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 خالصه

 از بیش. در مدیریت مصرف آب می باشد رو پیش هایفرصت از یکی نامتعارف آبمنابع  از استفاده

 به و برگشته محیط به فاضالب صورت به معدن و صنعت ،خانگی هایخشب در مصرفی آب سوم دو

 تبدیل الزم فرآیندهای انجام از پس ابپس همین .شودمی خاك و آب منابع آلودگی نوعی موجب

دف از ه .دشو می و صنعت کشاورزی ویژه به گوناگون مصارف برای مناسب و آب جایگزین عبمن به

 ی فاضالب شهرك صنعتیاستفاده از پساب تصفیه خانهامکان فی یبررسی کمی و ک مطالعهاین 

رفع مشکل کمبود آب این شهرك صنعتی  برای مصارف صنعتی این شهرك و نتیجتاً آبادشمس

صرف ی فاضالب به جای آب برای مبا توجه به نتایج با جایگزینی مصرف پساب تصفیه خانه باشد.می

 یابد. درصد کاهش می ۴۰تا  ۳۵ی آب مصرفی آنها صنایع هزینه

 
 

 بادشمس آ،مدیریت مصرف ،ی فاضالبتصفیه خانه ،پساب ،ی مجدداستفاده کلمات کلیدی: 
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  مقدمه .1

ا برای روز افزون تقاض رشدو  تیجمع شیخشک در کشور ، افزا مهیخشک و ن میوجود اقل ،یمنابع آب تیبا توجه به محدود

به  یسامانده نیمنابع آب و هم چن تیریکاالها و خدمات چه در بخش صنعت و خدمات و چه در بخش کشاورزی، ضرورت مد

یمز آن شده و استفاده مجدد ا دیفاضالب تول هیمالحظه ای برخوردار است. تصف ابلق تیاز اهم یشهری و صنعت فاضالب تیوضع

پساب  یتعرفه ها نییو تع تیری، مد یزیبرنامه ر راهنمای) .دیمنابع آب را جبران نما تیاز محدود یای ناشاز کمبوده یتواند بخش

 ((67۵فاضالب به منظور استفاده مجدد )ضابطه شماره  یخانه ها هیتصف

شان ن و این موضوع افتهی شیافزا اینقاط دن یدر اقص ن،یگزیبع آب جاامن کیشده به عنوان هیاستفاده از فاضالب شهری تصف

 شیعمده افزا لیدل سه .و در حال توسعه است افتهیدر کشورهای توسعه  رمتعارفیبع غامن نیروز افزون استفاده از ا شیدهنده افزا

ارف منبع آب نامتع نیاستفاده از ا،  ستیز طیحفاظت از محو  از فاضالب یناش یکاهش آلودگ از: منبع عبارتند نیبه استفاده از ا لیتما

 . مصارف یبرخ برایاز منابع آب  یشده با برخ هیرقابت فاضالب تصف تیقابلو  یآبکاری برای مقابله با کمهبه عنوان را

و  تخصیص نحوه و شودمی پاالیش و آوریجمع شهری فاضالب از مترمکعب میلیون ۵۰۰ حدود حاضر حال در

اجرای شرکت دست در طرحهای به توجه. با باشدمی ریزیبرنامه دست در ایمنطقه آب هایشرکت توسط هاآن از برداریهبهر

 باالیی نسبت سایر کشورها با مقایسه در شهری بپسا از برداریبهره قابل هایپساب حجم کشور، استانی فاضالب و آب های

ابطه فاضالب به منظور استفاده مجدد )ض یخانه ها هیپساب تصف یتعرفه ها نییو تع تیری، مد یزیبرنامه ر یراهنما) .شود می ارزیابی

 که صورتی در بلکه دهد،می کاهش را آلودگی منابع به مربوط تهدیدهای تنها نه ظرفیت این از استفاده مجموع در ((67۵شماره 

  .شد خواهد شهری مناطق محدوده در ویژه به تقاضا و عرضه موازنه و تعادل عدم تخفیف باعث شود، مدیریت به درستی

 کم باران مناطق جزو سال در میلیمتر ۲۵۱ با جوی هایشبار لحاظ از که گردیده واقع جهان از یامنطقه در ایران کشور

 .است خشک متداول و گرم نواحی در خصوص به کشورها از بسیاری در آبیاری برای فاضالب از استفاده .شودمی بندیطبقه

 میلیارد ۸۰ مقابل )در میلیارد مترمکعب ۱۱۸ به ۱۴۰۰ سال در کشاورزی بخش برای ه فقطک است شده بینی پیش ما کشور برای

 از متاثر ترمک که آب تنظیم منظم منبع یک به عنوان تواندمی شده تصفیه فاضالب از استفاده ،باشدمی نیاز آب فعلی( مترمکعب

 حجم ۱۴۰۴ در سال مختلف هایبخش مصارف برای شده منظور یهاصتخصی براساس .شودهگرفت نظر در ،دبو دخواه خشکسالی

 میلیارد ۴۱ معادل آن از ناشی هایو پساب برگشتی آب حجم کهبودخواهد سال در مترمکعب میلیارد ۱۱۰ بر بالغ نیاز مورد آب

 یزیبرنامه ر یراهنما) .هددمی تشکیل را کشور تجدید شونده آب منابع از درصد ۳۰ حدود که گرددمی برآورد سال در مترمکعب

 ((67۵فاضالب به منظور استفاده مجدد )ضابطه شماره  یخانه ها هیپساب تصف یتعرفه ها نییو تع تیری، مد

 استفاده ی مجدد از پساب تصفیه خانه فاضالب شهرك صنعتی شمس آباد ، به منظور رفع مشکل کمبود آب پژوهشدر این 

 .استشدهبررسی  شهرك صنعتی این

 

 آبادشهرک صنعتی شمسبررسی کمی و کیفی مصارف آب   .2

 نیز تهران شهر کیلومتری ۴۰ فاصله در آباد حسـن شهر مجاور قم –شهرك صنعتی شمس آباد واقع در اتوبان تهران 

 .صنعتی کوچک و متوسط در آن مشغول فعالیت هستند واحدهای از تعدادی حاضر حال در که هاستشهرك این از یکی



 

 

 

صنایع شیمیایی و پالستیک، سلولزی، نساجی و پوشاك، غذایی و آشامیدنی، برق و الکترونیک، فلزی و ماشین سازی، 

 ین سازیکنند. صنایع فلزی و ماشکانی غیرفلزی و خدمات از جمله صنایعی هستند که در شهرك صنعتی شمس آباد فعالیت می

 ۱۲۹قرارداد، خدمات  ۱۵۴قرارداد، غذایی و آشامیدنی  ۲۸۱، شیمیایی و پالستیک د قراردا ۴76کانی غیر فلزی  ،قرارداد   ۳۰۲ با

قرارداد به کار خود در این شهرك  ۲۲و در آخر برق و الکترونیک با  قرارداد ۲۸قرارداد، نساجی و پوشاك  ۳۹قرارداد، سلولزی 

 آباد( )شرکت خدماتی شهرك صنعتی شمس .پردازندبه فعالیت می

 آب کامال تصفیه شده )دارای امالح ،دسترس رسانده اما آب در هاآب را به واحد ،حداث شبکهبا اتی این شهرك صنع

در یک دوره ی دو ماهه مصرف آب در  .کند( و قابل استفاده نیست و تصفیه خانه تنها به ته نشینی و سپس کلرزنی اکتفا میاست

تومان  ۸۰۰ی آب برای صنایع این شهرك به ازای هر متر مکعب ی تمام شدهباشد و هزینهمتر مکعب می ۳۰۴۱۵۱این شهرك 

لیتر  ۱۲۰حلقه فعال بوده و مقدار تامین شده  ۱۴که  چاه موجود است حلقه ۱۵ تعدادبرای تأمین آب این شهرك صنعتی  باشد .می

این شهرك با کمبود آب رو  .باشدلیتر در ثانیه می ۴۵۰ مصرف صنایع این شهرك در ثانیه و میزان آب مورد نیاز طبق استاندارد

)شرکت خدماتی شهرك صنعتی  شود .به روست و میزان مصرف بیشتر از حد مجاز برای هر صنعت به صورت تانکری تأمین می

 آباد(شمس

الگون هوادهی و یک الگون  ۳باشد که هر مدول شامل مدول می ۲دارای ی فاضالب این شهرك صنعتی فیه خانهتص

ی فاضالب خانه)تصفیه .باشدمتر مکعب فعال می ۲7۰۰ساز با ظرفیت الگون ذخیره پساب و یک الگون متعادل ۲نشینی و ته

 آباد(شهرك صنعتی شمس

 

 آبادخانه فاضالب شهرک صنعتی شمسهای تصفیه فاضالب در تصفیهفرایند   .3
متر مکعب آن پر می ۲۴۰۰تا  ۲۳۰۰است که معموالً شدهخانه فاضالب در ضلع شمال شرقی این شهرك واقع تصفیه

ون ذخیره پساب و یک الگ ۲نشینی و الگون هوادهی و یک الگون ته ۳باشد که هر مدول شامل مدول می ۲شود و دارای 

مابقی  %۳۰فاضالب تولیدی این شهرك به صورت ثقلی و  %7۰ .باشدمتر مکعب فعال می ۲7۰۰ساز با ظرفیت الگون متعادل

 آباد(ی شهرك صنعتی شمسخانه)تصفیه خانه منتقل می شود .به صورت پمپاژ به تصفیه

  ،زنیکلر ،نشینیته ،هوادهی  ی،متعادلسازکی، آشغالگیری به صورت مکانی، در این تصفیه خانه به ترتیب فرآیندهای

 شوند.انجام می ،پمپاژ برای مصارف آبیاری فضای سبز و حوضچه ذخیرهآوری در جمع

 

 آبادشمس خانه در صنایع سنگ شهرک صنعتیارزیابی فنی استفاده از پساب تصفیه .4

 مثال عنوان به  .است پیشرفته کشورهای در بازیافتی آب برای توجهی قابل بالقوه بازار دارای صنعتی مجدد استفاده

مریکا آ ایالتهای برخی در میزان این گیرد،دربرمی را تقاضا کل درصد ۸ صنعتی مصارف مریکاآ متحده ایاالت در که درحالی

 ل محسوبآایده ند،ندار شرب قابل آب کیفیت به نیازی که صنایع از بسیاری در بازیافتی آب. رسدمی نیز تقاضا کل درصد ۴۳ تا

 یک دارند، قرار فاضالب تصفیه متمرکز تجهیزات دارای پرجمعیت مناطق به نزدیک اماکنی در که صنایعی همچنین. ودشمی
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 فاضالب داخلی چرخه از تواندمی صنعت در مجدد استفاده برای بازیافت آب .آیندمی شمار به آب بازیافت برای دسترس در منبع

 است نعتیص فرآوری مکمل بخش معموال صنعتی طرح یک داخلی چرخه. شود شهری حاصل آب بازیابی تجهیزات یا و صنعتی

 صنایع بسیاری و الکترونیک الشعیرسازی، ماء فوالدی، هایخردکن نظیر صنایعی. یابد مورد بسط به مورد بررسی براساس باید و

 بازیابی و فیهتص را خود داخلی فاضالب باید خروجی، تخلیه سختگیرانه استانداردهای به یا رسیدن و آب حفظ علت به دیگر،

فاضالب به منظور استفاده مجدد )ضابطه  یخانه هاهیپساب تصف یهاتعرفه نییو تع تیری، مد یزیبرنامه ر راهنمای) .کنندمی

 ((67۵شماره 

 سبز فضای آبیاریو  صنعتی فرآیندهای آب، بویلر تغذیه آب  ،کنندهخنک آب شامل بازیافتی آب صنعتی مصارف

 خنک صنایع، تر بیش در .است آب از مجدد استفاده ترینعمده صنعت در کنندهخنک آب فوق، مصارف بین از شود.می

 روز در بشکه ۴۰۰۰۰ ظرفیت با کوچک پاالیشگاه یک برآوردها، براساس  .است آب تقاضای ترینبزرگ به تنهایی کردن

 کنندهخنک سیستم در چرخش برای جبرانی آب ثانیه بر لیتر ۸۸ تا ۴۴ حدود به مگاوات ۲۵۰ ظرفیت به نیروگاه برق یک یا

  .هستند برق هاینیروگاه کننده،خنک سیستم برای بازیافتی آب کنندهمصرف صنعت ترینعمده جهان، در سراسر. دارد نیاز

 ((67۵فاضالب به منظور استفاده مجدد )ضابطه شماره  یخانه ها هیپساب تصف یتعرفه ها نییو تع تیری، مد یزیبرنامه ر یراهنما)

 

 ی پساب در آنهاهای مناسب جهت استفادهبررسی صنایع با فرآیند 1.4

باشد، مراحل فرآوری فلزی میبا توجه به اینکه بیشترین مصرف آب این شهرك صنعتی مربوط به صنایع کانی غیر

 ،کاریاب و صیقلس، برشهای طولی و عرضی، برش اولیه، تخلیه و بارگیری توسط جرثقیلفلزی شامل سنگ در صنایع کانی غیر

و  بندیبسته، بندی، ترمیم و شستشودسته ،کاری محیطیپخ زنی و پرداخت، اندازه کردن ضخامت، ها به ابعاد نهاییبرش پالك

 آباد(فلزی شهرك صنعتی شمسشده از صنایع کانی غیر آوری)اطالعات جمع باشند.می جابجایی سنگ در کارخانه

از آب های برش و جلوگیری از پراکنده شدن گرد و غبار برش سنگ کاری دیسکهای سنگبری جهت خنککارخانه

های الماسه باید استفاده شود. یکی از دالیلی که باعث کننده برای خنک نگه داشتن تیغه. از آب یا دیگر مواد خنککننداستفاده می

شود، عدم استفاده از آب به میزان کافی و شسته نشدن سریع ها با بدنه میمقطع اتصال سگمنت رسودگی و سایش بدنه فوالدی درف

شود که این امر باعث ایجاد شکاف و از بین رفتن زود هنگام همچنین بدنه بدون آب کافی بیش از حد داغ می . است های برشزایده

 . برای حداقل کردن ساییدگی تیغه الماسه باید یک حجم مناسب آب به کار برده شود. دشوها میسگمنت

 

 برآورد کمی میزان پساب برای صنایع کانی غیر فلزی 2.4



 

 

 

 ۲۵روز و ساعت کار در شبانه ۱۰لیتر در دقیقه باشد ، با در نظر گرفتن  ۱۰تا  ۵ی خنک کردن تیغه اره باید بینجریان آب برا

شود . این آب از ذخایر میزان آب مصرفی هر صنعت سنگ این شهرك صنعتی می روز متر مکعب در ۱۵۰روز کاری در ماه ، حدود 

کارخانه یک حلقه چاه اختصاصی  . معموال هرگیردبرداری قرار میشده و مورد بهره ای عمیق استخراجههای زیرزمینی بوسیله چاهآب

آوری شده از صنایع )اطالعات جمع .آوردبرداری بیش از حد از ذخایر شده و سطح آب را پایین میدارد که این موضوع باعث بهره

 آباد(کانی غیر فلزی شهرك صنعتی شمس

 

 ارزیابی کیفیت پساب  3.4

آب  ،های تولیددر طی فرآیند باشند،به اینکه بیشترین کارخانجات این شهرك صنعتی،صنایع کانی غیرفلزی می با توجه

شود. های نگهداری هدایت میهایی به داخل حوضچهتوسط جویاین صنایع در یک مرحله از برش خط تولید  مصرفمصرفی پس 

ه کار های صنعتی مواد بدمای آن باال رفته و آلودگی معلق آن افزایش یافته،ذرات  ،استز دست دادهخاصیت اولیه خود را ا این آب

شده از صنایع کانی غیر  آوری)اطالعات جمع  .دکنتغییر می آب pHسنگ میزان  جنس. بسته به استشدهرفته در سنگ نیز وارد آن 

 آباد(فلزی شهرك صنعتی شمس

باشد. به دلیل ماهیت آن می  pH باشد تغییردر کارخانه حائز اهمیت میاولین موردی که در آب مصرفی برای برش سنگ 

اگر ردد. گمی آوریقلیایی پیدا کرده و وارد حوضچه های جمع  pHفاضالب خروجی ،هاهای مصرفی در کارخانهسنگ بازی

ضعیف  را های برشدستگاههای ماسها شده و الموجب کاهش راندمان دستگاه ،ی کارخانه بازگرددبه چرخه فاضالب با همین کیفیت

 pH .شودزیست باعث آلودگی زیستی خاك و نابارور کردن آن میکند. از طرف دیگر رهاسازی آن به همین شکل در محیطمی

آسیب  هاخوردگی نداشته باشد تا در حین برش به سنگ و الماسآب الزم برای آب مصرفی در فرآیند سنگبری باید خنثی باشد و 

 نزند.

 ۲و  ۱دول گیری شده و در جخانه شهرك صنعتی اندازهدر ورودی و خروجی تصفیه  (TDS)مجموع ذرات معلق در آب

را خشک کرده و در صورت امکان در  لجن هاییتوان با روشمی ،های مخصوصنشینی آنها در حوضچهپس از ته. استشدهارایه 

 . داد استفاده قرارسنگ یا مواد پرکننده ساختمانی مورد  صنایع پودر

، تصفیه فیزیکی و جذب ذرات معلق و خنک نمودن  pH خنثی نمودن ها ،نشین شده حوضچهآوری لجن تهمعالیروبی و ج

ها و هم برای کارگران به زیست وهم برای دستگاهاستفاده مجدد از آب را هم برای محیط آن اقداماتی است که خطرات و خسارات

 قلیایی آب آلوده را می توان با اضافه کردن اسید خنثی نمود.  pHد.کنمی بهود وضعیت کمکحداقل رسانده و به 

ارج نمود و مقدار باقیمانده در سر راه آب آلوده خ ی مناسبهامش ی بایهاتوان با استفاده از قراردادن صافیذرات معلق را می

  .الیروبی کرد باشندمیها که به صورت لجن نرمه
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 آبادفاضالب شهرک صنعتی شمس خانهتصفیه خروجی و پساب ورودی مشخصات کیفی فاضالب: ۱جدول 

 تاریخ

(۹۵)سال   

 مشخصات کیفی تصفیه خانه

PH COD BOD5 
دبی ورودی 

(m3/day) 

 ورودی خ خ م و خ خ م و
خروجی 

سازمتعادل  
  خروجی

۳۰/۱۱   ۸.۱ 6.۹  ۳۰۳ ۱۲۳  ۱۰۱ ۵۳.6 ۱۹66 

۳/۱۲  7.۸ 7.۲ 6.۹ ۴۸6 ۲۲۹ ۱۱۹ ۲۳۸ ۱۴7 ۵۳ ۲۴6۲ 

7/۱۲   7.۲ 6.۹7  ۲۹6 ۱۴۵  ۱۴۱ 7۰.۱ ۲۱۵7 

۹/۱۲   7.۳ 6.۹۹  ۲۹۹ ۱۸7  ۱۵۱ ۱۰۰ ۲۲۸7 

۱۱/۱۲   7.6 7.۰6  ۲۸۳ ۱۱۱  ۱۴۴ ۴۴.۹  

۱۵/۱۲   7.۲ 7.۰۳  ۴۱۳ ۲۳۰  ۱۹۱ ۱۳۰ ۲۳6۳ 

۱7/۱۲  7.۱ 6.7 7.۱ ۳۱۱ ۲6۲ ۱۹6 ۱۴۴ ۱۱7 ۱۰۲ ۲۳۳6 

۲۲/۱۲   7.۲ 7.۰6  ۲۱۸ ۱۲6  ۱۰۰ ۴۱.۸ ۲۰۸7 

۲۴/۱۲   7.۱ 7.۱  ۳۲۵ ۲۴۹  ۱۵۲ ۱۳۰ ۲6۴۹ 

 

 آبادفاضالب شهرک صنعتی شمس خانهتصفیهخروجی و پساب  ورودی : مشخصات کیفی فاضالب۲جدول 

 تاریخ

(۹۵)سال   

 مشخصات کیفی تصفیه خانه

TSS DO MLSS MLVSS 
دبی ورودی 

(m3/day) 

 ورودی
خروجی 

سازمتعادل  
  واحد هوازی خروجی

۳۰/۱۱   ۲۲۰ ۳7.۵ 6.۲ ۳۰۰ ۲۸۰ ۱۹66 

۳/۱۲  ۲۸۰ ۲۹۰ ۲۸.۱ 6.۱ ۳۲۵ ۲6۰ ۲۴6۲ 

7/۱۲   ۲۴۵ ۳۵.۲ 6.۴ ۲۸۰ ۲6۵ ۲۱۵7 

۹/۱۲   ۳۱۵ ۳۵.۸ ۸.7 ۲۸۰ ۳۱۵ ۲۲۸7 

۱۱/۱۲   ۲۸۰ ۴۱.۴ 6.۱ ۳۲۵ ۲7۰  

۱۵/۱۲   ۲۸۵ ۳۱.۵ 6.۱ ۲۴۰ ۲۰۵ ۲۳6۳ 

۱7/۱۲  7۰۰ 7۵۰ ۳7.7 ۴.۵ 7۲۰ ۲۹۵ ۲۳۳6 

۲۲/۱۲   ۲۰۵ ۵۴ ۴.۳ ۲۱۵ ۱۹۰ ۲۰۸7 

۲۴/۱۲   ۲۲۰ ۴۹.6 ۴.۵ ۲6۰ ۲۳۵ ۲6۴۹ 



 

 

 

 

 استفاده از پساب در صنایع سنگ شهرک صنعتی فنیارزیابی نتایج  .1.4

باشد تا خوردگی می pHبا توجه به اینکه محدودیت اصلی کیفیت پساب برای استفاده در این صنایع مربوط به خنثی بودن 

)مقداری که برای جلوگیری  باشدمی ۱۰۰الزم برای این صنعت زیر  TSSباشیم و همچنین نداشتهها را های برش و خود سنگتیغه

و  کنیمت سنگ استفادهعپس می توان از خروجی تصفیه خانه این شهرك برای صن ،ها باید رعایت شود( از خوردگی سنگ و تیغه

پساب الزم  میزان کشی و تانکریتوانیم به دو صورت لولهمی .باشدهای موجود نمیای مازاد بر فرآیندنیاز به استفاده از فرآیند تصفیه

 انتقال دهیم . اندمتمرکز شده از شهرك یقسمت صنایع را که در این برای

 از آنهاهر کدام  یو میزان مصرف آب ماهانه نددر این شهرك وجود دار صنعت سنگ فعال ۴۰۰حدود توجه به اینکه  با

متر مکعب  ۲۵۰۰روزانه حدود  .باشدای استفاده در این صنایع میمتر مکعب پساب الزم بر 6۰۰۰۰ مقدار ،باشدمیمتر مکعب  ۱۵۰

توان از پساب خروجی تصفیه خانه برای می روز کاری در ماه ۲۵در  به لحاظ کمی باشد در نتیجهفاضالب می پساب خروجی

 مصارف آبی این صنایع استفاده کرد.

۲۵۰۰ × ۲۵ = 6۲۵۰۰ 𝑚3 

 

 آبادی فاضالب شهرک صنعتی شمسخانهارزیابی اقتصادی استفاده از پساب تصفیه .5

 شمس آباد یشهرک صنعت ی فاضالبخانههیتصف یپساب خروج دیخر نهیبرآورد هز .1.5

 ۲میلیون تومان( ، هزینه خرید مواد شیمیایی شامل کلر )مجموعاً  6خانه )ماهانه حدود برق تصفیه ، هزینههزینه پساب شامل

ی نیروی انسانی و تعمیرات و نگهداری ه( ، هزین هاکیلوگرم کلر و مواد شیمیایی برای انجام آزمایش ۱۴تا  ۱۲برای  میلیون تومان

 باشد .میلیون تومان( می ۲۰)مجموعاً 

تومان هزینه خرید پساب برای این صنایع  7۰۰۰۰ (۴۰۰/۲۸۰۰۰۰۰۰) صنعت سنگ فعال ، ماهانه ۴۰۰با در نظر گرفتن پس 

 می باشد.  

 

 یانتقال پساب به صورت تانکر نهیبرآورد هز .2.5

تانکر با ظرفیت  ۱۰متر مکعب نیاز آبی دارند ، پس به عنوان مثال در ماه  6۰۰۰۰با توجه به اینکه کل این صنایع هر ماه 

 هزار تومان برای تأمین نیاز آبی باید به کار روند . ۱۰۰ی حدود متر مکعب با هزینه 6۰۰۰

 شود .تومان برای صنایع در ماه تمام می 7۲۵۰۰، خرید پساب یهزینه تومان 7۰۰۰۰پس این میزان با احتساب 

 

 نه انتقال پساب با اجرای شبکه توزیعیهز 3.5
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، طول شبکه توزیع الزم برای GoogleEarthبا استفاده از نرم افزار مطابق تصویر زیر برای این مرحله از محاسبات 

 محاسبه شد . پمپ و ... مصرفی ،در نتیجه میزان لوله کشیهای مسیر لولهآبرسانی به صنایع مذکور و همچنین شیب

 

 
 ی توزیع پساب تصفیه خانه به صنایع کانی غیر فلزی این شهرک صنعتیی شبکهنقشه :۱شکل 

 

لوله لومتریک ۱۸و  یفرع یهالوله یبرا متریلیم ۹۰با قطر  لنیات یپل یلوله لومتریک ۱۲، حدوداً  عیتوز یشبکه نیاحداث ا یبرا

 زانیم نیا ی، برا۱۳۹۵آب سال  عیتوز یباشند.  طبق فهرست بهایالزم م یاصل یهاقسمت یبرا متریلیم ۲۵۰با قطر  لنیات یپل ی

 . شود نهیهز دیتومان با 7۵۰,۵۱6,۴7۲مجموعاً  هاریو ش پمپ ،انشعابات ولوله 

طرح  یو دوره  میکن افتیرا به صورت ماهانه از آن ها در عیبه صنا یاحداث شبکه آبرسان یتمام شده  ی نهیهز میبخواه اگر

  . شود یتومان تمام م 7۵۰۰۰صنعت  ۴۰۰ یپساب برا دیخر یماهانه ینهی، هز میریساله در نظر بگ ۲۰را 

)۴۷۲۵۱۶۷۵۰/)۲۰×۱۲×۴۰۰(+7۰۰۰۰=7۵۰۰۰ 

 

 بحث و نتیجه گیری .6

 نیخانه ا هیفپساب تص یفیو مشخصات ک یکم زانیو مطابقت داشتن م یشهرك صنعت نیبا توجه به مشکل کمبود آب که ا

توان با استفاده از  یدهد میواحد فعال را به خود اختصاص م نیشتریصنعت سنگ که ب یبرا ازیآب مورد ن تیفیشهرك با ک

 صنعت را رفع نمود . نیا یآب ازیپساب ن نیا



 

 

 

 

 
 ی فاضالبخانهی خرید آب و پساب تصفیهی ماهانهی کمی هزینه: مقایسه۲شکل 

 

ساعت در روز آب  ۱6این صنایع  )حدوداً یآب مناطق مختلف شهرك صنعت نیتأم یهفتگ یبا توجه به برنامه 

به صرفه بوده و الزم به گذاردن  یپساب به صورت تانکر دیساعته باشد خر ۲۴به صورت  ستیآب الزم ن نیتأم نکهیو ادارند( 

نایع برای تأمین آب کاهش های صدرصد هزینه ۴۰تا  ۳۵و به این صورت  باشدینم عیشبکه توز یبابت اجرا نهیوقت و هز

 یابد.می

 

 مراجع

  اطالعات جمع آوری شده از شرکت خدماتی ، تصفیه خانه فاضالب و صنایع کانی غیر فلزی شهرك صنعتی

 شمس آباد .

  راهنمای برنامه ریزی ، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضالب به منظور استفاده مجدد
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