مديريت سبز فاضالب با مديريت آاليندهها و استفاده دوباره از فاضالب
 -1مقدمه (مباني ابتكار)
شرح خدمات ابتكارات سبز توسعه سبز كوهستان زاگرس ،چارچوب برنامههايي را كه ميتواند موجب
حفاظت كوهستان شود ،ارائه نموده است .يكي از اين برنامه ها زير عنوان ابتكار روستاي سببز ،مبديريت
مواد زائد است .همچنين در اهداف راهبردي كه به منظور دستيابي به اهبداف كب ن برنامبه حفاظبت و
توسعه پايدار كوهستان زاگرس مركزي تدوين گرديده در موارد گوناگون موضوع مديريت فاض ب مبورد
توجه بوده است .از جمله در هدف راهبردي شماره ( )1كبه ببر حفب سب مت اكوسيسبت هبا تأكيبد
ميگردد و همچنين هدف راهبردي شماره ( )3مديريت و كنترل اثرات ناشي از فعاليتها در دستور كار
قرار گرفته است .همچنين در هدف راهبردي شماره ( )4قابليت احياي منابع ضمن تبأمين نيباز جوامبع
وابسته پيشبيني شده است .با توجه به موارد پيش گفتبه و افبزون ببر من مبروري ببر ادبيبات موضبوع
مديريت سبز فاض ب ،مديريت مالينده ها و بازيافت و مصرف دوباره فاض بها ميتوانبد ببه عنبوان
ابتكاري سبز در مديريت فاض ب مناطق سكونتي و توليدي در كوهستان زاگرس مركبزي مبورد توجبه
واقع شود.
بيان مسأله و ضرورت مديريت سبز فاضالب
از ابتداي شكل گيري مراكز سكونت بشر ،مشك ت حاصل از فاض بهاي توليدي ناشي از فعاليتهباي
گوناگون همواره گريبانگير جوامع بوده است .در مغباز فاضب بهباي زيسبتي (بيولوكيبو) و در پبي من
فاض ب هاي كشاورزي و دامي و سرانجام فاض بهاي صنعتي .فاض بهاي مراكز جمعيتبي نبه تن با
پيممدهاي بد زيستمحيطي را همراه دارند ،بلكه ت ديدي جدي براي س مت انسانها و دامهاي منهبا
است .نگاهي به پيشينه بروز فجايع بشري ناشي از انباشت فاض ب در دهبههباي گششبته در شب رهاي
بزرگ دنيا از جمله لندن و نيويورك بيانگر اين حقيقت است كه توسعه و فعاليتهباي اقتصبادي نبهتن با
بازدارنده اين پيممدهاي بد نيست بلكه ميتواند باعث افزايش من شود .با اين ترتي در منطقه كوهستان
زاگرس مركزي نيز كه بحث توسعه اقتصادي مطرح است ،توجه جدي به موضوع فاض بهبا بسبيار ببا
اهميت خواهد بود.
خوشبختانه فعاليتهاي صنعتي در منطقه ،توسعه چنداني نداشته و به نظبر نمبيرسبد كبه ببا توجبه ببه
كوهستاني بودن و دشواري ممد و شد ،در من منطقه مزيتي براي اين نوع توسعه وجود داشته باشد .اما ببا

نگاهي به زمينه هاي ديگر توسعه از جمله گردشگري ،دامداري و مبزيپروري ،ميبينبي كبه مواج به ببا
فاض بها در توسعه زاگرس گريزناپشير است.
البته نبايد از نظر دور داشت كه فعاليت هاي گسترده نفتي در كوهستان زاگرس كبه از ديربباز در منطقبه
مغاز شده ،همچنان ت ديدي جدي براي محيط زيسبت ببوده و هسبت .بخصبون اينكبه برخبي از ايبن
فعاليتها از جمله گمانههاي اكتشافي و تلمبهخانههاي انتقال ،فاض ب نفتي توليد ميكنند.
برنامه حفاظت و توسعه پايدار كوهستان زاگرس مركزي ،حفاظت از طبيعت و تنوعزيستي را در تلفيق ببا
ت ش براي تقويت معيشت و توسعه اقتصادي ،هدفگشاري كرده است.
بي گمان توسعه اقتصادي به هر حال فعاليت هاي گوناگون را در منطقه تحت مطالعبه ببه همبراه دارد .از
منجا كه هر نوع فعاليت انساني در عرصه هاي اجتماعي ،كشاورزي ،صنعتي ،گردشگري و  ...خود موجب
توليد مواد زائد و فاض ب ميشود ،بنابراين ضرورت مديريت فاض بها به شيوهاي كه حفاظت از طبيعت
و تنوعزيستي دچار مسي نشود ،گريزناپشير است.
فاض ب ها با محيط طبيعي ناسازگارند .به نحوي كه منابع مب را ملوده كبرده و موجب ببه هب ريخبتن
تعادل زيستي در من ميشوند و يا خاك را ضايع نمبوده و ب برهوري من را كباهش مبيدهبد و سب مت
موجودات را در خطر قرار مي دهند .از سوي ديگر با مديريت فاضب ب كبه همبان فبرموري فاضب ب و
سازگاري سازي من با محيط پشيرنده است ،فعاليتهاي انساني در زمينههاي مختلف ميتواند ببا طبيعبت
سازگار شود و به عبارت ديگر مديريت سبز فاض ب به انجام ميرسد.
 -2تعاريف و مفاهيم مديريت سبز فاضالب
مديريت سبز فاض ب در واقع دربر گيرنده اقداماتي است كه حاصل من نتايج زير را ايجاد نمايد:
 جلوگيري از ملودگي مب و خاك و بطور كلي محيطزيست. استفاده بيخطر از پساب حاصل از تصفيه فاض ب. مشاركت ساكنين در طرحهاي تصفيه و دفع يا استفاده ب داشتي از پساب.بايد توجه داشت مديريت سبز فاض ب نيازمند توجه به اصبولي اسبت كبه مت بمن پايبداري من باشبد.
بنابراين اقداماتي از جمله اقتصادي نبودن طرحهاي دفع فاض ب يا عدم مشاركت ساكنين در طرحهباي
فاض ب ،از عوامل ناپايداري در مديريت سبز فاض ب هستند.

 -3اصول مديريت سبز فاضالب
سه اصل م

توسعه پايدار ،در اصول مديريت سبز فاض ب نيز بايد مورد توجه قرار گيرند:

 -اقتصادي بودن طرحهاي مديريت فاضالب

بر اين اساس چنانكه طرحها غير اقتصادي بوده و همواره نيازمند پشتيباني مالي از سوي مجبري باشبند،
عم ً پايدار نخواهند بود .بنابراين با نگاهي به وضبعيت منطقبه زاگبرس و سباكنين من ،ببراي پايبداري
طرحهاي فاض ب بايد توجه داشت كه از طرحهاي پيچيده و پر هزينه و نيازمند نگ داري فني خودداري
شود.
 -حتياالمكان سازگار با محيطزيست

هرچند توجه به اقتصاد طرح فاض ب دستيابي به طرحهاي كام ً سازگار با محيط را مشكل مينمايد ،اما
انتخاب شيوهاي كه فاض بها را تبديل به پساب هاي قابل قبول براي محيط نموده و يا امكان مصبرف
دوباره من را فراه نمايد ،از اصولي است كه بايد رعايت شود.
 -مشاركت ساكنين در طرحهاي فاضالب

مشاركت ساكنين در طرحهاي فاض ب نيز از اصول م مي است كه بايد مورد توجه قرار گيبرد .فقبط در
اين شرايط است كه اطمينان حاصل ميشبود .طبرحهباي فاضب ب در دوران ب برهببرداري حفاظبت و
پشتيباني خواهند شد و توجه عمومي به حفاظ محيطزيست از ملودگيها جل ميگردد.
با اين ترتي و بر اساس اين اصول مي توان برنامه اقدامات اجرايي مبديريت سببز فاضب ب را در ادامبه
پيشن اد نمود.
 -4برنامه اقدامات اجرايي مديريت سبز فاضالب
چنانچه پيشتر گفته شده فاض بهاي توليد شده در منطقه كوهستان زاگرس مركزي را ميتوان شبامل
موارد زير دانست.
 -1فاض بهاي زيستي (بيولوكيو) كه توسط مراكز سكونتي ايجاد ميشوند.

 -2فاض ب هاي صنعتي كه خوشبختانه به علت توسعه كمتر صنعتي در منطقه از فراواني چنبداني
برخوردار نيستند.
 -3فاض بهاي كشاورزي و بخصون دامداري و مبزيپروري كه توسعه زيادي در منطقه دارد.
در ادامه كلياتي براي اقدامات اجرايي متناس با شرايط و محدوديتهاي منطقه در راستاي مديريت سبز
فاض ب در هر يو از موارد پيشگفته ،عنوان ميشود.
 -1-4فاضالبهاي زيستي (بيولوژيك مراكز سكونتي)

مناطق مسكوني در محدوده طرح حفاظت و توسعه پايدار زاگبرس مركبزي ،ببه دو گبروه اصبلي تقسب
ميشوند :ش رها و روستاها.
 -1-1-4فاضالب شهرها

تقريباً براي عموم ش رها طرحهاي جمع موري و تصبفيه فاضب ب و مصبارف پسباب حاصبل از تصبفيه
پيشبيني شده است .از منجا كه اين طرحها در مواردي به دليل كمبود اعتبارات دولتي و بع اً مشبك ت
فني و اجرايي ،دچار توقف يا كندي در اجرا ميباشند ،يكي از اقدامات قابل انجبام ببراي مبديريت سببز
فاض ب ش ري ميتواند ت ش در ج ت رفع اين موانع و حتياالمكان ب برهمنبدي از مشباركت بخبش
خصوصي در سرمايه گشاري براي تكميل و اجراي اين طرحها باشبد .از منجبا كبه در حاشبيه بسبياري از
مناطق ش ري محدوديت تأمين مب صنعتي و كشاورزي وجود دارد ،ب رهبرداري از پساب حاصل از تصفيه
فاض ب توسط مصرفكننده ميتواند انگيزهاي براي مشاركت بخش خصوصي براي به حركبت درموردن
طرحهاي جمع موري و تصفيه فاض ب باشد ضمن اينكه توجه به اصول مديريت سبز فاضب ب و حفب
س مت محيط مصرف نيز از ضرورت ها در نحوه نظارت بر انجام اين فرميند مشاركتي خواهد بود .بع وه
از نگاه مديريت سبز فاض ب ،احتماالً تغييراتي در طرحهاي پيشبيني شبده ببراي جمبعموري و تصبفيه
فاض ب مي تواند با اين هدف پيشن اد شود .البته در برخي از ش رهاي منطقه طرح ،طرحهاي فاضب ب
اجرا شده و يا در حال اجرا ميباشند كه حس شرايط الزم است وضعيت منها از نگباه سب مت محبيط
مورد بازبيني قرار گرفته و راهكارهاي ممكن در اين راستا پيشن اد گردد.

 -2-1-4فاضالبهاي روستايي

بر خ ف ش رها در روستاها پيشبيني طرحهاي جمعموري و تصفيه فاض ب عموميت ندارد و ميتبوان
گفت براي فاض ب روستايي در كشور كمتر چارهانديشي شده است .يكي از داليل اصلي ايبن كبار ايبن
است كه منابع مالي قابل تأمين براي طرحهاي فاض ب و بخصون براي هزينبههباي ب برهببرداري در
روستاها بسيار محدود است.
بنابراين اگر بنا باشد طرحي براي مديريت سبز فاض ب روستايي پيشبيني شود نيازمند دو ويژگي است.
يكي اينكه اجراي من س ل و ك هزينه باشد .دوم اينكه در دوران ب رهبرداري بتبوان ببه سبادگي من را
نگ داري نمود .اين نياز بخصون به اين دليل اهميت دارد كه روستاها به شكل پراكنده در منطقه طبرح
قرار گرفتهاند و بع وه بافت مسكوني داخل روستاها نيز فشرده و كنار ه نيست.
با اين مقدمه راهكار مناس اجرايي براي مديريت فاض ب زيستي روستاها استفاده از سيست هاي تصفيه
فاض ب غير متمركز مي باشد .اين تأسيسات كه با هزينه كمبي قاببل سباخت و نصب در نقطبه توليبد
فاض ب مي باشند ،قادرند كه فاض ب خانگي را پس از زمان ماند مناس در داخل مخازن سپتيو تا حد
قابل قبولي تصفيه نموده و پساب قابل مصرف براي برخي مصارف كشاورزي يا ف اي سبز توليد كننبد.
درباره مشخصات فني اينگونه سيست هاي تصفيه ا ز ه اكنون نميتوان گفتگو كرد .ببيگمبان هنگبام
طراحي متناس با شرايط مناطق نوع مناس من پيشن اد ميشود .فقط نكتهاي كه نياز است به من اشاره
شود اين است كه حتياالمكان اين تج يزات بايد پيش ساخته باشند تا با توجبه ببه پراكنبدگي در نقبا
استفاده از من از يو سو و محدوديت امكانات مناطق كوهستاني دور افتاده از سوي ديگر با دشواريهاي
اجرا همراه نشوند .نكته م

ديگر در اين برنامه اين است كه خروجي سيست هاي تفصيه پيشگفته بايد

چنان طراحي شوند كه پساب منها قابل مصرف در برخي از محصبوالت كشباورزي و بع باً تخليبه ببه
محيطهاي پشيرنده باشد.
 -2-4فاضالب صنعتي

منچه از بررسيهاي مغازين طرح برمي ميد ،فعاليت صنعتي در منطقه توسعه چنداني نبدارد .ببه هبر حبال
اقدام اجرايي پيشن ادي براي مديريت سبز فاض ب صنعتي اجراي طرحهايي در بازچرخاني مب مصبرفي
در صنايع است تا از اين طريق مقدار فاض ب به حداقل رسيده و امكان ملبودهسبازي محبيط توسبط من
كمترين باشد .خوشبختانه مراكز صنعتي با توجه به هزينههاي توليد و ب رهبرداري بااليي كه براي واحبد
صنعتي خود انجام ميدهند ،توانايي ب تبري ببراي بازيافبت فاضب ب و اسبتفاده مجبدد از من را دارنبد.

بيگمان در مراحل اجراي برنامهها با بررسي و مطالعه دقيقتر روي فعاليتهاي صنعتي منظ و موقعيت
منها و فاض بهاي حاصل در اين مراكز ،جزئيات بيشتري در چگونگي فرميند بازيافت و استفاده مجبدد
فاض بها ،ميتوان ارائه نمود.

 -3-4فاضالبهاي كشاورزي ،دامداري و آبزيپروري
 -1-3-4فاضالبهاي كشاورزي

فاض بهاي كشاورزي حاصل پسابهاي كشاورزي ميباشند كه عموماً محتوي نموهاي شستشو شده
از خاكها و ملودگي هاي ناشي از مصرف انواع كبود و سبموم هسبتند .از منجبا كبه حجب مب مصبرفي
كشاورزي و به تبع من پساب هاي كشاورزي حجب قاببل تبوج ي را دارا هسبتند ،پبااليش پسبابهباي
كشاورزي امكانپشير نيست.
پساب ها يا مب برگشتي مبياري ،بخشي توسط زهكش هاي طبيعي و ايجاد شبده در مبزارع جمبعموري و
معموالً به مبراههها تخليه ميشود و بخشي ديگر بخصون در مناطق فاقد زهكش با نفوذ عمقي به منابع
مب زيرزميني ميپيوندد .در هر حالت زهمبهاي كشاورزي از عوامل م

در ملودهسازي منابع مب و خاك

هستند و مديريت اين فاض بها از اهميت بااليي برخوردار است.
زهمبهاي كشاورزي محتوي نمو هاي خباك و بخصبون در كشبور مبا كلبرور سبدي (نمبو طعبام)
مي باشند .بع وه به علت مصرف كودهاي شيميايي ،باقيمانده اين كودها كه داراي مواد مغشي نيتبرات و
فسفات ميباشند ،در زهمبهاي كشاورزي مشاهده ميشوند كه خبود زمينبه مناسببي ببراي رشبد انبواع
ارگانيس ها هستند.
از مواد م ر كه گاهي در فاض بهاي كشاورزي مشاهده ميشود ،باقيمانده سموم مفتكش و بدتر از من
علفكش هاي شيميايي هستند كه محتوي فلزات سنگين بوده و ملودگيهاي خطرنباك را ببراي محبيط
ايجاد ميكنند.
با اين مقدمه و از منجا كه به علت پراكندگي و حج زياد زهمبهاي كشاورزي جداسازي مواد مالينبده از
من ها ميسر نيست ،مديريت فاض ب كشاورزي روي مديريت مصرف درست مب و كبود و سب متمركبز
مي شود .از اين طريق با كنترل مصرف مب و استفاده از روشهباي مبيباري نبوين مبيتبوان زهمبهباي
كشاورزي را تا حد زيادي كاهش داد .بع وه با مديريت نوع و مقدار و زمان و چگونگي مصرف كودهباي
شيميايي و سموم مفتكش و علفكشها ،نيز ميتوان از ورود ماليندههاي م بر ببه منبابع مب و خباك

جلوگيري نمود .خوشبختانه در كشور طرحهاي ترويجي دقيق و جامع به ايبن منظبور تعريبف شبده كبه
اجراي من در راستاي مديريت سبز فاض ب كشاورزي خواهد بود.
 -2-3-4فاضالب دامداري و آبزيپروري

فاض ب دامداريها كه فعاليت گسترده اي در سطح منطقه زاگرس مركزي محسوب ميشوند ،ببه علبت
وجود مواد مغشي نيترات و فسفات باعث بروز مشك تي در محيط ميشوند كه خود تنوعزيستي زاگبرس
را تحت تأثير قرار ميدهد .مشكارترين تأثير من رشد جلبوها در منابع مب و كاهش اكسبيژن اسبت كبه
ميتواند مرگ گونههاي مبزي را در پي داشته باشد.
مديريت سبز پسماند مراكز دامپروري تن ا راهحل كنترل فاض بهاي دامداريها است.
فاض ب مبزيپروري نيز از رايجترين فاض ب ها در منطقه زاگرس مركزي است .به علت وجود جريانات
پرحج مب رودخانه و شي كافي و كيفيت مناس اين مبها پرورش ماهيان سردمبي رشد بسيار خبوبي
در دهه هاي اخير داشته است كه خود از توانمندي هاي توسعه اقتصادي و ب ببود معيشبت مبردم سباكن
منطقه به حساب ميميد.
اما همانگونه كه پيشتر ه گفته شد ،در كنار توسعه اقتصادي بايد نگران ملودگي محيطزيست نيبز ببود.
استخرهاي پرورش ماهي سردمبي در حاشيه رودخانهها واقع شدهاند كه بخشي از جريان مب رودخانه پس
از ورود به اين استخرها و عبور از من ا مجدداً به رودخانه باز ميگردد .اين فرميند دائمي باعث ميشود كه
همواره پساب حوضچهها مقداري از پسماند خوراك ماهيها و م متر از من داروها و ساير مواد شبيميايي
مصرفي براي پرورش ماهي را به جريان مب تخليبه نمايبد .چنانكبه مبديريت درسبتي در مصبرف مبواد
خوراكي و ساير موارد مورد نياز براي پرورش ماهي انجام نشبود ،نگرانبي ببراي ملبودگي محبيط توسبط
فاض ب مبزيپروري وجود خواهد داشت .بع وه استفاده بيش از حد از ظرفيت ،خود پااليي رودخانه كه با
توسعه بيرويه و بدون مطالعه مبزي پروري ممكن است اتفاق بيفتد ،توسعه پايدار را به خطبر مبيانبدازد.
بنابراين مديريت سبز فاض بها ايجاب ميكند نظارت و كنترل دقيق و علمي بر فعاليبتهباي پبرورش
ماهي انجام پشيرد.

 -5مديريت مشاركتي ابتكار سبز مديريت فاضالب

چنانكه در بند ( )4اقدامات اين ابتكار عنوان گرديد ،در مجموع سه نوع فاض ب در منطقه توليد ميشبود
كه برنامه اقدامات كلي براي هر يو اشاره شد .در اين قسمت به نقبش هبر يبو از ن ادهباي فعبال در
ساختار مديريت كوهستان در فرميندهاي برنامهريزي ،بودجهبندي ،اجرا و پايش و ارزيابي ،اشاره ميشود.
 -1-5برنامهريزي

برنامهريزي براي جمعموري و تصفيه فاض بهاي ش ري معموالً توسبط شبركتهباي مب و فاضب ب
استان انجام گرديده است .ن ايت اينكه توجه به مديريت سبز فاض ب در اين برنامهها الزم است توسبط
ن اد محيطزيست در ساختار مديريت كوهستان ،روي برنامهها اعمال گردد.
همچنين در راستاي سرعت بخشيدن به اجراي طرحهاي فاض ب ش رها و بع وه جل مشاركت بخش
خصوصي در سرمايهگشاري طرح ،شركت مب منطقهاي براي تخصيص پسباب حاصبل و ن باد صبنعت و
معدن براي اشتراك صنايع براي ب رهبرداري از پساب نيز در فرميند برنامهريزي ميتوانند نقش ايفا كنند.
ضمن اينكه برنامهريزي براي تصفيه فاض بهاي صنعتي احتماال م ر نيز با حمايت اين ن اد بايد انجام
شود.
براي برنامه هاي تصفيه فاض ب روستايي نقش سازمانهاي مردم ن اد براي هماهنگي با برنامهها بسيار
حائز اهميت است كه فعاليت فرمانداري و بخشداريها را طل ميكند.
در برنامهريزي براي ساماندهي فاض ب هاي كشاورزي و دامداري و مبزي پروري ،ن اد ج باد كشباورزي
فعال در ساختار مديريت كوهستان نقش اصلي را ع دهدار خواهد بود .البته حفاظت محيطزيست همچنان
ع دهدار نظارت بر چگونگي برنامهها و تطبيق منها با مديريت سبز فاض ب است.
 -2-5بودجهبندي

براي فاض بهاي ش ري اعتبارات دولتي پيشبيني شده است .ليكن از منجا كه تخصيص من به كنبدي
صورت ميگيرد ،عم ً اين طرحها با تأخير زياد پيش ميروند .يكي از روشهاي تأمين مالي اجراي ايبن
طرحها ،واگشاري اشتراك پساب به صنايع نيازمند در ازاي جمعموري و تصبفيه فاضب ب اسبت .در ايبن
حالت نقش ن ادهايي چون صنعت و معدن ،فرمانداري حائز اهميت است.

تأمين اعتبار طرحهاي فاض ب روستايي راهحلي جز بودجههباي مب و فاضب ب روسبتايي و درصبورت
فقدان من بودجه هاي استاني ندارد .هرچند كه روي مشاركت توليدكنندگان فاض ب نيز ميتوان حسباب
كرد.

 -3-5اجرا

در مرحله اجراي ابتكار مديريت سبز فاض ب ،برحس اينكه چه نوع فاض بي مورد نظر باشد ،ن ادهباي
فعال در مديريت كوهستان نقش ايفا خواهند كرد .درباره فاض ب ش ري اجرا بع ده شركت مب فاض ب
ش ري خواهد بود و شركت مب و فاض ب روستايي ميتواند ع دهدار اجراي طبرحهباي سببز فاضب ب
روستايي باشد و تصفيه فاض ب صنعتي بع ده واحد صنعتي ميباشد .امبا نقبش سبازمان محبيطزيسبت
بعنوان ناظر بر انجام اين فعاليتها و كنترل انطباق منها با مديريت سبز فاض ب بسيار م

است.

اجراي مديريت سبز فاض ب كشاورزي ،دامپروري و مبزيپروري در مسئوليت ن اد ج اد كشاورزي است.
هرچند كه با نظارت حفاظت محيطزيست انجام ميگردد.
 -4-5نظارت و ارزيابي

در اين قسمت از فرميند ابتكار مديريت سبز فاض ب ،كليه ن ادهايي كه ع دهدار اجراي ابتكار ببودهانبد،
نظارت و ارزيابي را پيش ميبرند .هرچند سازمان حفاظت محيط زيست نقش نظارت عاليه و ارزيابي كلي
عملكرد ابتكار را ع دهدار است.

