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روابطعمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

مقدمه:

آبهای آلوده ناشی از فعالیتهای انسانی را که
باید دفع شود یا به عبارتی دیگر ،آبهای زائد را
فاضالب می نامند.
فاضالب ترکیبی از آب و مواد جامد است .آب
موجود در فاضالب در حدود  99/9درصد وزن
آن را تشــکیل میدهد و فقط  0/1درصد آن

مواد دیگر است.
با توجه به توســعه روز افزون جوامع شهري و
روستايي و افزايش جمعيت شهرها و در نتيجه
نياز به افزايش مصرف آب در ســالهاي اخير،
ميزان توليد فاضالب شهري رشد چشمگيري
داشته است.
کنترل و جمع آوری فاضالبهای شهری وقتی
اهمیت مییابد که ارتباط تنگاتنگ و مستقیم
با ســامت مردم پیدا میکند .فاضالبها یکی
از عوامل آلودگی محیطزیســت هستند ضمن
اینکه ناقل انواع بیماریها میباشند ،به سادگی
مهار نشــده و منجر به گسترش آلودگی منابع
آب نیز خواهند شد .در سالهای گذشته تالش
و پیشــرفتهای زیادی در زمینه صنعت آب و
فاضالب انجام شده و ابنیه و تاسیسات زیربنایی
عظیمی در کشور احداث شده است.
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روابطعمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

تاريخچه:

6

از زماني که شهرنشيني در ايران آغاز شد ،شيوه زندگي مردم
به دليل گرد هم آمدن و ايجاد جوامع اصوليتر شد .راهاندازي
سيســتم فاضالب يکي از آن شــيوههايي اســت که بشر در
سالهاي دور براي داشتن محيط زندگي بهتر ايجاد کرد .حال
ميخواهيم بدانيم قديميترين سيستم فاضالبي که گذشتگان
ما در ايران ايجاد کردند کجاست؟
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انواع فاضالب
فاضالبها بر حســب نوع پیدایش به ســه گروه
فاضالبهای خانگی ،صنعتی و ســطحی تقسیم
میشوند.
فاضالب خانگی :پــس از اســتفاده از حمام،
دستشویی ،توالت ،ماشــین لباس شویی و دیگر
وسایل بهداشتی ،فاضالبی تولید می شود که به آن
فاضالب خانگی می گویند.
فاضالب صنعتی :پسماند آب در مراکز صنعتی
و بهداشتی (مانند کارخانهها و بیمارستانها) که
شامل انواع مواد شــیمیایی ،باکتریها ،قارچها و
مواد دیگر با رنگ ،درجه حرارت ،بو و درجه اسیدی
متفاوت است را فاضالب صنعتی می نامند.
فاضالب سطحی :آبهای حاصل از بارندگیها،
شست و شوی معابر عمومی را فاضالب سطحی
میگویند که معموال بخــش جامد آن از پس
ماندههای مواد غذایی ،شــن ،ماســه ،ذرات
گیاهی ،مواد نقتی و ...تشکیل می شود.
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راه اندازي سيستم هاي
جمع آوري و تصفيه فاضالب

به موازات توســعه اقتصادي و صنعتي بسياري از
كشــورهاي جهان از ابتداي قرن نوزدهم ميالدي،
نياز مبرم به شبكههاي جمع آوري فاضالب به ويژه
در شهرهاي بزرگ مشهود گرديد.
ورود میلیونها لیتر فاضالب به رودخانه ها ،دریاها و
منابع آب زیرزمینی باعث آلودگی شدید و خطرناک
محیط زندگی انسان و سایر موجودات زنده می شود.
در ابتداي امر تالشهاي انجام شــده با اشتباهات
زيــادي چه در اجرا چه در تهيه مصالح و تجهيزات
روبرو بود اما از اوايل قرن بيستم تالشهاي بسياري
در راستاي تدوين استانداردها و راهنماهاي مورد نياز
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در زمينه طراحي ،اجرا و بهره برداري از شبکههاي
جمع آوري فاضالب انجام شــد .روشهاي طبيعي
مانند اســتخرهاي تثبيت فاضالب از قديميترين
روشهاي تصفيه فاضالب در کشــورهاي اروپايي
ميباشد که از دهها ســال پيش کاربرد دارد.توجه
به مســئله تصفيه فاضالب از آنجايي شروع شد که
انســانها مانع از آلودهگــي آب و ورود فاضالب به
رودخانهها شدند .پس ازجنگ جهاني دوم به دليل
خطر آلودگي محيط زيست و توسعه جوامع شهري
و صنعتي به امر تصفيه فاضالب بيش از بيش توجه
شد .درحدود يکصد سال بيش استفاده از فاضالب در
آبياري کشاورزي به دليل خاصيت حاصل خيزي و
باروري که داشت در کشورهاي اروپايي متداول بود،
همچنين در حدود يکصد سال پيش اکثر کانالها
بصورت رو باز ســاخته ميشدند که پس از نمايان
شدن پخش بيماريهای واگير دار ،تمام کانالها به
صورت فاضالب در زمين ساخته شدند که اين امر
یکی از مزاياي جمع آوري فاضالب ميباشد.

روابطعمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران

در ايران ابتدا فاضالب در شــهرهايي مثل تهران که
در گذشــته جمعيت زيادي نداشت از طريق چاههاي
جاذب دفع ميشــد و براي جلوگيري از آلوده شدن
چاهها و قناتهــا ،تمهیداتي براي دور نگه داشــتن
چاههاي فاضالب ازآنها به کار ميگرفتند.
با توسعه شهرها و رشد جمعيت ،آبرساني به جمعيت
شــهر تهران از توان قناتهاو چاههاي سنتي خارج و
آب از طريق احداث ســد بر روي رودخانههاي کرج،
لتيان و سپس الر ،منتقل شد .ورود آب از منابع جديد
در چرخه طبيعي آب اثر گذاشــت و باعث باال آمدن
تدريجي سطح آبهاي زيرزميني شده است به گونهاي
کــه در بعضي از مناطق بيم آن مــيرود که آبهاي
زيرزميني با چاههاي فاضالب تداخل پيدا کنند و منجر
به آلودگي منابع آبهــاي زيرزميني در اين مناطق
شوند .در بعضي از مناطق ميزان افزايش سطح آبها به
حدي بود که حتي به زيرزمينها نيز نفوذ کرد .از طرف
ديگر توسعه شــهرها به مناطق سنگي و رسي باعث
احداث ساختمان در مناطقي شد که چاههاي فاضالب
در آنها کارايي الزم را ندارند .در نتيجه به تدريج قناتها
و جويها ،معبر فاضالب شد و يکي پس از ديگري به
فهرست منابع آب آلوده اضافه شدند.
تا اينکه مســئولين درصدد اجراي پروژه جمعآوري

فاضالب و تصفيه آن برآمدند.
شرکت آب و فاضالب شــرق استان تهران بهمنظور
جمعآوری ،انتقال و دفع بهداشتی فاضالب ،پیشگیری
از آلودگیهــای زیســت محیطی و ارتقای ســطح
بهداشت نسبت به احداث تصفیهخانههای فاضالب در
شهرهای تحت پوشش این شرکت اقدام کرده است.
بر این اســاس در حال حاضر تعــداد  8تصفیهخانه
فاضالب در شــهرهای حوزه شمیرانات و پردیس در
مدار بهرهبرداری فعــال و همچنین طرح مطالعاتی
اجرای خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب در
شهرهای رودهن ،بومهن ،دماوند و فیروزکوه به اتمام
رسیده و اجرای عملیات یاد شده و نیز جانمایی محل
احداث تصفیه خانههای فاضالب در شهرهای فوق در
حال انجام است.
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کاربردهای فاضالب تصفیه شده

12

فاضلاب تصفيه شـده درمـواردي مثل آبياري کشـاورزي،
آبيـاري مناظـر طبيعي ،فعاليتهاي صنعتـي بخصوص در
بخـش فرايند و خنک سـازي ،شـارژ منابـع آب زيرزميني،
مصـارف تفريحـي و زيسـت محيطـي غيرآشـاميدني و
مصـارف غير شـرب شـهري قابل اسـتفاده اسـت.
امـروزه بـا پيشـرفت تکنولـوژي و ابـداع روشهـاي
تصفيـه پيشـرفته فاضلاب ميتـوان بخـش عمـده اي از
فاضالبهـاي توليـد شـده در صنايـع و نيـز فاضالبهـاي
بهداشـتي را مورد تصفيه قرار داده و پسـاب تصفيه شده را
بـه سـيکل اسـتفاده مجـدد بازگرداند.
تصفيه و اسـتفاده مجدد از فاضالب براي آبياري در بخش
کشـاورزي ميتوانـد در حل قسـمتي از مشـکالت ناشـي
از کمبـود آب نقـش قابـل توجهـي ايفـا نمايـد .فاضالب
تصفيـه شـده بـه عنـوان يکـي از منابـع آبـي پايـدار در
کشـاورزي اگر با روش آبياري متناسـب با کيفيت پسـاب
همراه باشـد داراي منافع زيادي از جمله اسـتفاده از مواد
مغذي مانند فسـفر و نيتروژن موجود در پسـاب فاضالب
و در نتيجـه کاهـش مصـرف کودهـاي شـيميايي،کاهش
هزينههـا و کاهـش مصـرف آب سـالمتر و حفـظ محيط
زيسـت و بهبـود کيفيـت و زيبايي آن ميباشـد.
به طور کلي تصفيه فاضالب به سه روش فيزيکي ،شيميايي
و بيولوژيکي صورت ميپذيرد.
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 )1روشهاي فيزيکي
از جمله روشهاي معمول تصفيه فيزيکي فاضالب ميتوان به سيستمهاي آشغالگيري،
دانهگيري ،تهنشيني ،شناورسازي ،چربيگيري و فيلتراسيون اشاره نمود.
 )2روشهاي شيميايي
در روشهاي شيميايي فرآيند جداســازي يا تبديل مواد آالينده ،به کمک افزودن
موادشيميايي و در نتيجة واکنشهاي شيميايي مواد صورت ميگيرد .پيچيدگي در
اين فرآيندها به مراتب بيش از روشهاي فيزيکي ميباشد .همين پيچيدگي سبب
دشواري نسبي در بهرهبرداري از روشهاي شيميايي ميگردد .از اين رو تا حدامکان
ســعي ميشود که کمتر از روشهاي شيميايي در سيستم تصفيه استفاده شود .به
عالوه هزينة خريد و نگهداري مواد شــيميايي مورد نياز در برخي موارد مانع بزرگي
در کاربرد فرآيندهاي شيميايي است .گندزدايي با کلر وترکيبات آن جزء مهمترين
روشهاي شيميايي مورد استفاده در تصفيه فاضالب محسوب ميگردند.
 )3روشهاي بيولوژيكي
وقتي از آب براي اهداف آشاميدني استفاده ميشود ،معموالً روشهاي بيولوژيکي به کار
ميبرند .عمليات هوازي و تخمير هر دو روش بيولوژيکي هستند.
در اين روشها ميکروارگانيسمها (بويژه باکتريها) نقش اصلي را در فرآيند تصفيه برعهده
دارند چرا که آنها با استفاده ازمکانيسمهاي دروني خود مواد آلي موجود در فاضالب را
جذب کرده و از آن براي توليد سلول جديد و کسب انرژي استفاده ميکنند.
از آنجاکه سهم عمده اي از آاليندههاي فاضالب را مواد آلي تشکيل ميدهند ،استفاده
از روشهاي بيولوژيکي امروزه بطور گسترده اي براي تصفيه فاضالبها متداول شده
است .روشهاي بيولوژيکي قادرند با هزينه اي پايين ،طيف گسترده اي از آاليندهها
را مورد تصفيه قرار دهند.
مزایای زیست محیطی اجرای شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضالب
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مزاياي جمع آوري و تصفيه فاضالب
تصفيه فاضالب مزاياي زيادي دارد که از جمله آنها ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1جلوگيري از آلودگي محيط زيست
 )2تامين آب بهداشتي جهت مصارف صنعتي و کشاورزي
 )3سالمت جامعه
 )4توليد کود طبيعي
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سخن پاياني

البتــه بعد از راهاندازي شــبکههاي فاضالب و تصفيــه آن حتما بايد
اقداماتي نظير ســرويس ،بازرسي و رفع آســيبهاي وارده در دستور
کار قرار گيرد تا از صدمات جدي تر به شبکه فاضالب جلوگيري شود.
در حال حاضرشبکه فاضالب سراسري يکي از نشانههاي توسعه يافتگي
در سراسر جهان محسوب ميشود و اين خود به تنهايي اهميت اين امر
را آشکار ميسازد.

مزایای زیست محیطی اجرای شبکههای جمعآوری و تصفیه فاضالب
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