهروز رساني ،تفسير و
شناسايي مشكالت و تداخلهاي قوانين؛
وجود اشكال در روندهاي تعيين شده براي اجراي مقررات و
عدم برنامهريزي براي رفع اشكاالت مربوطه؛
فقدان برنامهريزي و هدفگذاري مناسب و عدم وجود ارتباط
سيستماتيك بين واحدهاي درونسازماني و برونسازماني؛
عدم وجود ارتباط سيستماتيك بين نهادهاي مختلف در
زمينه اهداف زيستمحيطي و عدم استفاده از ظرفيت نهادها؛
عدم توجه كافي به بخش آموزش و آگاهي رساني عمومي و
تعريف و اجراي معيارهاي ارزيابي عملكرد مناسب؛
كمبود نيروي انساني متخصص و تجهيزات الزم در استانها.

تعريف معيارها ،نظامنامهها و چارچوبهايي براي استفاده
مجدد از پساب ،بدون توجه و تدارك زيرساختهاي مورد نياز؛
خالء قانون و استاندارد در استفاده از اين منابع؛
نبود آزمايشگاه و تجهیزات مناسب و كافي براي اجراي
نظامنامه تخصيص پساب؛
عدم توجه به آاليندههاي خاص و نوظهور؛
عدم اجراي نظامنامه پايش پساب و دخالت دادن عناصر
موظف؛
عدم اجرای برنامه پايش زيستمحيطي در مرحله تصفیه و
استفاده از پساب (فاضالب ،پساب ،منابع آب و خاك ،محصول
تولیدی و سالمت کارگران)
عدم توجه به مسائل حقوقي و قانوني در عرضه محصوالت
آبياري شده با پساب و ...
و -قوانين ،استانداردها و ساختار تشكيالتي و حقوقي و
فرهنگي اجتماعي
يکي از الزاماتي که در امکان عملياتي شدن برنامههاي بازچرخانی
نقش کليدي و بنيادي دارد ،تامين جنبههاي قانوني و مقرراتي
است .بررسي قوانين و دستورالعملهاي موجود نشان ميدهد
كه مسئوليت نظارت حاکميتي بر نحوه تخليه فاضالبها بهويژه
از ديدگاه زيستمحيطي به سازمان حفاظت محيطزيست
محول شده و از ديدگاه بهداشت و سالمت عمومينيز عالوهبر
سازمان حفاظت محيطزيست ،وزارت بهداشت نيز داراي جايگاه
نظارتي و مرجع تشخيص مجاز بودن بهرهبرداري از اين منابع
شده است .بنابراين ظرفيتهاي قانوني موجود توليت تخصيص
و بهرهبرداري از اين منابع را به وزارت نيرو محول نموده ،ولي
از ديدگاه نظارتي و بهداشتي دو مرجع اصلي سازمان حفاظت
محيطزيست و وزارت بهداشت داراي نقش تعيين کنندهاي
هستند که در اين ميان سازمان حفاظت محيطزيست داراي
مسئوليت و نقش بسيار بارزتر و کليديتري است .در ادامه نقاط
ضعف مربوط به قوانين و مقررات ارائه ميشود:
عدم شفافيت در مورد جايگاه و وظایف سازمان حفاظت
محيطزيست و عدم ارتباط موثر و برنامهريزي شده ،تداخل
وظايف و عدم تبيين جايگاه این سازمان با ساير ارگانها در
رابطه با مسايل زيستمحيطي؛
فقدان برنامهريزي ،هدفگذاري مناسب ،پيگيري و ارتباط
سيستماتيك و هماهنگي با ساير بخشها و نهادها (درون
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