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مقدمه :   

:سال گذشته 24شغل های مورد تصدی در   

استخدام در شرکت منطقه ای آب غرب )اداره کل استان همدان( به عنوان         : 1376خرداد  -1

  .تکنسین امور آب شهرستان اسد آباد

.امور آب شهرستان اسد آباد مدیر:  1377فروردین سال   -2  

.تغییر محل خدمت به امور آب استان : 1382تیر ماه سال  -3    

.: سرپرست امور آب شهرستان رزن1383فروردین  -4  

.اسدآباد –بهار  –: مدیر امور آب ناحیه همدان  1383مهر -5  

  .سرپرست دفتر نظارت منابع اب سطحی وزیرزمینی با حفظ سمت:  1383اسفند سال -6

.نیروی انسانی )معاونت برنامه ریزی( سرپرست دفتر بهبود مدیریت و:  1386خرداد ماه سال  -7  

.: کارشناس اجرای طرح ها 1387بهمن ماه سال  -8  

.: کارشناس طرح انتقال آب از تالوار به همدان 1388آذر ماه سال  -9  

.مدیر سد شنجور : 1391 خرداد -10  

.: معاون طرح و توسعه 1393مهر ماه سال  -11  

.و برق آبیآبی مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات  :1398فروردین  -12  
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 مدیر امور آب شهرستان شرح وظایف در پست تکنسین و  : 1376خرداد  -1

  .تهیه برنامه های الزم جهت نظارت و انجام امور مربوط به حفاظت آب های زیرزمینی و سطحی •

 و آب قانون اساس بر عمیق نیمه و عمیق های چاه حفر به مربوط تقاضاهای مقدماتی بررسی •

  بهره برداری. تشکیل پرونده و ارسال به واحد ذیربط در معاونت حفاظت

 ،برداری نمونه ، جدار لوله نصب ، دستگاه استقرار) و حفاری شرکتهای فعالیت بر نظارت و بررسی •

 غیر مجاز.ی از عملیات جلوگیر و چاه( Log تهیه  ،پمپاژ آزمایش ،چاه شستشوی و توسعه

اساس پروانه های صادر شده و جلوگیری از برداشتهای  استفاده از چاه ها بر شت وبردا بر نظارت •

  غیرمجاز.

 حفاظت معاونت در ذیربط واحد به ارائه جهت ها آن تحلیل و تجزیه و الزم آماری گزارشات تهیه •

  .برداری بهره و

مواقع لزوم طبق  در صادره های پروانه براساس قنوات و انهار ها، رودخانه از آب برداشت بر نظارت •

  .آبقانون 

 نظارت و شده تعیین های حریم به تجاوز از ممانعت و ها مسیل و انهار و ها رودخانه حریم تعیین •

  .ها رودخانه بستر از وماسه شن برداشت بر

 مربوطه مصوبات براساس صنعتی زراعی، واحدهای از اشتراك حق و النظاره حق و بها آب دریافت •

   اری از تأسیسات آب زراعی.برد بهره •

  .ها فرم تکمیل و منطقه زیرزمینی و سطحی های آب آمار آوری جمع در همکاری •
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 واحد هیدروگراف، محاسبه ماهانه، هیدروگراف رسم و ها چشمه ، ها چاه ماهیانه تخلیه محاسبات •

  .جدول دبی و نمودارهای آب های سطحی تهیه و سن تی نقشه رسم ماهانه صورت به

 موقعیت شامل هیدرولوژی های نقشه تهیه و نیمم می و ماکزیمم کیفی نقشه تهیه در همکاری •

 .ها کانال و ها هکشی وز ها رودخانه

  

 امور آب شهرستان اسد آباد معرفی به عنوان مدیر:  1377فروردین سال  -2

با توجه به محدودیت کارشناسان و پرسنل در شهرستان ها بخصوص شهرستان اسد آباد وظیفه 

موارد زیر نیز انجام می گرفت: ،عالوه بر انجام  موارد مندرج در ردیف قبلی ،مدیر امور آب شهرستان  

 ارگانها.امام جمعه و سایر ، بخشداری، شرکت در جلسات فرمانداری •

 مکاتبه مستقیم و پاسخگویی به نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسالمی. •

 مراجعه به مرکز اداره کل استان و پیگیری پرونده های ارسالی به استان.  •

 . پیگیری اجاره ساختمان اداری و ... •

 . پاسخگویی به مراجعات ارباب رجوع و... •

 حضور در انتخابات و... به عنوان نماینده فرماندار. •

   قانون توزیع عادالنه آب.     30ماده  مورأم •
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تغییر محل خدمت به امور آب استان : 1382تیر ماه سال  -3  

محل  1381برداری از سال شرح وظایف : با توجه به تحویل امور آب شهرستان به شرکت بهره 

  .خدمت به دفتر نظارت جا به جا شد و وظایف به شرح زیر انجام گرفت

  .بازدید از محل چاه های شهرستان همدان  •

  .بخشداری  و ... همدان ،حضور در جلسات فرمانداری •

  .پاسخگویی به مراجعات ارباب رجوع •

.ن صدور پروانه هاکنترل پرونده های ارجاعی و برگشتی از کمیسیو •  

 

: معرفی به عنوان سرپرست امور آب شهرستان رزن1383فروردین  -4  

 شرح وظایف :

عالوه بر وظایف مندرج در ردیف های فوق موارد زیر در شهرستان رزن به شدت پیگیری شد. •  

  .ساماندهی امور آب شهرستان با توجه به اتمام قرارداد شرکت بهره برداری •

مبارزه با حفاری های غیرمجاز که به صورت بسیار معمولی صورت می گرفت. •  

 

اسدآباد ،بهار ،معرفی به عنوان مدیر امور آب ناحیه همدان : 1383مهر -5  

.بهار ،اسدآباد ،رسیدگی به وضعیت ادارات امور آب شهرستان های همدان •  

  .ساماندهی نیروی انسانی و عملیاتی نمودن وظایف شهرستان ها •
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  .ایجاد هماهنگی بین امور آب ناحیه و اداره کل امور آب •

.فرمانداری ها و...  ،شرکت در جلسات استانی و شهرستانی شامل استانداری •  

.برون سازمانی ت در کمیته های مختلف درون وعضوی •  

  .نماینده بهره وری اداره کل و استانداری  •

 

1383اسفند سال  -6  

سطحی وزیرزمینی با حفظ سمت مدیر امور آب  آبمعرفی به عنوان سرپرست دفتر نظارت منابع 

 ناحیه همدان با شرح وظایف    

  : کنترل و هماهنگی کلیه اقدامات مربوط به آب زیرزمینی در استان شامل •

   .اعزام کارشناسان آب زیر زمینی به شهرستان ها •

.صدور مجوز حفاری و بهره برداری آب های زیرزمینی و سطحی •  

  .ارجاع پرونده های به کمیسیون صدور پروانه ها •

  .استنتاج آرای کمیسیون و دستور صدور مجوزهای الزم •

   .پاسخگویی شکایات متقاضیان •

.پروانه بهره برداری، جابجایی، صدور مجوز کف شکنی •  

  .صدور مجوز ادامه حفاری و توقف حفاری •
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  .وزارت نیروشرکت در جلسات مدیریت منابع آب ایران و  •

  .شرکت در جلسات مسئولین آب استان ها •

  .شرکت در کمیته های مختلف •

  .اصالح نام و کنترل حقوقی پرونده ها •

. پیگیری چاه های غیر مجاز و ... •  

 

نیروی انسانی  : معرفی به عنوان سرپرست دفتر بهبود مدیریت و 1386خرداد ماه سال -7

 )معاونت برنامه ریزی(

 شرح وظایف: 

هماهنگی و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران و دریافت اطالعات، برنامه های کلی، قوانین  •

های موضوعه در زمینه فعالیتهای حوزه برنامه ریزی و بهبود  مقررات، مصوبات و دستورالعمل و

 .مدیریت

های  افزارهای کاربردی واحدها و سیستمریزی، هماهنگی و نظارت در استقرار و توسعه نرم برنامه •

اطالعات مدیریت به منظور پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت عالی و مدیریت میانی، تهیه و تدوین 

 .گزارشات مدیریتی جهت ارائه به مراجع ذیصالح درون سازمانی و برون سازمانی

استفاده از خدمات مشاورین هماهنگی در خرید خدمات از بخش غیر دولتی و  ریزی، نظارت ورنامهب •

تشکیالت و روشها،  ذیصالح در طرحهای مطالعاتی و اجرائی در زمینه طرحهای منابع انسانی،
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انفورماتیک، نرم افزار، سخت  های آمار و مطالعات اقتصادی طرحهای درحال بهره برداری، سیستم

ایفای نقش  بود مدیریت وافزار، شبکه و پشتیبانی امور مربوطه، سیستم های مدیریت کیفیت و به

   .کارفرمائی در امور فوق

تشکیالت تفصیلی و  نظارت بر تدوین و به روز نگه داشتن شرح وظایف و اختیارات، ساختار و •

و دستورالعمل های موضوعه و  انجام تعدیل و اصالحات ساختاری بر اساس سیاستها، برنامه ها

  .اختیارات اساسنامه ای

اجرای طرحهای منابع انسانی در زمینه نیازسنجی، جذب و  نظارت در تدوین وهماهنگی و  •

جهت بهبود شاخص های  استخدام آموزش و بهسازی منابع انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان در

  .نیروی انسانی

های تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها و تدوین فرایند های گردش عملیات به  نظارت بر فعالیت •

   .فعالیتهازائد، ساده سازی و بهبود بهره وری در انجام  های موازی و ر حذف فعالیتمنظو

برنامه ریزی دراستقرار و پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت به منظور بهبود بهره وری  •

  .جاری و فعالیتهای طرحدرانجام 

امه ریزی، تشکیالت و منابع نظارت بر تدوین برنامه های عملیاتی حوزه مربوطه در بخش های برن •

   فوق.سیاستهای قابل دسترسی در بخشهای  تدوین اهداف و انسانی و بهبود مدیریت و

های صنعت،  نظارت در تعیین میزان تقاضا و تخصیص آب در بخش هماهنگی و برنامه ریزی و •

   .کشاورزی با توجه به محدودیتها و منابع موجود شرب و
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تنظیم، تخصیص و ارزیابی بودجه شرکت و تهیه و تنظیم  وهماهنگی در تهیه وبرنامه ریزی  •

  .ایگزارشات بودجه

برنامه ریزی و نظارت در تکمیل و به هنگام نمودن قیمت تمام شده، تعرفه ها و ارزش های  •

  .اقتصادی و شاخص های ارزیابی در بخش آب

 .. .ایجاد تحول و . • 

 

: معرفی به عنوان کارشناس اجرای طرح ها با شرح وظایف  1387بهمن ماه سال  -8  

.اسدآباد مدیر پروژه مطالعاتی تامین آب شرب شهر •  

.تویسرکان نهاوند و، مدیر پروژه های مطالعاتی استفاده از پساب اسدآباد •  

  .قطعی شرکت در جلسات تحویل موقت و •

 

: معرفی به عنوان کارشناس طرح انتقال آب از تالوار به همدان با  1388آذر ماه سال  -9

 شرح وظایف 

.چهارم طرح سوم و، همکاری در تهیه اسناد مناقصه قرارداد قطعات دوم •  

.کنترل عملیات اجرایی قطعه اول طرح •  

.راهبری عملیات تملک اراضی طرح کنترل و •  

.برق تامین آب و ی در خصوص تجهیز کارگاه وانجام وظایف کارفرمای •  
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.آزمایشگاه مورد نیاز بازرسان و، انتخاب مشاوران •  

  .عقد قرارداد با تامین کنندگان تجهیزات انتخاب و •

کاتبه با امور مالی جهت آزاد سازی سپرده شرکت کنندگان که برنده نشده اند و نگهداری سپرده م •

 .ضمانت نامه حسن انجام کاربرنده شدگان تا زمان اخذ 

.تنظیم آگهی مناقصه و مزایده جهت درج در روزنامه •   

.مکاتبه با تدارکات جهت اخذ هزینه انتشار آگهی از برنده مناقصه و مزایده •  

 کشورارسال اطالعات مناقصه ها و مزایده ها همزمان با درج آگهی در روزنامه به اداره بازرسی کل  •

.تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری •  

عمومی و  -اظهار نظر نسبت به پیش نویس قراردادهای خرید اقالم عمده و فعالیت های خدمات  •

 .پشتیبانی و رعایت جنبه های حقوقی و تضامین آنها

  بررسی دالیل توجیهی و اسناد ارسالی از واحدها جهت برگزاری ترك تشریفات مناقصه و  •

 .اهماهنگی های الزم در رابطه با تشکیل جلسات آن ه

 .های آموزشی مورد نیاز داخلی و خارجیبرگزاری دوره •

 .راه اندازی بایگانی الکترونیک •

 

 مدیر سد شنجور : 1391خرداد - 10
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  : معرفی به عنوان معاون طرح و توسعه 1393مهر ماه سال  -11

  .شرح وظایف معاونت طرح و توسعه •

های سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرحکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون به  •

های ها و اولویتتوسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاست

 .تعیین شده

های توسعه منابع آب با هماهنگی ریزی و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرحبرنامه •

های عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل اجرای طرح نظارت بر حسن ،واحدهای ذیربط

برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر  های از پیش تعیین شدهپیشرفت عملیات با توجه به برنامه

تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در سرمایه 

 .هاگذاری

های بهره  های زیست محیطی، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامرسینظارت بر مطالعات و بر •

 .های عمرانی در کلیه مراحل مطا لعه و اجرای طرحبرداری و مستند سازی طرح

های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی •

  .های محولهدستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت

های عمرانی های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرحاعالم برنامه •

  .ریزی شرکتبه معاونت برنامه

های عمرانی و تخصیص بودجه های عمرانی و پیگیری موافقت نامهنظارت بر مبادله موافقت نامه •

 .های الزمو انجام هماهنگی
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های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ریزی آب در تهیه و تنظیم برنامهبرنامههمکاری با دفتر  •

  .های عمرانیهای زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرحو پیش بینی برنامه

های مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین بررسی، پیشنهاد واتخاذ روش •

های موقت و شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیتصالحیت و انتخاب مجری، تهیه 

های تخصصی، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح قطعی، امور اعتباری، تشکیل کمیته

  .های موضوعهها و بخشنامهنامهبا رعایت قوانین، مقررات، آئین

مین و تحویل موقت و انجام برداری در طول دوره تضریزی و هماهنگی با معاونت بهرهبرنامه •

  .های عمرانیبرداری بهینه از طرحهای الزم به منظور بهرههماهنگی

های عمرانی و تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح •

  .فوق ارائه پیشنهادات ضروری به مقام ما

 آمار به  های عمرانی به منظور دسترسی سریعطرح هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطالعاتی •

  .مدیریتی و تلفیقی گزارشات تهیه و اطالعات و

انجام تحقیقات الزم در زمینه منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و به کاربردن دستاوردهای  •

  .های جدید علمی و فنی در صنعت آب علمی و پژوهشی حاصله و روش

های تخصصی با پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی به منظور  ریزی تحقیقاتی و همکاریبرنامه •

  .توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت

   .های دفاع غیر عامل برای طرحهای منابع آبانجام مطالعات و اجرای سیستم •

ها و تغذیه نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه •
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  .ها مصنوعی

  .بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب •

   .نجام مطالعات میراث فرهنگیا •

  .های مربوطه تشکیل کمیته فنی شرکت و بررسی طرحهای مطالعاتی با اخذ مجوز از مقام •

کنترل و نظارت بر واحدهای تابعه در تمام مراحل مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب و  •

  .مهندسی رودخانه و سواحل

در تمام  وریتر براساس قانون افزایش بهرهبررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب •

 .ایاجرای کار پیمانی و مشاورهفعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع 

 .انجام سایر وظایف محوله •

 

 نیروگاه برق و بیآ تتأسیسااز  ارینگهدو بهره برداری  مدیریت:  1398فروردین ماه  -12

  بیآ

و  سدهااز  بهینه  برداری هبهرو  ارینگهد به طمربو رموا ایجرو ا رتنظا ،هماهنگی ی،یزر برنامه •

 .تتأسیسا

 لکنترو  ارینگهد و داریبر هبهر دبهبوو  هاروش  ینگرزبا رمنظو به تمطالعا منجاو ا ییزر برنامه • 

 به طمربو تتأسیسادر  هشد منجاا یها اریگذ سرمایهاز  دهستفاا کثراحد به سترسید جهت یمنیا

    .نهاآ مفید عمر لطوو  نندمارا یشافزو ا سدها
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 ونگیـچگ رـب رتاـنظ هوـنح مینهدر ز مربوطه یحدهاوا به زمال یهایپیگیرو دستورالعمل  غبالا •

 .شونداداره  داریبر هبهر یها شرکت توسط که بیآ تتأسیسااز  اریدـنگهو  داریرـب هرـبه

آب  منابع مدیریت شرکتو  شرکتی فعالیتو  ونبر درون و یحدهاوا با طتباار دیجاو ا هماهنگی •

  .تتأسیساو  سدها اتتعمیرو  سنجیرفتار ،نگهداری داری،رـب هبهر مینهدر ز انیرا

از  داریبر هبهر یها منظا ینوتدو  تهیهو  داریبر برنامه یها هبهرو  ها لمد دپیشنها سیاست •

  .بستهوا تتأسیساو  فیانحرا ،تنظیمی ،مخزنی یسدها

  .هشد دسناو ا ها ینوتد با مطابق سدها داریبر بهره برنامه بر رتنظا •

آب  انمیز به توجه با یاچهدر تخلیهو  یبگیرآ یها جیوخر ایجرو ا یمتنظ برنامه بر رتنظا •

و  اردادقر عقد جهت رانپیمانکا دعملکر تأییدو  سیربر ایبر زمال ییزربرنامه  منجاا ورودی و

  .لزحمهاحق  ختداپر

  .نیراتو مدیریت با طتباو ار هماهنگی با ونیر تولید تنظیمو  بینیپیش  برنامه •

 یـکیف ایشـپ ،یـیمنا اری،دـپای لکنتر ،سنجیرفتار رمودر ا زمال هماهنگیو  رتنظا ی،یزربرنامه •

 .طمربو زنمخاو  دهاـس یـمحیط تـیسو ز

  .مستمر یهازنیا سساا برآب  فمصرو  تولید فصلی تنظیمو  بینیپیش برنامه •

و  سدهاآب ورودی  انمیز بینی بهو  سدها بریزآ حوضهدر  برقی هخیرذ تطالعاا یافتدر پیش •

 .یاچهدر
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 یاـه هـبرنام ایجرو ا تنظیمآب و  وجخرورود و  برنامهو  تولید برنامه بین هماهنگیو  ازنتو دیجاا •

 .رمذکو منابع فتالاز ا یجلوگیرو  هـیاچدر هـتخلیو  یرـبگیآ

.سد مکانیکیو  برقی تتأسیسااز  ارینگهدو  اتتعمیر منجاو ا ییزر برنامه •  

 تاـعملی لـقبیاز  هاـگونیرو  سد تتأسیسا ارینگهدو  داریبربهره  تعملیا بر رتنظاو  ییزر هبهر •

و  فنی رمذکو یها لعملراستوو د بطاضو ل،صوا طبق سد اریپاید ،یـبوالیرو  بوـسر هـتخلی

 .تعملیا ایجرا حسن یپیگیر

 تمطالعا آب مدیریت از منطقه یها خانهرود یجو تالونز انمیز به طمربو تطالعاو ا رماآ یافتدر •

 .منابع پایه

 کف ازتر یها  مینهدر ز فنی تمؤسسا تخدمااز  دهستفاا ردمودر  ساالنه رتنظاو  ییزر برنامه •

 .سدها تتأسیسا به طمربو تخدما سایرو  سد یاچهدر

.طمربو تتأسیسااز  ستاحرو  حفاظت ایجرا حسن بر رتنظا •  

 تعملیا مینهدر ز پیشرفت نعامو یا پیشرفت یها هبهر  ئهو ارا مدیریتی تشاارگز برنامه تهیه •

 . قفو ما ممقا به رموا منجاا دبهبو دپیشنها هـئو ارا دهاـساز  داریبرو  ارینگهد

و  ریجا منابعاز  ساالنه ارینگهدو  تعمیر یها نامه ایجرو ا لهدمبا ،تهیهدر  زمال هماهنگی منجاا •

 .ستیدباالو  عمومی
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  ارزیابی عمومی :

در سنوات گذشته به دلیل مشکالت استخدامی همواره شهرستان ها با مشکل نیروی انسانی روبرو 

 1360و  1350که به عنوان میراب و... در دهه ی  1370بوده اند. نیروهای سنتی موجود در دهه ی 

لذا بار مشکالت و موارد  .نداستخدام شده بودند توانستند در بهره برداری آب زیرزمینی موثر باش

منتقل شد. لذا عالوه بر مدیریت  1370فنی و مدیریتی بر دوش نیروهای ورودی در دهه ی 

ارد زیر به طور مستمر در شهرستان وم 1389شهرستان به خصوص با بروز خشکسالی در سال 

 اسدآباد انجام می گرفت. 

  .حلقه در سال 650آزمایش پمپاژ تعداد  •

  .حلقه در سال 400نظارت بر حفاری  •

  .حلقه چاه 1500ورود اطالعات به صورت فایل رایانه به تعداد  •

  :انجام کلیه وظایف یک اداره توسط یک یا چند نفر در شهرستان ها شامل •

انجام امور مربوط به دبیرخانه  -        

انجام امور مربوط به تکنیسین ها  -        

انجام امور مربوط به کارشناسان -        

انجام امور مربوط به مدیر شهرستان  -        

انجام امور مربوط به امور مشترکین -        
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   افزایش در آمد        -      

وصول مطالبات معوقه از چاه ها و عادالنه نمودن حق النظاره -        

 

 قوت:  طنقا

اداره باعث جلوگیری از های محدود پرسنل  توجه به توانایی با قبل از ورود اینجانب به شهرستان

به طوریکه ساختمان اداره در یک محل نامناسب با مشکالت  .ظهور ایده های جدید در شهرستان بود

 ساختمان جدید با کیفیت مناسب اجاره شد.  1377سوخت فسیلی و ... بود که در سال  با فراوان

تحلیل مناسبی از وضعیت دشت اسد اباد ارائه شد و از اظهار نظر های غیر فنی و سلیقه ای  -

 خودداری شد.

ار به طوری که برای اولین ب ،در مجموع دیدگاه مقامات نسبت به شهرستان اسداباد تغییر یافت -

 از طرف نماینده مجلس و تنش زدایی از روابط بین ادارات و نماینده  مطروحهدر پاسخگویی به موارد 

حفاری های غیر مجاز در دشت های اسداباد و چهاردولی به حداقل رسیده و کنترل شده و همواره 

  .رنده مطرح شدب ب به عنوانآدر محاکم امور 

  اخذ شد. ری و حفاری غیر مجاز چاه هاحکم قضایی علیه بهره بردا 40 حداقل -

عدم حمایت قضایی از طرف واحد حقوقی وقت استان و عدم پشتیبانی مناسب از پرسنل در  -

 .محاکم
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قرار می گیرد  ره برداران زیاده خواهپرسنل فعال و عادل که در مقابل زیاده خواهی تعدادی از به -

که پشتیبانی مناسبی از ایشان به حتی شکایت قرار می گیرند  تهمت و، موجب هتک حرمت افترا

 عمل نمی آید.

حمایت ستاد از ایشان به دالیل  وجود پرسنل با توانایی کم و غیر فعال در ادارات شهرستان ها و  -

 مختلف باعث بروز تنش های فراوان در شهرستان می گردد.

 

  :در مدت تصدی امور اب شهرستان رزن

  .در شهرستان رزن برای اولین بار در استان همدان اتفاق افتادمجاز  غیراه چحلقه  20انسداد  -

  .شهر دمق از چاه اکتشافیشرب ب آتالش در حل مشکل  -

عدم وجود نیروی فنی در شهرستان رزن همواره از نقاط ضعف شهرستان می باشد. به طوری که  -

  .فنی و تکنیسین در شهرستان وجود نداشتدر مدت تصدی اینجانب هیچ نیروی 

 شود و همچنین شهرستان رزن به لحاظ مساحت جزء شهرستان های بزرگ استان محسوب می -

محل پتانسیل آب های زیر زمینی در فاصله ی زیادی از مرکز شهرستان قرار گرفته  قرار گرفتن

آرپادره و... که در فاصله حدود تخت و  ،ه ی سفید رود( به خصوص روستا های قره بالغ ضاست )حو

 .کیلومتری مرکز شهرستان می باشند 60

انرژی و زمان زیادی از اداره صرف توجه و پیگیری تخلفات حفاری های غیرمجاز از طریق افراد  

ب نداشت آبومی و غیر بومی می گردید که متاسفانه دادستان آشنایی زیادی به قوانین توزیع عادالنه 
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نل را تهدید به بازداشت می نمود ولیکن در نهایت مجبور به همراهی با اداره و و حتی گاهی پرس

 پیگیری تخلفات گردید.

 

  :در مدت تصدی مدیریت امور آب شهرستان همدان و سرپرست دفتر نظارت منابع آب

قانون توزیع عادالنه آب در دستور کار وزارت نیرو  3تعیین تکلیف چاه های تبصره  1384در سال  •

حلقه چاه به عنوان مدعی از قانون وقت و زمان  2000قرار گرفت که با توجه به ثبت نام حدود 

بت زیادی از مسئوالن آب زیرزمینی به این موضوع اختصاص یافت تا سرانجام فقط چند حلقه چاه ث

  .و بقیه ابطال گردید

ت صسال ضمن اینکه فر 26وجود کارشناسان آب زیرزمینی با متوسط سن خدمت بیش از  •

زیرا عدم استخدام نیروهای  ،مناسبی را فراهم می نماید می تواند به عنوان تهدید نیز مطرح گردد

ز مشکالتی در ماموریت های مستمر در سطح استان موجب برو و نیروهای قدیمیجدید در کنار 

انجام کارشناسی ها گردید. بازنشستگی دو نفر از چهار کارشناس موجود باعث طوالنی شدن زمان 

 انجام کارشناسی گردید.

عضو حقوقی کمیسیون صدور پروانه ها از لرستان و کرمانشاه به همدان اعزام می شد که قرار نبود  •

نیز باشد که سرانجام با صدور حکم برای  باعث تاخیر در انجام کمیسیون گاهی تا مدت یک ماه

  .عضو حقوقی مستقر در همدان و مساعدت و کمک به ایشان این مورد حل شد

 لی در رشته زمین شناسی برای فعالیت های دفتر نظارت و بهره بردارییغالبا داشتن مدرك تحص •

خصوص در زمینه ی  در صورتی که با توجه به اینکه علم زمین شناسی به .کافی قلمداد می شود
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ن اتآب های زیر زمینی تجربی می باشد الزم است افراد چند سال در واحد های مطالعات و شهرس

 نمایند.  فعالیت

ب شهرستان ها مراجعه ی متقاضیان به مرکز استان و مستقیما آبه دلیل ضعیف بودن سازمان امور  •

 ایشان می گردد.به دفتر نظارت مشکالت خدمتی خستگی و... برای 

اختیار و واگذاری قسمتی از مسئولیت ها به شهرستان ها  مبنی بر تفویضاستراتژی سازمانی  •

 فنی وباشد و در غیر این صورت باعث بروز مشکالت  کارآمد می داشتن افراد متخصص ومستلزم 

 مالی خواهد شد.

 

  :در مدت تصدی سرپرست دفتر بهبود مدیریت و نیروی انسانی

. 1386آمار ها : اخذ رتبه ی خیلی خوب در جشنواره شهید رجایی در سال  •  

  .در سطح شرکت EFQMآغاز اجرایی اخذ گواهی  •

  .سازی آمارها بهینه •

 .مدیریت و برگزاری اولین مرحله ی آزمون استخدامی پس از چندین سال •

 برگزاری جلسات مربوط به آزمون مصاحبه و ... . •
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  :تصدی مدیریت کارشناسی اجرای طرح های منابع آبدر مدت 

ارزیابی عمومی به شرح زیر  ،با توجه به فعالیت اینجانب در پروژه طرح آبرسانی همدان از سد تالوار

   :ارائه می گردد

)فاینانس داخلی( که جزء اولین قراردادهای منعقده  56همکاری در انعقاد قرارداد بر اساس ماده  •

 نوع در کشور محسوب می شود.از این 

 .تجربه همکاری با پیمانکاران خاص )قرارگاه خاتم االنبیاء( •

میلیارد ریال به عنوان بزرگترین پروژه در تاریخ  5000تجربه انجام پروژه ای با مبلغ موافقتنامه  •

 .استان همدان

 پیمانکاران با سوابق و کنندگان وتامین  قرارداد وهمکاری با مشاوران و همکاری در ارزیابی و •

  .زمینه رشته های متفاوت

 .تجربه اجرای پروژه های خطی در اشل بین حوضه ای •

برق  -)منابع طبیعی استان همدان انجام هماهنگی وهمکاری سازمانها وارگانهای سایر استانها و •

 .توزیع برق و...( –منطقه ای 

 .را در یک پروژهتجربه وآشنایی با رشته های مختلف اج •

 .هکتار به صورت خطی 50تجربه انجام تملک در ابعاد بیش از  •

  .تجربه حل مشکالت اجتماعی در منطقه •
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 . اوراق مشارکت و... و روشهای مختلف تامین مالی شامل تهاتر تجربه استفاده از •

 .تجربه استفاده از مشاوران خارجی در تصفیه خانه •

 .فرآیند های تصفیه خانهتجربه بررسی  •

 .کوهستان تجربه انجام لوله گذاری در محل عوارض و •

 

 :در مدت تصدی پست معاونت طرح و توسعه

 .به نمایندگی از هیئت دولت آبگیری و خاتمه عملیات و افتتاح سد شنجور با حضور وزیر ورزش •

 .آبگیری و افتتاح سد سرابی با حضور رییس مجلس و وزیر نیرو •

 .کلنگ زنی آغاز پروژه طرح انتقال پساب به نیروگاه شهید مفتح •

بهره برداری از نیروگاه شهید مفتح با  افتتاح وآغاز بهره برداری از طرح انتقال پساب به نیروگاه و •

 .مگاوات( 950مگاوات در ساعت به 120)افزایش تولید از درصد ظرفیت  90بیش از 

بهره برداری از سد شنجور و استقرار اداره منابع آب شهرستان رزن احداث و افتتاح ساختمان  •

 .در ساختمان احداث شده

احداث و افتتاح ساختمان بهره برداری از سد سرابی و استقرار اداره منابع آب شهرستان تویسرکان  •

 .در ساختمان احداث شده

  .کبودراهنگاحداث و افتتاح ساختمان اداره منابع آب شهرستان  •
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احداث و افتتاح ساختمان بهره برداری از سد کالن و استقرار اداره منابع آب شهرستان مالیر  -

 .در ساختمان احداث شده

  .خرید و تعمیر واستقرار ساختمان اداره منابع آب شهرستان اسدآباد -
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 پساب استفاده از واهمیت  موضوع تجربه خاص:                        

 :مقدمه

ر اـهکتن میلیو 8/5ود حدری بیاف آصران یرامصرفی آب کل از صد در 93ود حاضر حدل حادر 

د. ـیباشـصد مدر 1/2و 5/8صنعت به ترتیب ب و هم بخش شرـسه و دـی شـعزرای ـضاز ارا

ل سمی )ساری ررین سرشماـخس آاـسابرر شوـطح کـسی در دـانگی تولیـخب الـسیل فاضـپتان

ن میلیو 4400و  727، 3670دل کل به ترتیب معاو ستایی ی، روبه تفکیک شهر 1385)

 میباشد. ل اـسدر ب ـرمکعـمت

ی هرـمع شاجودر برگشتی ب حجم پسال معموی یورسناس سااهند که بر دمین نشات محاسبا

ع مجموو در متر مکعب ن میلیو 823و  4369دل معا، به ترتیب 1400ل اـسر در شوـتایی کـسو رو

در برگشتی ب حجم پساب مطلوی یورناـسس اـسابر ل و سادر متر مکعب ن میلیو 5191دلمعا

دل اـمعع وـمجمو در  1113و  4709دل ستایی به ترتیب معارومع اجوو شهرها ف در هدل سا

 د. هد بوامتر مکعب خون میلیو 5822

 1380ل اـسدن در اـمعو نایع ـصز نیارد موب آکل ر، کشوآب جامع ح طری هاارشگزس ساابر

مترمکعب ن میلیو 500ع مجمودر صنعت ع که به تناسب نوده مترمکعب بون میلیو 1079دل اـمع

ه تبدیل شدی تولیدب به پساآن مترمکعب ن میلیو 579ود دـحف و یند تولید مصرافرآن را در 

مترمکعب ن میلیو 2110نعت ـصز اـینرد وـمآب  1400ل اـسدر ه ـد کـهدمین سیها نشاربر. ستا

  .دهد بوامترمکعب خون میلیو 1088دل معای تولیدب پساان میزو 
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ود حدل ساورزی در بخش کشاه در تامین شدآب ل ـکه، از مدآبه عمل ی سیهاربرس ساابر 

ی میباشد. ـمینزیرزابقی ـمو صد سطحی در 45که ه، تولید شدزهآب مترمکعب رد میلیا 26/8

ن، ندمارایش افزابه ط مربوی تحقق توصیههارت صودر  1400ل ساار در ین مقدد اشوپیشبینی می

 مترمکعب برسد.رد اـمیلی 26/2م ـقره ـب

 

تولید و صنعت ، عیب، زرامقاصد شرای بررف آب صلی مصان استایی کانوی و رومع شهراجو

ین اشد ربه رو د نب و روتولید فاضالآن به تبع رف آب و یش مصاازـفانسانی میباشند. ب افاضال

ی جلوگیرای بر، مینمایدب اـیجد، اوـع موجـضدر وصولی اغیرده ستفااهمچنین توجه به ، و تولید

از مختلف رف مصاز نیارد مواز آب همچنین تامین بخشی و یستی زمحیط ت مشکالش گستراز 

ن هریک لیکد. شوی یزربرگشتی برنامهی هاو آبها بپساد از مجدده ستفاو اچرخانی ز اـق بـطری

ات ثر، اندانها میتود آمجدد بررکاو شته داخاصی ت صاـمشخو ت ـذکر کیفیـلا قفوی هاوهگراز 

 شته باشد. ل دانبادبه را یست محیطی مختلفی و زشتی ابهد

وت ین تفاده و ابووت کیفی متفای یژگیهاونظر ورزی از کشاو صنعتی ی، هرـشی اـهبالـفاض

ین د. امیشو هنیز مشاهدر ه مذکوـهگانـمنابع ساز لف مختی هاوهخل گردر داکمتر س مقیادر 

و صرفی ـمآب کیفیت ، ییاغذدات عا، فرهنگیی یژگیهاوبه ط مربو، خانگیی هابفاضالوت در تفا

 یند تصفیه میباشد. افرو یی اهوآب و  یطاهمچنین شر

ی گانیسمهاوارمیکری و ذـر مغـعناص، االـب CODو  BODسانی ـنی اهابصلی فاضالامشخصه 

نعتی ـصی اـهبالـفاضذ نفوم عدرت صودر ها بین فاضالانگلی( میباشد. و ا)باکتریایی ریزا بیما
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در ین منابع انی نیست. انگری ین نظر جاا از امیباشند. لذزا حد خطردر سنگین ات زـد فلـفاق

 د. هند بواخوردار برخو کیفیت اناـقل نوساحداز ست تصفیهخانه ی درهبررت راصو

سامانه ع نوری، بیاآسامانه ن ندماع و رانو، مصرفیآب بسته به کیفیت ورزی واکشای هادر زهآب

قلیمی ایط اهمچنین شرك و خای یژگیهاع و ونوورزی، کشای هادهنهاف مصران میز، هکشیز

ی اصر مغذعند جو، وباال ECدن بوورزی دارا کشای اـهزهآبلی ـصاصه ـد. مشخـیباشـمنطقه م

N)  و(P  کمتر ی جههاو در درا ـشهـفتکم و آسموی بقایار همچنین حضوو غلظتی قابل توجه در

ورزی کشادر ین منبع د از امجدده ستفازا در ایت ودبی میباشد. مهمترین عامل محدومل میکراعو

از  فتکشهام و آسموی بقایای، یست محیطی عناصر مغذی زجنبههاده و از بوح الـمی اباالان میز

به ط سه گانه مربوی هاوهخل گردر دا یـکیفوت ند. بیشترین تفارداربرخوی همیت بیشترا

 صنعتی میباشد. ی هابفاضال

اد مو، ییاصنایع غذب صه فاضالـسیعی میباشند. مشخوکیفی ات منه تغییروه دارای داین گرا

صه ـمشخد و اـیزسنگین ات فلزه یژوبه ی، فلزت ترکیبای صنایع فلز، باالی عناصر مغذو لی آ

ع و لی قابل توجه میباشد. با توجه به تنوو آشیمیایی ت ترکیبادن بو، دارا ییداروصنایع ب الـفاض

زا در یت ودکیفی محدی مهمترین شاخصها، از صنعتیی هابکیفی پساات سیع تغییرومنه دا

مناسب نا pH، لیاد آمو، سنگینات فلز، سمیو شیمیایی ت ترکیبار به حضوان میتود، مجدرف مصا

 د. نموره شاانگ و رما و د
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ت ـهمیاز اشیمیایی ت همچنین ترکیباو سنگین ات ین منابع توجه به غلظت فلزده از استفادر ا

ست ـیو زی ـکیفت اـبه مالحظز ین منابع نیاده از استفااکلی ر میباشد. بهطوردار برخوی بیشتر

 دارد.خانگی ی هابپسا همچنینورزی و کشای هاآب زها ـسه بـمقایی در دیدترـی شـمحیط

 ست. اشته ز رواج دایر بان از دمختلف جهای هارکشوه در تصفیه شدی هابفاضالد بررکا

ده ستفارد ایستمحیطی موزبط اعایت ضوربا ه تصفیه شدی اـهبالـشرفته فاضـپیی هارشوـکدر 

ی از جلوگیرو یست زیط ـمحاز حفاظت ن، نساانین بر حفظ سالمتی این قور امیگیرند. محوار قر

د. رـیگیـمار رـقی نگرزاـبرد وـمانی مشخصی می زهاده و در دورهبوار ستوك و آب اگی خادلوآ

م خای هابفاضاله از تصفیه شدی هاببر فاضالوه عال، توسعهل حای در هارکشودر ه ـالیکـحدر

ی و تژاستراها فاقد رین کشود. امیشوده تفاـسورزی اشاـکت صوالـد محـتولیای رـز بـنی

ی اـهو آبا ـهبساـپده از ستفاامینه در زلعمل مشخص راستودهمچنین و مناسب ی یزربرنامه

یست ، زشتیابهدی با پیامدهاارد غلب مودر این منابع ده از افاستالیل دبه همین ده برگشتی بو

 میباشد. اه همرك اـخآب و ابع ـگی مندوـلو آمحیطی 

ل اـحده و در جه بواموه تجدیدشوندآب میانه با کاهش منابع ورخای هارکشواز یکی ان به عنوان یرا

سیعی با ومناطق ، هانستااکز امررگ و بزی شی شهرهااحوه در یژوبه ر، طح کشوـسدر ر ـحاض

ای برده و صولی بواغیر ده ستفااین اقع ار موـبیشتدر میشوند. ری بیاآبرگشتی ی هاو آبها بپسا

در گی دوـلآع ـتجم، یستزگی محیط دلوآموجب و فته ر ربه کات صیفیجات و کشت سبزیجا

 ست. ه اشدی تولیدت به محصوالل آن نتقاك و اخا
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در برگشتی ی اـهو آبا ـهبساـپده از تفاـساه ـبز نین نیاهمچل و ستقباان ابا توجه به میز

د دـمجده تفاـسف ادـبا هر سطح کشوب در فاضالی حاضر بیشتر تصفیهخانههال حاورزی، در کشا

و پاالیش ، مرن استا متولیاراین در اند. دمیگرا جرو احی اطرورزی، کشادر ل ـحاصب ساـپاز 

منابعی ان به عنورا برگشتی ی هاآبین ـمچنـهو  نعتیـصی و هرـشی اـهبپساد از مجدده ستفاا

 ند. ا ار دادهتوجه قررد ها مودین کمبواز ابخشی ان جبرای جدید بر

هد که با توجه دمین برگشتی نشای هاو آبها بپساده از ستفااانی ـجهت اـتجربیی دـعبنـجم

با گذشت ده و بوح مطرآب مند ـشارزع ـیک منبان ین منابع به عنوده از استفاد آب، ابه کمبو

 هد شد. ابیشتر نیز خوآن همیت ن اماز

عایت ام در رلزو ابط مناسب اضوو ها اردستانداین وین منابع تدار از اپایدو صحیح ده ستفااجهت 

ی منددسوات ثراند متضمن اصل میتودو این اتوجه به ده و بووری ضرط بط مربواضوو ها اردستاندا

 .ددیست گرزگی محیط دلوآکاهش و آب کیفی منابع و حفاظت کمی ن همچو

 

، شتیـبرگی اـهو آبنعتی ـصی، هرـشی هابستا با توجه به حجم قابل توجه پساراین در ا

مناسب ری هکاان رابه عنو، یست محیطیزمسایل ی نظرگیردر ا ـابع بـن منـید از ادـمجده تفاـسا

ان یزرمد نظر برنامهآب ع منابوری  هبهرو توسعه ی برنامههاد آب در کمبواز بخشی ان جهت جبر

 میباشد. ر کشون کال

بط این ضوودـت، شتیـبرگی اـهو آبها بپساد از مجدده ستفار در اجباابطه با علم به راین در ا

ابع ـگی مندوـل)آست ـیزبر محیط ء سوات ثری از این منابع جهت پیشگیررف ایست محیطی مصاز
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بط این ضووصلی تدف این نشریه با هدو ا دهبووری ضرط شتی مربوابهدات اطرـمخك( و اـخآب و 

 ست.ه اه شدـبرگشتی تهیی هاو آبها بپساده از ستفاایست محیطی ز

 

ی یتهاودتعیین محدو مختلف رف مصادر برگشتی ی هاو آبها بپساد بررسنجی کانمکاا

د. میشوب ین منابع محسوداری از ابرهبهری یزربرنامهدر ت ـهمیابا د بعااز ایکی ط، کیفی مربو

برگشتی ی هاآبو هابکیفیت پساو کمیت از قبلی ی بخشهادر ین بخش با شناختی که در ا

ه دـیدگرن اـر بیـنظرد مورف مصادر ین منابع امختلف رف قابلیت مصار ختصاابه ه، حاصل شد

ه و ئه شداراها بپساو برگشتی ی های آببخشهااز هر یک ای برط مربوی اـیتهوددـمحو 

ئه اراسطح حوضهها در صلی رف امصادر ابع ـن منـیاز اا ـهداریرـبهرـت بهـلویه اویددگرش تال

 دد.گر
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 رسطح کشودر کیفی(  -)کمی ی شهری هابضعیت پساوسی ربر

 :دضع موجوی در وشهری هابکمیت پسا

جهانی س مقیاب در فاضالآب و ضعیت وبا ر کشوب فع فاضالآب و دضعیت تامین ومقایسه از 

ه با میانگین جهانی مشاهددی یازفاصله ب فاضالت ه تسهیالـمیندر زه ـکدد رـمشخص میگ

 د. میشو

آب و بخش زی ت ظرفیتساـجهدهای در سترـگت ماادـقار ـخیی اهالخوشبختانه طی سا

هم اتی فری آفعالیتهاای بررا مینه ه و زسیدم رنجاابخش به  یندی اتوسعه نهاب و فاضال

 ست.ا دهکر

تحت پوشش ر کشوی جمعیت شهراز  97%ود حد 1380ل ساب، در جامات مطالعاس ساابر

متر  63/6ر نه کشواسرف میانگین مصری، ل جمعیت شهرـکب حتسااما با ا ،دهلولهکشی بوآب 

آب در نه اسرل ستحصاا الذده و بو 32%رسطح کشوه در نیامدب به حساان آب میزو مکعب 

ان زـمی .یدآست میدبه در روز لیتر  256دل معال و سادر متر مکعب  93/6بر ابرر سطح کشو

ود حدر در سطح کشودر ستایی رومع اشت جوادبهب و شررف مصاای بره ت شدـشدابرآب 

شت به ابهدب و شرآب نه اسرف مصرو د ـیباشـم 1380ل اـسدر ب ـر مکعـمتن وـمیلی 954

ه ـد کـیباشـم 21%ود دـحه دـنیامب ساـبه حان آب میزل و سادر متر مکعب  34/9ان میز

مع اجودر شت ابهدب و شرآب نه اسرل ستحصاان امیزه نیامدب به حساب آب حتسااا ـب

قم رین امیباشد. در روز لیتر  121دل معال و اـسدر ب ـر مکعـمت 44/2ود حددر ستایی رو
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ه ـت کـسده ابودر روز لیتر  105دل معا 73ل سار در کشوآب جامع ح طرت مطالعاس ساابر 

 ست. اشته دایش افزا 15%ود حددوره در ین اطی 

رف مصاع وـمجماز د ـصدر 81ط ـمتوسر وـخانگی بهطرف مصات ین مطالعاانتایج س ساابر

 10%و ست ن انوسادر صد در 94تا  65مختلف بین ی حوضههادر هد که دتشکیل میرا 

 ست.اصنعتی رف متعلق به مصا 5%اداری و عمومی ت نشعاباابه ط مربورف مصا

ت. ـسه امناطق مختلف محاسبه شدای بره آن هنددمل تشکیل اعوس ساابر ب ضریب پسا

 83ود حدی در مع شهراجوب در میانگین ضریب پساد، وـیشـمه شاهدـه مـکر وـطناـهم

ب در ریب پساـضار کمی مقدو صد میباشد در 74ود حددر ستایی رومع اجوای برو صد در

د. ـیباشـمع ماین جودر اسهم تبخیر ن بیشتر شد ب وستایی به علت حجم کم پسارومع اجو

 704و  3360ستایی به ترتیب ی و رومع شهراجودر برگشتی ب ساـل پـکس اـسان ـیار ـب

آورد بر1385ل سادر ب ـمترمکعن وـمیلی 727و  3670/4و  1380ل سادر متر مکعب ن میلیو

 .ست ه اشد
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 مختلفرف مصادر شتی برگی هاو آبها بپساده از ستفااسی قابلیت ربر

 :ورزیکشاده در ستفااسی قابلیت ربر

ها بصلی پسارف امصااز یکی ان به عنوز، نیارد مود یازبا توجه به حجم ورزی کشارف مصا

، منابع برگشتیو ها ببین منابع مختلف پساد. از وـمیشب برگشتی محسوی هاو آب

ای صفیه برـحل تاطی مراز کیفیت مناسبتر بعد د و یازخانگی به خاطر حجم ی هابفاضال

 میباشد. ردار برخو یلویت بیشترورزی از اوکشارف مصا

جمله از شتی ابهداص وـه خـعی توجه برف زرامصاای خانگی بری هابپساده از ستفادر ا

ده و از وـبردار وـاالیی برخـت بـهمیدی از انماتوی نگلهااتخم م و کلیفرل فکام، کلیفر

 میشوند.ب کشت محسوی لگوب انتخازا در ایتوددـل محـماعو

 

ت ترکیبادن بوع و دارا کیفیت متنوو کندگی اپر، لیل حجم کمدصنعتی به ی هابپسا

خر آلویت ورزی در اوکشارف مصاای بر، شیمیاییت اـترکیبو نگین ـسات جمله فلزاز مختلف 

ی یژگیهااز ویی اذـنایع غـه صـبط وـمربی اـهبساـپ، نعتیـصی اـهبساـبین پاز میباشند. 

 میباشند. ردار برخوورزی کشارف مصاای بری کیفی مناسبتر

، سنگینات ی توجه به غلظت فلزـعرف زراصاـمای رـا بـهبین پساده از استفارت اصودر 

ت ـعایره ـبز اـنیده و وـبوری معدنی ضرو لی آشیمیایی ت ترکیبا ،(EC)لکتریکی ایت اهد

 میباشد.ی یست محیطی شدیدترت زاـمالحظ

آب با توجه به کیفیت ده و بورا دارا برگشتی  یهاآببیشترین حجم ورزی کشای هاآب زه

تی وکیفیت متفاو کمیت از قلیمی ایط اشرو کشت ی وـلگ، اهـشناسی منطقكخا، مصرفی
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عی رف زراصاـمای رـبب وـکیفیت خد و یازین منابع با توجه به حجم امیباشند. ردار برخو

 میباشد. (EC)لکتریکی ایت اهدان نها میزآکیفی زای یتودمهمترین عامل محدده و مناسب بو

 

 :مینیزیری زهاآبتغذیه ای برده ستفااسی قابلیت ربر

ی هاو آبها بپساداری از برهبهردر همیت خاصی از اعی زراغیر ل فصوه در یژوبه ، تغذیه مصنوعی

به آب، تغذیه مصنوعی توجه به کیفیت ای ین منابع برده از استفادر امیباشد. ردار برگشتی برخو

 ست. ردار اتخاصی برخوـهمیم از اموـسات و رـه نیتـجملل از وـمحلت ترکیباه یژو

اد میباشند. موآن تهدید کیفی ان و بخوآبه ذ به نفودر قادر آب سطه حاللیت وابه ت ین ترکیباا

 نمیباشند. ان بخوآبه ذ به نفودر قاه و فیلتر شدك خای الیههال در وـغیرمحل

گرفتگی د یجاو اا تهنشینی ـه بـت کـسی ارـیگدمهم ی شاخصهااز قابل تهنشین و معلق ذرات 

ی هاو آبها بصلی پساابین منابع از  دد.میگرروش ین ایی رااعث کاهش کابك خاج فرو خلل در 

ل فصوه در ژـیوه ـصنوعی بـه مـتغذیای رـانگی بـخه تصفیه شدی هابفاضالده از ستفاابرگشتی 

ت مالحظال از لی محلواد آموی و توجه به غلظت عناصر مغذ، مینهزین ده و در ابوور عی مقدزراغیر 

 رود.میر شمامهم به ی یتهاودمحدو 

م و سمود جو، ولکتریکی باالایت اهدزا، یتودمهمترین عامل محدورزی کشای هاآب زهمینه در ز

ای ین منابع برده از استفاالیل دمیباشد. به همین ی عناصر مغذی دـه بعـجو در درا ـعلفکشه

یطی یست محت زمالحظاده، تفاـسام در ازـلرت اوـصده و در وـت نبـلویدر اوصنوعی ـه مـتغذی

 میباشد.وری ضرم سموو لکتریکی ایت اهدی، نظر عناصر مغذان از بخوآپایش کیفی و شدید 
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، در معدنیو لی آشیمیایی ت ترکیبا، سنگینات فلزدن بودارا صنعتی با توجه به ی هابفاضال

ك خاات در جمله تجمع فلزاز یستمحیطی ارض زصنوعی باعث عوـه مـتغذیده در ستفارت اصو

 د. هند بواخون ابخوآگی دلوو آ

و لی آشیمیایی اد موی، فلزی هاهالیندآصنایع فاقد ب الـفاضده از تفاـساا ـه تنهـمینزن ـیدر ا

 ست.اپذیر نمکال و...امعدنی محلو

 

 :سبزی فضاری بیاده در آستفااسی قابلیت ربر

ی اـیتهوددـد. محـبرگشتی میباشی هاو آبها بپساد مجدرف مصااز سبز یکی ی فضاری بیاآ

ب از پسال نتقااهزینه و سطح شهر در سبز ی کندگی فضااپر، دتاـابع عمـن منـیده از افاتـسا

جه ایت موودبا محدرا ین منابع ده از استفادی ایازین مناطق میباشد که تا حد اتصفیهخانهها به 

 زد. میسا

ی فضاری بیاای آبره تصفیه شدی هابفاضالده از ستفازا در ایتودنظر کیفی عامل مهم محداز 

م و کلیفرل فکام، نظر کلیفراز به کیفیت باالیی ز میباشد که نیاآن شتی ابهدارد ستاند، ابزـس

 د دارد. نگل نماتواتخم 

نگتر رشهر کمون بیری هاریجنگلکاو سبز ی فضاری بیادی در آیازد ـا حـسایل تـن مـیا

دی یازفاصله نسبتا و  دههر متمرکز بوـشرج از اـخدر ی ـعزرای ـضاراه ـینکامیباشد. با توجه به 

ن اـمکای ـلده ووـه بـجاسبز با مشکل موی فضاای برورزی کشای هاده از زهآبستفادارد، ابا شهر 

 د دارد. جووکمربند سبز حاشیه شهرها اث حدری و اجنگلکادر ین منابع ده از استفاا
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ری بیاده در آستفان امکا، اکندگی صنایعاپردن و وـبای هـه نقطـه بـصنعتی با توجی هابپسا

صنعتی ی مجتمعهاو خانه رکاد سبز خوی فضاده در ستفاالی قابلیت وشته اندی را سبز شهری فضا

 میباشد. را دارا 

م اـجنل احادر مختلف ی شهرهادر صنایع ری از بسیای در میزآموفقیت ر ین عمل به طوا

ات غلظت فلز، لکتریکیایت اهدان میزه یژوبه ب مینه توجه به کیفیت پسازن ـیدر اد. ـیباشـم

ردار همیت باالیی برخوك از ابه بافت خااری ذـلیل تاثیرگدلی سخت تجزیهپذیر به اد آموو سنگین 

 میباشد.

 

 :مقاصد تفریحیده در ستفااسی قابلیت ربر

ی اـاخصهـرین شـمتـمه، تفرجیرف ماهیت مصاو رگشتی بی هاو آبها ببا توجه به کیفیت پسا

، )طعمی آب ضعیت ظاهرل و ومحلون کسیژو اجلبک ان میز، میکربیی اـاخصهـشزا، یتوددـمح

 نگ( میباشد. و ربو 

ه شدد تفرجی پیشنهاآب کیفیت ای یگر بری دهارکشول در معمور میکربی که به طوی شاخصها

چند در وکی میباشد که ـکانترو ایاکلی ـشرش، ادفوعیـمم رـیفـکل، کلم کلیفری مترهاراپا، ستا

 ند. اگرفتهار توجه قررد کوکی بیشتر موانترو اشریشیا اخر یعنی رد آمودو خیر ل اسا

و عی ی زراهاآب ده از زهستفان امکارف این مصادر اکیفی ی اـیتهوددـمحه ـه بـبا توج

ی هابیت فاضالودرین محدـمتـد. مهـیباشـنمور دـصنعتی مقی و شهره تصفیه شدی هابفاضال

م رـیفـکلل فکام و کلیفروژن(، نیترو )فسفر ی عناصر مغذی غلظت باالی شهره تصفیه شد

گ ـنرتن ـشداهمچنین و بی ی آپهنهها دهیست توز یشافزو اشد جلبکها رباعث  هـد کـیباشـم
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د جور ومذکوی یتهاودبر محدوه عالورزی کشای اـهدر زهآبد. ـیباشـه مـثانویو ه ـلیی اووـبو 

 میباشد.ح یگر مطرزای دیتودعامل محدان فتکشها نیز به عنوم و آسموی بقایا

 

 :بشررف مصاده در ستفااسی قابلیت ربر

ر کشودر یر زالیل دبنا به ب شررف مصاای برگشتی بری هاو آبها بپساده از ستفااقابلیت 

 :سته اخته نشدداپرآن ه ـنیز بت ین مطالعاده و در امنتفی بو

حل تصفیه تکمیلی میباشد که با توجه ابه مرز نیاب شررف مصاارد ستاندل احصوای بر -لفا

 دد.توصیه نمیگرط به هزینه مربو

ب شرف مصرای بررا ین منابع ده از استفاانیست که ی دحر در سطح کشود آب در کمبو -ب

 توجیه کند.

به ن سیدرت رصودر حتی را ین منابع ده از استفاط، اجتماعی فرهنگی مربوامسایل  -ج

 زد.نظر منتفی میسارد کیفی موی هااردستاندا

 

 :صنعتیرف مصاده در ستفااسی قابلیت ربر

، صنعتیرف مصاآب در مینه کیفیت و در زنیردی وزارت پیشنهای هااردستاندابا توجه به 

ی هاوهگرورزی در کشای هاو زهآبصنعتی ی و شهری اـهبپساد از مجدده ستفان امکاا

 میباشد. د مختلف صنعتی موجو
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ا سایر مقایسه بدر با کیفیت بهتر آب به ز طه نیاـسوابه ، لفاصنعتی ی هاوهمینه گرزین در ا

، ختیـسه یژوکیفی به ی یتهاودبرگشتی با محدی هاو آبها بپساده از ستفادر اصنایع 

ده از ستفااین عامل اکه  جهه میباشندامعلق مواد موو  (TDS)ل محلوات غلظت کل جامد

جه ایت موودبا محدوه ین گرورزی را در اکشای اـهو زهآبنعتی ـصی، هرـشی هابپسا

 زد. میسا

یت ودقل محدادـبا حده ستفان امکاو اکاهش یافته ر مذکوی یتهاودمحد هاوهسایر گردر 

 میباشد. د موجو

ین در ایگر دعامل مهم ورزی، کشای های و زهآبشهری هابپساو با توجه به فاصله صنایع 

صنعت را در ین منابع ده از استفاابه صنایع میباشد که ب پسال نتقااهزینه د و یازمینه فاصله ز

 د.ـیکنـجه مایت موودمحدبا 

ین مساله و... اشیمی وجمله صنایع پتر، از باالف آب صنایعی با مصرد در وـیشـیه مـتوص

ن مکااصنعت در ها بپساد از دـمجده تفاـساه ـمیندر زمهم ی برنامههااز یکی دد. گرظ لحا

 صنایع میباشد. د خوب پساد از مجدده ستفاو اچرخانی ز با

ای مختلف بری بخشهاب پساده از ستفاای ارـبی زـیرهـبرنامرت وـند به صامر میتواین ا

 د.میگیرار توجه قررد ما کمتر مور کشودر همدیگر باشد که 

 

 :یستزمحیط ت و شیالرف مصاده در ستفااسی قابلیت ربر

ای برده ستفارد اموب پسا (WHO)شت جهانی ابهدن مازلعمل ساراستوس دساابر 

در مدفوعی م کلیفراد تعدده و ها بودنگل نماتوام ـتخری از اـماهی باید عورش پری ستخرهاا
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ه ـجملاز ا ـهداتوـنماز ضی ـد. بعـر نباشـیلیتـمیل 100هر د در عد 1000از نها بیش آ

ای ین منابع برده از استفادر انگلهایی هستند که اجمله از ما زوشیستو، کیسرکلونو

وری پریبزی در آشهری هابپساز ده استفادر ا یت میباشند.ودمحدوری دارای پریبزآ

 میباشد. د نگل نماتواتخم م و کلیفرل فکام، کلیفرزا، یتودمهمترین عامل محد

ور ین بخش مقددر این منابع ده از استفان امکااشتی ابهدی هااردستانداتامین رت صودر 

 می باشد. تصوالـق محـقیدایش ـه پـبز لی نیاده وبو

 

 

 :برگشتیی هاو آبها بپساداری از برهبهرو توجه ورت ضر

در ست. اشته ز رواج دایر بان از دمختلف جهای هارکشوه در تصفیه شدم و خای هابفاضالد بررکا

ای برط مربوی هااردستانداعایت ربا ه تصفیه شدی هابپیشرفته فقط فاضالی هارغلب کشوا

 د. میگیرار قرده ستفارد امختلف موی هادبررکا

ف ـمختلرف صاـمای هم برم خای هابفاضالان یراجمله ، از توسعهل حای در هاروشـغالب کدر ما ا

یست و زشتی ابهدار ناگوی هاادخدوز ررـث بـباعه و یدـسف رصرـه مـبورزی شاـه کـجملاز 

 ست.ه ایددمحیطی گر

 

ه ـبده و وـه بـجاموه وندـتجدیدشآب میانه با کاهش منابع ورخای هارکشواز یکی ان به عنوان یرا

بهینه ده ستفاابر ان یراسالمی ری الت جمهودوجتماعی دی اقتصای ااـتهـسیاساز ی ـیکان وـعن

ده ستفاو امینی زیری زهاآبه ـتغذید آب، مجدده ستفاو اچرخانی زباه یژوبه ؛ منابع تجدیدپذیراز 



41 

 

ه دـسایر فعالیتها تاکید شورزی و کشارموه در اصنعتی تصفیه شدو نسانی ی اهابفاضالد از مجد

 ت. ـسا

صل مدیریت ابا توجه به آب و النه دیع عازتون قانو (1)ده ماد ستناابه و نیروزارت ستا راین در ا

از مناسب داری برهبهره نحوو تخصیص ره بای درصمیم گیرـلیت توسوـمآب چه منابع ریکپا

ورزی، کشارف مصااز شتی ـبرگی اـهآبین ـمچنـهو نعتی ـصی و هرـشه دـپاالیش شی هابپسا

م نظاب چورچادر تا ده موظف نموای را منطقهی آب مانهازکلیه ساآب، منابع جدید ان نوبه ع

ین داری از ابرهمناسب بهری ین برنامههاوتدو یربط نسبت به تهیه رات ذسایر مقرآب و تخصیص 

ورزی، کشا، صنعتیرگ بزی حدهادر وایافتی زبای هاد از آبمجدده ستفاای ابرام و قدآب امنابع 

زم را در الات دـتمهیه عمدن کنندگافسایر مصرو ستایی ی و روشهرب فاضالب و ی آشرکتها

 نظر بگیرند.

 

 

 :برگشتیی هاب و آبپساده از ستفااجی رخاو خلی ت داسی تجربیاربر

 :خلیدابق اسو

ده ستفارد اموورزی کشارا در ها بفاضالو برگشتی ی هام، آبنامعلوی دور و گذشتههان از نساا

حومه شهر ب در فاضالی، هم هجرن دقردر هد که دمین نشاد وـموجت طالعااست. ار داده اقر

 ت. ـساه ـگرفتار رـقده تفاـسرد اموورزی کشاای برن صفهاا
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در تیکه رصو، در شتهد دابررضی کادن اراحاصلخیزکر هنگیزاعمدتا با ب فاضالده از ستفاادیم ـقدر 

ل لجن فعاروش به ی لین تصفیهخانه شهرد. اومیشوب صلی محسوه انگیزد آب احاضر کمبول حا

 اخته شد. ـنیه سااحبقرـمنطقه صدر  1340لسادر روز در مترمکعب  480با ظرفیت و 

ن صفهااشهر د فوالدر تثبیت  برکهروش به  1352ل سار در کشوی شهرب مین تصفیهخانه فاضالدو

ب تصفیهفاضالآوری و سامانه جمعر دارای کشورگ بزی غلب شهرهان اوـکنام ـد. هـیدگراث حدا

 میباشند.ای آن جرایا و مرحله مطالعه در یا ده و بو

سیعی وها مناطق نستااکز امررگ و بزی شی شهرهااحوه در یژوبه ر، سطح کشودر حاضر ل حادر 

ده ستفااین اقع ابیشتر مودر میشوند. ری بیای آشهری هابناو رواشتی ـبرگی اـه، آباـهبساـبا پ

گی محیط دلوآموجب و ه ـفتر راـهکـبت اـیفیجـصت و کشت سبزیجاای برده و صولی بواغیر

ان ست. با توجه به میزه اشدی تولیدت به محصوالل آن نتقاك و اخادر گی دلوآتجمع ، یستز

حاضر ل حاورزی، در کشادر برگشتی ی هاو آبها بپساده از فاستابه ز ین نیاـهمچنل و ستقباا

در حاصل ب پساد از مجدده ستفاف ادـا هـبر شوـطح کـسب در الـفاضی اـبیشتر تصفیهخانهه

 ند. دمیگرا جرو احی اطرورزی، کشا

هه دو دیکی ط در مربوات ثراه ـمینت در زاـتحقیقر، شوـکب در الـفاضده از ستفااقدمت د جووبا 

ین د ابرریستمحیطی کاات زثراصلی به اتوجه ت ین مطالعااز ابخشی در ست. ا هشدز غاآخیر ا

سی ربررد مول کیفیت محصوو کمیت در ها آبین ایگر تاثیر ی دسیهاربره و در شد فمنابع معطو

ی و شهری هابفاضالر کشوی شهرهاری از سیاـبدر ز ـر نیـحاضل حادر ست. اگرفته ار قر

ده تفاـسات ـسدایین ـپورزی شاـکی مینها، در زمیشوندرج شهرها خااز که سطحی ی هابناروا
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سطح در برگشتی ی هاو آبها بپسااز ها دستفااتحقیقاتی و علمی رب تجاای از خالصهد. میشو

تاثیر منفی داده و یش افزن را این گیاهاد اعملکرب پساده از ستفااکه ده کران وـحتا عنارـصر کشو

 ارد. ندی آن پذیرذونفك و خای یژگیهاوبر 

ده و هویج قابل توصیه نبوو کاهو ن گیاهانی چوای برب با پساری بیاآشتی ار بهدـه نظـنقطاز تنها 

 د. وـتوصیه میشر خیاو گوجه فرنگی ای بر

باید هماهنگی ت صیفیجاری بیاای آبرب پساده از ستفارت اصودر که د کران د عنوـین بایاابرـبن

ست که اکر ذبه زم الد. شوم نجاای امنطقهی آب اـرکتهـشو ست ـیزیط ـکل محاداره بین زم ال

ی از دـبلکه جمعبند. نمیشوب ها محسوبپساده از ستفارد ایا و تایید ان به عنور مذکوول جد

 ست. ه اشدم نجار اکشودر مینه زین در است که اشاخصی ت تحقیقا

ده و نکرذ نفوآن خل داه نعتی بـصب الـفاضو به خوبی طی کند را حل تصفیه امرب گر فاضالا

ای رـیتی بوددـتی محـشابهدی نظر شاخصهاو از سنگین باشد ات به فلزط مربوی گیهادلوآفاقد 

شاخص رف ین گونه مصاارد. در ایتی ندودمحدت صیفیجاای برده از آن ستفا، انباشدرف آن صاـم

 میباشد.ردار همیت باالیی برخواز اشتی ابهد

 ه با افزایش فاضالب شهری مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده است. افزایش روز افزون جمعیت همرا

مصرف آب در بخش های شهری و صنعتی و تبدیل آنها به فاضالب و رها سازی آن در سطح زمین 

یا انتقال به اعماق زمین باعث افزایش آلودگی محیط زیست، تخریب منابع طبیعی و از بین رفتن 

 منابع آب موجود می گردد. 
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از راهکارهای کنترل آلودگی ناشی از فاضالب، تصفیه و استفاده مجدد از این منبع عظیم آب یکی 

در بخش های کشاورزی، مرتعداری و منابع طبیعی می باشد. آبیاری با فاضالب در دراز مدت باعث 

بروز برخی مشکالت زیست محیطی مانند شیوع بیماری ها، انگلها، شوری و تخریب خاك، تجمع 

ر خاك و آب، تغییرات نیتروژن موجود در منابع آبی، خاکی و هوا، تجمع عناصر سنگین، فسفر د

 مخاطرات بهداشتی و تغییر کیفیت گیاهان می گردد.

جهت رفع مشکالت و موانع موجود در سر راه استفاده از پساب شهری راهکارهای مختلفی وجود 

اصول بهداشتی هنگام استفاده، تثبیت  و شیمیایی فاضالب، رعایت یدارد. از جمله تصفیه فیزیک

عناصر سنگین در خاك، کنترل تجمع نمک، استفاده از گیاهان مقاوم، استفاده در فضای سبز اطراف 

شهرها و راه های مواصالتی و همچنین جهت اجرای طرح های بیابان زدایی، و یا تولید گیاهان 

 نمی شوند.صنعتی یا روغنی که بصورت مستقیم توسط انسان استفاده 

در این پژوهش ضمن بررسی نقش فاضالب ها در ایجاد آلودگی های زیست محیطی و تخریب منابع 

طبیعی، چالش های ناشی از استفاده از پساب در ایران ذکر گردیده و راهکارهایی جهت مقابله با 

 .مشکالت موجود و کنترل آلودگی ها ارائه شده است

 

 :سوابق خارجی

از ت. ـساشته ز رواج دایربان از دمختلف جهای هارکشوه در تصفیه شدم و خای هابفاضالد بررکا

صنعتی )به ی هارسطحی کشوآب منابع در باکتریایی ی گیهادلوز آاـغو آهم زدوـنن رـط قـساوا

یج تاسیس ربه تد، شتاه داه همرـبدهای را سترـتی گـشاکه مسایل بهده( متحدت یاالو اپا ه ارویژو

 توسعه یافت. ی مناطق شهردر مختلف ب فاضالی ههاتصفیهخان
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ی هااردستاندو ابط اعایت ضوربا ه و تصفیه شدی هابفاضالده از تفاـسافقط ، پیشرفتهی هارکشودر 

 د. میگیررت صوط مربو

ی در هارکشوری از بسیادر که ده سریع بوری ه قدـنایع بـد صـشو رت ـیش جمعیافزامتاسفانه 

 است. دهنبوی تولیدی هابپساو ها بفاضالی بگواجود، موجو یتوسعه تصفیهخانههال حا

ار ناگوارض که عود میشوده ستفاامختلف رف مصاای برده لوم و آخای هابپسااز مناطقی در 

 اه دارد.به همررا یستی زمحیط و شتی ابهد

ر هکتان ومیلی 2/5بالغ بر ن سطح جهادر ها بپساو ها ببا فاضاله شدری بیاآضی ارامساحت 

  . هنددتشکیل میرا بی آعی زراضی اراصد دریک ود که حدد میشوزده  تخمین

، ستندـه هـجاموری بیاای آبرد آب نیا که با کمبودمناطق ری از هد که بسیادمین سیها نشاربر

تامین ی گزینههااز یکی ان صنعتی به عنوی و شهری هابپسار اـکندر ز ـنیورزی شاـکاز زهآب 

 میکنند. ده ستفات ابی محصوالز آنیا

ردار قابل قبولی برخوب و خو کیفیتزهآب از ست که اتی مفید روـصدر ا ـتنهد دـمجده ستفاا

 باشد. 

گی دلوح، آمالی اباالان میزاز: د ـتنرعباد دـمجده تفاـسای ارـها بزهآبکیفی ت مشکالاز برخی 

ی اـشهـهکی )زهرـشی اـهبپساو صنعتی ی هابلی سمی. پسااد آمود جوب و وبا عناصر کمیا

شیمیایی و فیزیکی اص خوقبیل تخریب از ضی ارنند عواها میتوبپساده و لوآب آ ز(، زهاـبرو

 شته باشند. اه دابه همررا یی اغذت گی محصوالدلوآب و آشتی مرتبط با ابهدت مشکالك، خا
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سطح در ین منابع ده از استفاامینه ه در زشدم نجات اتحقیقات و مطالعات کثرع و با توجه به تنو

جی رخاو خلی رب داتجااز ین بخش نتایج حاصل ده و در انها پرهیز کرردی آئه مو، از ارانیاد

ار قری جمعبندرد ین منابع موده از استفاایست محیطی ات زرـثو اب ـمعای، اـیامزرت وـبهص

 د.میگیر

  
آب مصرف شده ای است که خواص فیزیکی، شیمیایی یا ، (wastewater) فاضالب یا پساب

از دست داده بیولوژیکی آن به حدی تغییر کرده است که قابلیت مصرف در بهترین مورد خود را 

 است. 

بنا به تعریف، فاضالب ها همواره بر اثر فعالیت جوامع بشری و مصرف آب توسط آن ها و تغییرات 

   .حاصل از این امر بر اختصاصات و ترکیب آب مصرفی ایجاد می شوند

مناطق از نظر منابع تولید، فاضالب را می توان ترکیبی از مایع یا فضوالتی دانست که توسط آب از 

اداری و تاسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و برحسب مورد، با آبهای زیرزمینی، آبهای  مسکونی،

 سطحی و سیالبها آمیخته است. 

اگر فاضالب تصفیه نشده انباشته شود، تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقدار زیادی 

عموال حاوی میکروارگانیسمهای بیماریزای گازهای بدبو شود. عالوه بر آن، فاضالب تصفیه نشده م

فراوانی و چربی های زیادی است که در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و یا در برخی 

 قسمت اعظم ترکیب فاضالب را آب تشکیل می دهد.  .فضوالت صنعتی موجودند
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وت می باشند که ولی مواد دیگر موجود در آن از لحاظ نوع و غلظت در موارد مختلف آنچنان متفا

  .ارائه یک تعریف کلی در مورد آن بسیار دشوار می نماید

بر اساس قابلیت تصفیه فاضالب ها و با توجه به فرآیندهای مختلف مورد استفاده در شرایط متفاوت، 

  :می توان آن ها را به طور کلی به چهار گروه زیر تقسیم نمود

 

 .فاضالب هایی که به کمک فرآیندهای مکانیکی )فیزیکی( قابل تصفیه می باشند -الف

قابل تصفیه  بیولوژیکی –فاضالب هایی که به کمک فرآیندهای معمول مکانیکی )فیزیکی(  -ب

 .می باشند

مانند خنثی  شیمیایی –فاضالب هایی که به کمک فرآیندهای معمول مکانیکی )فیزیکی(  -ج

 .سازی، اکسیداسیون، احیاء، منعقدسازی و ته نشینی قابل تصفیه می باشند

فاضالب هایی که تنها به کمک فرآیندهای پیشرفته تصفیه مانند اسمز معکوس، الکترواسمز  -د

  .اشندو موارد مشابه قابل تصفیه می ب

 

شامل برخی مواد مغذی نیز هست که می تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود، و  فاضالب،

ممکن است ترکیبات سمی و چربی نیز داشته باشد، از این رو احتیاج به چربی گیر می باشد. بنا به 

سپس تصفیه و دفع آن، نه فقط  این دالیل انتقال سریع و بدون دردسر فاضالب از منابع تولید، و

 مطلوب، بلکه در جوامع صنعتی ضروری است و جنبه اقتصادی و تولید درآمد نیز دارد. 
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پکیج تصفیه فاضالب و تصفیه آب و فاضالب شاخه ای از مهندسی محیط زیست است که اصول 

ی مدیریت بنیادی علوم و مهندسی را در مسائل کنترل آلودگی آب به خدمت می گیرد. هدف نهای

فاضالب حفاظت محیط زیست است به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی، 

 .اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد

شوند و نسبت به نوع صنایع، فاضالبهای صنعتی، فاضالبهایی هستند که از صنایع مختلف حاصل می

باعث آلودگی آب و مرگ آبزیان  شوند،ترکیبات شیمیایی مختلفی دارند و وقتی وارد دریاها می

 شود. فاضالبهای شهری از مصرف خانگی آب حاصل می .گردندمی

ها و چند نوع مواد شیمیایی معین وجود دارد در این پسابها انواع موجودات ریز، میکروبها و ویروس

 باشد. ترین آن آمونیاك و نیز مقداری اوره میکه عمده

سر بسته به محل تصفیه هدایت گردند. جهت خنثی سازی محیط  این فاضالبها باید از مسیرهای

  .شودقلیایی این فاضالبها که محیط مناسب برای رشد و نمو میکروبهاست، از کلر استفاده می

، آلودین، ترکیبات DDTدر فاضالبهای کشاورزی سموم کشاورزی مانند هیدروکربنهای هالوژنه، 

 فسفردار نظیر پاراتیون وجود دارد. 

های مخصوصا ترکیبات هالوژنه بسیار خطرناك هستند و هنگامی که توام با آب کشاورزی در الیه

زمین نفوذ نمایند یا به بیرون از محیط کشاورزی هدایت شوند، باعث ایجاد فاضالبهای کشاورزی 

 .شوندالعاده خطرناك میفوق
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ویی در مصرف آب و در نتیجه هدف اساسی پروژه های استفاده مجدد از پساب در صنایع ، صرفه ج

 کاهش فشار بر منابع آب منطقه است. 

صنایع از لحاظ مصرف آب بیشترین حجم را به خود اختصاص می دهند . استفاده مجدد از فاضالب 

ها در صنعت با دو هدف کلی امکان باز چرخش آنها در واحدهای صنعتی و جلوگیری از آلودگی 

 محیط زیست برنامه ریزی می شود. 

صنایع شیمیایی، نفت، پتروشیمی، کاغذ سازی، نساجی و فوالد و ... در زمره صنایعی هستند که 

 امکان برگشت پسابهای تصفیه شده جهت مصارف مختلف در آنها وجود دارد. 

های بخار، فرایند تولید محصوالت و  در فعالیتهای صنعتی نظیر برجهای خنک کننده، دیگ

غبار در صنایع می توان از فاضالب  ز ، اطفال حریق و کنترل گرد وهمچنین جهت آبیاری فضای سب

 تصفیه شده استفاده کرد. 

کیفیت آب الزم برای فرآیندهای متفاوت صنعتی بسیار متغیر است. آب برجهای خنک کننده، 

کمترین محدودیت استفاده مجدد را داشته و آب دیگ بخار باالترین کیفیت پساب را نیاز دارد. 

 صفیه فاضالب تابع نوع استفاده مجدد از پساب است. درجه ت

آب برج های خنک کننده ها، که آب مورد استفاده در آنها باالترین حجم آب الزم در اکثر صنایع 

را تشکیل می دهد، ممکن است بتوانند پساب خروجی از سیستم تصفیه ثانویه فاضالب را مستقیماً 

یمانده و تصفیه اضافی با مواد شیمیایی ممکن است برای هر چند حذف جامدات باق .استفاده کنند

 . جلوگیری از رشد انواع میکروارگانیسم ها بر سطوح الزم باشد
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هدف از ارائه این مقاله عالوه بر معرفی روشهای مختلف استفاده مجدد از فاضالب جهت مصارف 

استاندارد زیست محیطی و  مین مقررات، محدودیت وأمختلف، درجه تصفیه مورد نیاز جهت ت

 .همچنین خطرات بهداشتی در کاربرد مجدد از پساب صنعتی مرور می گردد

 

 :خانگیی هابکیفیت فاضال

آب و یط اشر، مصرفیان آب مترهایی مانند میزراپااز متاثر م خای هابکیفیت فاضالو کمیت 

، هاآبنشت ان میز، فصلی(و نه ، روزاساعتیت تولید )نوسانات اناـنوس، هـر منطقـاکم بـیی حاهو

ا و مجزآوری، شبکه جمعداری از رـبهرـریب بهـض، هـفرهنگی جامعو جتماعی ا -دی قتصاایط اشر

انی ـسب مبـر حـتصفیهخانهها باز جی وخرب کیفیت پساده و بوآوری سامانه جمعدن تلط بویا مخ

 د. هد بواد تصفیه متغیر خوـینافرو 

ه ـصفیهخانـتاز ی ـجوخرب ساـپی و شهرم خاب کیفیت فاضالك، مشترآوری جمعی شبکههادر 

  .دد بوهاخوام شدید توات صنعتی با تغییری هابپساران و باط آب ختالاه ـنتیجدر 

، ترجنتها، دسنگینات حم )مانند فلزامل مزاعوه ندزدارباات ثروز ابراز از حترر اکه بمنظوریطو به

ت ساـبه پیشبینی تاسیم صنعتی ملزی حدها، وایستیزسه تصفیه وبر پری( لی حلقوت آترکیبا

 میباشند.ی شهرب به شبکه فاضالر مذکوت تاسیسااز جی وخرب یت پسااهدو یش تصفیه ـپ

ی، قوی هابپساوه سه گردر یستی و زشیمیایی ، یژگی فیزیکیس وساابر م خای شهری هابپسا

 1SS <200و  BOD5<150که فاضالبی با ریطو بهدد. میگری دـهبنـعیف طبقـضو متوسط 
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کیفیت ه هرگاد و ناخته میشوـعیف شـضب الـفاضان وـه عنـب، رـلیتم در معلق( میلیگراد )مو

شناخته ی قوی هابپساء لیتر برسد جزم در میلیگر SS >450و  BOD5>300به ب فاضال

 د. ـهد شاخو

ر بهطور کشوی شهری هابمعلق پساات جامدو  BOD5نه اینکه سرایگر با توجه به رت ده عباـب

ب فاضالی حی تصفیهخانههااطرب و در نتخام در روز ارـگ 50و 40دل اـمتوسط به ترتیب مع

 د. هد نموامصرفی تغییر خوآب نه اسراز تابعی ت ربهصوم خاب کیفیت فاضالدد، میگرر منظو

ان زـمیه ژـیوه ـبب، کیفیت فاضالو ارزش آب، سترسی ان دمیزو یی اهوآب و یط ابا توجه به شرا لذ

BOD5  در تصفیه ی حی سامانههاابا توجه به مبانی طرد. هد بواخووت معلق متفاات دـجامو

در تخلیه و عی رف زرانظر مصای از دـتولیب کیفیت پسا، مناسبداری برهبهررت صور، در کشو

 شت. داهند ایتی نخوودمحیط محد
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  :فرایند تصفیه فاضالب به روش لجن فعال

یکی از بزرگترین مشکالت موجود در پساب های صنعتی و بهداشتی، وجود مواد آلی مضر ماشد 

که به عنوان یک تهدید بزرگ برای محیط زیست عمل میکنند. حذف این مواد یکی از نگرانی 

های فعاالن محیط زیست بوده و راه حل های مختلفی در این زمینه ارائه شده است که از جمله 

 ن به تصفیه به روش های بیولوژیکی اشاره نمود. آنها می توا

یکی از روش های بیولوژیکی مورد استفاده در این زمینه می باشد که باعث میشود باکتری ها و 

میکروارگانیسم ها از مواد آلی موجود در فاضالب تغذیه نموده و منجر به حذف این مواد مضر 

 .گردند

ه غذا، آب و اکسیژن نیاز دارند که مواد آلی موجود در باکتری های هوازی برای رشد و تکثیر ب

فاضالب به عنوان غذا عمل نموده و با تزریق هوا به پساب های موجود در تصفیه خانه ها اکسیژن 

 مورد نیاز برای آنها تامین می گردد. 

ریق هوا به عبارت دیگر، با فراهم کردن بستری از میکروارگانیسم ها و لجن در تصفیه خانه ها و تز

به داخل فاضالب شرایط برای ایجاد فرآیندهای بیولوژیکی بین باکتری ها و مواد آلی فراهم میشود. 

 .با تغذیه مواد آلی توسط باکتری ها، تا حد زیادی عمل تصفیه فاضالب انجام میشود

ت یکی از بزرگترین چالش ها در روش های مختلف تصفیه با لجن فعال، باال بودن مقدار ترکیبا

نیتروژن دار می باشد که منجر به بروز بیماری هایی مانند هموگلوبیا خواهند شد. به همین منظور 
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الزم است عملیات دنیتریفیکاسیون صورت میگیرد که در آن مقدار نیتروژن تخلیه شده را محدود 

 .می کند

 

 

:طرز کار تصفیه فاضالب به روش لجن فعال  

فعال، ساز و کار و روش تصفیه فاضالب با فرآیند لجن فعال را در ادامه برای درك بهتر مفهوم لجن 

بررسی خواهیم کرد. به منظور فراهم ساختن بستر مناسب برای استفاده از لجن فعال الزم است در 

تصفیه خانه چند بخش مهم در نظر گرفته شود که عبارتند از: مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی و 

 .که در هر یک فرآیندهای خاصی انجام میشود (Activated Sludge) لسیستم برگشت لجن فعا
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میکروارگانیسم ها و باکتری های هوازی و فاضالب صنعتی یا بهداشتی برای مدت زمان مشخص 

در تصفیه خانه قرار گرفته و زمان کافی برای برقراری واکنش بیولوژیکی برای آنها اختصاص داده 

 میشود. 

ی ها در این مخازن، نیاز به تزریق هوا می باشد تا عالوه بر مواد آلی که نقش به منظور رشد باکتر

هوادهی با استفاده از تجهیزاتی از قبیل . غذا را برای آنها ایفا خواهند کرد، اکسیژن نیز فراهم گردد

، حد مطلوبی از هوا وارد فاضالب شده و هوادهی عمقیو  هوادهی سطحی ثابت، سطحی شناور

تصفیه را باکتری ها با مصرف مواد آلی موجود در فاضالب عمل  .میکروارگانیسم ها تکثیر میشوند

 .انجام می دهند و پساب ها وارد گام بعدی میشوند

در گام بعدی، باکتری ها و میکروارگانیسم ها به هم متصل شده و به صورت توده های سنگین تر 

از وزن فاضالب در کف مخزن ته نشینی قرار خواهند گرفت. الزم به ذکر است که پس از ته نشین 

نیسم های متصل به یکدیگر در کف مخزن، فاضالب تصفیه شدن توده های باکتری و میکروارگا

شده از مخزن خارج میشوند و برای مصارف بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. لجن ته نشین 

شده در کف مخزن مجدد وارد مخزن هوادهی شده و برای تصفیه فاضالب های ورودی استفاده 

 .دمیشود. به این عمل لجن فعال برگشتی گفته میشو

 

  :انواع فرآیند لجن فعال

با توجه به تاثیر بسیار مطلوب استفاده از لجن فعال در تصفیه خانه های بزرگ صنعتی و بهداشتی، 

https://ig7.ir/هواده-سطحی-شناور/
https://ig7.ir/هواده-سطحی-شناور/
https://ig7.ir/هواده-سطحی-ثابت-surface-aerator/
https://ig7.ir/هواده-عمقی-یا-دیوفیوزر-دیسکی-و-لوله-ای/
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روش های مختلفی به کمک این شیوه ارائه گردید که هر یک بر اساس شرایط محیط و نوع فاضالب 

 :می توان به گزینه های زیر اشاره نمودمورد استفاده قرار می گیرند. از مهم ترین انواع لجن فعال 

 

 : (EAAS) فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

یا لجن فعال با هوادهی گسترده اشاره نمود  EAAS یکی از رایج ترین انواع لجن فعال می توان به

آشغالگیر که برای تصفیه خانه های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد. در این شیوه تصفیه ابتدا 

ار میگیرد تا ذرات جامد بزرگ و معلق در فاضالب جمع آوری شود. قر آشغالگیر مکانیکییا  دستی

هوادهی در لجن فعال با هوادهی گسترده توسط تجهیزات مکانیکی قدرتمند از قبیل دیوفیوزر یا 

 هوادهی شناور انجام میشود. 

پس از هوادهی به فاضالب حذف مواد آلی توسط باکتری ها، حجم زیادی از لجن در کف مخزن ته 

ین می گردد که بخشی به عنوان لجن فعال برگشتی به مرحله قبل وارد شده و مابقی از مخزن نش

 تخلیه می گردد. 

از مهم ترین ویژگی های تصفیه فاضالب به روش لجن فعال با هوادهی گسترده می توان به سن 

شاره ساعت ا  24حدود  HRT روز( و مدت زمان نگهداری هیدرولیکی یا 30تا  20باالی لجن )

 .نمود که شرایط مطلوبی را برای حذف مواد آلی از فاضالب فراهم می کنند

 

 

https://ig7.ir/آشغالگیر-دستی-فاضلاب/
https://ig7.ir/آشغالگیر-دستی-فاضلاب/
https://ig7.ir/آشغالگیر-مکانیکی/
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:فرآیند رآکتور بیولوژیکی غشایی  (MBR) 

از نوعی سیستم ممبران در مخزن هوادهی استفاده  MBR در تصفیه فاضالب با روش لجن فعال

لجن فعال می گردد. در این میشود که در نهایت منجر به حذف واحد ته نشینی در روش معمول 

روش از ممبران های رشته ای یا لوله ای مستغرق در فاضالب استفاده میشود. با انجام عمل هوادهی 

در فاضالب و انجام فرآیندهای بیولوژیکی میان باکتری و میکروارگانیسم ها و مواد آلی و تشکیل 

عبور فاضالب از ممبران ها از ورود  توده های به هم چسبیده لجن در فاضالب شناور می باشند. با

ذرات معلق در آنها جلوگیری شده و عمل زالل سازی پساب ها صورت میگیرد. این روش لجن فعال 

 .فضای کمتری را اشغال نموده و راندمان باالتری دارد و لجن کمتری نیز تولید میکند
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:لجن فعال با اختالط کامل  CMAS 

یکی از روش های تصفیه فاضالب با کمک لجن فعال می  CMAS لجن فعال با اختالط کامل یا

باشد که در ساختار کلی آن چند ویژگی مهم به چشم میخورد. در این روش فاضالب ابتدا وارد 

حوضچه های ته نشینی شده و بخش زیادی از ذرات جامد معلق در آن در کف مخزن انباشته 

 خازن هوادهی فشار کمتری وارد شود. استفاده از این مخزن باعث میشود به م .میشوند

در گام بعد همزن های بزرگ در کنار عمل هوادهی، تمام پساب موجود در مخزن را به صورت مرتب 

با هم مخلوط می کنند. این عمل باعث میشود غلظت مواد در تمام بخش ها با هم یکسان باشد. 

آلی، پساب ها وارد مخزن ته نشینی پس از انجام واکنش های بیولوژیکی میان باکتری ها و مواد 

ثانویه میشوند. در این مرحله بخش زیادی از لجن به عنوان لجن فعال برگشتی وارد مرحله قبل 

شده و مابقی تخلیه می گردد و فاضالب زالل و تصفیه شده نیز برای مصارف بعدی از مخزن خارج 

 .میشوند

 (SBR)  :فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی

اشاره نمود که با نام رآکتور  SBR انواع روش های تصفیه فاضالب با لجن فعال می توان بهاز دیگر 

ناپیوسته متوالی شناخته شده می باشند. این روش دارای دو رآکتور و مخزن پر شونده و خالی 

شونده می باشد که در مجموع فرآیندهایی از قبیل تغذیه یا پر شدن رآکتور، هوادهی، ته نشینی، 

 تخلیه و سکون در آنها به صورت متوالی انجام میشود. 
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کلی می توان گفت تمام عملیات صورت گرفته در روش لجن فعال در این روش نیز انجام  در حالت

 .میشود با این تفاوت که تمام آنها در دو مخزن خالی و پر شونده و متوالی صورت میگیرند

 

 

 

:لجن فعال متعارفی با جریان قالبی CPFAS 

ا و نیاز به مصرف انرژی کمتر، روش با توجه به راندمان باال در حذف مواد آلی موجود در پساب ه

در تصفیه خانه های شهری کاربرد گسترده ای پیدا  CPFAS لجن فعال متعارفی با جریان قالبی یا

کرده است. این روش در واقع همان روش اختالط کامل می باشد، با این تفاوت که پس از مرحله 

 د. ته نشینی اولیه، مخزنی با عرض کم و طول زیاد قرار میگیر
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استفاده از مخزن با این ویژگی ظاهری باعث میشود تا نیاز به تجهیزات جانبی برای همزدن فاضالب 

 .در مرحله هوادهی وجود نداشته باشد

 

  :پارامترهای طراحی فرایندهای لجن فعال

به منظور طراحی هر یک از روش ها و فرآیندهای لجن فعال و به منظور دریافت باالترین خروجی 

و راندمان، الزم است پارامترهای متعددی مد نظر قرار گیرند. از جمله این فاکتورها می توان به سن 

ی و بارگذار  MLSSیا نسبت غذا به میکروارگانیسم ها،   F/Mلجن، زمان ماند هیدرولیکی، 

تا  20بهتر است لجن حدود  EAAS حجمی اشاره نمود. به عنوان مثال در روش هوادهی گسترده

 .در نظر گرفته شود 0.01تا  0.04آن در بازه  F/M دارد.روز سن  40

 

:کاربرد تصفیه فاضالب به روش لجن فعال  

  استفاده از روش لجن فعال در تصفیه خانه های شهری• 

  فعال در شهرك های صنعتیاستفاده از روش لجن • 

  تصفیه فاضالب های بیمارستانی و مراکز درمانی• 

  تصفیه فاضالب و پساب های کارخانجات تولید مواد غذایی، نساجی، تولید کاغذ و مقوا• 

  تصفیه فاضالب کشتارگاه ها• 

 تصفیه فاضالب بهداشتی در مجتمع های مسکونی، کمپ های نظامی، آموزشی و کارگاه های• 

 پروژه های بزرگ عمرانی
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  : مزایا فرآیند لجن فعال

از اصلی ترین دالیل کاربرد گسترده روش لجن فعال در عمل تصفیه فاضالب های صنعتی و بهداشتی 

می توان به مزایای زیاد آن اشاره نمود. از اصلی ترین مزایا فرآیند لجن فعال می توان به موارد زیر 

 :اشاره نمود

  بازدهی باال در حذف مواد آلیراندمان و • 

  مقرون به صرفه بودن از نظر هزینه های اقتصادی• 

 های گوناگونPH  قابل استفاده در شرایط مختلف با درجه دمایی و• 

 

 

 

https://ig7.ir/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c/
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:پکیج تصفیه فاضالب خاکستری  

آالینده های آلی و  پکیج تصفیه فاضالب خاکستری یکی از تجهیزات بسیار کاربردی برای حذف

 …غیر آلی موجود بکروارگانیسم ها

 

 

 

 

 

https://ig7.ir/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://ig7.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-ifas/
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ویژهبیان تجربه   

 

عنوان تجربه: استفاده از پساب خروجی تصفیه خانه 

 فاضالب شهر همدان جهت مصارف صنعتی

 )نیروگاه شهید مفتح(

 

 

بدو مگاوات در ساعت از  1000تامین آب مورد نیاز نیروگاه شهید مفتح با ظرفیت تولید  -

افتتاح این نیروگاه همواره از دغدغه های مسئولین وزارت نیرو و استان بوده و در سنوات 

ها و افت سطح آب زیر زمینی منطقه و بروز فرو چاله ها، این موضوع  اخیر با بروز خشکسالی

به چالش اجتماعی تبدیل شد و تعطیلی نیروگاه به عنوان مطالبه اهالی شهرستان های 

 نین بارها تکرار شد.همدان و فام

در سنوات گذشته فاضالب شهر همدان جهت مصرف کشاورزی اراضی پایین دست شهر  -

بوده و بدلیل عدم تکمیل تصفیه خانه همچنان مصرف غیر مجاز فاضالب در اراضی )بویژه 

 .صیفی و سبزی( ادامه داشت
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 مراحل اجرای تجربه 

 .سیستم های خنک کننده نیروگاه بحث و بررسی در خصوص امکان استفاده از پساب در -

بررسی کمیت و کیفیت پساب خروجی و مطالعه امکان افزایش کیفیت و امکان تخصیص  -

 .پساب

  .مطالعه اولیه شامل نقشه برداری و .... و در نهایت بررسی امکان فنی انتقال پساب -

 .برآورد هزینه ها و برآورد سهم ذینفعان و مجری و تامین اعتبار -

 .موافقت نامه های الزم )در سطح معاونین وزیر نیرو(اخذ  -

 .1393آغاز عملیات اجرایی در سال  -

بررسی مشکالت پروژه به صورت هفتگی با حضور قائم  ارسال گزارشات روزانه و هفتگی و -

 .مقام محترم وزیر نیرو

به و انتقال بیش از ده میلیون متر مکعب پساب  1394پایان عملیات اجرایی در تابستان  -

 .ثبت رکورد در انجان پروژه های استان همدان و کشور نیروگاه و

 .مگاوات در ساعت 900مگاوات به بیش از 120افزایش تولید برق از مقدار  -

بازچرخانی پساب خروجی از تصفیه خانه در بخش صنعت برای اولین بار در ایران )پساب  -

ه خود باعث بروز بیماری خروجی با کیفیت پایین در مصارف کشاورزی مصرف می شود ک

 .در انسان می گردد(

 .شواهد و نتایجی، کارآیی و اثربخشی تجربه  )کمی و کیفی( -

 .و بعد از آن 95مقایسه برق تولیدی در سالهای قبل از انتقال پساب و تولید سالهای  -
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 لیددریافت لوح و .... توسط نیروگاه همدان در سالهای بعد از انتقال پساب بدلیل افزایش تو -

  .درصد نیاز آب 80حجم پساب منقل شده به نیروگاه و تامین بیش از  -

  

 :نتایج تجربه 

های  امکان استفاده از پساب به عنوان منبع آب مطمئن در بخش صنعت و بخصوص نیروگاه -

 .حرارتی

  .کاهش وابستگی صنایع با نیاز آبی زیاد به آبهای زیر زمینی -

مشارکت شرکتهای باالدستی توانیر و مدیریت منابع آب ایران  و این طرح برای اولین بار با  -

در استان با مشارکت شرکت برق منطقه ای باختر و شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و 

فاضالب استان انجام و با نتایج بی نظیر آن در نیروگاههای کرمانشاه و اصفهان و پاالیشگاه 

 تهران و.... نیز از آن الگو برداری شد.

 

 :توضیحات تکمیلی

افزایش روز افزون مصرف برق در کشور )بخصوص در ماههای گرم سال( و هزینه های گزاف 

نیاز به برنامه  ها، ایجاد ظرفیت تولید برق و وجود ظرفیت های خالی تولید در برخی نیروگاه

همواره ریزی منسجم با حضور نخبگان و افراد با تجربه و صاحب نظر دارد.افزایش بهره وری 

 بسیار کم هزینه تر از سرمایه گذاری جدید می باشد.
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های بسیار مدرن می باشد که صرفا بدلیل نداشتن آب  نیروگاه حرارتی همدان از جمله نیروگاه

در صد فعالیت می نمود ودر آستانه تعطیلی و تعدیل نیروی انسانی و... قرار  15کافی با ظرفیت 

درصد تولید توانسته مشکل تامین قسمتی از کمبود  90ظرفیت داشت و لیکن در سالهای اخیر با 

 برق کشور را حل نماید. 

همچنین با افزایش تولید برق و در آمد حاصل از آن در دو سال اول هزینه های انجام شده 

قسمتی نیز به عنوان پس آب بها به شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضالب پرداخت  برگشت و

  گردد.

 :حیات نیروگاه شهید مفتحادامه 

مدیران  تامین آب مورد نیاز نیروگاه شهید مفتح از بدو تاسیس همواره مورد چالش کارشناسان و

استان بوده و با گسترش موضوع در بین جامعه ادامه حیات نیروگاه به یک چالش زیست محیطی 

  تبدیل شده است.

وز تنش در نیروگاههای برق آبی و کمبود با توجه به افزایش مصرف برق در چند سال گذشته و بر

برق در فصول گرم سال امکان حذف نیروگاه شهید مفتح را غیر ممکن ساخته و از طرفی راه کار 

کاهش مصرف از طریق تبدیل نیروگاه از وضعیت تر به خشک نیز علیرغم صرف هزینه هنگفت 

بعالوه بروز . میلیون آب وجود دارد 12نتایج موردانتظار را در بر نداشته است و همچنان نیاز به 

 .چندان کرده است فروچاله ها در منطقه نگرانی ادامه حیات نیروگاه را دو
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 :مالحظات

 :بل استخراج استمنابع آبی موارد زیر قااز بررسی آمارهای برداشت نیروگاه از 

که جهت میلیون متر مکعب در سال اعالم شده است 18در ابتدا میزان مصرف آب نیروگاه  -1

ولیکن با  میلیون صادر می گردد.18حلقه پروانه با برداشت حدود 23تامین آب تعداد 

توجه به اینکه نیروگاه هیچگاه با حداکثر ظرفیت فعالیت نمی نماید حداکثر مصرف در 

میلیون 12سالهای پرآبی اولیه که برداشت منابع آب بدون محدودیت بوده نیز بیشتر از 

 نبوده است.

میلیون متر مکعب در سال  3/11به میزان  1379مصرف آب نیروگاه در سال حداکثر  -2

 بوده است.

حداکثر مصرف ماهیانه در ماههای تیر تا شهریور )ماههای گرم سال( می باشد )حدود  -3

  .لیتر در ثانیه(500

نشان میدهد میزان برداشت از چاههای موجود از 1397تا سال 1376بررسی امار از سال  -4

درصد کاهش نسبت 20تا  15ار کاهش گردیده و به طور متوسط سالیانه دچ1390سال 

  .به سال قبل را نشان می دهد

درصد نیاز  35میلیون متر مکعب در سال )4میزان برداشت به 1394در نهایت در سال   -5

کاهش یافته و برداشت محدود در ماههای گرم نشان می دهد که محدودیت  سالیانه(

 بوده است. بدلیل کاهش دبی چاهها
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میلیون 3/1آبدهی چاهها به حدود  1395افت آبدهی چاهها به قدری است که از سال  -6

هایی به صورت استیجاری از کشاورزان منطقه اجاره شده  کاهش یافته به نحوی که چاه

 برداشت شده است. های استیجاری نیز و برابر برداشت از چاهها از چاه است

وارد نیروگاه شد و لیکن بدلیل نداشتن کیفیت الزم از  عمال پساب 1394در شهریور ماه  -7

  .به صورت رسمی از پساب استفاده گردید 1395خرداد ماه سال 

میلیون متر مکعب پساب به نیروگاه و اعالم آمادگی تامین از جانب  15علیرغم تخصیص  -8

به میزان 96میلیون و در سال  5به میزان  95شرکت آب و فاضالب استان در سالهای 

 میلیون از پساب استفاده شده است. 6/8مقدار  97ماهه سال 9میلیون و در 5/8

درصد در یکی 25و کاهش مصرف اب به میزان با توجه به احداث برج خشک درنیروگاه  -9

می توان نتیجه گیری کرد که در سال 1396از واحدها ومقایسه مصرف آب در سال 

 نیروگاه با حداکثر تولید فعال بوده است. 1396

بسیار  96و 95بر اساس اعالم شرکت تولید برق شهید مفتح میزان تولید برق در سالهای 10-

 .ی توان میزان تولید را از ایشان اخذ نمودکه م رضایت بخش بوده است
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 نتیجه:

میلیون متر  12حداکثر آب یا پساب مورد نیاز نیروگاه کمتر از  براساس سوابق برداشت، -1

 .مکعب می باشد

به طوریکه در سال  پتانسیل سفره زیرزمینی در منطقه شدیدا کاهش یافته است. -2

 ها برداشت شده است. میلیون متر مکعب از چاه2/1صرفا 1396

های منطقه )مورد تملک و  علیرغم محدودیتها و مشکالت، همچنان برداشت از چاه -3

وجود دارد که مدیران علت برداشت را جهت استفاده در شرب و تهیه آب  استیجاری(

 .مقطر عنوان می کنند

اه با توجه به وخامت سفره آب زیرزمینی و بروز فروچاله های متعدد در اطراف نیروگ -4

 .حدالمکان باید برداشت از سفره به حداقل برسد

در فصولی که نیاز به پساب کاهش می یابد بهتر است که قسمتی از پساب به سفره ها  -5

 تزریق گردد.

در حال حاضر همزمانی پیک مصرف پساب نیروگاه با مصرف کشاورزان پایین دست تصفیه  -6

ص پساب به ایشان امکان تامین خانه و انتظارات ایجاد شده در کشاورزان بابت تخصی

  .پساب در فصل تابستان را بویژه در سالهای خشک  با مشکل مواجه خواهد نمود

هر چقدر میزان اطمینان  ب شرب و پساب تولیدی،آبا توجه به رابطه مستقیم بین میزان  -7

از آب شرب شهر همدان بیشتر شود به همان اندازه ضریب تامین پساب مورد نیاز نیروگاه 

 نیز افزایش خواهد یافت.
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