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چکيده
مقدمه
آنطور كه تقريباً همگي دستاندركاران نظام سالمت در كشور ،مسئولين وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوز
پزشكي و دانشگاهيان و محققين بهداشت محيط و تصفيه فاضالبها و مسئولين تأمين آبهتاي موردنيتاز در
مملكت خصوصاً در كشاورزي بهآساني تعريف متيكننتد ،حمايتتطلبتي بتراي دفت بهداشتتي پستابهتاي
فاضالبها ،تقاضاي كمکهاي مؤثر فكري ،عملي و مالي و جم كردن وسايل و امكانات در جهت پيشرفت اين
هدف مفيد يعني تصفيه فاضالبها و استفاده مجدد و يا الاقل دف بهداشتي پساب است.
هدف اصلي از اين بررسي ،تهيه يک گزار مستند حمايتطلبي در خصوص لزوم تصفيه فاضالبها و برخورد
بهينه با پسابها و ارائه مناسبترين برخورد با پساب و استفاده بهينه يا حداقل دف بهداشتي آن است.
روششناسي
رو كلي كارهاي تحقيقاتي در اينجا هم بهكار گرفته شده است .يعني اينكه كليه نوشتهها قابلدستتر در
ايران مطالعه و نتبرداري شد .نويستنده در دو كتابخانته ختار از كشتور و همچنتين همكتاران در اينترنتت
موضوعات مشابه را جستجو كرده است .در صحبتهاي تلفني و گاه مذاكرات حضوري با بعضتي متخصصتين
تهران و شهرستتانهتا خصوصتاً در فرهنگستتان ،وزارت بهداشتت ،درمتان و آمتوز پزشتكي ،وزارت نيترو،
شركتهاي آب و فاضالب (آبفا) در تهران و بعضي شهرستانها و متخصصين دانشگاهي تهران ،شهيد بهشتي،
اصفهان ،كرمان ،تبريز ،همدان ،اهواز و روساي مسئول تأمين آب در بعضي شهرستتانهتا ،بخت آبوختا
سازمان حفاظت محيطزيست تهران ،مشهد و ساري آمارهاي موردنياز به دست آورده شد .ستس پرسشتنامه
تهيه گرديد ،يا به صورت حضوري و يتا توستط ايميتل و فتاك ارستال گرديتد و بتا پيگيتري تلفنتي ،نتتاي
جم آوري شد .پاسخهاي دريافتي به رو دلفي فازي بررسي و نتيجهگيري و گزار گرديد.
يافتهها
سازمان ملل متحد ،در رهنمودها اعالم كرده است كه هر كشوري كه بي از  ۰۴درصد از مناب آبي تجديد
پذير خود را پ از مهار و كنترل به مصارف شرب ،صنعت و كشاورزي برساند ،آن كشور در محدوده بحران
شديد آب قرار دارد .حال با توجه به اينكه حجم آب تجديد پذير ايران حداكثر  29۴ميليتارد مترمكعتب در
سال است و در عمل حجم آب مصرفي در سه بخ شرب ،صنعت و كشتاورزي  3۹ميليتارد مترمكعتب در
سال است ،خود نشان ميدهد كه برابر  ۹۷درصد موجودي آب تجديد پذير در ايران به مصترف متيرستد و
خيلي بيشتر از حد آستانه  ۰۴درصد است.
ساليانه حدود  ۰/7۹ميليارد مترمكعب فاضتالب ختانگي در ايتران توليتد متيشتود ،حتدود  ۹۴درصتد ايتن
فاضالبها در شهرهاي بزرگ است و كامالً قابلجم آوري در سيستم لولهكشي جم آوري فاضالب است كه

حدوداً  9/1ميليارد مترمكعب در سال ميشود .اگر اين مقدار پساب دوباره استفاده شود و در خط مصرف يا
بهصورت مستقيم و يا جايگزيني آب معمول در كشاورزي و يا صنعت يا جنگلكاري و يا كشت در شن زارها
و بهمنظور استفاده توأم كشاورزي و تثبيت شنها بهكار رود ساليانه  9/1ميليتارد مترمكعتب آب جديتد بته
چرخه مصرف آب اضافه ميشود .همين مقدار را ميتوان به سهم شرب و آبرساني شهري كمتک و اضتافه
نمود .هماكنون در حدود  1/۷۹ميليون مترمكعب فاضالب در روز فاضالب در حتدود  9۴۴تصتفيهخانته در
 173شهر از  221۷شهر ايران در تصفيهخانه وارد و تصفيه ميشود .پساب حاصله از آنها در بعضي شهرها
به مصارف كشاورزي ميرسد و در بعضي شهرهاي ديگر بعدازاين همه مخار در چاهها يتا رودخانته محلتي
دف ميگردد .زيرا سيستم رسانيدن پساب به محل مصرف وجود ندارد و به رودخانه دف ميشود تا مخلوط
آب و پساب به مصرف برسد .اين حالت را ميتوان در كليه شهرهاي ايران ،مشاهده نمود.
بررسي پرسشنامهها نشان داد مهمترين ده علت مهم تأخير يا عدم توجه به فاضالبها جدي گرفتته نشتدن
بحران آب ،عدم تخصيص بودجه كافي ،عدم سختگيري در مصرف و قيمتت آب و ستو دادن بته مصترف
پساب ،عدم برنامهريزي كالن ،عدم وجود فرهنگ خريد پساب جهت كشاورزي ،عدم همكاري بين بخشي و
استفاده از توانمنديها ،عدم توجيه مردم در سود حاصل از مصرف پساب ،عدم باور در ردههاي باال ،كمبتود
فرهنگ زيستمحيطي و حفظ مناب طبيعي و انرژي و مجاني و فراواني بودن آب كشاورزي در كشور است.
بحث و نتيجهگيري
با توجه به آمار ذكرشده در باال تأكيد ميشود كه بحران آب در ايران جدي است.
ازجمله پيشنهادهاي حمايتطلبي جهت تصفيه فاضالب تهيه پمفلت و اطالعرساني اختصاري بته مستئولين،
تقويت چارچوب قانوني جم آوري و تصفيه فاضالب و استفاده مجدد ،تقويت قانون استاندارد و قدرت قانوني
ناظرين ،تقويت مالي و قدرت اجرايي آبفاها و تقويت علمي و فني كاركنان صنعت آب و فاضالب است.
کليدواژه :دف بهداشتي ،پسابهاي فاضالب ،بحران آب ،آبفا ،ايران.

