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چکيده
در ساا های اخير بحران آب همگام با رشاد جمعيت و وقوع تغييرات و نوساانات اقليمي تشااديد شااده است که
پيامدهای منفي اقتصااادی ،اجتماعي و زيساات محيطي آن در مناطق مختلف کشااور مشااهود اساات .از طرفي پيچيدگي و
عادمقطعيت شاارايط موجود و وجود بهرهبرداران با ديدگاهها و نيازهای متفاوت منجر به بروز مشااکالت بدخيم رشاارايط
مساللهزا) شاده اسات .در اين شارايط ،تعريف و در

مشاخصاي از مشکا واقعي وجود ندارد و مديريت متمرکب مبتني بر

فرماندهي و کنتر با تأکيد بر اببارهای مهندسي و سيستمهای خطي چندان جوابگو نخواهد بود .به عبارتي مشکالت حوزه
آب و فاضاالب نيازمند پاساخي نوآورانه ،ساازگار و متناسب با شرايط و بستر اجتماعي ،فرهنگي و تاريخي است .در پاسخ به
اين کمبودهاا ،ارائاه طر هاای خالقانه و نوآورانه و بوميسااازی الگوهای توسااعه نوآوری اجتنابناپذير اساات .همنت
رهمکاری ،نوآوری ،مشاکاگشاايي و توانمندساازی) بساتری برای دساتيابي به اهداف مورد اشااره است .در اين نوشتار،
رويدادهای همنت آب و فاضالب بهعنوان دو مورد از معدود رويدادهای خالقانه توسعه جهت ايجاد بسترهای مناسب برای
کارافريني در صنعت آب و فاضالب معرفي ميشوند .هدف از برگباری اين دو رويداد؛ ارائه ،تبيين ،شکار و تبديا ايدههای
نوآورانه و کاربردی به مد های کسب و کار جهت پاسخ به چالشهای صنعت آب و فاضالب در کشور است .اين رويدادها
در چهار مرحله آموزش ،ايدهپردازی حو فرصاتها و چالشها ،کارتيمي و شاکاگيری هستههای کارآفريني برگبار و بر
موضااوعات مختلف نظير تفکيک انشااعابات مشااترکين و نصااب مخازن اخيره اسااترات يک آب ،بازچرخاني آب خاکسااتری،
بهساازی محلي فاضالب ،تصفيه تکميلي پساب ،بازچرخاني آب ،کنتر و حذف سوسریها در شبکه فاضالب ،کنتر و حذف
بو در شبکههای جمعآوری و تصفيهخانههای فاضالب ،بهسازی و بازسازی شبکههای فاضالب با تأکيد بر بوميسازی روشها،
کنتر خوردگي در شابکه فاضاالب ،حذف جلبک با استفاده از دانش بومي ،بهبود فرآوری لجن و کاهش حجم آن ،بومي
ساازی سااخت تجهيبات مرتبط با تصافيه فاضالب ،متناسبسازی ساخت پکيج تصفيه فاضالب خانگي با نيازها و دانش روز و
ارتقاء کيفيت پساب خروجي از نقطه نظر بار ميکروبي است.

کليد واژهها :نوآوری باز ،همنت آب ،همنت فاضالب ،رويداد کارآفريني
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با وجود تالشهای گستتترد برای طرح مستتائ ل مربوط به آب در س ت ج جنا م مریریت وای ي مبابو و مفتتر ،آبم هبو به
تغييرات چشت گيری نيا دارد که البته ایرا نيز ا این امر مستتتیبي نيستتت محرودیت مبابو آب شتتيرین به وبوا ایت يترین چالشهای
فراروی متریریتت پایرار مبابو آب بهشتتت ار ميآیر برای غ به بر این چالشهام ستتتارتار مریریتي آب ایرا م ناگزیر بایر به دنبار ارایه
را کارهای نو در نحو مریریتم ارایه ررمات و بنر گيری ا دانش رو برآیر با ه ه را کارهایي که برای مریریت مبابو آب کشتتتور
در نظر گرفته ميشتودم مسير طوالني در پيش است که تبنا با مشارکت ه گاني و بنر گيری ا ت ام توا و ي و و ياتي یابل پي ود
استت در شترای موجودم یترفا با رفتار و مریریتي وایالنه و هرف برم ميتوا به وبوا یک فریتت ا آ بنر برد وگرنه برو شک
تنریرات جری پيشرو رواهر بود که آثار و تب ات مبفي کوتا مرت و ب بر مرت فراواني بهدنبار رواهر داشتتت با توجه به توس ت ه و
یتب تي شتر جوامو و تغيير ای ي که مب ر به کاهش مبابو آب در دسترد در بسياری ا نطاط جنا ا ج ه ایرا شر استم توجه به
فاضتتتالب و مریریت یتتتحيج آ م به وبوا یک مببو آبي دائ و م ین اه يت بستتتياری یافته استتتت ه یبين اثرات یا بار مریریت
نایتحيج فاضالب بر محي

یست و بنراشت و ومي بيش ا پيش اه يت ارائه را کارهایي برای حل م ضالت مربوط به این بخش را

روشتتن ميکبر با وجود پژوهشه ا و ایرامات گوناگو و و ر در رفتتوم مستتائل مربوط به فاضتتالبم ه یبا راهي طوالني برای
رستير به اهرا ،مر نظر در پيش استت برای غ به بر چالشهای پيش رو مریرا م متخفتفتا م والیهمبرا و ت ام مردم ميبایست هر
کرام وظيفه رود را در یبار این چالشها به درستتي دانستته و به آ و ل ن ایبر فط در این یتورت است که ميتوا به بنبود شرای
کبوني اميروار بود؛ در غير این یورت در آیبر شرای نامباسبي در انتظار محي

یست و آیبرگا رواهر بود

رویراد سته رو کارآفریبي آب توست پژوهشتكر آب و فاضتالب دانشگا یب تي ایفنا م ببياد نخبگا استا ایفنا و
شرکت آب و فاضالب استا ایفنا در محل مرکز نوآوری و ت اریسا ی دانشگا یب تي ایفنا برگزار گردیر به دنبار برگزاری
موفق ه نت آب در منرما  59در بن ن ما  59پيشرویراد ه نت فاضتتالب برگزار شتتر و در فروردین ما  59شتتاهر برگزاری رویراد
کارآفریبي ه نت فاضتتالب رواهي بود این رویراد ستته رو نيز توست پژوهشتتكر آب و فاضتتالب دانشتتگا یتتب تي ایتتفنا م ببياد
نخبگا استا ایفنا و شرکت آب و فاضالب استا ایفنا م در دانشگا یب تي ایفنا برگزار رواهر گردیر
 .2اهداف همنتهای آب و فاضالب
بررستتي چالشها و واکاوی مستتائل وای ي در یتتب ت آب و فاضتتالب و فریتتتهای موجود در این ميبه برای ر ق ار شم
ارتباط با سا ما های ذیرب و پيگيری موضوع تا یافتن را کارهای نو و تبریل آ به مرر های تكرارپذیر ا اهرا ،ای ي برگزاری این
دو رویراد بود استت هر ،ایت ي این رویرادها تشتریج چالشهای آب مفترفي و بنراشتت واحرهای رانگي و یب تي دستگا های
متطاضي و متولي در ميبه های مربوط به با چرراني آب راکستریم تفكيک انش ابات و مخا

ذرير استراتژیک واحرهای مسكونيم

مریریت پست انرها و بهستا ی مح ي فاضتالبم تفتفيه تك ي يم استتحفتار آب در شنر های یب تيم با چرراني آب در واحرهای
یتب تي پرمفتر ،آب و ستایر است این رویرادها ميبهسا ارایه فریتهای موجود برای شرکتها و افراد مست ر بهمبظور گردآوری
ایر های کاربردی در حو آب شترب و بنراشتت و فاضتالب و بنر مبری ا دستاوردهای حایل برای تبریل آ به یک مرر و طرح
کسب و کار است شرکتکببرگا در این رویرادها والو بر دریافت آمو شهای و ي و کاربردی برای تبریل کرد ایر به محفور
در یالب تي بر روی طرحهای رود کار کرد م ا حضتتور مربيا و تستتنيلگرا حرفهایم کارشتتباستتا متخفتتا و استتاتير م رب
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دانشگاهي بنر مبر شر و اميتتتر دارنر که در پایا دور بتوانبتتتتتتتتتر نظر سا ما های دولتي و رفویي را برای سرمایهگذاری یا تأمين
اوتبار طرح پيشتبنادی بهدستت آورنر مریرا و کارشتباستا شرکت آب مب طهایم آب و فاضالب شنری و روستایيم مریرا شرکت
شنر

های یب تي به ه را اساتير م رب و متخفا دانشگاهي ا فریتهای موجود در در یب ت آب مفرفي واحرهای رانگي و

یتتب تي گفتگو رواهبر کرد در این رویرادها آمو شهای ال م و کاربردی جنت شتتكلگيری کستتب و کارهای فباورانه در ميبههای
مربوطه ارائه و شبكه شر و کار تي ي ت رین ميشود ض با ج ي ا اساتير و یاحبنظرا من ترین مفاهي و ابزارهای ال م برای را
انترا ی یتک کستتتب و کتار موفق را آمو ش ميدهبتر در ادامته ه فریتتتتهای یادی برای ت ربه کار گروهي و ک ک گرفتن ا
حرفهایهای یب ت آب و فاضالب در دارل و رارج ا کشور فراه رواهر شر گروهي ا مشاورا و کارشباسا فبي ا ت ربياتشا
و وضتتو دانش موجود با تي ها یتتحبت کرد و پابهپای تي ها برای پرورانر ایر های نوآورانه ه فكری ميکببر در انتنای دور ه م
برنامه تي ها برای اجرایي کرد ایر انتخابي ارائه رواهر ش تر و برگزارکببرگا نيز بهدنبار تستتنيلگری و بنر مبری ا توان بری آ ها
بررواهبر آمر نتایج حایتل در پایا این رویراد ميتوانر در یالب شتكلگيری هستههای کارآفرین نوپا برای ر ق مررهای نو و ای اد
کسب و کار مبتبي بر نيا های رو م دستیابي به دانش فبي و یا چار انریشي برای رفو موانو و دستیابي به را کارهای نو یابل اجرا برو
پيرا کبر

 .3چالشها
 .1-3مخازن اخيره استرات يک و تفکيک انشعابات مشترکين
آیبر توست ه پایرار در گرو تأ مين متباستتب آب و این موضتتوع در گرو ای اد شتترای مریریت مفتتر ،بنيبه استت تفكيک
کبتور مشتترکين چبر واحری در محل مفر ،برای او ار مریریت مفر ،امری ضروری است و چبانیه با ایرامات فرهبگي و ابزاری
توأم شودم نتي ه آ کاهش یابل توجه مطرار مفار ،رواهر بود ماني که مشترکين یک م ووه چبر واحری آب مورد نيا شرب و
بنراشت رود را ا یک کبتور مشتر

برداشت کببرم بهدليل شفا ،نبود مفار ،هر واحر و ایبكه ا نظر رواني هر مفر ،کببر در

ریابت با ستایر ه سایگانشم بيشتر مفر ،کرد آب را حق یانوني و طبي ي رود مي دانر؛ لذا نارودآگا ضریب مفار ،آب افزایش
ميیابر بروكس چبانیه بتوا با را کاری نوآورانهم مفار ،هر واحر را شفا،سا ی کردم به ترریج مفر ،آب کاهش رواهر یافت

 .2-3بازچرخاني آب خاکستری
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آب راکستتری بيش ا  ۰۸دریتر فاضتالب توليری در مبا ر و ادارات را تشكيل ميدهر و شامل فاضالب توليری ناشي ا
شتستتشتوی لبادم وا ح امم دوش ح امم روشتویي و بخشتي ا هر آب ظر،شتویي آشپزرانه است اگر بتوا فاضالب توليری این
بخشها را توس لولهکشي جراگانهای در محل مباسبي در دارل م ک ج و آوری کرد و یک سيست تففيه ساد و مطرماتي برای این
پساب ج و شر اجرا ن ودم به سادگي این بخش ا فاضالب ميتوانر بهجای سرا یر شر به شبكه فاضالبروم دوبار به مفار ،رایي
در دارل ه ا م ووه یا رارج آ برستر این مفتار ،به یتورت و ر شتامل آبياری فضتای ستبز م ووه میل باغیهم استتفاد در
فالش تانک توالتهام تغذیه مبابو آب یر ميبي و نظایر آننا استت به این ترتيب استفاد ا آب راکستری باوث ميشودم نيا برداشت
ک تری ا مبابو آب یر ميبي و ستت حي وجود داشتتته باشتتر که این کار والو بر حفع مبابو آبم به حفع محي

یستتت ه ک ک

مي کبر ه یبين استتفاد ا آب راکستتری باوث کاهش بار آلي فاضالب و آلودگي م اری مربوط به فاضالبروها ميشود و مطرار
فاضتتالب توليری را تا حر بستتيار یادی کاهش مي دهر که مب ر به کاهش مفتتر ،انر ی ه رواهر شتتر گرچه ک شتتر مطرار بار
هيترروليكي فتاضتتتالب نتاشتتتي ا این ایترام رو د بته وبوا وتام ي نتام وب در تغيير پتارامترهتای اوليه طراحي ر وطم ک كتورها و
تفتتفيهرانه های فاضتتالب م رح استتت اما به هر حار تفكيک فاضتتالب در مبرأ و با چرراني آ در محل ا ج ه را کارهای مؤثر در
کاهش نيا آبي در دنيا محسوب ميشود

 .3-3بهسازی محلي فاضالب
فاضالب واحرهایي نظير آشپزرانههام رستورا هام هتل رستورا هام کارگا های سارت شيریبيم واحر لببياتسا یم کارواش
و یاليشتویي باوث تولير ح

یابل توجني ا پسابهای چرب ميشونر این پسابها و رتا محتوی چربي و روغن و پس انرهای غذا

هستبر تخ يه پسابهای چرب به شبكه ج وآوری فاضالب مشكالتي را بهوجود ميآورد؛ که وبارتبر ا ؛ رسوب ذرات چربي و روغن
در دیوار لولهها و اتفتاالت و بالتبو گرفتگي آننا این امر ننایتا مب ر به گرفتگي و پس دگي فاضالب در مبا ر مسكوني و واحرهای
ت اری و ررماتي گردیر و والو بر رستارت ماليم موجبات نارضتایتي و ومي ميشتود ببابراین ضترورت جراسا ی و حذ ،ذرات
چربي و روغن ا پسابم یبل ا ورود به شبكه و سارت چربيگير ارتفایي برای هر واحر یبفي و کارگا امری بسيار ضروری است
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 .4-3تصفيه تکميلي و بازچرخاني آب در واحدهای صنعتي
مس تأله ک بود آب والو بر محرودیتهایي که برای بخش کشتتاور ی ای اد کرد استتتم ستتایر بخشهای ایتفتتاد ا ج ه
یتب ت را نيزتحت تأثير یرار داد استت به طوری که شتنر

های یتب تي با مشكالتي ا یبيل ک بود آب و در مواردی بحرا آب و

افت کيفيت آب مواجه هستتبر این مسائل چالشهایي را پيش روی یبایو یرار ميدهر که در رویرادهای ه نت آب و فاضالب برای
آننا چار انریشتي ميشتود در حار حاضر ت رادی ا شنر
حایتل ا آ را برای آبياری فضتای ستبز ه ا شتنر

های یب تي استا ایفنا م نز به تففيهرانه بيولو یک هستبر و پساب

مورد استتفاد یرار ميدهبر اما در ه ه ففتور سار ن يتوا ا این آب برای

آبياری فضتای ستبز استتفاد کرد و با ما اد پستاب مواجه هستبر این در حالي است که شنر

های یب تي با مشكل ک بود شریر آب

دستتت و پب ه نرم مي کببر و برای تأمين آب مورد نيا رود مشتتكل دارنر برو این مستتائل یک نيا جری برای تفتتفيه تك ي ي پستتاب
یتب تي که ب ر ا تفتفيه ابترایي و تففيه ثانویه ان ام ميشودم ای اد ميکبر در این ميبه بایر گفت مشكل پایين بود رانرما تففيه
تك ي ي و نيز وارداتي بود ت نيزات مورد نيا برای تففيه تك ي ي مان ي برای اجرای این را حل است
 .5-3متناسب سازی ساخت پکيج تصفيه فاضالب با نيازها و دانش روز
به طور ک ي مبظور ا پكيج تففيه فاضالبم واحرهای مخت ف و بهه پيوسته فرآیبر تففيه فاضالب است که این واحرها با
توجه به پارامترهای پساب ( )BOD-COD-TSSو دبي فاضالب متغير هستبر در تففيهرانههای جوامو کوچک م وال ا پكيجهای
تفتفيه فاضالب ف زیم پ ياتي ن و کامپو یت استفاد ميشود که نوع انتخابي به شرای پرو ا یبيل هزیبه سارتم اجرا و بنر برداریم
ميزا فضای در دسترد و شرای جوی و محي بستگي دارد برای طراحي و سارت پكيج تففيه فاضالب استانرارد و با کيفيتم وجود
گرو های طراح فرآیبرهای آب و فاضتالبم طراح مكانيكارم طراح الكتریكارم ستارت و تولير ضتروری است سيست های تففيهرانه
پيشستارته ای که به شتتكل ت اری در دستتترد هستتبر و با وبوا  PACKAGE PLANTSشتتبارته ميشتتونر اغ ب برای تفتتفيه
فاضتالب امال

شتخفي و جوامو کوچک مورد استفاد یرار ميگيرنر اگرچه سيست هوای پكيج برای ظرفيتهای بيش ا  1مي يو

گالن در رو نيز یابل استتتفاد استتت؛ ولي و وما برای جریا فاضتتالب در محرود  ۸/۸۸۸1تا  ۸/2مي يو گالن در رو بهکار ميرونر
ستيستت پكيج کوچک برای استتفاد در رانههای شتخفتي توس ه یافته است مباسب بود مطادیر طراحي اح امم نحو بنر برداری و
نگهداری این ستيست م وال شرای رضایتبخشي ا فرآیبر تففيه برای دبيهای پایين فاضالب فراه ميکبر ا ماني که برای اولين
بار پكيجها بهمبظور تففيه بيولو یكي فاضالب بهکار گرفته شرنرم این اوتطاد وجود داشت که با او ار هوادهي کامل هيچ ل ن ما ادی
نبایر تولير شتتود درحالي که بر رال ،این فرضتتيه نادرستتت در و ل مطادیری ل ن پيشبيبي نشتتر بهوجودآمر و بنر بردار م بور به
تخ يه دور ای آ ها ا سيست بود فرآیبر تخ يه ماني در سيست های پكيج رخ ميدهر که نحو بنر برداری ا آ یحيج نباشر امرو
در دنيا استتفاد ا پكيجهای تففيه فاضالب به حری مرسوم گردیر است که در کشوری نظير آل ا در دورافتاد ترین روستاهای این
کشتور ا این سيست ها برای تففيه فاضالب مبا ر روستایي و محافظت ا مبابو آبي بنر ميبرنر و در مطایسه با کشورما که راهبری و
بنر برداری ا یتک پكيج کوچک هوا ی نيا به نيروی متخفتتتا شتتتبانهرو ی و ه یبين ت يرات دور ای فراوا دارد و و رتا در
واحرهای یب تي بهکار ميرودم استفاد ا پكيجهای نسل جریر تففيه فاضالب بسيار راحت و آسا بود به گونهای که افراد وادی در
مبا ر شخفي ا آننا استفاد ميکببر
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 .6-3کنتر و حذف سوسریها در شبکه فاضالب
ستوستکهای ح ام و فاضتالب در ایت الح حشر شباسي با نام سوسری م رو ،هستبر شرای دارل شبكههای فاضالب ا
یبيل رطوبتم وجود مواد غذایي مورد نيا سوسریها و تاریک بود محي باوث شر تا شبكههای فاضالبم محي ي مساور برای رشر
و تكیير ستوستریها باشتر مشتكل استاستي هبگامي استت که این موجودات ا شتبكه رارج شر و وارد مبا ر مردم ميگردنر اغ ب
ستتارت ا ها و شتتبكه های فاضتتالب ایرا با دو گونه ا ستتوستتری ها آلود هستتتبر :گونه "بالتال رمانيكا" یا ستتوستتری آل اني و گونه
"پریپالنتا امریكانا" یا سوسری آمریكایي رالیهای ا روشهای موجود مبار با سوسریها و مزایا و م ایب هریک در ادامه ارائه شر
است
وبوا روش

رالیه روش

مزایا

در این روش به کبترر رشر و ج يت سوسری ها ا طریق س پاشي به روش مه
س پاشي (روش مه-

پاشي گرم پردارته ميشود به وبوا ن ونه ا س سایپرمترین  0۸%را با روغن

سادگي روش

پاشي گرم)

ویكادو و آب با نسبت  1به  1به  2ترکيب کرد و به روش مه پاشي گرم استفاد

در دسترد بود س

ميشود

م ایب
مطاوم شر سوسریها در برابر
س ها و نيا به تغيير نوع س
ای اد مخاطرات محي

یستي

با توجه به اه يت موضتتوع انتظار ا شتترکتکببرگا آ استتت که بتوانبر در کبار بنبود روشهای موجودم ستتایر روشها ا
ج ه روش بيولو یكي را ارتطاء داد تا به وبوا مؤثرین و ایتفتادیترین روش با ک ترین تأثيرات مبفي در شبكههای فاضالب ا آ ها
استفاد شود
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 .7-3بهسازی و بازسازی شبکههای فاضالب با تاکيد بر بومي سازی روشها
روردگي و فرستتتودگي شتتتبكه های فاضتتتالب موجب کاهش مطاومت و ررابي و فرو ریختن لوله ها ميشتتتود ا تب ات آ
مسرود شر لوله و فرونشست مين در باالی ر لوله است

روشهای ترمي شبكه فاضالب وبارتبر ا :
وبوا روش
ترانشه با
لوله راني

مزایا

م ایب

رالیه روش
مين تا و ق لوله کبر ميشود؛ لوله یری ي

بيشتر بود و ر مفير لولهها

هزیبه یادم ارتالر در رفت و آمر و احت ار تخریب مكا های

برداشته شر و لوله جریر جایگزین آ مي-

نسبت به سایر روشها

باستاني در م اورت آ

لوله جریر را با شود
استفاد ا ماشين آالت

اجرای راحتتر نسبت به

هزیبه نسبتا یادم سختي اجرا در شبكههایي با انش ابات یاد و

مخفوم درو لوله یری ي جا ميدهبر

روش ترانشه با

کاهش ظرفيت هيرروليكي لوله

ای اد مطاومت سا ای مباسب
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جایگزیبي لوله جریا فاضالب در مكا هایي که لوله یری ي
م يوب

افزایش و ر مفير شبكه

دچار روردگي و فرسودگي شر است

ارتالر در رفت و آمرم ت و جانورا موذی در لولههای
یری ي و محرودیت در اجرا

بنترینلوله یری
ترینراودر کبار
یترفهجریر
ببرنر و لوله
روشم يروش  cured in place pipingاستت در روش  CIPPپوششي به یورت لوله
مي به
اما مطرو
جایگذاری ميکببر

در دارل لوله یری ي ای اد مي شود به گونه ای که یک نوار الیبر متشكل ا پوششي حفاظتي و یک الیه پش و شيشه آغشته به ر ین به
دارل لوله (حرفایتتل دو مبنور) کشتتير ميشتتود و ستتپس با پ

های مخفتتوم هوا این نوار که به یتتورت دو الیه استتت ا ه با

ميشود و در یالب لوله یری ي یرار ميگيرد سپس با وبور اش ه  UVا دارل این الیبر بخش ر یبي فرآوری و سخت ميشود و برین
شتكل لولهای با ضخامت چبر مي يمتر تا یكي دو سانتيمتر در دارل لوله فرسود یرار ميگيرد و ب ر ا آ سيار فاضالب ا دارل این
لوله جریر وبور رواهر کرد البته جنت فرآوری این ر ین ا روشهای دیگر ا ج ه آب گرم نيز استفاد ميشود

با توجه به تحری ها و محرودیتهای موجود در کشتورم شباسایي و ارائه روشهای نوین با رسي و ایالح شبكه فاضالب و
بوميسا ی آ ها و ه یبين بوميسا ی ت نيزاتم الیبرها و تنيه ر ینهای بهکار رفته در اجرای روش  CIPPدر دارل کشورم انتظاری
است که ا ایر های ارائه شر در رویراد ه نت فاضالب وجود دارد

 .8-3روشهای حذف جلبک با استفاده از دانش بومي
برکه هتتای تیبيتتت بتته لحاظ سادگي و يات سارت و بنر برداریم مباسبترین سيست برای تففيه فاضالب در اکیتر نطاط
ایرا استت ایت ي ترین مشتكل این ستيستت باال بود غ ظت تود ج بكي رشتر یافته در برکه تك ي ي استت که سبب باال رفتن غ ظت
پارامترهای کيفتتتي کتتترورتم  TSSو سایر شتتتر و در استفاد م رد ا پساب در بخشهای مخت ف نظيرکشاور یم آبياریم تخ يه به
آبهای ستتتتتتت حي و تغذیتتتتته مفتتبووي آبهای یر ميبي ای اد مشتتكل مين ایر ه یبين باوث ای اد مشتتكالت بستتياری ا یبيل
یوتریفيكاستتتيو م تولير مواد لزج و التيبيم تشتتتكيل تری هالومتا هام ای اد ط م بوم رنگم ستتت يت و روردگي ميگردد تحطيطات
بستياری بر روی روشهای حذ ،و کبترر آ ها در برکه های تیبيت ان ام شتر م اما به دليل وابستگي این یضيه به ووام ي ا یبيل گونه
ج بکم محي رشتترم محفتتوالت ننایي و هزیبهم انتخاب را کار ی ي در حالت ک ي امكا پذیر نيستتت ا شتترکتکببرگا در این
رویراد انتظار ميرود تا با ر ق روشتي جریر یا ا بين روشهای گفته شر م طرح هایي را در راب ه با کاهش تولير ج بکم ارتطاء کيفي
پستتاب در تفتتفيهرانه های فاضتتالب به روش برکه تیبيت وحذ ،ج بک غير ا روشهای متراور في تراستتيو م ان طاد و لختهستتا ی و
شباورسا یم ارائه دهبر که کارآیي و رانرما روبي در درا مرت داشته باشبرم بنر برداری ا آ ها دشوار نباشرم ک ترین اثرات مبفي
محي

یستتي را به ه را داشته و ایتفادی و مطرو به یرفه باشبر ه یبين این طرح ها بوميسا ی گردنر و ک ترین نيا به ت نيزات

رارجي در آ ها لحاظ شود
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 .9-3کنتر و حذف بو در شبکه و تصفيه خانههای فاضالب
بو که یكي ا شتارا های آلودگي هوا ميباشر م كن است ا مبابو مخت في ا ج ه فاضالبهای شنری ویب تي و باله ها
به وجود آیر با ت زیه فاضالب درو چا توس باکتری ها گا هایي ا ج ه متا م آمونيا

و غير تولير مي شود که به آ ها گا های

سپتيک مي گویبر این گا ها س ي هستبر و مي توانبر در غ ظت های باال به سيست تبفسي آسيب وارد کببر و سبب مرگ و مير شونر
اما در غ ظتهای پایينترم بوی بر این گا ها که ا طریق لولههای فاضتتالب پراکبر ميشتتونرم استتتتشتت ام ميشتتتود تولير بو یكي ا
مشتكالت تفتفيهرانههای فاضتالب و شبكههای ج وآوری فاضالب است ا اینرو روش های مخت في برای ا بين برد و کبترر آ
پيشبناد شر است
 .10-3کنتر خوردگي در شبکه فاضالب
برو شتتک امرو مستتأله روردگي لولههای فاضتتالب و را های ج وگيری ا آ یكي ا من ترین دغرغههای منبرستتين
یتب ت آب و فاضالب است در شرای ایر آرم شبكههای ج و آوری فاضالب برو ایبكه مشكل یا مزاح تي ای اد کببر به کار رود
ادامه مي دهبر ولي متاستفانه در بستياری ا موارد چبين شترای ي حاک نيستت ک ي جریا و ستروت باوث تویف بيشتتتر فاضالب در
لولتهها گردیر و مطراری ا مواد م ق آلي و م رني فاضتتتالب در لوله رستتتوب رواهر ن ود این و ل اثر من ي در پيرایش الیههای
بيولو یكي بيهوا ی در یس ت مستغرق لوله ها داشته و ف ل و انف االت بيولو یكي ان ام شر باوث پيرایش و متفاور شر  H2Sو به
دنبار آ اکسيراسيو و تشكيل  H2SO4رورنر رواهر گردیر ميزا روردگي به ووام ي چو کيفيت ج وآوری فاضالبم حضور
اکستيژ مح ور در فاضالب و رشر الیه بيولو یكي بي هوا ی چسبير بستگي دارد ا دیگر ووامل موثر در ميزا روردگي ميتوا به
غ ظت ف زات و ووامل تشتكيل دهبر فاضتالب یتب تي که به فاضتالب شتنری تخ يه ميشتونرم اشار ن ود ببابراین ميتوا من ترین
شرای تسریو روردگيم ورم حضور اکسيژ م متفاور شر سریو  H2Sا فاضالب و حضور رطوبت است در هر یک ا را کارهای
موجود بر مطاب ه با یک یا چبر وامل تأکير شر است

 .11-3بهبود فرآوری لجن و کاهش حجم لجن
حرود  9۸دریتتر هزیبههای یک تفتتفيهرانه فاضتتالب یتتر ،فرآوریم تیبيت و دفو ل ن ميشتتود با این حار هيچ یک ا
مراحل فوق به یتورت کاملم دیيق و با با د باال ان ام ن يگردد به وبوا میارم تغ يعم آبگيریم هض ل ن و ا بين رفتن مواد مضر و
دفو ایتولي آ م ه گي با مشتكالتي رو به رو هستتبر و م وال شاراهای کيفي آ ها به حر م وب استانراردهای ال م برای استفاد
در مفتتار ،مخت ف ن ي رستتبر بنبود و يات تیبيت و هض ت ل نم مب ر به کاهش تولير بو گردیر و دفو و استتتفاد م رد ا آ نيز
مخاطرات بستتيار ک ت ری رواهر داشتتت با کاهش ح
کاهش ح

ل نم ح

واحرهای ب ری ک تر شتتر و آبگيری ل ن ستتاد تر رواهر شتتر

ل ن توليری تففيهرانه در کاهش هزیبههای مربوطه بسيار موثر رواهر بود در این ميبه را کارهایي ا طریق تغييرات در

راهبری فرآیبر و استتتفاد ا مواد شتتي يایي یا روشهایي نظير اولتراستتونيک بستتيار مؤثر رواهر بود ا شتترکتکببرگا در این رویراد
انتظار ميرود تا را کارهایي با کارآیي و رانرما یابل یبور در درا مرتم ایتفتتتادی و مطرو به یتتترفهم دارای بنر برداری آستتتا و
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ک ترین اثرات مبفي محي

یستتتيم بوميستتا ی شتتر و نيا به ک ترین ت نيزات رارجي را جنت بنبود فرآوریم باالبرد کيفيت و

استفاد بنيبه ا ل ن پردا ش شر برای تبریل ل ن به مواد مفرفي در یبایوم ارائه دهبر

 .12-3بومي سازی ساخت تجهيبات مرتبط با تصفيه فاضالب
بستتياری ا ت نيزات مورد نيا در تفتتفيهرانههای فاضتتالب مانبر پ

هام هواد هام دیفيو رها و مانبر آ وابستتته به رارج

هستتبر سارت و بنر برداری بسياری ا تففيهرانههای اوليه توس شرکتهای رارجي ان ام شر است به ه ين دليل در طراحيهای
ان ام شتتر اغ ب الگوبرداری نایفتتي ا کارهای شتترکتهای رارجي بود و شتترای ای ي ي و جغرافيایي ایرا نيز در نظر گرفته نشتتر
است اگرچه در دارل کشور برري ت نيزات سارته شر انر و در حار بنر برداری هستبر؛ اما هبو را طوالني در رودکفایي ا لحاظ
طراحي بنيبه و ستتتارت ت نيزات مربوط به این یتتتب ت وجود دارد یرمهای اوليه در جنت ستتتارت ت نيزاتم منبرستتتي م كود و
با طراحي این ت نيزات برداشتتته شتتر که شتترکت آب و فاضتتالب کشتتور نيز ح ایتهای روبي ا ستتا نرگا و طراحا این گونه
ت نيزات ان ام ميدهر این رویراد ا ایر هایي که با استتفاد ا دانش بومي و ظرفيت های دار ي کشتور طرح یابل اجرا و ایتفادی و
دوستدار م حي

یست برای طراحي و سارت ت نيزات مربوط به یب ت فاضالب ارائه دهبرم استطبار ميکبر

 .13-3ارتقا کيفيت پساب خروجي از نقطه نظر بار ميکروبي
کشتور ایرا در مب طه رشتک و ني هرشک جنا یرار دارد و با توجه به موی يت جغرافيایيم مسی ه ک بود آب مخفویا در
یست ت مرکزی ایرا ریشته در تاریک کشور دارد با توجه به ک بود آب در حو کشاور یم یب تيم افزایش ج يت و مسائ ي که در
ای ي اتفاق افتاد م آب موجود کشتور کفایت ت ام محرودیتها را ن يکبر امرو استتفاد پسابهای تففيهرانهها رونق گرفته و جزو
سياستهای دولت به وبوا مببو آبي که مي توانر بخشي ا نيا های فضای سبز و کشاور ی را تأمين کبرم شبارته شر است اما مشكل
ما در کشور این است که پسابهای رروجي اغ ب تففيهرانههام استانراردهای ال م را برا ی استفاد در فضای سبزم کشاور یم یب ت
و سایر نرارنر ا ج ه روش های موجودم روش ک ر نيم استفاد ا اش ه ماورا ببفش و او و است با روش او و و اش ه ماورا ببفش
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ميتوا استانراردهای ال م را بهدست آورد ولي بهو ت گرا بود ومفر ،انر ی یاد درتففيهرانهها مورد استطبار یرار نگرفته است
و در روش ک ر ني که روش رایج درکشتتور استتتم ن يتوا ا ک ر یاد استتتفاد کرد امرو

استتتفاد ا في ترهای با کارایي باال و یا

تفتتفيه ميبي پستتابهای فاضتتالب گيا پاالیيم یستتت پاالیيم روش اولتراستتونيک ا ج ه روشهایي جنت بنبود کيفيت ميكروبي
پساب هستبر ال م است با توجه به امكانات مح ي و در نظر گرفتن شرای ایتفادی را حل مباسبي که بتوانر کيفيت ميكروبي پساب را
جنت استفاد م رد ا آ بنبود بخشر و بتوانر برای ح

باالی پساب موجود در مب طه کاربرد داشته باشرم ارائه گردد

 .4حمايتها
 -1ارائه گواهي تأیير فبي محفور مورد تایير ا سوی شرکت آبفا
 -2ارایه مشاور های فبي ا سوی کارشباسا ذیرب در راستای امكا سب ي و تسریو فرآیبر اجرای پای وت
 -3رسير به چارچوب توافق اوليه بهمبظور وطر یرارداد ه كاری با شرکت آبفا
 -0م رفي طرحهای مبتخب به بنر بردار م پي انكارا و یبایو پيشرو با هر ،ت اریسا ی و توس ه با ار
 -9م رفي طرحهتای مبتختب بته ستتتایر شتتترکتهای طر ،یرارداد آبفا و شتتترکت منبرستتتي آب و فاضتتتالب کشتتتور
برای یرارگيری در ليست محفوالت و ررمات کاربردی
 -9ح ایت ت نيزاتي و امكانات ا یبيل فضتای کاری و آ مایشتگا جنت ان ام آ مایشات و تك يل در جنت تولير ن ونه
اوليه یا اجرای پای وت
 -9بسترسا ی برای ارتباط طرحهای مبتخب با شرکتهای سرمایهگذار در یب ت آب و فاضالب کشور
 -۰ح ایت شنر

و ي و تحطيطاتي ایفنا ا تي های برگزیر و تسنيل در فرآیبر پذیرش و استطرار در شنر

 -5ارائه تسنيالت ورود به شتابدهبر مرکز رشر واحرهای فباور دانشگا یب تي ایفنا برای طرحهای برتر دانشگاهي
 -1۸دریافت اوتبار را انرا ی کسب و کار به انتخاب هيأت داورا برای تي های برگزیر
 -11استطرار در مرکز رشر به مرت شش ما
 -12امكا بنر مبری ا تسنيالت تأمين کببرگا مبابو مالي در بنيبهسا ی مفر ،آب
 -13بنر مبری ا توان بریهای فبي و ارتباطي شرکت آب مب طه ایم آب و فاضالب روستایي و شنریم اساتير دانشگاهي و
نخبگا در طور فرآیبر ت اریسا ی
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