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 توسعه و نوآوریکارهايي برای نت آب و فاضالب راهرويدادهای کارآفريني هم

  و فاضالب مديريت آب دربنيان کسب و کارهای دانش
 

 دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان دانشيار عبدالرضا کبيری ساماني

 دانشگاه صنعتي اصفهان ،کشاورزیمهندسي استاديار دانشکده  علي يوسفيو 
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 چکيده 
و وقوع تغييرات و نوساانات اقليمي تشااديد شااده است که  های اخير بحران آب همگام با رشاد جمعيتدر ساا 

و  . از طرفي پيچيدگياسااتمناطق مختلف کشااور مشااهود  محيطي آن در پيامدهای منفي اقتصااادی، اجتماعي و زيساات

 مشااکالت بدخيم رشاارايطبروز ها و نيازهای متفاوت منجر به برداران با ديدگاهوجود بهرهو شاارايط موجود قطعيت عادم

در اين شارايط، تعريف و در  مشاخصاي از مشکا واقعي وجود ندارد و مديريت متمرکب مبتني بر شاده اسات. زا( مسالله

ه زوهای خطي چندان جوابگو نخواهد بود. به عبارتي مشکالت حکيد بر اببارهای مهندسي و سيستمأفرماندهي و کنتر  با ت

. در پاسخ به ستابا شرايط و بستر اجتماعي، فرهنگي و تاريخي آب و فاضاالب نيازمند پاساخي نوآورانه، ساازگار و متناسب 

 نتهمناپذير اساات. سااازی الگوهای توسااعه نوآوری اجتناببوميهاای خالقانه و نوآورانه و ارائاه طر اين کمبودهاا، 

وشتار، ندر اين يابي به اهداف مورد اشااره است. گشاايي و توانمندساازی( بساتری برای دساترهمکاری، نوآوری، مشاکا

خالقانه توسعه جهت ايجاد بسترهای مناسب برای معدود رويدادهای دو مورد از عنوان بهو فاضالب آب  نتهم هایرويداد

های ديا ايدهو تب ، شکارارائه، تبيين ؛رويداددو اين از برگباری د. هدف نشوکارافريني در صنعت آب و فاضالب معرفي مي

 هايداد. اين رودر کشور استآب و فاضالب صنعت های کسب و کار جهت پاسخ به چالش هایورانه و کاربردی به مد آنو

ار و بر برگب يهای کارآفرينگيری هستهها، کارتيمي و شاکاها و چالشپردازی حو  فرصاتدر چهار مرحله آموزش، ايده

اکسااتری، ازچرخاني آب خ، بآب تفکيک انشااعابات مشااترکين و نصااب مخازن اخيره اسااترات يکمختلف نظير موضااوعات 

نتر  و حذف ها در شبکه فاضالب، ک، کنتر  و حذف سوسریبازچرخاني آب، ساازی محلي فاضالب، تصفيه تکميلي پساببه

ها، ازی روشسهای فاضالب با تأکيد بر بوميسازی و بازسازی شبکههای فاضالب، بهخانهآوری و تصفيههای جمعبو در شبکه

ه فاضاالب، حذف جلبک با استفاده از دانش بومي، بهبود فرآوری لجن و کاهش حجم آن، بومي کنتر  خوردگي در شابک

روز و  سازی ساخت پکيج تصفيه فاضالب خانگي با نيازها و دانشساازی سااخت تجهيبات مرتبط با تصافيه فاضالب، متناسب

  ارتقاء کيفيت پساب خروجي از نقطه نظر بار ميکروبي است. 

 

 رويداد کارآفرينينت فاضالب، همنت آب، وری باز، همآنو :هاکليد واژه

  مقدمه -1
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ل مربوط به آب در ستت ج جنا م مریریت وای ي مبابو و مفتتر، آبم هبو  به ئبرای طرح مستتاگستتترد  های با وجود تالش

های رین چالشتمحرودیت مبابو آب شتتيرین به وبوا  ایتت ي نيستتت مستتتیبي گيری نيا  دارد که البته ایرا  نيز ا  این امر تغييرات چشت 

هام ستتتارتار مریریتي آب ایرا م ناگزیر بایر به دنبار ارایه برای غ به بر این چالش  آیرشتتت ار ميفراروی متریریتت پایرار مبابو آب به

کارهایي که برای مریریت مبابو آب کشتتتور ا با ه ه ر گيری ا  دانش رو  برآیر کارهای نو در نحو  مریریتم ارایه ررمات و بنر را 

ي ود  گيری ا  ت ام توا  و  ي و و  ياتي یابل پدر پيش است که تبنا با مشارکت ه گاني و بنر مسير طوالني شتودم در نظر گرفته مي

ک بنر  برد وگرنه برو  شتوا  به وبوا  یک فریتت ا  آ  رفتار و مریریتي وایالنه و هرف برم ميیترفا  با در شترای  موجودم  استت 

ه و دنبار رواهر داشتتت  با توجه به توستت و تب ات مبفي کوتا  مرت و ب بر مرت فراواني بهکه آثار ر بود واهرو رات جری پيشتنریر

ه ب 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

ریریت بار مفاضتتتالب و مریریت یتتتحيج آ م به وبوا  یک مببو آبي دائ  و م  ین اه يت بستتتياری یافته استتتت  ه یبين اثرات  یا 

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

ا و ایرامات گوناگو  و و ر  در رفتتوم مستتائل مربوط به فاضتتالبم ه یبا  راهي طوالني برای هکبر  با وجود پژوهشروشتتن مي

هر  بایستمبرا  و ت ام مردم ميهای پيش رو مریرا م متخفتفتا م والیهرستير  به اهرا، مر نظر در پيش استت  برای غ به بر چالش

رای  توا  به بنبود شآ  و ل ن ایبر  فط  در این یتورت است که مي ها به درستتي دانستته و بهکرام وظيفه رود را در یبار این چالش

 کبوني اميروار بود؛ در غير این یورت در آیبر  شرای  نامباسبي در انتظار محي   یست و آیبرگا  رواهر بود  

و    ایفنا اببياد نخبگا  استپژوهشتكر  آب و فاضتالب دانشگا  یب تي ایفنا م توست  کارآفریبي آب رو   سته  رویراد

ار برگزاری به دنب  گردیردانشگا  یب تي ایفنا  برگزار سا ی محل مرکز نوآوری و ت اریدر  استا  ایفنا شرکت آب و فاضالب 

شتتاهر برگزاری رویراد  59نت فاضتتالب برگزار شتتر و در فروردین ما  رویراد ه پيش 59در بن ن ما   59نت آب در منرما  موفق ه 

نت فاضتتالب رواهي  بود  این رویراد ستته رو   نيز توستت  پژوهشتتكر  آب و فاضتتالب دانشتتگا  یتتب تي ایتتفنا م ببياد کارآفریبي ه 

  نخبگا  استا  ایفنا  و شرکت آب و فاضالب استا  ایفنا م در دانشگا  یب تي ایفنا  برگزار رواهر گردیر 

 

 و فاضالب آبهای نتهم.   اهداف 2

های موجود در این  ميبه برای ر ق ار شم و فریتتتو فاضتتالب ل وای ي در یتتب ت آب ئمستتا ها و واکاویبررستتي چالش

گزاری این ا  اهرا، ای ي برارهای نو و تبریل آ  به مرر های تكرارپذیر کهای ذیرب  و پيگيری موضوع تا یافتن را ارتباط با سا ما 

 هایی آب مفترفي و بنراشتت واحرهای رانگي و یب تي دستگا هاتشتریج چالش هاهر، ایت ي این رویراددو رویراد بود  استت  

های مربوط به با چرراني آب راکستریم تفكيک انش ابات و مخا   ذرير  استراتژیک واحرهای مسكونيم متطاضي و متولي در  ميبه

های اني آب در واحرهای یب تيم با چررستا ی مح ي فاضتالبم تفتفيه تك ي يم استتحفتار آب در شنر مریریت پست انرها و به

آوری مبظور گردها و افراد مست ر بههای موجود برای شرکتسا  ارایه فریت ميبه هااین رویراد است ستایر آب و مفتر، یتب تي پر

برای تبریل آ  به یک مرر و طرح حایل دستاوردهای ا  مبری و بنر و فاضتالب   آب شترب و بنراشتت  حودر های کاربردی ایر 

های و  ي و کاربردی برای تبریل کرد  ایر  به محفور والو  بر دریافت آمو ش هاکببرگا  در این رویرادشرکت  استکسب و کار 

ایم کارشتتباستتا  متخفتتا و استتاتير م رب گرا  حرفهم ا  حضتتور مربيا  و تستتنيلکرد های رود کار در یالب تي  بر روی طرح
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مين گذاری یا تأهای دولتي و رفویي را برای سرمایهپایا  دور  بتوانبتتتتتتتتتر نظر سا ما اميتتتر دارنر که در و  شر مبر دانشگاهي بنر 

ایم آب و فاضالب شنری و روستایيم مریرا  شرکت مریرا  و کارشتباستا  شرکت آب مب طه دستت آورنر اوتبار طرح پيشتبنادی به

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

ای هگيری کستتب و کارهای فباورانه در  ميبههای ال م و کاربردی جنت شتتكلآمو ش هااین رویراددر   یتتب تي گفتگو رواهبر کرد

رای را  ابزارهای ال م ب ترین مفاهي  ونظرا  من ج  ي ا  اساتير و یاحبشود  ض با  ميشبكه شر  و کار تي ي ت رین ارائه و مربوطه 

های  یادی برای ت ربه کار گروهي و ک ک گرفتن ا  در ادامته ه  فریتتتتدهبتر  آمو ش ميانترا ی یتک کستتتب و کتار موفق را 

ا  شگروهي ا  مشاورا  و کارشباسا  فبي ا  ت ربياتر  رواهر شفراه  در دارل و رارج ا  کشور و فاضالب های یب ت آب ایحرفه

ر  ه م دودر انتنای   کببرميفكری ه های نوآورانه برای پرورانر  ایر ها تي پای و پابه  یتتحبت کردها تي موجود با  و وضتتو دانش

ها آ وان بری مبری ا  تگری و بنر دنبار تستتنيلبهبرگزارکببرگا  نيز ر و شتتبرای اجرایي کرد  ایر  انتخابي ارائه رواهر ها تي  برنامه

و ای اد  های نوهای کارآفرین نوپا برای ر ق مررگيری هستهتوانر در یالب شتكلتایج حایتل در پایا  این رویراد مين آمر بر بررواه

و یابل اجرا برو  کارهای نیابي به را انریشي برای رفو موانو و دستیابي به دانش فبي و یا چار کسب و کار مبتبي بر نيا های رو م دست

 پيرا کبر 
 

 هاچالش.   3

  مخازن اخيره استرات يک و تفکيک انشعابات مشترکين.   3-1

كيک ت  تفمين متباستتب آب و این موضتتوع در گرو ای اد شتترای  مریریت مفتتر، بنيبه استتأآیبر  توستت ه پایرار در گرو ت

کبتور مشتترکين چبر واحری در محل مفر، برای او ار مریریت مفر، امری ضروری است و چبانیه با ایرامات فرهبگي و ابزاری 

نتي ه آ  کاهش یابل توجه مطرار مفار، رواهر بود   ماني که مشترکين یک م  ووه چبر واحری آب مورد نيا  شرب و  مم شودأتو

دليل شفا، نبود  مفار، هر واحر و ایبكه ا  نظر رواني هر مفر، کببر  در ر مشتر  برداشت کببرم بهبنراشت رود را ا  یک کبتو

ش لذا نارودآگا  ضریب مفار، آب افزای ؛ریابت با ستایر ه سایگانشم بيشتر مفر، کرد  آب را حق یانوني و طبي ي رود مي دانر

  یافت ررواهکاهش سا ی کردم به ترریج مفر، آب فار، هر واحر را شفا،کاری نوآورانهم مبروكس چبانیه بتوا  با را   یابرمي

 
  بازچرخاني آب خاکستری.   3-2

http://isf-bmn.ir/hamnetwater/چالش-ها/294-مخازن-ذخیره-استراتژیک-و-تفکیک-انشعابات-مشترکین
http://isf-bmn.ir/hamnetwater/چالش-ها/294-مخازن-ذخیره-استراتژیک-و-تفکیک-انشعابات-مشترکین
http://isf-bmn.ir/hamnetwater/چالش-ها/295-بازچرخانی-آب-خاکستری
http://isf-bmn.ir/hamnetwater/چالش-ها/295-بازچرخانی-آب-خاکستری
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فاضالب توليری ناشي ا  دهر و شامل دریتر فاضتالب توليری در مبا ر و ادارات را تشكيل مي ۰۸آب راکستتری بيش ا  

اگر بتوا  فاضالب توليری این  ي آشپزرانه است یشتوي و بخشتي ا  هر آب ظر،یشتستتشتوی لبادم وا  ح امم دوش ح امم روشتو

آوری کرد و یک سيست  تففيه ساد  و مطرماتي برای این ای در محل مباسبي در دارل م ک ج وکشي جراگانهها را توس  لولهبخش

جای سرا یر شر  به شبكه فاضالبروم دوبار  به مفار، رایي هتوانر باجرا ن ودم به سادگي این بخش ا  فاضالب مي پساب ج و شر 

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 

نيا  برداشت  مودشبه این ترتيب استفاد  ا  آب راکستری باوث مي ستت ا بي و نظایر آنناهام تغذیه مبابو آب  یر ميفالش تانک توالت

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 

مطرار  شود وروها ميکبر  ه یبين استتفاد  ا  آب راکستتری باوث کاهش بار آلي فاضالب و آلودگي م اری مربوط به فاضالبمي

دهر که مب ر به کاهش مفتتر، انر ی ه  رواهر شتتر  گرچه ک  شتتر  مطرار بار فاضتتالب توليری را تا حر بستتيار  یادی کاهش مي

د بته وبوا  وتام ي نتام  وب در تغيير پتارامترهتای اوليه طراحي ر وطم ک كتورها و هيترروليكي فتاضتتتالب نتاشتتتي ا  این ایترام رو

ر ثر دؤکارهای مو با چرراني آ  در محل ا  ج  ه را  أهای فاضتتالب م رح استتت اما به هر حار تفكيک فاضتتالب در مبررانهتفتتفيه

   شودکاهش نيا  آبي در دنيا محسوب مي

 
  سازی محلي فاضالببه.   3-3

 ارواشسا یم کهای سارت شيریبيم واحر لببياتهام کارگا هام هتل رستورا هام رستورا فاضالب واحرهایي نظير آشپزرانه

محتوی چربي و روغن و پس انرهای غذا  ها و رتا این پساب شونر چرب مي هایپسابا  شتویي باوث تولير ح   یابل توجني یالي و

روغن  رسوب ذرات چربي و ؛که وبارتبر ا  ؛آوردوجود ميهآوری فاضالب مشكالتي را بهای چرب به شبكه ج و  تخ يه پسابهستبر

و واحرهای   دگي فاضالب در مبا ر مسكونيگرفتگي و پسمب ر به  ین امر ننایتا   اتبو گرفتگي آننالاتفتاالت و باو ها در دیوار  لوله

  ببابراین ضترورت جراسا ی و حذ، ذرات شتودميت اری و ررماتي گردیر  و والو  بر رستارت ماليم موجبات نارضتایتي و ومي 

   استروری بسيار ضگير ارتفایي برای هر واحر یبفي و کارگا  امری چربي و روغن ا  پسابم یبل ا  ورود به شبكه و سارت چربي

 

http://isf-bmn.ir/hamnetwater/چالش-ها/296-بهسازی-محلی-فاضلاب
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  تصفيه تکميلي و بازچرخاني آب در واحدهای صنعتي.   3-4

تفتتاد ا  ج  ه یهای ابخشم ستتایر استتت هایي که برای بخش کشتتاور ی ای اد کرد له ک بود آب والو  بر محرودیتأمستت

های یتب تي با مشكالتي ا  یبيل ک بود آب و در مواردی بحرا  آب و یتب ت را نيزتحت تأثير یرار داد  استت  به طوری که شتنر 

رای بو فاضالب نت آب ه های دهر که در رویرادهایي را پيش روی یبایو یرار ميافت کيفيت آب مواجه هستتبر  این مسائل چالش

اب رانه بيولو یک هستبر و پسهای یب تي استا  ایفنا  م نز به تففيهدر حار حاضر ت رادی ا  شنر   شتودميار  انریشتي آننا چ

توا  ا  این آب برای دهبر  اما در ه ه ففتور سار ن يحایتل ا  آ  را برای آبياری فضتای ستبز ه ا  شتنر  مورد استتفاد  یرار مي

آب  های یب تي با مشكل ک بود شریراین در حالي است که شنر   با ما اد پستاب مواجه هستبرو کرد آبياری فضتای ستبز استتفاد  

کببر و برای تأمين آب مورد نيا  رود مشتتكل دارنر  برو  این مستتائل یک نيا  جری برای تفتتفيه تك ي ي پستتاب دستتت و پب ه نرم مي

نرما  تففيه کبر  در این  ميبه بایر گفت مشكل پایين بود  راای اد مي مشودیتب تي که ب ر ا  تفتفيه ابترایي و تففيه ثانویه ان ام مي

 تك ي ي و نيز وارداتي بود  ت نيزات مورد نيا  برای تففيه تك ي ي مان ي برای اجرای این را  حل است 

 ها و دانش روز متناسب سازی ساخت پکيج تصفيه فاضالب با نياز.   3-5

رها با ه  پيوسته فرآیبر تففيه فاضالب است که این واحه فاضالبم واحرهای مخت ف و بهپكيج تففي به طور ک ي مبظور ا 

ای ههای جوامو کوچک م  وال  ا  پكيجرانه( و دبي فاضالب متغير هستبر  در تففيهBOD-COD-TSSتوجه به پارامترهای پساب )

برداریم ر انتخابي به شرای  پرو   ا  یبيل هزیبه سارتم اجرا و بنشود که نوع اتي ن و کامپو یت استفاد  ميتفتفيه فاضالب ف زیم پ ي

ميزا  فضای در دسترد و شرای  جوی و محي  بستگي دارد  برای طراحي و سارت پكيج تففيه فاضالب استانرارد و با کيفيتم وجود 

رانه فيههای تفر ضتروری است  سيست های طراح فرآیبرهای آب و فاضتالبم طراح مكانيكارم طراح الكتریكارم ستارت و توليگرو 

شتتونر  اغ ب برای تفتتفيه شتتبارته مي PACKAGE PLANTSای که به شتتكل ت اری در دستتترد هستتبر و با وبوا  ستارتهپيش

مي يو   1 های بيش ا گيرنر  اگرچه سيست  هوای پكيج برای ظرفيتفاضتالب امال  شتخفي و جوامو کوچک مورد استفاد  یرار مي

رونر  کار ميمي يو  گالن در رو  به 2/۸تا  ۸۸۸1/۸رو  نيز یابل استتتفاد  استتت؛ ولي و وما  برای جریا  فاضتتالب در محرود  گالن در 

رداری و باح امم نحو  بنر  های شتخفتي توس ه یافته است  مباسب بود  مطادیر طراحي ستيستت  پكيج کوچک برای استتفاد  در رانه

که برای اولين  کبر  ا   مانيهای پایين فاضالب فراه  ميبخشي ا  فرآیبر تففيه برای دبيرای  رضایتداری این ستيست  م  وال  شنگه

کار گرفته شرنرم این اوتطاد وجود داشت که با او ار هوادهي کامل هيچ ل ن ما ادی مبظور تففيه بيولو یكي فاضالب بهها بهبار پكيج

ر م بور به برداوجودآمر  و بنر بيبي نشتتر  بهفرضتتيه نادرستتت در و ل مطادیری ل ن پيش نبایر تولير شتتود  درحالي که بر رال، این

شر  امرو   برداری ا  آ  یحيج نبادهر که نحو  بنر های پكيج رخ ميها ا  سيست  بود  فرآیبر تخ يه  ماني در سيست ای آ تخ يه دور 

روستاهای این  ترینمرسوم گردیر  است که در کشوری نظير آل ا  در دورافتاد  تففيه فاضالب به حری هایدر دنيا استتفاد  ا  پكيج

ه راهبری و برنر و در مطایسه با کشورما  کها برای تففيه فاضالب مبا ر روستایي و محافظت ا  مبابو آبي بنر  ميکشتور ا  این سيست 

ای فراوا  دارد و و رتا  در و ی و ه یبين ت  يرات دور ربرداری ا  یتک پكيج کوچک هوا ی نيا  به نيروی متخفتتتا شتتتبانهبنر 

ه افراد وادی در ای کهای نسل جریر تففيه فاضالب بسيار راحت و آسا  بود  به گونهرودم استفاد  ا  پكيجکار ميواحرهای یب تي به

 کببر  مبا ر شخفي ا  آننا استفاد  مي

http://isf-bmn.ir/hamnetwater/چالش-ها/316-تصفیه-تکمیلی-و-بازچرخانی-آب-در-واحدهای-صنعتی
http://isf-bmn.ir/hamnetwater/چالش-ها/316-تصفیه-تکمیلی-و-بازچرخانی-آب-در-واحدهای-صنعتی
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  ها در شبکه فاضالبکنتر  و حذف سوسری.   3-6

 ی فاضالب ا هاشرای  دارل شبكهشباسي با نام سوسری م رو، هستبر  های ح ام و فاضتالب در ایت الح حشر ستوستک

ر های فاضالبم محي ي مساور برای رشها و تاریک بود  محي  باوث شر  تا شبكهیبيل رطوبتم وجود مواد غذایي مورد نيا  سوسری

گردنر  اغ ب باشتر  مشتكل استاستي هبگامي استت که این موجودات ا  شتبكه رارج شر  و وارد مبا ر مردم مي هاو تكیير ستوستری

 یا ستتوستتری آل اني و گونه "بالتال  رمانيكا"های فاضتتالب ایرا  با دو گونه ا  ستتوستتری ها آلود  هستتتبر: گونه ها و شتتبكهستتارت ا 

ها و مزایا و م ایب هریک در ادامه ارائه شر  های موجود مبار   با سوسریای ا  روشیا سوسری آمریكایي  رالیه "پریپالنتا امریكانا"

 است 

 م ایب مزایا رالیه روش وبوا  روش

-پاشي )روش مهس 

 پاشي گرم(

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

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

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

 شود مي

 سادگي روش

 دسترد بود  س  در

ها در برابر مطاوم شر  سوسری

 ها و نيا  به تغيير نوع س س 

 ای اد مخاطرات محي   یستي

ا ا  ههای موجودم ستتایر روشکببرگا  آ  استتت که بتوانبر در کبار بنبود روشبا توجه به اه يت موضتتوع انتظار ا  شتترکت

ها فاضالب ا  آ  هایترین روش با ک ترین تأثيرات مبفي در شبكهج  ه روش بيولو یكي را ارتطاء داد  تا به وبوا  مؤثرین و ایتفتادی

 استفاد  شود 
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شتتتود  ا  تب ات آ  های فاضتتتالب موجب کاهش مطاومت و ررابي و فرو ریختن لوله ها ميروردگي و فرستتتودگي شتتتبكه

 مسرود شر  لوله و فرونشست  مين در باالی ر  لوله است 

 

 :وبارتبر ا  های ترمي  شبكه فاضالبروش

 م ایب مزایا رالیه روش وبوا  روش

شود؛ لوله یری ي  مين تا و ق لوله کبر  مي ترانشه با 

-برداشته شر  و لوله جریر جایگزین آ  مي

 شود 

ها بيشتر بود  و ر مفير لوله

 هانسبت به سایر روش

های احت ار تخریب مكا و  ارتالر در رفت و آمرم هزیبه  یاد

 باستاني در م اورت آ 

با استفاد  ا  ماشين آالت لوله جریر را  لوله راني

 دهبر مخفوم درو  لوله یری ي جا مي

تر نسبت به اجرای راحت

 روش ترانشه با 

 ای مباسبای اد مطاومت سا  

و  ادهایي با انش ابات  یسختي اجرا در شبكهم هزیبه نسبتا  یاد

 کاهش ظرفيت هيرروليكي لوله
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جایگزیبي لوله 

 م يوب

هایي که لوله یری ي مكا جریا  فاضالب در 

دچار روردگي و فرسودگي شر  است 

ببرنر و لوله جریر را در کبار لوله یری ي مي

 کببرجایگذاری مي

 افزایش و ر مفير شبكه

 

های ت  و جانورا  موذی در لولهم ارتالر در رفت و آمر

 محرودیت در اجراو  یری ي

پوششي به یورت لوله  CIPP استت  در روش cured in place pipingترین و بنترین روشم روش اما مطرو  به یترفه

شود به گونه ای که یک نوار الیبر متشكل ا  پوششي حفاظتي و یک الیه پش  و شيشه آغشته به ر ین به در دارل لوله یری ي ای اد مي

مخفتتوم هوا این نوار که به یتتورت دو الیه استتت ا  ه  با   هایشتتود و ستتپس با پ  دارل لوله )حرفایتتل دو مبنور( کشتتير  مي

شود و برین ا  دارل این الیبر بخش ر یبي فرآوری و سخت مي UV گيرد  سپس با وبور اش هشود و در یالب لوله یری ي یرار ميمي

ل این و ب ر ا  آ  سيار فاضالب ا  دار گيردمتر در دارل لوله فرسود  یرار ميمتر تا یكي دو سانتيای با ضخامت چبر مي يشتكل لوله

 شود های دیگر ا  ج  ه آب گرم نيز استفاد  ميلوله جریر وبور رواهر کرد  البته جنت فرآوری این ر ین ا  روش

 
های نوین با رسي و ایالح شبكه فاضالب و های موجود در کشتورم شباسایي و ارائه روشها و محرودیتبا توجه به تحری  

در دارل کشورم انتظاری  CIPPکار رفته در اجرای روش های بهسا ی ت نيزاتم الیبرها و تنيه ر ینها و ه یبين بوميسا ی آ بومي

 نت فاضالب وجود دارد در رویراد ه  های ارائه شر  است که ا  ایر 

 

 های حذف جلبک با استفاده از دانش بومي روش.   3-8

تر نطاط ترین سيست  برای تففيه فاضالب در اکیبرداریم مباسبلحاظ سادگي و  يات سارت و بنر  برکه هتتای تیبيتتت بتته

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 ایرا  استت  ایت ي

های مخت ف نظيرکشاور یم آبياریم تخ يه به  رد ا  پساب در بخشو سایر شتتتر  و در استفاد  م TSSپارامترهای کيفتتتي کتتترورتم 

ن ایر  ه یبين باوث ای اد مشتتكالت بستتياری ا  یبيل های  یر ميبي ای اد مشتتكل ميهای ستتتتتتت حي و تغذیتتتتته مفتتبووي آبآب

  تحطيطات گرددروردگي ميهام ای اد ط  م بوم رنگم ستتت يت و یوتریفيكاستتتيو م تولير مواد لزج و  التيبيم تشتتتكيل تری هالومتا 

ها در برکه های تیبيت ان ام شتر م اما به دليل وابستگي این یضيه به ووام ي ا  یبيل گونه های حذ، و کبترر آ بستياری بر روی روش

این  کببرگا  درکار ی  ي در حالت ک ي امكا  پذیر نيستتت  ا  شتترکتج بکم محي  رشتترم محفتتوالت ننایي و هزیبهم انتخاب را 

 هایي را در راب ه با کاهش تولير ج بکم ارتطاء کيفيهای گفته شر م طرحرود تا با ر ق روشتي جریر یا ا  بين روشرویراد انتظار مي

ا ی و ستتهای متراور في تراستتيو م ان طاد و لختههای فاضتتالب به روش برکه تیبيت وحذ، ج بک غير ا  روشرانهپستتاب در تفتتفيه

 ها دشوار نباشرم ک ترین اثرات مبفيبرداری ا  آ که کارآیي و رانرما  روبي در درا  مرت داشته باشبرم بنر  شباورسا یم ارائه دهبر

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

 ها لحاظ شود رارجي در آ 
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 های فاضالب کنتر  و حذف بو در شبکه و تصفيه خانه.   3-9

ه ها های شنری ویب تي و  بالهای آلودگي هوا ميباشر م كن است ا  مبابو مخت في ا  ج  ه فاضالببو که یكي ا  شتارا

ا های ر مي شود که به آ  ها گبه وجود آیر  با ت زیه فاضالب درو  چا  توس  باکتری ها گا هایي ا  ج  ه متا م آمونيا  و غير  تولي

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  

كي ا  ی شتتتود  تولير بوشتتونرم استتتتشتت ام ميهای فاضتتالب پراکبر  ميترم بوی بر این گا ها که ا  طریق لولههای پایيناما در غ ظت

رو روش های مخت في برای ا  بين برد  و کبترر آ  آوری فاضالب است  ا  اینهای ج وهای فاضتالب و شبكهرانهمشتكالت تفتفيه

 پيشبناد شر  است 

 کنتر  خوردگي در شبکه فاضالب .   3-10

های منبرستتين رین دغرغههای ج وگيری ا  آ  یكي ا  من  تهای فاضتتالب و را برو  شتتک امرو   مستتأله روردگي لوله

آوری فاضالب برو  ایبكه مشكل یا مزاح تي ای اد کببر به کار رود های ج وآرم شبكهیتب ت آب و فاضالب است  در شرای  ایر 

دهبر  ولي متاستفانه در بستياری ا  موارد چبين شترای ي حاک  نيستت  ک ي جریا  و ستروت باوث تویف بيشتتتر فاضالب در ادامه مي

های 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 الیه هالولته

و به  H2Sها داشته و ف ل و انف االت بيولو یكي ان ام شر  باوث پيرایش و متفاور شر  هوا ی در یس ت مستغرق لولهبيولو یكي بي

آوری فاضالبم حضور رورنر  رواهر گردیر  ميزا  روردگي به ووام ي چو  کيفيت ج و H2SO4دنبار آ  اکسيراسيو  و تشكيل 

وا  به تهوا ی چسبير  بستگي دارد  ا  دیگر ووامل موثر در ميزا  روردگي مياکستيژ  مح ور در فاضالب و رشر الیه بيولو یكي بي

ترین وا  من تشتونرم اشار  ن ود  ببابراین ميل دهبر  فاضتالب یتب تي که به فاضتالب شتنری تخ يه ميغ ظت ف زات و ووامل تشتكي

کارهای ا  فاضالب و حضور رطوبت است  در هر یک ا  را  H2Sشرای  تسریو روردگيم ورم حضور اکسيژ م متفاور شر  سریو 

 موجود بر مطاب ه با یک یا چبر وامل تأکير شر  است 

  

 بهبود فرآوری لجن و کاهش حجم لجن    .3-11

شتتود  با این حار هيچ یک ا  رانه فاضتتالب یتتر، فرآوریم تیبيت و دفو ل ن ميهای یک تفتتفيهدریتتر هزیبه 9۸حرود 

ضر و مگردد  به وبوا  میارم تغ يعم آبگيریم هض  ل ن و ا  بين رفتن مواد مراحل فوق به یتورت کاملم دیيق و با با د  باال ان ام ن ي

ها به حر م  وب استانراردهای ال م برای استفاد  های کيفي آ دفو ایتولي آ م ه گي با مشتكالتي رو به رو هستتبر و م  وال  شارا

رستتبر  بنبود و  يات تیبيت و هضتت  ل نم مب ر به کاهش تولير بو گردیر  و دفو و استتتفاد  م رد ا  آ  نيز در مفتتار، مخت ف ن ي

تر رواهر شتتر  ری رواهر داشتتت  با کاهش ح   ل نم ح   واحرهای ب ری ک تر شتتر  و آبگيری ل ن ستتاد مخاطرات بستتيار ک ت

رات در کارهایي ا  طریق تغييهای مربوطه بسيار موثر رواهر بود  در این  ميبه را رانه در کاهش هزیبهکاهش ح   ل ن توليری تففيه

ین رویراد کببرگا  در اهایي نظير اولتراستتونيک بستتيار مؤثر رواهر بود  ا  شتترکتشراهبری فرآیبر و استتتفاد  ا  مواد شتتي يایي یا رو

برداری آستتتا  و کارهایي با کارآیي و رانرما  یابل یبور در درا  مرتم ایتفتتتادی و مطرو  به یتتترفهم دارای بنر رود تا را انتظار مي
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ین ت نيزات رارجي را جنت بنبود فرآوریم باالبرد  کيفيت و ستتا ی شتتر  و نيا  به ک ترک ترین اثرات مبفي محي   یستتتيم بومي

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

        
  

 بومي سازی ساخت تجهيبات مرتبط با تصفيه فاضالب .   3-12

و مانبر آ  وابستتته به رارج  هام دیفيو رهاهام هواد فاضتتالب مانبر پ   های رانهبستتياری ا  ت نيزات مورد نيا  در تفتتفيه

های های رارجي ان ام شر  است  به ه ين دليل در طراحيهای اوليه توس  شرکترانهبرداری بسياری ا  تففيههستتبر  سارت و بنر 

ای ي ي و جغرافيایي ایرا  نيز در نظر گرفته نشتتر  های رارجي بود  و شتترای  ان ام شتتر  اغ ب الگوبرداری نایفتتي ا  کارهای شتترکت

برداری هستبر؛ اما هبو  را  طوالني در رودکفایي ا  لحاظ انر و در حار بنر است  اگرچه در دارل کشور برري ت نيزات سارته شر 

منبرستتتي م كود و  های اوليه در جنت ستتتارت ت نيزاتمطراحي بنيبه و ستتتارت ت نيزات مربوط به این یتتتب ت وجود دارد  یرم

های روبي ا  ستتا نرگا  و طراحا  این گونه که شتترکت آب و فاضتتالب کشتتور نيز ح ایت با طراحي این ت نيزات برداشتتته شتتر  

های دار ي کشتور طرح یابل اجرا و ایتفادی و هایي که با استتفاد  ا  دانش بومي و ظرفيتدهر  این رویراد ا  ایر ت نيزات ان ام مي

 کبر حي   یست برای طراحي و سارت ت نيزات مربوط به یب ت فاضالب ارائه دهبرم استطبار ميدار مدوست

 

 ارتقا کيفيت پساب خروجي از نقطه نظر بار ميکروبي.   3-13

جنا  یرار دارد و با توجه به موی يت جغرافيایيم مسی ه ک بود آب مخفویا  در  رشککشتور ایرا  در مب طه رشتک و ني ه

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 

رفته و جزو ها رونق گرانههای تففيهمرو   استتفاد  پسابکبر  اها را ن يای ي  اتفاق افتاد م آب موجود کشتور کفایت ت ام محرودیت

توانر بخشي ا  نيا های فضای سبز و کشاور ی را تأمين کبرم شبارته شر  است  اما مشكل دولت به وبوا  مببو آبي که مي هایسياست

 استفاد  در فضای سبزم کشاور یم یب ت هام استانراردهای ال م را برا یرانههای رروجي اغ ب تففيهما در کشور این است که پساب

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 ج  ه روش و سایر نرارنر  ا  
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ه است رد استطبار یرار نگرفتها مورانهو ت گرا  بود  ومفر، انر ی  یاد درتففيهدست آورد  ولي بهتوا  استانراردهای ال م را بهمي

ا استتتفاد  ا  في ترهای با کارایي باال و ی  توا  ا  ک ر  یاد استتتفاد  کرد  امرو  و در روش ک ر  ني که روش رایج درکشتتور استتتم ن ي

روبي كهایي جنت بنبود کيفيت ميهای فاضتتالب گيا  پاالیيم  یستتت پاالیيم روش اولتراستتونيک ا  ج  ه روشتفتتفيه  ميبي پستتاب

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 
 

  هاحمايت.   4

 ارائه گواهي تأیير فبي محفور مورد تایير ا  سوی شرکت آبفا  -1
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