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چكیده
موضوع آب امروز یكی از مهمترین دغدغههای کشور است ،زیرا عالوه بر ارزش اقتصادی ،از ارزشهای
سیاسی و زیست محیطی قابل توجهی برخوردار است .لذا حفاظت و صیانت از آن باید مورد توجه تمامی دستگاه
و نهادهای اجرایی باشد .اجرای مدیریت سبز در واقع مسیر نیل به کاهش هزینههای دولت را دنبال می کند .در
این راستا مقوله فرهنگ سازی در زمینه صرفه جویی در مصرف آب ،تاثیر زیادی در اجرای این امر دارد ولی به
تنهایی کافی نیست .یكی از راههای اجرایی کردن این امر ،بازچرخانی پساب و استفاده مجدد از آن در صنعت و
کشاورزی است .در این راستا حمایت و تشویق در پیاده سازی طرح دانشگاههای سبز و اجرای پكیج های نوین
تصفیه فاضالب ،سبب میشود نه تنها فضای سبز و محوطه سازی افزایش یابد بلكه با فرهنگ سازی موثر در دانشگاه
بعنوان محیطی در ترویج فرهنگ بازچرخانی پساب برای نسل آینده کشور ،در حوزه استراتژی آب گامی موثر
برداشته شود.
کلید واژه ها :بازچرخانی پساب ،پكیج تصفیه فاضالب ،بحران آب ،مدیریت سبز ،دانشگاه سبز

 -1مقدمه
بیش از حدود  58درصد از  461میلیون هكتار مساحت میهن عزیزمان ایران ،جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب
می شووود و تنها  48درصوود از این کشووور پهناور ،از پوشووش گیاهی برخوردار اسووت ،از این رو انتظار بروز بحران آب در
کشوری که سابقه حفر قناتها و قدمت آب انبارهای آن هزاران ساله است ،غیر منطقی نیست.
منابع آب تجدید پذیر کل در ایران در حال حاضوور حدود  421میلیارد متر مكعب برآورد شووده اسووت که طی نین قرن
اخیر  01درصووود کاهش داشوووته ومطابق آمار وزارت نیرو ،م ووورش آب در کشوووور ،در حال حاضووور ،بیش از  66میلیارد
مترمكعب گزارش شوده که حدود  %62از آن جهت م وارش بششهای کشواورزی %6،در م وارش خانگی و سوهن بسیار
جزیی در صنعت و معدن برداشت میشود.

در اسووتاندارد جهانی هر کشوووری که در هر سووال ،کمتر از  21%از آبهای تجدید پذیرش را اسووتفاده کند از نظر منابع
آبی دارای تعادل اکولوژیكی اسوت .اگر میزان برداشوت آب 21 ،تا  11درصد باشد ،با مدیریت صحیح منابع آب می تواند
تهدیدها و بحرانهای منابع آبی را در دراز مدت کنترل نماید و چنانچه میزان م ورش آب کشووری با ی 11درصد باشد،
وارد بحران شدهاند .کشورهای مستقر درکمربند خشک دنیا اغلب با م رش با ی  11درصد گزارش شده اند و ایران با 58
درصد م رش ،مقام دوم را در جهان داراست.

ت ویر ،4وضعیت بحران آب در جهان و ایران

سوه عامل موثر در تشودید بحران آب در ایران را می توان رشود جمعیت ،کشواورزی نامؤثر و عدم برنامهریزی صوحیح
دانسوت .با توجه به روند اجتنابناپذیر رشود جمعیت ،به کار گیری روشهای نوین آبیاری و کشت نكردن مح و تی که
نیاز به آب فراوان دارند از طریق تبیین راهكارهای مدیریتی جهاد کشواورزی ،در بهینه سازی م رش آب بسیار مؤثر است.
حفظ منابع آبی موجود در کشور از طریق تعویض خطوط آبرسانی فرسوده (به میزان  11هزار کیلومتر در کشور) که باعث
جلوگیری از هدررفت  %26آب خواهد شوود از دیگر روشهای مدیریتی بحران آب اسووت که مسووولیت ت وومینگیری و
اجرای آن را وزارت نیرو عهده دار میباشود .طبق آمار منتشوره از وزارت نیرو حدود  2میلیون و  411هزار نفر از روستاییان
کشوور ،فاقد آب شرب می باشند که تأمین آب شرب این هموطنان روستایی به صورت برداشت بیشتر از منابع آبی کشور و
انتقال بین حوضووهای عمالً غیرممكن بوده و تنها با اجرای روشهای جدید سوورمایهگذاری خ وووصووی و مشوووارکتهای
غیردولتی و با احداث آب شیرینکن در آینده ای نزدیک محقق میشود.
از طرفی دیگر تبلیغات وسوویع رسووانه ای در نیل به هدش اصووالا الگوی م وورش باعث مدیریت م وورش بیش از 21
مترمكعب آب در ماه به ازای هر خانوار شده که تنها راه حفظ این میراث الهی است.
در بین روش های مدیریتی ،یكی از مؤثرترین راهكارهای مدیریت بحران آب ،ت وووفیه فاضوووالب و بازچرخانی آن در
سیستن است .ت فیه فاضالب از دو دیدگاه به مدیریت خشكسالی کمک می کند زیرا ق ور در جمعآوری فاضالب و عدم
ت فیه فاضالب های بهداشتی و صنعتی و تشلیه آنها به صورت خام به منابع آب های سطحی و زیرزمینی ،دسترسی ما را به
منابع آبی موجود کمتر میسوازد .سهن عظین آلودگی آبها به وسیله فاضالب زمانی بیشتر پررنگ تر نمود خواهد کرد که
بدانین هر یک متر مكعب از فاضالب ب ورت خام (ت فیه نشده)  11-61متر مكعب آب را آلوده مینماید .از طرفی دیگر،

پساب (فاضالب ت فیه شده) یكی از مطمئنترین منابع آبی موجود در حال حاضر میباشد که اهمیت آن را نمیتوان نادیده
گرفت.
امروزه به دلیل کمبود منابع آب ،به ویژه در مناطق خشوک و نیمه خشكی مانند کشور ایران ،استفاده مجدد از فاضالب
ت فیه شده (پساب) در آبیاری فضای سبز و کشاورزی ،استفاده در صنعت و م ارش دیگر ،به عنوان یكی از اهداش اصلی
در نظر گرفته میشود .چنانچه در اقت اد مقاومتی ،اصطالا "طالی کثیف" به صنعت بازیافت و در این مقوله استفاده مجدد
از پساب داده شده است.
 -2-1پتانسیل استفاده از پساب در کشور

در حال حاضور ،جمعیت تحت پوشوش شوبكه فاضوالب در کشور حدود  85درصد بوده و حجن پساب تولیدی حدود
 4/8میلیارد مترمكعب اسوت .چنانچه آمار جمعیت تحت پوشوش از  85به  51درصود برسود و آب تولیدی بازچرخانی شود
حدود  1میلیارد مترمكعب آب تولید میشوود که جوابگوی نیاز حدود  81میلیون نفر در طول سال است ولی تحقق این امر
با توجه به محدودیت منابع مالی دولت آسان نیست و جز با بهرهگیری از سرمایه و استقبال صنعتگران ممكن نمی باشد.
اهمیت پسواب به عنوان یک منبع آبی داممی برای صونعتگران کشوور پوشویده نیسوت زیرا در  8سال اخیر تغییر رویكرد
وزارت نیرو در استقبال از سرمایه گذاران و صنعتگران ،منجر به انعقاد قراردادهای بیع متقابلی شد که تاکنون در صنعت نفت
رونق داشوته اسوت و امروزه با رعایت اصوول قراردادی ،در صنعت آب و فاضالب نیز گسترش فراوانی یافته است .اولین و
بزرگترین قرارداد بیعمتقابل پروژه جمعآوری فاضوالب شوهرستانهای مبارکه و لنجان میان شرکت فو د مبارکه اصفهان و
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با سرمایه گذاری  4211میلیارد ریال ( )4862منعقد شد که به موجب آن مقرر گردید
در ازای تامین مالی ،تكمیل و اجرای شبكه فاضالب ،منابع آبی حاصل ب ورت پساب با حجن مششص به مدت  81سال در
اختیار صنعت فو د قرارگیرد و این صنعت مهن بتواند بعنوان بزرگترین قطب تولید فو د در کشور در دوران بحران آبی،
آینده بهتری را برای خود رقن بزند.
به نظر می رسد ،توسعه استفاده از فرهنگ بازچرخانی پساب در کشور با رعایت اصول نظام ارزش گذاری قیمت آب و
پسواب در دانشوگاههای کشوور نیز بایسوتی ضروری و قانونمند شود تا عالوه بر تروی فرهنگ صیانت از آب بعنوان نعمت
الهی و غیر قابل جایگزین در شورای حاکن کشوور  ،سبب رونق بششی فعالیت های آموزشی و نیز حفظ فضای سبز موجود
در محوطه دانشوگاه ها شود .حفظ فضای سبز موجود در محوطههای بزرگ آموزشی برخی از دانشگاههای کشور همچون
دانشگاه صنعتی اصفهان ،فردوسی مشهد و غیره و نیز راه اندازی فضای مناسب در دانشگاههای نوپای کشور ،این روزها تنها
با استفاده مجدد پساب ممكن می باشد.
 -2پكیج تصفیه فاضالب و بهره گیری کاربردی از آن
طبق ت مین شورای عالی آب کشور در دولت یازدهن ،احداث تاسیسات فاضالب بر پایه مدیریت غیرمتمرکز فاضالب
( )DWMبه صورت جمع آوری ،ت فیه و بازیافت آب در محل تولید یا نزدیكی مكان تولید فاضالب توصیه شده است و
اقدامات پژوهشوی وزارت علوم و وزارت نیرو در سالهای اخیر به صورت آزمایشی در مراکزی که مسكن مهر ایجاد شده
است و برخی از صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی ،نشان میدهد این سامانه با شرای بسیاری از شهرها و مراکز صنعتی ما
سازگار است.
غیرمتمرکز کردن ت فیه فاضالب در قالب طراحی و ساخت "پكی های ت فیه فاضالب" ،شامل سیستنهایی هستند که
برای ت فیه فاضالب بكار میروند و در حقیقت تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت ت فیه را دارا هستند (ت ویر )2
و در مراکز متعوددی از قبیل شوووهرکها ،مجتمع های مسوووكونی و اداری ،شوووهرک ها ،مجتمع های مسوووكونی و اداری،

بیموارسوووتوانهوا ،مرکز بهوداشوووتی و درمانی ،صووونایع ،کارخانهها و کارگاهها ،مراکز تفریحی ،آموزشوووی و نظامی ،هتلها،
اقامتگاههای مسافری و گردشگری و تاسیسات مجاور سدها ،رودخانهها و چاههای آب قابل ن ب و راه اندازی میباشند.

ت ویر ،2پكی ت فیه فاضالب و مقایسه کیفیت ظاهری فاضالب و پساب
 -1-2دیدگاه دانشگاههای نوپا در خصوص راه اندازی پكیج تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از پساب

طبق موذاکرات و مشووواورههوای انجام شوووده در لزوم و ضووورورت راهاندازی و بكارگیری مدیریت سوووبز در برخی از
دانشوگاههای نوپای کشور ،دانشگاه فنی و مهندسی بومین زهرا مفتشر است به عنوان دانشگاهی نوپا و با بهرهگیری از دانش
اعضوای هیات علمی خود ،متش و ان و بهرهگیری از سابقه مجریان با سابقه شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرکهای
علمی و تحقیقاتی ،در امر ت وفیه محلی فاضوالب ،در مقایسوه با سوایر دانشوگاههای کشور پیشرو باشد و با طراحی پكی ها
ب ورت فلزی و یا پلیاتیلنی با استفاده از نوینترین تكنولوژی ت فیه فاضالب گامی جدی در تامین منابع آبی جدید جهت
آبیاری فضای سبز محوطه دانشگاه و توسعه آن بردارد .بكارگیری اصول مدیریت سبز در همه زمینهها بویژه سبز نگرستین به
م رش آب ،دیدگاه قابل توجهی است که نیاز به حمایت مسولین وزارت نیرو دارد.

ت ویر ، 8شمایی از محوطه دانشگاه و قسمت های درنظر گرفته شده برای فضای سبز و محوطه سازی

با مطالعات و بررسیهای به عمل آمده این دانشگاه با قدمتی  1ساله و مساحتی حدود 21هكتار ،دارای 6/0هكتار فضای
سوبز اسوت که انتشاب درختان محوطه با آگاهی ب وورت گیاهان کن آب نشلهای تزیینی و سرو صورت گرفته است .در
این دانشگاه همچنین به جای چمن کاری که گیاهی با نیاز آبی با ست ،از یونجه جهت ایجاد فضای سبز استفاده شده است
که قابلیت های متعددی از قبیل ظرفیت رشوود مجدد سووریع ،مقاومت به سوورما و گرما ،مقاومت به خشووكی و قابلیت آسووان
ذخیره و انبار کردن ،دارا می باشد.

تعداد دانشوجویان مشوغول به تح ویل در دانشگاه مذکور 8811 ،نفر بوده که با احتساب سرانه م رش آب  21-81لیتر
در روز ،انتظار تولید پسووواب  01متر مكعب در روز را برآورد میکند و با درنظر گرفتن روند رو به گسوووترش دانشوووگاه و
احداث خوابگاه واحد خواهران و برادران ،این میزان به بیش از  881متر مكعب در روز نیز خواهد رسید.
مدیریت پساب در این دانشگاه عالوه بر توسعه بیشتر فضای سبز سازگار با محی  ،میتواند در احداث آبنماهای زیبا نیز
به کار گرفته شود و در چشن اندازی در آینده آب در چرخش کانالهای هیدرولیكی آموزشی را نیز پوشش دهد.
ریاسوت دانشوگاه با رویكرد فراهن نمودن بسوتر پژوهشوی و تحقیقاتی برای اعضای هیات علمی و در نظر گرفتن توسعه
دانشوگاه در دوران بحران آب جهت ممانعت از رشد و پیشرفت آموزشی و پژوهشی رایزنیهای اولیه جهت طراحی ،ن ب
و راه اندازی پكی فاضوالب و بازچرخانی آن در آبیاری فضای سبز را در چشن انداز  2ساله دانشگاه توصیه نموده اند .این
امر مسوتلزم حمایت های مالی وزارت علوم در تامین مالی سواخت و ن ب و راه اندازی پكی است و همچنین تشویق ها و
حمایت های وزارت نیرو را میطلبد .زیرا عدم اسوتشرا آب از چاههای منطقه و کاهش سرانه م رش آب ،در دراز مدت
سبب بهبود مدیریت بحران آب خواهد شد.
همچنین اجزای تشوكیل دهنده پكی ت وفیه بیولوژیكی فاضالب بهداشتی بگونهایست که عالوه بر تامین نمودن محی
آموزشوی جهت بهبود کیفیت تدریس عناوینی همچون اصوول مهندسوی آب و فاضوالب ،ماشوینهای آبی و فرآیند ت فیه
فاضووالب ،هریک از اعضووای هیات علمی و دانشووجویان در گرایشهای مشتلف میتوانند در تعریف پروژههای تحقیقاتی
مثمر در تكمیل تكنولوژی و به روز رسوانی آن اقدام نمایند .برای مثال اساتید گروه مهندسی بر با پیشنهاد طراحی درختان
خورشویدی عالوه بر محو طه سوازی در دانشوگاه و زیباسازی آن ،سعی در تامین منابع برقی مورد نیاز پكی ت فیه فاضالب
دارند.
 -3پیشنهاد افزایش حمایت دولت از دانشگاههای فعال در بازچرخانی آب
با در اجرای اصل ( )428قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران "قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی
در کشوور" که با عنوان «طرا یکفوریتی بهینهسوازی م رش آب شرب» به مجلس شورای اسالمی تقدین گردیده بود ،با
ت وویب در  4861/42/21و تأیید شوورای نگهبان در فروردین  ،4868طبق ماده  2بند "ث" ،کلیه دانشوگاهها و سایر مراکز
آموزشی ،هتلها ،بیمارستانها ،شهرکها ،مجتمعهای مسكونی ،ساختمانهای دولتی و ادارات در صورتی که از سامانههای
بازچرخانی آب و پساب استفاده نمایند مشمول دریافت مشو ها و تشفیفات وزارت نیرو میشوند.
اگرچه مطابق م وووبه فو  ،دانشووگاههای کشووور با راهكارهای مدیریت سووبز ،میتوانند مشوومول تشفیفات وزارت نیرو
باشند ولی این م وبه تا حدودی شفاش نیست و نوع تشفیفات و ایجاد حمایت های انگیزشی ،تشویقی و مالی وزارت نیرو
در تروی فرهنگ بازچرخانی هنوز به طور کامل نتوانسوته اسوت وزارت علوم را متعاقد به سرمایه گذاری در زمینه فرهنگ
سوازی نسول جوان و ارزشومند ایران فردا کند .از طرفی بودجه های محدود عمرانی وزارت علوم به نوعی در ت مینگیری
مدیران و مسوو ن دانشوگاه در صرش هزینه های به نظر اضافی و غیرضروری دخالت مستقین دارد و ارتباط موثرتر وزارت
نیرو و علوم با یكدیگر میتواند نقش بسزایی در گذر کشور از بحران آب داشته باشد.
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