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خالصه
بحران آب به عنوان جدی ترین چالش امروزه در ایران و جهان در زمره ی اموری است که توجه جدی جوامع را
می طلبد .یکی از راهکارهای مقابله با بحران بی آبی ،استفاده از منابع تجدید پذیر آب نظیر پساب تصفیه شده است.
در تجربه کاربردی حاضر فاضالب خام از خط انتقال فاضالب شهری در منطقه قاسم آباد شهر مشهد به میزان روزانه
 50مترمکعب برداشت شده و در تصفیه خانه پیشرفته محلی احداث شده در نزدیکی محل برداشت تصفیه می شود.
پساب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز ورزشگاه قاسم آباد در فاصله  200متری از محل تصفیه مصرف می شود.
کلمات کلیدی :پکیج تصفیه فاضالب محلی ،بازچرخانی پساب ،بحران آب

 -1مقدمه
ساالنه بیش از  91درصد از آب مصرفی در کشور ایران در حوزه کشاورزی و آبیاری فضای سبزو حدود  9درصد در
حوزه صنعت و مصارف بهداشتی صرف میشود ] .[1روش های غیر اصولی آبیاری در بخش کشاورزی ،عدم صرفه جویی در
بخش مصارف بهداشتی و استفاده نکردن از منابع تجدید پذیر آب از مهمترین علل بروز بحران آب در کشور ایران است .یکی



از مهمترین منابع موجود جهت جلوگیری از بحران بیش از پیش آب در کشور استفاده از پساب تصفیه شده در بخش های
کشاورزی ،آبیاری فضای سبز شهری ،صنایع و نیز استفاده های غیر بهداشتی انسانی است.
در گذشته با نبودن فناوری های پیشرفته در بخش تصفیه فاضالب ،ناچارا" به دلیل جلوگیری از بروز مشکالت زیست محیطی
مانند بو و آلودگی های جانبی دیگر ،تصفیه خانه های فاضال ب در فاصله های دور از مناط مسکونی احداث می شدند .این امر
نیازمند صرف هزینه های گزاف جهت انتقال فاضالب از محل تولید به محل تصفیه و پس از آن انتقال پساب تصفیه شده از تصفیه
خانه به محل مصرف خواهد شد .امروزه با استفاده از فناوری های و روش های جدید در صنعت تصفیه فاضالب امکان احداث
تصفیه خانه های محلی با ظرفیت های کم در نزدیکی مناط مسکونی ،بدون هیچ نگرانی از بروز مشکالت زیست محیطی برای
ساکنین آن منطقه ،فراهم شده است .این امر سبب نزدیک شدن محل های تولید فاضالب ،تصفیه فاضالب و استفاده از پساب
تصفیه شده به یکدیگر شده و در نتیجه از صرف هزینه های گزاف برای انتقال فاضالب خام و پساب تصفیه شده جلوگیری می
شود .در این مقاله ،نخست فرایند مورد استفاده و تجهیزات به کار رفته در این تصفیه خانه معرفی شده و سپس وضعیت پساب
خروجی پس از به بهره برداری رسیدن تصفیه خانه بررسی خواهد شد.
 -2روش شناسی
یکی از سیاست های وزارت نیرو استفاده از همین ظرفیت تصفیه خانه های پیشرفتهی محلی جهت مقابله با بحران کم آبی در
کشور است .این تصفیه خانه ها به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کم در مقایسه با تصفیه خانه های مقیاس بزرگ ،عدم نیاز به احداث
خطوط انتقال فاضالب در حجم زیاد و نیز سرعت در احداث  ،از گزینه های مناسب برای جلوگیری از هدررفت آب است .در
همین راستا پروژه ای جهت احداث یک تصفیه خانه فاضالب محلی با استفاده از فناوری های روز دنیا در یکی از مناط مسکونی
نزدیک به شرکت آب و فاضالب شهر مشهد تعریف گردید.
پس از بررسی های فراوان در خصوص روش های موجود تصفیه فاضالب شهری در مقیاس کوچک و نیز بررسی موقعیت
های مختلف احتمالی احداث این تصفیه خانه محلی ،در نهایت طرح تصفیه خانه فاضالب پیشرفته به روش لجن فعال در محل
ورزشگاه قاسم آباد مشهد مورد تایید این شرکت قرار گرفت و پس از انتخاب پیمانکار در خرداد ماه سال  1395احداث آن آغاز
شد .عملیات اجرایی تصفیه خانه با دقت فراوان زیر نظر دستگاه نظارت پروژه و با در نظر گرفتن حساسیت های موجود در خصوص
احداث تصفیه خانه فاضالب در نزدیکی محل سکونت مردم ،در دی ماه سال  1395به پایان رسیده و در  21بهمن همان سال
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی ایران در حضور استاندار محترم خراسان رضوی به بهره برداری رسمی رسید.
در پروژه تصفیه خانه فاضالب ورزشگاه قاسم آباد مشهد ،روزانه به میزان  50متر مکعب فاضالب خام از خط اصلی انتقال
فاضالب شهری واقع در خیابان نیکی  9مشهد برداشت می شود و پس از طی عملیات پیش تصفیه اولیه وارد مرحله تصفیه اصلی
می شود .برای برداشت فاضالب خام از خط اصلی انتقال (به قطر  250میلی متر)  ،با توجه به بیشتر بودن دبی در جریان فاضالب
در خط لوله ،یک منهول با یک خط برداشت (به قطر  200میلی متر) و یک خط برگشت (به قطر  200میلی متر) بر روی خط
اصلی انتقال احداث شد که در شکل  1طرح شماتیک نحوه برداشت فاضالب خام نشان داده شده است .پکیج تصفیه فاضالب
ورزشگاه قاسم آباد (شکل  ) 2با استفاده از روش تصفیه لجن فعال همراه با واحد حذف نیترات و فسفات و تصفیه تکمیلی پیشرفته
طراحی و ساخته شده است .فاضال ب خام پس از برداشت از خط اصلی انتقال وارد تصفیه خانه می شود و پس از طی مراحل

2

متعدد که هر یک بخشی از فرایند تصفیه را انجام می دهد ،به مصرف خواهد رسید .واحد های به کار رفته در تصفیه خانه به همراه
عملکرد هر یک در ادامه بیان شده است.

شکل  :1طرح شماتیک نحوه برداشت فاضالب خام از خط اصلی انتقال فاضالب

شکل  :2طرح شماتیک پکیج تصفیه فاضالب ورزشگاه قاسم آباد مشهد

 -1آشغالگیر دستی :از جنس فوالد ضد زنگ و به منظور حذف ذرات فیزیکی با قطر بیشتر از  20میلی متر.
 -2متعادل ساز و ایستگاه پمپاژ :به ظرفیت  15متر مکعب از جنس پلی اتیلن به منظور جلوگیری از بروز شوک به سیستم
تصفیه و نیز پیوسته عمل کردن آن و هدایت آن به پکیج اصلی تصفیه فاضالب با استفاده از پمپ های مستغرق فاضالبی.
 -3دانه گیر :از نوع گردابی به منظور حذف ذرات ریز(دانه ها) موجود در فاضالب خام.
 -4واحد بی هوازی و آنوکسیک (جهت تخلیه به آبهای سطحی در مواقع ضروری) :به منظور حذف نیترات و
فسفات از فاضالب خام با استفادهاز فرایند برگشت  200الی  300درصد فاضالب خروجی از واحد هوادهی به ابتدای خط].[2
-5واحد هوادهی :به منظور حذف آلودگی های میکروبی و کاهش میزان  BODفاضالب با استفاده از روش هوادهی گسترده
به کمک دیفیوزرهای حباب ریز ].[2
 -6واحد ته نشینی :از نوع مخروطی و به منظور ته نشین شدن لجن های جدا شده از فاضالب پس از طی فرایند هوادهی.
 -7واحد گندزدایی :به منظور حذف آلودگی های میکروبی و انگلی موجود در پساب تصفیه شده.
 -8واحد هاضم لجن و فیلتر پرس :به منظور آبگیری و خشک کردن لجن مازاد تصفیه خانه.



 -9سیستم تصفیه تکمیلی :جهت کاهش کدورت ( )TSSپساب تصفیه شده با استفاده از فیلتر های شنی.
 -10سیستم حذف بو و کنترل صدا :به دلیل نزدیکی به مناط مسکونی استفاده از فیلترهای حذف بوی نامطبوع تصفیه خانه
و نیز پیش بینی های الزم به منظور جلوگیری از انتشار صدای بلوئرها در طرح پیش بینی شده است.
 -3یافته های اجرای پروژه
مطاب طراحی های صورت گرفته در زمان اجرای پروژه ،کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه مناسب برای آبیاری فضای
سبز شهری مطاب نشریه  535سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود ] .[3به همین منظور پس از بهره برداری پکیج تصفیه
فاضالب ورزشگاه قاسم آباد ،کنترل های مستمر بر روی کیفیت پساب خروجی اعمال شده است .پکیج تصفیه فاضالب با هر
روشی نیازم ند یک بازه زمانی جهت تثبیت و رسیدن به کیفیت خروجی مطلوب است به همین دلیل در ابتدای راه اندازی تصفیه
خانه ،تا رسیدن به استانداردهای مطلوب و تثبیت پارامترهای خروجی تصفیه خانه ،پساب خروجی به سمت خط انتقال فاضالب
شهری هدایت شده است .پس از رسیدن به شرایط پایدار و اخذ تاییدیه های الزم از آزمایشگاه معتمد و رسیدن کیفیت پساب
خروجی به حد استانداردهای موجود ،پساب خروجی جهت آبیاری فضای سبز ورزشگاه قاسم آباد مورد استفاده قرار گرفته است.
شکل  3نتایج  BODپساب خروجی تصفیه خانه از زمان راه اندازی در بهمن ماه سال  1395را نشان می دهد .همانطور که در
نمودار مشاهده می شود ،پس از گذشت دو ماه از راه اندازی تصفیه خانه میزان آلودگی پساب خروجی پایدار شده و به حدی
کمتر از استانداردهای موجود رسیده است.
جدول  1نیز مقایسه ای را بین میانگین سه ماهه نتایج آزمایشگاهی پساب خروجی تصفیه خانه منتهی به شهریور  1396و
استاندارد فضای سبز شهری مطاب نشریه  535نشان می دهد .نتایج به دست آمده نشان از کیفیت مطلوب پساب خروجی پس از
طی دوره تثبیت تصفیه خانه دارد.
 -4نتیجهگیری
در مقاله حاضر به معرفی نخستین پکیج تصفیه فاضالب محلی احداث شده در شهر مشهد و معرفی روش تصفیه و واحد
های به کار رفته در تصفیه خانه پرداخته شد .نتایج به دست آمده از پساب خروجی تصفیه خانه نشان از کارایی سیستم مورد استفاده
در محل تصفیه خانه را دارد .با استفاده از سیستم های تصفیه فاضالب محلی می توان ضمن کاهش هزینه های موجود در بخش
احداث تصفیه خانه ها به واسطه حذف خطوط انتقال فاضالب خام و پساب تصفیه شده به کاهش بحران موجود در بخش آب
کمک شایانی نمود.
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هفته های سپری شده از ابتدای راه اندازی
شکل  :3میزان تغییرات  BOD5از ابتدای راه اندازی تصفیه خانه تا زمان رسیدن به استاندارد مطلوب و تثبیت آن
جدول  :1مقایسه نتایج میانگین سه ماهه پساب خروجی تصفیه خانه (منتهی به شهریور  )1396با استانداردهای موجود
پارمتر اندازه گیری

واحد

استاندارد نشریه 535

نتایج میانگین سه ماهه

COD

mg/l

60

54/5

BOD5

mg/l

31

23/3

TSS

mg/l

40

26

کلی فرم کلی

تعداد در  100میلی لیتر

کمتر از 200

65

کلی فرم مدفوعی

تعداد در  100میلی لیتر

کمتر از 10

4

نیتروژن آمونیاکی ()N-NH4

mg/l

5

2/ 1

فسفات ()PO4

mg/l

50

14/5

pH

---

6/5-8/4

7/ 2

تخم انگل نماتود

تعداد تخم در لیتر

کمتر از  1تخم

صفر

 -5مراجع:
.1

منزوی ،م.ت" .)1379( .فاضالب شهری (جلد اول)" ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

.2

قاضی مرادی ش ( " .)1396اصوی مهندسی محیط زیست" انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران.

.3

معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نیرو " .)1389( ،ضوابط زیست محیطی استفاده از
آب های برگشتی و پساب ها (نشریه شماره  ،" ) 535معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری .تهران،
ایران



