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 چکیده

که رسد. با اینهای مصرفی در کشور، توسط صنایع به مصرف میدرصد از کل آب 8/2طبق آمارهای منتشره، حدود 

ر نیست، ولی با درنظرگرفتن اهمیت بخش تولید و صنایع دهای مصرف این مقدار چندان چشمگیر در مقایسه با سایر حوزه

سته راهکاری که در ب تحقق اهداف توسعه پایدار، تأمین منابع پایدار آب برای این حوزه حائز اهمیت فراوان خواهد بود.

ازی و مفهوم ف شود، نظام مداربسته آب بوده که با ادغام سه مفهوم مهندسی تصفیه فاضالب، منطقپیشنهادی حاضر معرفی می

پینچ آب و انتگراسیون فرآیند، راهکاری پایدار برای مدیریت یکپارچه منابع آب و پساب در سطح یک واحد صنعتی ارائه 

های که آسیبشود، بلهای واحدهای صنعتی میتنها باعث مدیریت بهینه منابع آب و هزینهسازی این نظام نهکند. پیادهمی

 دهد.پسماندهای صنعتی را به حداقل کاهش می محیطی ناشی از تخلیهزیست

 

 مقدمه -1

. اگرچه [1]رسد سطح کشور در بخش صنعت به مصرف می از حجم کل آب مصرفی %8/2طبق آمارهای منتشره، حدود 

اخالص ملی طور مستقیم با رشد تولید نبه ویژه کشاورزی، چندان قابل مقایسه نیست ولیها بهاین مقدار در مقایسه با سهم سایر بخش

که حیات  توان گفتشمار رفته و با قطعیت میو توسعه پایدار کشور در ارتباط است. آب، یکی از ارکان مهم در اکثر صنایع به

آب  ( مصارف فرآیندی، یعنی مصارفی که1صنایع یک کشور به آب وابسته است. آب در صنایع عموماً دو مصرف عمده دارد: )

، که شامل ایجاد 1( مصارف یوتیلیتی2؛ )رسدطور مستقیم در چرخه فرآیند تولید محصول وارد شده و به مصرف میدر آن به
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ندی به که سهم بیشتری را در مقایسه با آب فرآی شودوشو میسرمایش و گرمایش، تولید الکتریسیته و مصارف بهداشتی و شست

 های سطحی تأمینهای زیرزمینی و آبآب موردنیاز اکثر صنایع در کشور از منابع آب تازه نظیر آب .[2] دهدخود اختصاص می

تشدید بحران منابع آبی کشور، تأمین آب موردنیاز، به چالشی جدی برای صاحبان صنایع تبدیل خواهد شد. از که با  شودمی

ر چندان دوای نهخشک قرار دارند، لذا ادامه این روند در آیندهدر نواحی خشک و نیمهکه عمده صنایع تولیدی مهم کشور آنجایی

ها و واحدهای صنعتی تولیدی شده و متعاقباً مشکالت بزرگی از قبیل رشد نرخ بیکاری، کاهش نرخ تولید منجر به تعطیلی کارخانه

 ناخالص ملی و تهدید توسعه پایدار کشور خواهد شد.

چه سهم مصرف آب صنایع چندان چشمگیر نیست، با در نظرگرفتن نقش حیاتی صنایع در توسعه پایدار از این رو اگر

کشور، مدیریت مصرف آب در صنایع از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. عالوه بر مسأله تأمین منابع آب، حجم چشمگیر 

. [3]گریبان هستند بهنایع در حوزه آب با آن دستهای مهمی است که صفاضالب با بار آلودگی باال، یکی دیگر از چالش

واسطه ایی هستند که بههترین آالیندهناپذیر و فلزات سنگین عمدههای آلی آروماتیک و آلیفاتیک، ترکیبات شیمیایی تجزیهآالینده

رو، از این .[4]گردند ده و معموالً به طبیعت تخلیه میهای صنعتی وارد جریان فاضالب خروجی از واحدهای صنعتی شفعالیت

وردار بوده و سزایی برخبر مدیریت مصرف آب در صنایع، مدیریت کمی و کیفی فاضالب تولیدی در صنایع نیز از اهمیت بهعالوه

ب صنایع، در بخش مدیریت آب و فاضال حلی پایدارراهبنابراین، نیاز به  نماید.زیست ایفا مینقش انکارناپذیری در حفاظت از محیط

منظور مدیریت مصرف آب و تولید فاضالب در این بخش، خألیی است به 2. نگاه و رویکرد یکپارچهشودطور جدی احساس میبه

صنایع از بحران آب پیشنهاد  رفتراهکاری است که برای برون" نظام یکپارچه مدار بسته آب"شود. شدت احساس میکه به

سازی تنها موجب بهینهای از اقدامات مدیریتی، فنی و مهندسی و آزمایشگاهی است که نهنظام مدار بسته آب، مجموعه گردد.می

های جاری گذاری و هزینههای مربوط به سرمایهشود، بلکه هزینهمیزان مصرف آب و تولید فاضالب در سطح یک واحد صنعتی می
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ته با این تفاوت ، البعنوان یک ذخیره ارزشمند آب و سایر منابع استام، مبتنی بر فاضالب بهسازد. اساس این نظواحد را نیز بهینه می

نیده تصورت یکپارچه و درهمای از مفاهیم مدیریتی و مهندسی را بهکه تأکید روی تصفیه فاضالب تنها نیست و مجموعه

رد در ای از مسائل خُالب در یک واحد صنعتی به مجموعهدر این نظام، مسأله کالن مدیریت مصرف آب و تولید فاض گیرد.دربرمی

 1گیرد. شکل ها از مبدأ مدنظر قرار میبندی پسابهای مختلف آن واحد صنعتی تبدیل شده و رویکرد تفکیک و طبقهسطح بخش

 دهد.صورت شماتیک، پروسه مرحله به مرحله نظام مداربسته آب را نشان میبه

 ممیزی آب و فاضالب -2

حوزه  گونه که درهمان آب، شامل بررسی کمی و کیفی شبکه توزیع آب و پساب در سطح واحد صنعتی است.ممیزی 

مدیریت مصرف انرژی، واحدهای صنعتی موظف به ممیزی و ارزیابی مصرف انرژی در سطح فرآیند خود هستند، در حوزه مصرف 

کننده آب و تولیدکننده پساب در سطح می واحدهای مصرفشود. منظور از ممیزی آب، شناسایی تماآب نیز این خأل احساس می

گیری دبی جریان آب و پساب در هر مورد و درنهایت مشخص نمودن آن روی نقشه گردش آب واحد یک واحد صنعتی، اندازه

ه کیفی های هدف که در واقع محدودکنندهای آب و پساب، آالینده یا آالیندهصنعتی است. همچنین در مورد هریک از جریان

ده پذیرنده در نهایت، بیشینه حدمجاز آالین شوند.گیری میهستند، شناسایی شده و اندازهجریان موردنظر برای تصفیه و استفاده مجدد 

  گردند.منظور طراحی فرآیندهای تصفیه و استفاده مجدد، تعیین میبرای هر واحد به

های آب و پساب، موازنه جرم جزئی آب و سایر کیفی جریان دست آمده از بررسی کمی وسپس با استفاده از نتایج به

شده و  طور کامل مشخصطور مجزا و همچنین برای کل واحد صنعتی نوشته شده و بدین ترتیب مسأله بهمنابع برای هر بخش به

شخص شده و م طور کاملترتیب وضعیت کلی و جزئی واحدصنعتی از منظر مصرف آب و تولید پساب بهگردد. بدینتعریف می

گردد. این نتایج، امکان ها در فاضالب خروجی تعیین میسهم هر بخش از کل آب مصرفی، فاضالب تولیدی و میزان آالینده

 آورد.مدیریت گردش آب و فاضالب را در سطح کل واحد صنعتی تا حد بسیار زیادی فراهم می

در سطح واحد صنعتی و جلوگیری از هدررفت مواد مزیت مهم دیگری که ممیزی آب دارد، امکان پایش جریان مواد 

تاً پایداری عنوان منشأ نسبعنوان یک منبع آب، بلکه بهفقط به امروزه فاضالب نه ارزشمند صنعتی از طریق جریان فاضالب است.

 .[5] یرندگدر نظر می" عکارخانه تولید مناب"رود و از این منظر فاضالب را شمار میبرای تأمین مواد و منابع ارزشمند صنعتی به

ت که تصفیه فاضالب و بازیافت آب تنها دارد در این اس ای که نظام یکپارچه مدار بسته آب در مقایسه با رویکردویژگی برجسته

 تأکید فقط روی آب نیست بلکه بنا به مقتضیات و شرایط، امکان بازیافت و بازچرخانی مواد و منابع نیز وجود دارد.

 



 

 هابندی جریانطبقه -3

سطح واحد  های آب و پساب درخروجی اصلی مرحله ممیزی آب و فاضالب، مشخصات کمی و کیفی کلی جریان

کمی و کیفی هر جریان  3ها، برگه شناساییبر اساس این داده صنعتی و نقشه توزیع و گردش آب و فاضالب در سطح واحد است.

های جریان شوند.یبندی مها به سه گروه جریان سفید، خاکستری و سیاه، طبقهتشکیل شده و بر اساس نوع آالینده و میزان این آالینده

 رار گیرند.جای آب تازه شهر مورد استفاده قتوانند بههایی هستند که از لحاظ کیفی بسیار نزدیک به آب تازه بوده و میسفید جریان

شود که از لحاظ بار آالینده چندان آلوده نبوده و با انجام تصفیه جزئی نظیر فرآیندهای ساده هایی اطالق میآب خاکستری به جریان

و  بوده ها بسیار باالهایی هستند که میزان بار آلودگی آنهای سیاه نیز جریانایی، امکان استفاده مجدد را خواهند داشت. جریانغش

 باشند.و عموماً مستلزم صرف هزینه باال مینیازمند فرآیندهای تصفیه پیچیده 

های تمیز یا کثیف ها را به یکی از حالتکه جریانجای اینبوده و به 4بندی در این بخش، مبتنی بر منطق فازیاساس طبقه

ن است کنیم. مزیت اصلی این کار در ایبندی می( در نظر بگیریم، بر اساس نوع کاربردشان در بحث استفاده مجدد، تقسیم1یا  0)

ذیر، از هدررفت پفیهتصهای مختلف و تولید حجم باالیی از فاضالب سختکیفیتهای پساب با که ضمن ممانعت از اختالط جریان

 شود.های پساب با کیفیت قابل قبول که پتانسیل قابل توجهی برای بازیافت و بازچرخانی به سیستم تولید را دارد، جلوگیری میجریان

ها، مشخص شدن پتانسیل استفاده مجدد و بازیافت برای هر جریان و اهمیت اقتصادی آن بندی جریانمزیت دیگر طبقه

طور عام است. نگاه یکپارچه پتانسیل بازیافت، نه فقط به معنای بازیافت آب بلکه به معنای بازیافت منابع به تولید است. در کل فرآیند

ق فازی ها با در نظر گرفتن پتانسیل بازیافت بر اساس منطبندی جریانبه مقوله مدیریت مصرف آب و تولید فاضالب در کنار طبقه

 آورد. سازی اتالف منابع را در سطح واحد صنعتی فراهم میو کمینهها امکان مدیریت بهتر هزینه

 هندسیارائه راهکارهای م -4

های آب و پساب، راهکارهای مهندسی الزم با توجه به شرایط، پیشنهاد پس از مشخص شدن وضعیت کلی جریان

ست شود. پینچ آب، روشی ریاضی ااستفاده می "انتگراسیون فرآیند"و  "پینچ آب"های موسوم به گردد. در این بخش از روشمی

دی، های فرآیند صنعتی با درنظرگرفتن الزامات و محدودیتکه طی آن کمترین میزان مصرف آب قابل دسترس در یک واح

گردد. به مجموعه این اصول، اصول انتگراسیون محاسبه گردیده و شبکه آب واحد بر اساس رسیدن به آن طراحی یا اصالح می
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مدنظر قرار  7و بازیافت 6، استفاده مجدد5ده کاهشدر بحث طراحی و اصالح شبکه، سه رویکرد عم. [6]گردد فرآیند اطالق می

  .[7] ای از این رویکردها ارائه خواهند شدگرفته و راهکارهای مهندسی بر اساس یک یا مجموعه

عنوان به .یابدای فرآیند را تغییر دهیم که نیاز ذاتی به آب کاهش گونهدر رویکرد کاهش، هدف اصلی این است که به

تأکید شود. ای از این تغییرات فرآیندی است که موجب کاهش نیاز به آب میکننده تر به برج خشک نمونهمثال، تغییر برج خنک

ی نیاز به تصفیه چندانی نداشته و معموالً با فرآیندها هایی کهیعنی جریان های خاکستری است،رویکرد استفاده مجدد، بر جریان

ا میزان بار های بدر بازیافت، جریان هایی غیر از بخشی که در آن تولید شده را دارند.امکان استفاده مجدد در بخش تصفیه جزئی

آلودگی باال که ارزش بازیافت و بازچرخانی دارند، با استفاده از فرآیندهای تصفیه پیچیده، تصفیه شده و آب یا منابع دیگر جداشده 

 رسند.می مصرفاحدصنعتی که نیاز باشد، به های وطی آن، در هریک از بخش

 ارزیابی اقتصادی -5

ی طور کامل تعیین شده و سود ناشهای مربوط به راهکارهای ارائه شده در مرحله قبل، بههزینهدر بحث ارزیابی اقتصادی، 

فنی  شود در بعدشده و تالش می های مربوط به هر راهکار، تعریفگردد. از طریق تابع هزینهاز اعمال این راهکارها نیز محاسبه می

رزیابی اقتصادی ا ها کمینه شده یا در شدیدترین شرایط، بهینه گردد.و مهندسی راهکارها، شرایطی مدنظر قرار گیرد که این تابع هزینه

 ست.امنظور رسیدن به بهترین نتیجه ها برای هریک از راهکارها بهشامل تعیین مشخصات، طراحی تجهیزات و تعیین هزینه

 

 گیرینتیجه -6

خاطر هنیست ولی ب توجهکننده آب، چندان قابل های مصرفاگرچه میزان مصرف آب در صنایع در مقایسه با سایر بخش

ویکردهای سزایی برخوردار است. رنقش تأثیرگذاری که صنایع در رشد تولید ناخالص ملی و توسعه پایدار کشور دارند، از اهمیت به

دلیل فقدان نگاه یکپارچه و نبود تفکر پایدار، اغلب کارآمد نبوده و منجر به اتالف موجود در حوزه مدیریت مصرف آب صنایع به

شود. ضمن اینکه حجم باالی فاضالب تولیدی در صنایع که عموماً حاوی بارآالینده باالیی هم هستند، توجه منابع در صنایع میقابل 

ه نظام مدار ای موسوم بآورد. از این رو در بسته پیشنهادی حاضر، نظام یکپارچهناپذیری را به محیط زیست وارد میهای جبرانآسیب

ها، اطالعات گردد که عالوه بر امکان مدیریت هزینهیت مصرف آب و تولید فاضالب در صنایع معرفی میمنظور مدیربسته آب به
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ر تواند گام مؤثری دسازی این نظام در صنایع، میآورد. پیادهمفیدی از جریان گردش آب و مواد در سطح واحد صنعتی فراهم می

 رناپذیری در توسعه پایدار کشور داشته باشد.وری در حوزه آب و مواد بوده و نقش انکاارتقاء بهره

 مراجع -7
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