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بررسی مقایسهای کاربری پساب خروجی تصفیهخانههای فاضالب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی
*

سحر ثقفی  ،ناصر مهردادی  ،غالمرضا نبی بیدهندی  ،ملیحه فالحنژاد  ،فرشاد گلبابایی کوتنایی
دانشگاه تهران ،دانشکدة محیط زیست ،گروه مهندسی محیط زیست

(تاریخ تحویل -23/22/22 :تاریخ پذیرش)29/23/22 :

چکیده
در این تحقیق 55 ،تصفیهخانة فاضالب شهركهاي صنعتی از لحاظ کاربري مختلف پساب خروجی و میزان
هزینة انرژي الکتریکی بررسی شدند .در هفده تصفیهخانه ،پساب خروجی بهصورت کامل وارد آبهاي
سطحی میشوند ،بیشتر این تصفیهخانهها در شمال کشور واقع هستند 44 ،تصفیهخانه از پساب خروجی
براي آبیاري فضاي سبز استفاده میکنند و پساب سایر تصفیهخانهها براي مصارفی مانند کشاورزي و
آزادسازي در زمینهاي بکر اطراف تصفیهخانه براي تزریق آبهاي زیرزمینی و ...کاربرد دارند .همچنین،
متوسط هزینة انرژي الکتریکی مصرفی ماهانة تصفیهخانهها به ازاي یک متر مکعب فاضالب ورودي محاسبه
شد و تصفیهخانهها به پنج گروه با دبی کمتر از  452 m3/dayو مقادیر بین  452الی  522و  522الی 052
و  052الی  1222و باالي  1222دستهبندي شدند و درنهایت این نتیجه حاصل شد که در تصفیهخانههاي
بزرگتر در مقایسه با تصفیهخانههاي کوچکتر مصرف انرژي الکتریکی به ازاي یک متر مکعب فاض الب
ورودي بیشتر است .حال با توجه به هزینههاي اعمالی به تصفیهخانههاي فاضالب صنعتی به ضرورت استفادة
مجدد پساب باید بیشتر توجه شود.
واژههای کلیدی :انرژي ،بازیافت ،تصفیهخانه ،فاضالب صنعتی ،کاربري پساب.
 .1مقدمه و هدف
ايران كشوري درحال توسعه است و صنايع مختلف در آن رو به
گسترشاند .با پيشرفت صنايع ،شهركهاي صنعتي در شهرها و
اطراف آنها احداث شد يا درحال ساختاند ] .[5با توجه به
توسعة صنايع و آلودگي پيکرههاي آبي از يکطرف و رعايت
استانداردهاي زيستمحيطي از طرف ديگر ،مديريت پساب
صنايع بيش از پيش داراي اهميت است ] .[4در چند دهة اخير،
تالشهاي فني و مهندسي در راستاي مبارزة جدي با افزايش
* نويسندة مسئول:

آلودگي محيط زيست توسعه يافته است .از جمله اين روشها
ميتوان به داماندازي آاليندهها ،تبديل و تغيير شيميايي
پسماندها و مواد زائد و فرايندهاي تبديل مواد آالينده به موادي
با آلودگي كمتر اشاره كرد ] .[3براي حفظ و صيانت از محيط
زيست تمام شهركهاي صنعتي موظفاند فاضالب توليدي خود
را تصفيه كنند و بعد از كاهش آلودگي و رساندن پارامترهاي
فيزيکي و شيميايي و بيولوژيکي فاضالب به حد استاندارد محيط
زيست ،پساب خروجي خود را وارد محيطزيست كنند ].[4
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فاضالب تصفيهخانهها بايد براي كاربري مشخص مثل تهية
پساب مناسب براي مصارف كشاورزي يا تخليه به آبهاي
زيرزميني و سطحي و ...تصفيه شود ] .[5،6فاضالب شهركهاي
صنعتي حاوي آاليندههاي سمي از جمله فلزات سنگين و...
هستند؛ بنابراين ،سيستم تصفية فاضالب شهركهاي صنعتي
بايد كارايي الزم را داشته باشند تا پساب خروجي از آنها به
محيط زيست آسيب نرساند ] .[0منابع آب شيرين در جهان
بسيار اندك است ،بهطوريكه از كل آب موجود در جهان 70/4
درصد شور و تنها  4/8درصد آن شيرين است و كمتر از 45
درصد حجم آب شيرين كرة زمين قابل استحصال است.
همچنين ،اين منابع بهطور يکنواخت در سطح زمين توزيع
نشدهاند و متأسفانه سهم كشور ما نيز از اين منابع بسيار اندك
است .از طرفي با افزايش جمعيت ،رشد اقتصادي ،رشد كشاورزي
پيشرفتهاي صنعتي مقدار مصرف سرانة آب درحال افزايش
است ،درحاليكه ميزان آب موجود در دنيا درحال كاهش است
] .[8سرانة آب در ايران در سال  5330 -5335شمسي حدود
 5222-4222متر مکعب در سال بود و پيشبيني ميشود در
سال  5422شمسي به حدود  822متر مکعب در سال برسد
] .[7بهدليل كمبود منابع آبي ،بهويژه در مناطق خشک و
نيمهخشکي مانند ايران ،استفادة مجدد از فاضالب تصفيهشده
در آبياري فضاي سبز و كشاورزي و مصارف ديگر بهعنوان يکي
از اهداف اصلي درنظر گرفته ميشود ] .[52استفادة مجدد
فاضالب بهويژه در كاربري كشاورزي داراي مزاياي زيادي از
جمله سود حاصل از فروش پساب ،استفاده از مواد مغذي مانند
فسفر و نيتروژن موجود در فاضالب و كاهش استفاده از كودهاي
شيميايي و درنتيجه كاهش هزينههاي اعمالي به تصفيهخانهها
و كاهش مصرف آب شيرين و حفظ محيط زيست و ...است ]،55
 .[54آنچه در اين ارتباط اهميت فراواني دارد مناسببودن
كيفيت پساب استفادهشده بهويژه از نظر ميکروبي و انطباق آن
با استانداردهاي معتبر ملي و جهاني است ] .[54 ،53در استفادة
مجدد از پساب ،اگر به كيفيت ميکروبي پساب و جنبههاي
بهداشتي آن توجهي نشود ،خطرهاي جدي براي سالمتي انسان
و محيط زيست بهوجود ميآيد .زماني به اين موضوع بيشتر توجه
ميشود كه از پساب خروجي براي آبياري فضاي سبز عمومي و
محصوالت خوراكي از جمله سبزيجات استفاده شود ].[56 ،55
از اوايل قرن بيستم ،كاربرد مجدد فاضالب بهصورت مرتب
در ايالت كاليفرنياي آمريکا آغاز و اولين مقررات مجدد فاضالب
در آبياري نيز در سال  5758در همين ايالت تدوين شد .بعد
از آن ،پروژههايي در كاليفرنيا و آريزونا براي آبياري به اجرا

درآمد ] .[7در كشور ما ،در سالهاي اخير در اين زمينه
مطالعات بسياري صورت گرفت كه از جملة آنها ميتوان به
موارد زير اشاره كرد.
درايت و الماسي در مطالعهاي در سال  5374كارايي
سيستمهاي طبيعي تصفية فاضالب را در حذف كيست تک
ياخته و تخم انگل بررسي كردند .براي اينمنظور تصفيهخانههاي
فاضالب قصر شيرين با سيستم نيزار مصنوعي و گيالنغرب با
سيستم بركة تثبيت و اسالمآباد با سيستم بركة تثبيت با هم
مقايسه شدند تا كيفيت پساب خروجي براي استفادة مجدد
پساب در كاربري كشاورزي بررسي شود .نتيجه نشان داد هر سه
تصفيهخانه كارايي الزم براي حذف كيست و تخم انگلها را دارند
و بيشترين تعداد تخم انگل در فاضالب ورودي و پساب خروجي
هر سه تصفيهخانه مربوط به تخم آسکاريس لمبريکوئيدس است
].[50
بوستاني و انصاري در مطالعهاي در سال  5387به بررسي
علت پيک ماه ساليانة عاملهاي آلودهكنندة خروجي سه
تصفيهخانة اصلي مشهد پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه
با شناختن منابع آلودهكننده و ايجاد قوانين نظارتي در راستاي
جلوگيري از تخلية پسابهاي غير مجاز صنعتي و خانگي و
همچنين رويآوردن به روشهاي پااليش طبيعي فاضالبها و
حذف مواد آاليندة آنها با كاشت درختان و گياهاني كه عمل
تصفيه را انجام ميدهند ،ميتوان به ميزان زيادي از مشکالت
زيستمحيطي موجود كاست ].[7
محوي و علوي در مطالعهاي در سال  5383راندمان حذف
دترجنتها را در تصفية فاضالب شهرك قدس به روش لجن
فعال بررسي كردند تا با توجه به حد مجاز تخلية دترجنتها
براساس استانداردهاي تخليه براي آبهاي سطحي و زيرزميني
و همچنين استفادهشده در كشاورزي ،كنترل كارايي
تصفيهخانة فاضالب شهرك قدس را انجام دهند .نتيجه نشان
داد مقادير دترجنت در پساب خروجي كمتر از استاندارد تخليه
به آبهاي سطحي و زيرزميني است؛ بنابراين ،به تصفية
پيشرفته نياز نيست ].[58
كاكاوندي و جنيدي در مطالعهاي در سال  ،5387بررسي
مقايسهاي براي كيفيت پساب خروجي تصفيهخانههاي فاضالب
صاحبقرانيه ،اكباتان و جنوب شهر تهران را انجام دادند .نتايج
نشان داد كيفيت پساب تصفيهخانههاي صاحبقرانيه و اكباتان در
مقايسه با پساب تصفيهخانة جنوب وضع بهتري دارد .همچنين،
مقادير برخي از پارامترها نظير نيتريت و كليفرم مدفوعي در اين
تصفيهخانهها باالتر از حد استاندارد بود .استفاده از پساب اين

ثقفی و همکاران :بررسی مقایسهای کاربری پساب خروجی تصفیهخانههای...

سه تصفيهخانه براي تخليه به آبهاي سطحي يا مصارف
كشاورزي بهدليل مطابقتنداشتن با استانداردهاي خروجي
فاضالب توصيه نميشود ].[57
تکدستان و پازوكي در سال  5386روشهاي مختلف استفادة
مجدد از پساب را براي مصارف مختلف شهري و غير شهري
مطالعه كردند .هدف از انجامدادن آن ،معرفي روشهاي مختلف
استفاده از فاضالب و درجة تصفية مورد نياز براي تأمين مقررات،
محدوديت و استانداردهاي زيستمحيطي و خطرهاي بهداشتي در
كاربرد مجدد از پساب شهري و صنعتي بود ].[8
كيهيليا و همکاران در سال  4254در مطالعة موردي در
تانزانيا ،استفادة مجدد از پساب دو تصفيهخانه را كه با روش
بركة تثبيت و با تركيب بركة تثبيت و وتلندهاي مصنوعي
فعاليت ميكنند براي مصارف كشاورزي و آبياري بررسي كردند
و كيفيت پساب خروجي دو تصفيهخانه را از لحاظ پارامترهاي
 TDSو نيترات و كل كليفرم مدفوعي و  CODمقايسه كردند.
همچنين ،ارزيابي ريسک ابتال به امرا نيز در اين مطالعه
صورت پذيرفت .اين مسئله براي كارگراني مطرح است كه به
صورت مستقيم با دست با محصوالت آبياريشده توسط اين
پسابها در ارتباطاند ،با وجود اين مسائل استفاده از پسابهاي
تصفيهخانهها براي مصارف كشاورزي از لحاظ اقتصادي نکتة
مثبت و بسيار حائز اهميت است ].[42
هدف از انجامدادن اين تحقيق دستهبندي تصفيهخانههاي
فاضالب شهركهاي صنعتي از لحاظ كاربريهاي مختلف
پساب خروجي ،فراواني آنها و پيبردن به اهميت استفادة
مجدد از پساب خروجي با رويکرد مصرف انرژي الکتريکي است.
بهاينمنظور ،براي اولينبار در ايران تصفيهخانههاي فاضالب
شهركهاي صنعتي نه فقط با ديد كيفيت پساب خروجي بلکه

نام تصفیهخانه

3

با نگاه اقتصادي و هزينههاي مربوط به انرژي الکتريکي بررسي
شدند و متوسط هزينة انرژي الکتريکي ماهانه به ازاي يک متر
مکعب فاضالب ورودي در تصفيهخانه برآورد شد .با توجه به
نتايج اين تحقيق و تحقيقات ديگري كه در زمينة مصرف انرژي
الکتريکي و شاخص بهرهوري انرژي الکتريکي در كاربريهاي
مختلف پساب خروجي در تصفيهخانههاي شهركهاي صنعتي
توسط نويسندة مقاله صورت گرفت ،ميتوان در طراحي
تصفيهخانهها عامل انرژي الکتريکي مصرفي را بهعنوان عاملي
مؤثر درنظر گرفت و با مديريت در مصرف انرژي الکتريکي تا
حد زيادي از لحاظ اقتصادي نيز صرفهجويي كرد.
 .2مواد و روشها
اين مطالعه با روش آماري و جمعآوري دادهها از بانک اطالعات
تصفيهخانههاي فاضالب شهركهاي صنعتي موجود در سازمان
صنايع كوچک و شركت شهركهاي صنعتي ايران انجام گرفت
] [45و تجزيه و تحليل دادهها از طريق رسم نمودارهاي مربوط در
برنامة اكسل و قضاوت مهندسي انجام گرفت .استانداردهاي تخلية
فاضالب به آبهاي سطحي و چاههاي جاذب و زمينهاي
كشاورزي و بقية كاربريها ،مطابق با استانداردهاي ايران است و
درصورت نبودن استاندارد مورد نظر در ايران ،از استاندارد ساير
كشورها تبعيت ميكند ].[44 ،53
 .1.2تصفیهخانههای مطالعهشده

 55تصفيهخانة فاضالب شهركهاي صنعتي بررسي شد .در
جدول  ،5اسامي شهركها به همراه ميزان دبي ورودي به
تصفيهخانهها ميآيد .در هركدام از تصفيهخانهها كاربري پساب
خروجي بررسي شد.

جدول  .1تصفیهخانههای فاضالب شهرکهای صنعتی بررسیشده ][21
نام تصفیهخانه
دبی ()m3/day
نام تصفیهخانه
دبی ()m3/day

دبی ()m3/day

شهید رجایی

352

آمل فاز توسعة 2

5522

سلمانشهر

402

شهید سلیمی

4222

بابلکنار

522

سنگتاب قائمشهر

522

بستانآباد

65

ایبکآباد

352

شورمست سوادکوه

522

فناوری خودرو

552

اشتهارد

4222

دلیجان

522

ارومیه 2

822

نظرآباد

022

فرمهین

552

اردبیل 1

522

خوارزمی

522

خیرآباد

322

اردبیل 2

4522

علیآباد

5022

اهواز 3

322

پارسآباد

72

فیروزکوه

452

اشراق

522

محالت

422

نصیرآباد

642

دامغان

422
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ادامة جدول  .1تصفیهخانههای فاضالب شهرکهای صنعتی بررسیشده ][21
نام تصفیهخانه
دبی ()m3/day
نام تصفیهخانه
دبی ()m3/day

نام تصفیهخانه

دبی ()m /day
3

مشکینشهر

552

شهرکرد

5522

سمنان

522

سیرو

552

بروجن

822

شاهرود

552

قروه

622

بیرجند

552

کنارك

542

کرمان

722

بندرعباس 1

435

زابل

82

یاسوج

82

بندپی شرقی

822

آب باریک

522

لوشان

552

چمستان

322

کاسپین

022

صومعهسرا

72

ساري 1

342

شکوهیه

5322

سیاهکل

552

میرودبابلسر

522

بوعلی

5485

فاضالب شهركهاي صنعتي و فراواني آنها ،مشخصات ارائه ميشود.

در جدول  ،4براي آشنايي بيشتر با تنوع فرايندها در تصفيهخانههاي

جدول  .2فراوانی فرایندهای مختلف تصفیة فاضالب در شهرکهای صنعتی ][21
فراوانی

فرایندهای تصفیه

فراوانی

فرایندهای تصفیه

 .1لجن فعال گسترده UASB +

4

 .11الگون هوادهی

3

 .2هوادهی گسترده

4

 .12هوازی رشد چسبیده  +بیهوازی تماسی

5

 .3هوادهی گسترده ABR +

5

 .1لجن فعال UABR +

4

 .1الگون هوازی  +الگون بیهوازی

5

UABR + IFAS .6

UAFB + IFAS .13

0

 +SBR .11بیهوازی

5

UABR .11

5

54

 .16هوادهی گسترده UAFB +

5

5

 .17هوادهی گسترده  +بیهوازی تماسی

4

G.A.R +E.A .7

UABR + EA .8

3

 .9لجن فعال

3

UAFBR + AGAR .11

5

UAFB + EA .18

5

EA +SBR .19

5

UASB +SBR .21

پساب خروجي تصفيهخانههاي بررسيشده با رعايت
استانداردهاي خروجي ميتواند براي كاربريهاي مختلفي

5

استفاده شود .استاندارد پساب خروجي براي كاربريهاي
مختلف در جدول  3ميآيد ].[44

جدول  .9محدودة مجاز پارامترهای کیفی پساب ][22 ،19

TDS
)(Mg/l

pH

PO4
)(Mg/l

NH4
)(Mg/l

Fecal
Coliform

TSS
)(Mg/l

COD
)(Mg/l

BOD
)(Mg/l

5522
052

6-8/5
6-7

55
5

52
2/24

422
422

522
32

422
52

522
5

5222

6-7

4

4

422

32

05

32

استفادة صنعتی

5522

6/5-8/5

6

4 /5

422

42

62

32

تخلیه به آب سطحی

5522

5- 7

6

5

422

42

62

32

تخلیه به چاه جاذب

مصارف کشاورزی
مصارف تفرجی ،شهری و
آبزیپروری

 .9نتایج و بحث
با بررسي تصفيهخانههاي فاضالب شهركهاي صنعتي

كاربريهاي مختلف پساب بهصورت زير مشخص شد:
 .5تخليه به رودخانه
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 .52آبياري فضاي سبز و تخليه به بستر خشک رودخانه
 .55مصارف كشاورزي و تخليه به رودخانه
 .54آزادسازي در بيابان اطراف براي احياي قناتهاي
خشک
 .53جذب آبهاي زيرزميني
شکل  5فراواني كاربريهاي باال را بهترتيب اعداد نشان
ميدهد.

 .4آبياري فضاي سبز از طريق كانال آب
 .3مصارف كشاورزي
 .4آبياري فضاي سبز از طريق آبياري قطرهاي
 .5آبياري فضاي سبز و مصارف كشاورزي
 .6آبياري فضاي سبز و كارهاي ساختماني
.0آبياري فضاي سبز و تخليه به رودخانه
 .8آبياري فضاي سبز و شستوشوي شبکة فاضالب
 .7آبياري فضاي سبز و تخليه به چاه جاذب

17
13

18
16
14
12
10

13

12

11

10

9

8

7

6

5

5

6

فراوانی

1

1

1

1

1

1

2

2

2

4

8
4
2
0

4

3

2

1

کاربریهای متفاوت
شکل  .1فراوانی کاربریهای متفاوت پساب خروجی در تصفیهخانههای شهرکهای صنعتی ][21

همانطوركه از شکل  5مشخص است ،بيشترين فراواني در
كاربري پساب خروجي مربوط به رودخانههاست؛ يعني حدود
 34درصد از تصفيهخانههاي بررسيشده از پساب خروجي -كه
هزينة زيادي صرف رساندن آن به استانداردها ميشود-
استفاده نميكنند .بيشتر تصفيهخانههايي كه پساب خروجي را
وارد رودخانهها ميكنند در مناطق شمالي كشور واقع شدهاند
كه بهدليل فراواني آب به مسئلة استفاده از پساب خروجي و
بازيافت آن توجه عميق نشد.
از بين تمامي موارد كاربري پساب 46 ،تصفيهخانه از پساب
خروجي خود براي مصارف آبياري استفاده ميكنند و شش
تصفيهخانه پساب خروجي را در مصارف كشاورزي بهكار
ميبرند .استفاده از پساب خروجي در مصارف آبياري و
كشاورزي ميتواند گزينة مناسبي در مناطق خشک باشد كه با
كمبود آب مواجهاند ،درصورتيكه شاخصهاي كيفيت پساب
خروجي براي استفاده در كشاورزي مثل نيترات و فسفر مناسب
باشد .استفادة مجدد از فاضالب براي آبياري محصوالت

خوراكي كه بهشکل خام مصرف ميشوند و همچنين ،براي
آبياري فضاي سبز و زمينهاي گلف به حداقل تصفية ثانويه،
فيلتراسيون و گندزدايي نياز دارد و كيفيت پساب تصفيهشده
داراي  ،BOD<10 mg/l ،6-7 pHكدورت كمتر از  ،2mg/lكلر
باقيماندة كمتر از  1mg/lو كليفرم مدفوعي در حد صفر است.
استفادة مجدد از فاضالب براي آبياري محصوالت غير خوراكي
و محصوالتي كه بهصورت پخته مصرف ميشوند ،آبياري
گياهان علوفهاي و فيبري ،آبياري درختان جنگلي و مراتع
حيوانات شيرده به حداقل تصفية ثانويه و گندزدايي نياز دارد
و پساب تصفيهشده  SS<30mg/l ،BOD<30 mg/l ،6-7 pHو
كلر باقيمانده در حد  1mg/lو كليفرم مدفوعي كمتر از 422
عدد در  522ميليليتر است ] .[8
حدود  64درصد از تصفيهخانهها از پسابها در
كاربريهاي كشاورزي و آبياري استفاده ميكنند كه ممکن
است عدد قابل قبولي باشد .البته به بحث استانداردهاي
خروجي براي استفادة پساب براي كاربري كشاورزي حتماً بايد
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توجه عميق شود ،زيرا رعايتنکردن استانداردهاي خروجي
ميتواند آسيبهاي جدي را به محيط زيست و سالمت انسانها
وارد كند .در كاربري  ،6همانطوركه از شکل مشخص ميشود،
دو مورد از تصفيهخانههاي پساب تصفيهشده را عالوهبر آبياري
فضاي سبز براي مصارف ساختماني نيز بهكار ميبرند .براي
كاربري مصارف ساختماني حداقل تصفية مورد نياز بايد شامل
تصفية ثانويه و گندزدايي باشد .كيفيت پساب تصفيهشده بايد
داراي  SS< 30 mg/l ،BOD<30 mg/l ،6-7 pHو كلر
باقيمانده در حد  1mg/lو كليفرم مدفوعي كمتر از  422عدد
در  522ميليليتر باشد ].[8

در كاربري  53كه از پساب خروجي براي تغذية آبهاي
زيرزميني استفاده ميشود ،يک مورد فراواني داريم .براي تخلية
فاضالب براي تغذية آبهاي زيرزميني حداقل تصفية ثانويه و
گندزدايي الزامي است .كيفيت پساب تصفيهشده بايد داراي
 SS< 30mg/l ،BOD< 30 mg/l ،6-7 pHو كلر باقيمانده در
حد  1mg/lو كليفرم مدفوعي كمتر از  422عدد در 522
ميليليتر باشد ] .[8بررسي ميزان هزينة مصرف انرژي
الکتريکي تصفيهخانههاي انتخابي نيز انجام گرفت و نتايج آن
در شکل  4مشاهده ميشود.
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300000

شکل  .2میزان متوسط هزینة ماهانة انرژی الکتریک مصرفی تصفیهخانهها ][21

شکل  4نشان ميدهد در 72درصد از تصفيهخانههاي
بررسيشده ميزان هزينة برق مصرفي ماهانه به ازاي متر مکعب
فاضالب روزانه زير  522222ريال است .همچنين ،ميانگين
دبي تصفيهخانهها  m3/day562است؛ يعني در صورت
استفادهنکردن مجدد از پساب خروجي تصفيهخانهها تمام اين
مقدار هدر ميرود .با توجه به اينکه ايران كشوري نيمهخشک
است و كمبود منابع آب روزبهروز افزايش مييابد و تعرفههاي
آب مصرفي نيز افزايش مييابد ،مسئلة بازيافت پساب اهميت
ويژهاي پيدا ميكند .همچنين ،با توجه به دبي متوسط و هزينة
برق مصرفي در تصفيهخانهها ،برآورد شد بهطور تقريبي

 56،222،222ريال در ماه هزينة برق مصرفي براي توليد پساب
ميشود .با توجه به هزينههاي ديگر مثل هزينههاي
سرمايهگذاري و بهرهبرداري لزوم استفاده از پساب در
كاربريهاي مفيد و بازيافت آن دوچندان ميشود.
بهمنظور مشخصشدن هزينة انرژي الکتريکي با جزئيات
بيشتر ،تصفيهخانهها به پنج گروه با دبي كمتر از 452 m3/day
و مقادير بين  452الي  522و  522الي  052و  052الي
 5222و باالي  5222دستهبندي شدند كه در شکل  3نشان
داده ميشود.
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گروهبندی تصفیهخانهها

شکل  .9گروهبندی تصفیهخانهها با توجه به دبی ورودی و هزینة انرژی الکتریکی مصرفی

همانطوركه در شکل  3نشان داده شد ،گروه اول تصفيه
خانههايي هستند كه با دبي كمتر از  452m3/dayعمل تصفية
فاضالب را انجام ميدهند .تعداد آنها برابر با  43تصفيهخانه
است .ميزان متوسط هزينة انرژي الکتريکي ماهانه به ازاي يک
متر مکعب فاضالب ورودي در اين گروه برابر با  44780ريال
است .در گروه دوم ،تصفيهخانهها كه دبي آنها از  452الي
 522 m3/dayاست ،دوازده تصفيهخانه را تشکيل ميدهند.
ميزان متوسط هزينة انرژي الکتريکي ماهانه در اين گروه برابر
با  52660ريال است .در گروه سوم ،كه با دبي  522الي
 5222 m3/dayفعاليت ميكنند ،تعداد تصفيهخانهها برابر با 4
است ،ميزان متوسط هزينة انرژي الکتريکي ماهانه در اين گروه
 55222ريال است .در گروه چهارم و پنجم كه با دبي  052الي
 5222و بيشتر از  5222 m3/dayفعاليت ميكنند ،تعدادشان
بهترتيب برابر با  4و  8تصفيهخانه است و بهترتيب ميزان
متوسط هزينة انرژي الکتريکي مصرفي ماهانه به ازاي يک متر
مکعب فاضالب ورودي برابر با  522522و  555،052ريال
است كه اعداد شايان توجهي هستند.
 .1جمعبندی
با توجه به نتايج تحقيق ،ميتوان چنين برآورد كرد كه در پنج
گروه مشخصشده از تصفيهخانههاي شهركهاي صنعتي ميزان

هزينة انرژي الکتريکي تصفيهخانهها با افزايش دبي ورودي به
تصفيهخانهها افزايش مييابد .قسمتي از اين افزايش از نحوة
محاسبة تعرفة انرژي الکتريکي براي مصرفكنندگان بهدست
ميآيد ،زيرا تعرفة انرژي الکتريکي با افزايش مصرف بهصورت
مضاعف افزايش مييابد .همچنين ،ميتوان چنين نتيجهگيري
كرد كه در تصفيهخانههاي بزرگتر در مقايسه با تصفيهخانههاي
كوچکتر مصرف انرژي الکتريکي به ازاي يک متر مکعب فاضالب
ورودي بيشتر است؛ بنابراين ،با توجه به بررسيهاي انجامگرفته
روي تصفيهخانههاي مطالعهشده ،نتيجه ميگيريم موضوع
استفادة مجدد از پساب خروجي تصفيهخانهها در
تصفيهخانههايي با دبي ورودي باال نسبت به تصفيهخانههايي با
دبي ورودي كمتر ،اهميت بيشتري دارد ،زيرا هزينههاي اعمالي
به اين تصفيهخانهها براي توليد پساب خروجي مطابق با
استانداردهاي خروجي اعداد شايان توجهي است؛ بنابراين ،عالوه
بر مسائل زيستمحيطي ،مسائل اقتصادي از مهمترين عوامل
براي استفادة مجدد از پساب و بازيافت آن محسوب ميشود.
همچنين ،مشاهده شد در اكثر تصفيهخانهها بيش از يک كاربري
براي پساب خروجي درنظر گرفته ميشود .به اين منظور ،بايد
پساب خروجي از لحاظ استانداردهاي خروجي ،كيفيت مطلوب
را براي هركدام از كاربريهاي مجزا داشته باشد.
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