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 چکيده

کمبود منابع آبي کشور و لزوم استفاده از منابع جايگزين برای صنايع که قلب تپنده اقتصاد کشورهستند، اهميت ويژه ای  

دارد. طبق تحقيقات انجام شده، استفاده از پساب شهری همانقدر که مي تواند برای محيط زيست و صنعت نيروگاهي مفيد و 

واند منجر بهداشتي مي ت–ارامترهای فني و عدم در نظر گرفتن ابعاد اجتاعي جذاب باشد ، در صورت عدم کنترل و پايش پ

 به عدم بهره وری مناسب از نيروگاه شود.

با توجه به ناکافي بودن ضوابط و استانداردهای داخلي و اهميت موضوع استفاده از پساب در نيروگاه الزمست تا با استفاده 

از تجربه و دانش ساير کشورهای پيشرو در اين زمينه و بومي سازی آن پژوهش های بيشتری نسبت به تکميل ضوابط و 

 دستورالعمل ها صورت بگيرد. 

 ديريت بحران آب، نيروگاه، استفاده مجدد، پساب شهری،دستورالعمل، ضوابط واژگان کليدی: م

 قدمهم -1

در پی بوجود آمدن خشکسالی ها، کاهش بارندگی، تغییرات اقلیم و کاهش منابع آب قابل دسترس سطحی و زیرزمینی در دنیا، مسئله 

مدیریت بحران آب بخصوص برای کشور بحران زده و خشک ایران، بعنوان یکی از مسائل جدی و پر اهمیت در سطح کالن کشور 

که صنایع بعنوان قلب تپنده اقتصاد کشورها دارای جایگاه ویژه ای می باشند و گردش چرخ تولید بصورت ویژه مطرح می باشد. از آنجایی

آنها برای جامعه ضروری است، لذا فعالیت آنها بسیار اهمیت دارد. حیات برخی از صنایع اصلی کشور مانند پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، 

اشد. نیروگاه ها یکی از صنایع مهم، حساس و دارای جایگاه استراتژیک در کشور صنایع فوالد به منابع آبی قابل دسترس وابسته می ب

محسوب شده و یکی از صنایع پرمصرف آب می باشند. با توجه به شرایط منابع آبی کشور و اهمیت فعالیت نیروگاه ها، بررسی منابع 

سال است که در  55ان کشور و صنایع بوده است. حدود جایگزین مناسب و مقرون به صرفه تامین آب، همواره یکی از دغدغه های مدیر
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، سدنیا اقداماتی جهت جایگزینی آب مورد نیاز نیروگاه ها با منابع دیگر مورد بررسی و اجرا قرار گرفته است. یکی از این منابع قابل دستر

حی و یران بعلت دسترسی به منابع آب سطاستفاده مجدد از پساب شهری تصفیه شده در نیروگاه ها می باشد. از آنجاییکه در کشور ا

یاز به ن زیرزمینی و سوء مدیریت منابع آبی، استفاده از این روش کمتر مورد توجه قرار گرفته است، رشد جمعیت و توسعه اقتصادی،

نیاز به برق در  8005تا  8002برنامه های مرکز تحقیقات انرژی آمریکا نشان داد که از سال  ]1[انرژی برق را روز به روز افزایش می دهد.

نیاز به انرژی  8005تا  8002بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد در سال های  ]8[افزایش می یابد. %00ایاالت متحده آمریکا 

رغم رشد منابع انرژی تجدیدپذیر، در دهه آینده همچنان منابع سوخت نیروگاه علی  ]0[افزایش خواهد یافت. %94الکتریسیته در جهان 

نیروگاه آب  00نیروگاه در ایاالت متحده آمریکا تنها  5900ها از زغال سنگ، گاز طبیعی و انرژی هسته ای تامین خواهد شد. از بین 

الیفرنیا، این تصفیه خانه ها اغلب در ایالت های فلوریدا، ک تغذیه سیستم خنک کننده خود را از پساب شهری تصفیه شده تامین می کنند.

تگزاس و آریزونا قرار دارند ولی سایر ایالت هایی که دارای کمبود منابع آبی هستند نیز نظیر ماساچوست، نیوجرسی  و مینسوتا دارای 

 ]9[اینگونه نیروگاه ها می باشند.

 بدنه مقاله  -2

مایل )  85تا  10پیتسبورگ فاصله مناسب بین تصفیه خانه شهری و نیروگاه بهتر است که در شعاع طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه 

گالن( آب مصرف می کنند.  85لیتر ) 45کیلووات برق  1کیلومتر( قرار گرفته شود.کلیه نیروگاه ها بطور معمول برای تولید  90تا  10

بویلر، انتقال خاکستر و افزودن مواد شیمیایی مورد  Makeupده و مابقی آن در بیشتر آب مورد استفاده در نیروگاه در سیستم خنک کنن

نیروگاه های آمریکا با سیستم آب یکبار چرخش کار می کنند و این در حالی است که مابقی نیروگاه   %90استفاده قرار می گیرد. حدود 

سال اخیر امکانات و تسهیالت  10طی  ]9 [ار چرخش طراحی شده اند.ب 2تا  9ها که اکثر آنها نیروگاه های جدید می باشند، با سیستم آب 

متعددی به منظور بازیافت فاضالب شهری جهت استفاده در برج های خنک کننده نیروگاهها، پاالیشگاه های نفت، کارخانجات شیمیایی 

درصد هزینه بیشتر  00تا  10اسب میتوان با صرف و تهویه مطبوع، به دلیل خشکسالی و تنش های آبی استفاده شده است. با برنامه ریزی من

نسبت به آب شیرین، از آب بازیافتی استفاده نمود، که این هزینه با توجه به کیفیت آب بازیافتی و امکانات موجود متفاوت خواهد بود. 

]5[ 
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 بيان مسئله  -0

ستانداردهای مربوط به استفاده مجدد از پسابها و آبهای برگشتی که به بررسی چارچوبها و معیارهای قانونی و ا 505همانطور که در نشریه 

 ]0[ اشاره شده است، متاسفانه از نقاط ضعف قواین ما به قدیمی بودن آنها و کلی گویی و برخورد کیفی با مسایل می توان نام برد.

ازمان قوانین و مقررات به منظور تثبیت موقعیت ساز جمله راهکارهای بلند مدت اشاره شده در این نشریه، لزوم بازنگری توسعه و تفسیر 

حفاظت محیط زیست و یا زارت نیرو بعنوان یک نهاد ناظر و کنترل کننده الزامات محیط زیستی در فرایند بهره برداری از پسابها و آبهای 

 برگشتی می باشد.

صنعت، استاندارد کیفی آب برای مصارف صنعتی              ) در حال حاضر تنها استاندارد داخلی موجود در رابطه با استفاده از پساب در 

 ( می باشد.908نشریه 

 ایطاجتماعی،شر بررسی و المللی بین منابع و استانداردها بندی جمع و بررسی از صنعتی، مصارف در آب کیفیت برای 908 شماره نشریه

 ونظارت ریزی برنامه معاونت 908 شماره نشریه در و تدوین برگشتی های آب و ها پساب از صنعتی مصارف برای طبیعی و فرهنگی

 برای( تفرجی و صنعتی مصارف برای برگشتی های آب و ها پساب خام، آب کیفیت بندی طبقه راهنمای) جمهور رییس راهبردی

 :است بوده توجه مورد زیر موارد مذکور استاندارد تدوین در. گردید ارائه صنعتی مصارف

 برای مناسب و مطمئن استانداردی ارائه امکان مختلف، صنایع در نیاز مورد آب کیفیت تنوع چنین هم و صنایع تنوع به توجه با 

 .رددگ ارائه مناسبی کیفی استاندارد گروه هر برای صنایع بندی گروه با گردیده سعی و نبوده مقدور مختلف صنایع

 باشند می دارا مختلف صنایع در را کاربرد ترین بیش که است شده انتخاب پارامترهایی. 

 سیبهایآ سبب آنها استاندارد حد از بیش یاه غلظت که است شده توجه پارامترهایی به صنعتی آب های شاخص انتخاب در 

 نعتیص آب مصارف اکثر برای و شده تولیدی مواد نامطلوب کیفیت و کارخانجات های سازه و تجهیزات به عمده تا جزیی

 .شوند می مشاهده کشور های آب در توجه قابل های غلظت در دیگر سوی از و کنند می حساسیت ایجاد

 از استفاده برای کیفی استاندارد ارائه نیاز، مورد آب کیفی تنوع و محصول تولید مختلف فرایندهای چنین هم و صنایع تنوع به توجه با

 پارامترهایی به باید صنعتی آب های شاخص ین تر مهم انتخاب برای.  دارد زمان صرف و تخصصی کار به نیاز مختلف صنایع در منابع این

 کیفیت و کارخانجات های سازه و تجهیزات به عمده تا جزیی های آسیب سبب آنها استاندارد از بیش های غلظت سویی از که کرد توجه

 آب در وجهت قابل های غلظت در دیگر سوی از و کنند می حساسیت ایجاد صنعتی آب مصارف اکثر برای و شده تولیدی مواد نامطلوب

 ]0[.شوند می مشاهده کشور های
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-1جدول ) خام، آب کیفیت بندی طبقه راهنمای) 908 شماره نشریه در شده ارائه استاندارد صنعتی مصارف در ها پساب از استفاده برای

 گروه هس تفرجی و صنعتی مصارف برای برگشتی های آب و ها پساب - در خام های آب استاندارد این براساس. گردد می پیشنهاد( 0

 :گردد می ارائه فوق های گروه برای آب کیفی های شاخص و بندی تقسیم زیر شرح به

 تصفیه بدون دارند،ن نیاز باال بسیار کیفیت با آب به که صنعت در فرایندهایی برای که شوند می اطالق هایی آب به گروه این:  الف گروه

 گروه این .گیرد صورت آنها روی بر نیاز مورد تصفیه باید زیاد، حساسیت با فرایندهای برای و باشند می استفاده قابل تصفیه حداقل با یا و

 .باشند می خوب کیفیت دارای صنعتی مصارف لحاظ از

 قابل تصفیه، لحداق با یا و تصفیه بدون که حساسیت، ترین کم با فرایندهای برای که شوند می اطالق هایی آب به گروه این:  ب گروه

 گروه این . باشد می زمال استفاده، نوع به توجه با شیمیایی و فیزیکی فرایندهای انجام حساس، نسبتا فرایندهای برای اما. باشند می استفاده

 .هستند متوسط کیفیت دارای صنعتی مصارف لحاظ از

 مصارف برای بیشتر ودش می توصیه لذا هستند، تصفیه مند نیاز صنعت در مصرفی هر برای و بوده ضعیفی کیفیت دارای گروه این:  ج گروه

 از استفاده حساس، هایفرایند جهت تصفیه باالی میزان به نیاز به توجه با.  روند کار به باشند نمی باالیی تصفیه نیازمند که کننده خنک

 ]0[.گردد نمی توصیه فرایندها این در ها آب این

 ]0[برگشتی آبهای و ها پساب از صنعتی مصارف برای پیشنهادی استاندارد( : 0-1جدول)

 

همانگونه که در باال ذکر شد عدم کفایت قوانین و ضوابط و نپرداختن آنها ب مشکالت با جزئیات فنی پساب ورودی به تجهیزات 

 نیروگاهی لزوم بررسی و تحقیق در این مورد را پیش از پیش روشن می کند.
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 یبحث و نتيجه گير -4

با توجه به ضرورت استفاده از آب های بازیافتی بدلیل وجود منابع آبی محدود و بحران آب در کشور، استفاده از این آب ها دارای مزایا 

و معایب متعددی می باشد که رعایت نکات و دستور العمل های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی میتواند ضمن بهره برداری مناسب از 

برای حل چنین  .راستای کاهش آسیب پذیری استفاده از آب بازیافتی در صنایع آب بر کشور گام های موثرتری برداشت.مزایای آن در 

میایی یچالش های بزرگی نیاز به تحقیقات جدید برای شناسایی تکنولوژی های مناسب و مقرون به صرفه می باشد. امکان استفاده از بازدارنده های ش

. ]1[ته برای مدیریت کیفیت آب برج های خنک کننده نیاز به تحقیق و آزمایش در این زمینه را بیش از پیش نشان می دهد.به همراه تصفیه پیشرف

مقرون به صرفه ترین راهکار برای مدیریت فاضالب شهری در سیستم های خنک کننده بستگی به کیفیت فاضالب، احتماال اضافه شدن 

پساب شهری و اضافه کردن مواد شیمیایی به برج خنک کننده دارد. همانطور که باید اثرات زیست  تصفیه ثالثیه در سایت نیروگاه برای

محیطی انتقال پساب شهری و تصفیه ثالثیه نیز دیده شود. مالحظات یکپارچه اثرات زیست محیطی چرخه حیات بعالوه هزینه های فرایند 

 ]1[شهری تصفیه شده در توسعه آینده نیروگاه های الکترونیکی مورد نیاز است. برای معرفی پایدارترین راهکارها بمنظور استفاده پساب

بطور کلی در طراحی پروژه استفاده از پساب شهری در نیروگاه ها باید به مسائل اجتماعی ) ازمنظر پذیرش عمومی جامعه(، مسائل 

ات فنی و تکنیکی از طریق پایش و کنترل مستمر خصوصیبهداشت عمومی) دریفتهای حاوی عوامل بیماری زا و آلوده شیمیایی(، مسائل 

  ]1[متغیر پساب حاصل می گردد، توجه ویژه ای نمود.

نیروگاهی استفاده می کنند و کشورهای پیشرو دارای دستورالعمل   آب هیتغذ یبرا پساب زا که است سال 50 از شیب ایدن در که آنجا از

ها و قوانین ویژه برای پساب ورودی به نیروگاه و تجهیزات آن می باشند لذا با بهره گیری از دانش پژوهشگران و متخصصین آب و 

 برای نیروگاه را تامین نمود. تحقیق و بررسی تجربیات کشورهای پیشرو می توان به تدوین ضوابط و دستورالعمل های الزم
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امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه شهری در نیروگاه ها و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری  " (1045متین فر، ن. خ. )]1[

 45همایش شیمی نیروگاه های کل کشور "آن

[2]. Energy information administration. International energy look 2010, www.eia.doe.gov 

 

[3]. UNESCO. Summary of the monograph “world water resources at the beginning of the 21st century in the     

framework of IHP UNESCO 1999 

 

[4]. “Reusing municipal waste water for power generation cooling towers- opportunities and obstacles”, Ivan Cooper, 

the water and waste water industry journal, summer 2012 

[5].http://www.waterworld.com/articles/iww/print/volume-13/issue-1/featureditorial/recycled-water-for-

cooling-tower-good-idea-or-bad.html 

 و برگشتی های آب از مجدد استفاده محیطی زیست ضوابط "(1022جمهور) رییس راهبردی نظارت و برنامه ریزی معاونت -]0[

 505، نشریه شماره  "پسابها
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