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 -1مقذمٍ

ثیـتش فعبلیتّبی اًؼبًی وِ هصشفوٌٌذُ آة ّؼتٌذ ،تَلیذوٌٌذُ پؼبة ًیزض ثزِ
ؿوبس هیآیٌزذ .ثزِ ًؼزجتی وزِ تمبضزب ثزشای آة سؿزذ هزیوٌزذ ،وویزت پؼزبة
تَلیذؿذُ ٍ ثبس آلَدگی آى ًیض پیَػتِ افضایؾ هییبثذ.
دس ثیـتش ًمبط جْبى ،غیش اص پیـشفتِتزشیي وـزَسّب ،ثخزؾ اظمزن پؼزبة ثزذٍى
تصفیِ وبفی هؼتمیوبً دس هحیطصیؼزت تخلیزِ هزیؿزَد .چٌزیي ٍضزعیتی ،اثزشات
هخشث زی ثززش ػززالهت اًؼززبى ،ثْززشٍُسی التصززبدی ،ویفیززت هٌززبثی آة ؿززیشیي ٍ
اوَػیؼتنّب داسد.
ثب ایٌىِ پؼبة ،هؤلفِای هْن اص چشخِ هذیشیت آة ثِ ؿوبس هزیآیزذ ،آة پزغ
اػتفبدُ ،غبلجبً دسدػشی دیذُ هیؿَد وِ ثبیذ اص دػزت آى خزالف ؿزذ .اوٌزَى
ًتبیج ایي ثیاظتٌبیی آؿىبس ؿذُاًذ .اثزشات هٌفزی ؿزبه تجزبّی اوَػیؼزتنّزبی
آثی ٍ ثیوبسیّبی اًتمزبلیبفتزِ اص آة آلزَدُ ،پیبهزذّبی گؼزتشدُای ثزشای سفزبُ
جَاهی هحلی ٍ اهشاس هعبؽ افشاد داسد .اػتوشاس ثیتَجْی دس هَضَع پؼزبة ثزِ
ظٌَاى یه هـى ظوذُ اجتوبظی ٍ صیؼزتهحیطزی ،ثزِ تزالؽّزب ثزشای تحمزك
دػتَس وبس  2030تَػعِ پبیذاس آػیت خَاّذ صد.
دس هَاجِْ ثب سؿذ هؼتوش تمبضب ،پؼبة ثِ ظٌَاى هٌجزی جزبییضیي ٍ لبثز اظتوزبد
آة اّویت هییبثذ ٍ ،پبساداین هذیشیت پؼبة سا اص «تصفیِ ٍ دفزی» ثزِ «اػزتفبدُ
هجذد ،ثبصچشخبًی ٍ ثبصیبثی» تغییش هزیدّزذ .دس ایزي ًیزبُ ،پؼزبة دییزش یزه
هـززى وززِ ًیبصهٌززذ ساُح ز اػززت دیززذُ ًوززیؿززَد ،ثلىززِ ثخـززی اص ساُح ز
چبلؾّبیی ثِ ؿوبس هیآیذ وِ جَاهی اهشٍص ثب آى سٍثشٍ ّؼتٌذ.
پؼبة هیتَاًذ یه هٌجی وبسآهذ اص ًمش ّضیٌِ ٍ پبیذاس ثشای اًشطی ،هَاد هغزی،
هبدُ اُسگبًیه ٍ دییش هحصَالت جبًجی هفیذ ًیض ثبؿزذ .هٌزبفی ثزبلمَُ اػزتخشا
چٌیي هحصَالتی اص پؼبة ،اص ػالهت اًؼبى ٍ هحیطصیؼت فشاتش هزیسٍد ٍ ،دس
هَضزَظبت اهٌیزت غزززا ٍ اًزشطی ٍ ًیزض تخفیز آثزبس ًبؿزی اص تغییززش اللزین ًیززض
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ًمؾآفشیي هیؿَد .دس التصبد گشدؿی ،1وِ دس پی تَاصى هیبى تَػعِ التصزبدی
ٍ حفبظت هٌبثی طجیعی ٍ پبیذاسی صیؼتهحیطی اػت ،پؼبة هٌجعی اسصؿزوٌذ ٍ
ثِ ؿى گؼتشدُ دس دػتشع ثِ ؿوبس هیآیذ.
ایي دٍسًوب هؼلوبً خَؽثیٌبًِ اػت ،ثِ ؿشط آًىِ اوٌَى دػت ثِ وبس ؿذ.
 -2آب در جُان :مًجًدی ي کیفیت

پیؾثیٌی هیؿَد تمبضبی آة دس ػطح جْبى دس دِّّزبی آتزی ثزِ ؿزى لبثز
هالحمِای افضایؾ یبثذ .افزضٍى ثزش ثخزؾ وـزبٍسصی ،وزِ  70دسصزذ ثشداؿزت
جْبًی آة سا دس اختیبس داسد ،پیؾثیٌی هیؿَد تمبضبی آة دس صٌعت ٍ تَلیزذ
اًشطی ًیض ؿبّذ افضایؾ لبث هالحمِ خَاّذ ثَد .ؿْشًـزیٌی ؿزتبثبى ٍ گؼزتشؽ
تأهیي آة ؿْشی ٍ ػبهبًِ ّزبی دفزی ثْذاؿزتی فبضزالة ًیزض دس افزضایؾ تمبضزب
ػْین ّؼتٌذ.
ػٌبسیَّبی تغییش اللین ،تـذیذ ًَػزبًبت صهزبًی ٍ هىزبًی پَیزبیی چشخزِ آة سا
پززیؾثیٌززی هززیوٌٌززذ ،دس ًتیجززِ ؿززىبف هیززبى ظشضززِ ٍ تمبضززبی آة ثززِ ؿززى
فضایٌذُای تـذیذ هیؿَد .احتوبالً دس ثشخی حَضِّبی آثشیض ،فشاٍاًی ٍ ؿزذت
ػی ّب ٍ خـىؼبلیّب تغییش خَاّذ وشد .خـىؼزبلی هزیتَاًزذ پیبهزذّبی ثؼزیبس
هْن اجتوبظی -التصبدی ٍ صیؼتهحیطزی داؿزتِ ثبؿزذ .ثحزشاى ػزَسیِ دس هیزبى
ػبیش ظَاه  ،هتأثش اص خـىؼبلی ػبلّبی  2007تب  2010ثَدُ اػت.
دس حبل حبضش دٍػَم جوعیت جْبى دس هٌبطمی صًذگی هزیوٌٌزذ وزِ وویزبثی
آة سا حذال یزه هزبُ دس ػزبل تجشثزِ هزیوٌٌزذ .حزذٍد  500هیلیزَى ًفزش دس
Circular economy
ثِ سٍیىشدی دس التصبد صٌعتی گفتِ هیؿَد وِ ّذف اصلی ،ظذم تَلیذ پؼزوبًذ ٍ آلزَدگی ،هحبفمزت
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اص هحیطصیؼت ٍ ّوضهبى دػتیبثی ثِ التصبدی پبیذاس اػت.
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هٌبطمی صًذگی هی وٌٌذ وِ هصزشف آة اص هٌزبثی تجذیذپززیش آة ،ثزب ػزشظت
دٍثشاثش پیـی هیگیشدًَ .احی فَقالعزبدُ آػزیتپززیش ،وزِ هٌزبثی تجذیذًبپززیش
(ثشای ًوًَِ آة صیشصهیٌی فؼیلی) آًْب ّوچٌبى دس حبل وبّؾ اػتٍ ،اثؼزتیی
صیبدی ثِ اًتمبل آة اص ًَاحی پشآة پیذا وشدُاًذ ٍ ثب جذیت ثِ دًجبل هٌبثی لبث
جبییضیي ّؼتٌذ.
هَجَدی هٌبثی آة ًیض پیًَذ راتی ثب ویفیت آة داسد ،چَى ثب آلزَدُؿزذى آة
ًوززیتززَاى اص آى ثززشای هصززبسف هختلز اػززتفبدُ وززشد .افززضایؾ تخلیززِ پؼززبة
تصفیِ ًـذُ ،دس تشویت ثب سٍاًبة وـبٍسصی ٍ پؼبة ًبوبفی تصفیِؿذُ صزٌبیی،
ػجت تٌضل ویفیت آة ؿذُ اػت .اگش سًٍذّبی وًٌَی اداهِ یبثذ ،تٌضل ویفیزت
آة دس دِّّبی آتی ،ثِ ٍیزظُ دس وـزَسّبی فمیزش اص هٌجزی دس ًزَاحی خـزه،
اداهِ خَاّذ یبفت .دس ًتیجِ ،ػالهت اًؼزبى ٍ اوَػیؼزتنّزب ثزب تْذیزذ ثیـزتشی
سٍثشٍ هیؿَد ٍ ،وویبثی آة سا تـذیذ ٍ تَػعِ التصبدی سا هحذٍد هیػبصد.
 -3پساب :ريوذَای جُاوی

ثِ طَس هتَػط ،وـَسّبی پشدسآهذ حذٍد  70دسصزذ پؼزبة ؿزْشی ٍ صزٌعتی
خَد سا تصفیِ هیوٌٌذ .ایي ًؼجت دس وـَسّبی ثب دسآهذ هتَػط ثزِ ثزبال ثزِ 38
دسصذ ٍ دس وـَسّبی دسآهذ هتَػط ثِ پبئیي ثِ  28دسصذ وبّؾ هزییبثزذ .دس
وـَسّبی وندسآهذ ،تٌْب  8دسصذ ثِ ؿى ّبی گًَبگَى تصفیِ هیؿزَد .ایزي
ثشآٍسدّب تأئیذ هیوٌٌذ وِ دس ػطح جْبى ،ثیؾ اص  80دسصذ و پؼزبة ثزذٍى
تصفیِ تخلیِ هیؿَد.
دس وـزززَسّبی پشدسآهزززذ ،اًییزززضُ تصزززفیِ پیـزززشفتِ پؼزززبة ،حفزز ویفیزززت
هحیطصیؼت ،یب فشاّنآٍسدى هٌجی جبییضیي آة دس ؿشایط وویزبثی آة اػزت.
ثب ایي ّوِ ،سّبػبصی پؼبة تصفیًِـذُ ،ثِ ٍیظُ دس وـَسّبی دس حزبل تَػزعِ،
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ثِ ػجت فمذاى صیشػبخت ،ظشفیت فٌی ٍ ًْبدی ٍ ،تأهیي هزبلی ّوچٌزبى هعوزَل
اػت.
 -4پساب ،دفع تُذاضتی ي دستًر کار تًسعٍ پایذار

ثْشُهٌذی اص خذهبت استمبیبفتِ دفی ثْذاؿتی هزیتَاًزذ ًمزؾ هْوزی دس وزبّؾ
سیؼهّبی ػالهت داؿتِ ثبؿذ .تصفیِ استمبیبفتِ پؼبة ،هٌبفی دییشی ًیزض ثزشای
ػالهت داسد .اص ػبل  2/1 ،1990هیلیبسد ًفش ثِ اهىبًبت استمبیبفتِ دفزی ثْذاؿزتی
دػتشػی یبفتِاًذٍ ،لی ٌَّص  2/4هیلیبسد ًفش اص خذهبت دفزی ثْذاؿزتی فبضزالة
هحشٍهٌززذ ٍ ًضدیززه ثززِ  1هیلیززبسد ًفززش دس جْززبى دس فاززبی آصاد اجبثززت هززضا
هیوٌٌذ.
ثب ایي ّوزِ ،افزضایؾ پَؿزؾ دفزی ثْذاؿزتی فبضزالة لضٍهزبً ثزِ هعٌزبی استمزبی
هذیشیت پؼبة یب ایوٌی ػالهت ظوَهی ًیؼت .تٌْب  26دسصذ اص دفزی ثْذاؿزتی
فبضالة ؿزْشی ٍ  34دسصزذ فبضزالة سٍػزتبیی ٍ خزذهبت پؼزبة ثزِ ؿزى
هؤثشی اص توبع اًؼبى ثب ظفًَت دس اهتذاد صًجیشُ وز دفزی ثْذاؿزتی فبضزالة
جلَگیشی هیوٌذ ٍ ثٌبثشایي هیتَاى گفت ثِ ؿى ایوي هذیشیت هیؿَد.

ثش پبیِ تجشثِ ّذفّبی تَػزعِ ّزضاسُ ،دػزتَس وزبس  2030ثزشای تَػزعِ پبیزذاس
ّذفگزاسی جبهیتشی ثشای آة تعشی وشدُ اػت ٍ ،اص هؼزبئ تزأهیي آة ٍ
دفی ثْذاؿتی پؼبة فشاتش هیسٍدّ .ذف  3-6اص ایي لشاس اػزت :تزب ػزبل ،2030

استمبی ویفیت آة ثزب وزبّؾ آلزَدگی ،حززف اًجبؿزت ٍ ثزِ حزذال سػزبًذى
سّبػززبصی هززَاد ؿززیویبیی ٍ هززَاد خطشًززبن ،ثززِ ًززینسػززبًذى ًؼززجت پؼززبة
تصفیِ ًـذُ ٍ افضایؾ اػبػی دس ثبصچشخبًی ٍ اػتفبدُ هجذد ایوي .ػزطح ثؼزیبس
پبئیي تصفیِ پؼبةً ،یبص فَسی ثشای استمبی تىٌَلزَطیىی ٍ گضیٌزِّزبی اػزتفبدُ
هجذد ایوي آة سا ثشای پـتیجبًی تحمك ایي ّذف آؿىبس هزیوٌزذ .تزالؽّزبی
الصم ثشای تحمك ایي ّزذف ،ثزبس هزبلی ثیـزتشی ثزشای وـزَسّبی وزندسآهزذ ٍ
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دسآهذ هتَػط پبئیٌی خَاّذ داؿت ٍ ،آًبى سا دس همبیؼِ ثب وـَسّبی پشدسآهزذ
ٍ دسآهذ هتَػط ثبالیی دس هحشٍهیت التصبدی لشاس هیدّذ.
 -5چالصَای حکمزاوی

هٌبفی حبص اص هذیشیت ضبیعبت اًؼبًی ثشای جبهعِ لبث تَجِ اػت؛ ّن ثزشای
ػالهت ظوَهی ٍ ّن ثشای هحیطصیؼت .هیضاى ثبصگـت ّضیٌِ ثزِ اصای ّزش دالس
صشفؿذُ ثشای دفزی ثْذاؿزتی فبضزالة ثزشای جبهعزِ 5/5 ،دالس ثزشآٍسد ؿزذُ
اػت.
غلجِ ثش دؿَاسیّبی ظولی پیبدُػزبصی همزشسات ویفیزت آة هزیتَاًزذ چزبلؾ
ٍیظُای ثبؿذ .ثِ هٌمَس تحمك ّذفّزبی استمزبی ویفیزت آة ٍ حفبظزت هٌزبثی
آة ،افشاد ٍ ػبصهبىّبی هؼئَل دس هَسد جٌجزِّزبی گًَزبگَى هزذیشیت پؼزبة
ثبیذ هطبثك هٌبفی جوعی ظو ًوبیٌذ .هٌبفی تٌْب صهبًی هحمزك هزیؿزَد وزِ ّوزِ
افشاد اص لَاظذ حفبظت هٌبثی آة دس ثشاثش آلَدگی پیشٍی ًوبیٌذ.
هـبسوت ؿْشًٍذاى دس تصوینگیشی دس توبم ػطَح ،ووه ثضسگی ثزِ پیـزجشد
ّذفّب خَاّذ ثَد .ایي وبس تصزویوبت دسثزبسُ ایٌىزِ چزِ ًزَع تأػیؼزبت دفزی
ثْذاؿتی فبضالة هطلَة ٍ لبث لجَل اػت ٍ ،چیًَیی تأهیي ثَدجِ هطوئي ٍ
ًیْذاسی دس دساصهذت سا ؿبه هیؿَد .ثِ ٍیظُ ،ثْشُهٌذػبختي گزشٍُّزبی ثزِ
حبؿیِ ساًذُؿذُ ،اللیت ّبی لَهی ٍ هشدهبًی وِ دس فمشؿذیذ ثِ ػش هیثشًذ ،دس
ًَاحی سٍػتبیی دٍسدػت یب دس ػزىًَتگزبُّزبی ؿزْشی غیزش سػزوی اّویزت
داسدّ .وچٌیي دخبلتدادى صًبى ،اّویت اػبػی داسد ،چَى آًزبى فـزبس ًبؿزی اص
پیبهززذّبی ػززالهت ًبؿززی اص هززذیشیت ًززبایوي فاززَالت اًؼززبًی سا ثززش دٍؽ
هیوـٌذ.
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 -6جىثٍَای فىی چزخٍ مذیزیت پساب

پؼبة تمشیجبً اص  99دسصذ آة ٍ  1دسصذ جبهذات هعلك ،وَلَئیزذی ٍ هحلزَل
تـىی هیؿَد.
پیبهذّبی سّبػبصی پؼبة تصفیًِـذُ یب ونتصفیِؿذُ سا هیتزَاى ثزِ ػزِ دػزتِ
تمؼززین وززشد :ال ز ) اثززشات صیززبىآٍس ثززشای ػززالهت اًؼززبى؛ ة) اثززشات هٌفززی
صیؼتهحیطی؛ ٍ ) ًتبیج ًبهطلَة ثشای فعبلیتّبی التصبدی.
وٌتشل ٍ اظوبل همشسات دس هزَسد جشیزبىّزبی گًَزبگَى پؼزبةّ ،زذف ًْزبیی
هذیشیت پؼبة اػت .چشخِ هذیشیت پؼبة سا هیتَاى ثِ چْبس هشحلِ پبیِ ٍ ثزِ
ّنهشتجط تفىیه ًوَد:
 -1-6پیطگیزی یا کاَص آلًدگی در مثذأ

سٍیىشدّبی وٌتشل آلَدگی آة وِ ثش پیـییشی ٍ حذال ػبصی پؼزبة توشوزض
داؿتِ ثبؿذّ ،ش جب اهىبىپزیش ثبؿذ ثبیذ ًؼزجت ثزِ تصزفیِ سایزج وزِ دس هشاحز
اًتْبیی صَست هیگیشد اٍلَیت داؿتِ ثبؿذ .ایزي سٍیىشدّزب ؿزبه هوبًعزت یزب
وٌتشل اػتفبدُ اص آالیٌذُّبی هعیي ثِ هٌمَس حزف یزب هحذٍدػزبصی ٍسٍد آًْزب
ثِ جشیبىّبی پؼبة اص طشیزك همزشسات ،تزذاثیش فٌزی ٍ /یزب دییزش اثضاسّزب اػزت.
الذاهبت تشهیوی ثشای پبوؼبصی هىبىّبی آلَدُؿذُ ٍ پیىشُّزبی آثزی هعوزَالً
ثؼیبس گشاىتش اص الذاهبت پیـییشی اص ٍلَع آلَدگی ّؼتٌذ.
ثشای پیـجشد ایي ّذف ،پبیؾ ٍ گضاسؽدّی تخلیِ آالیٌزذُ دس هحزیطصیؼزت ٍ
ویفیت آة هحیط الصم ّؼتٌذ .اگش اًذاصُگیشی صَست ًییشدً ،ویتَاى هـى
سا تعشی ٍ اثشثخـی ػیبػتّب سا اسصیبثی وشد.

7

 -2-6جمعآيری ي تصفیٍ پساب

دفی پؼبةّبی ثیوبسیصا ثِ ؿیَُ هشوضیّ ،وچٌزبى سٍؽ سایزج دفزی ٍ تفىیزه
پؼبة خبًیی ،تجبسی ٍ صٌعتی اػت .دس ػطح جْبى حذٍد  60دسصذ هشدم ثِ
ؿجىِ فبضالة هتص ّؼتٌذ (ثزب ایٌىزِ دس ظوز تٌْزب وؼزش وزَچىی اص پؼزبة
جویآٍسیؿذُ تصفیِ هیؿَد) .دییش گضیٌِّبی دفی ثْذاؿتی ،هبًٌذ ػبهبًِّبی
ثشجب ،1ثشای ًَاحی سٍػتبیی ٍ هحیطّبی ونجوعیت ثزِ خزَثی هٌبػزت اػزت،
ٍلی هوىي اػت هذیشیت آى دس هحیطّبی هتزشاون ؿزْشی ،پشّضیٌزِ ٍ دؿزَاس
ثبؿذ.
اهشٍصُ ػبهبًِّبی ثزضسيهمیزبع ٍ هتوشوزض تصزفیِ پؼزبة دس ثشخزی وـزَسّب
هوىي اػزت پبیزذاستشیي گضیٌزِ ثزشای هزذیشیت آة ؿزْشی ًجبؿزذ .اػزتفبدُ اص
ػززبهبًِّززبی ًززبهتوشوض تصززفیِ پؼززبة ،وززِ گززشٍُّززبی وززَچىتشی سا پَؿززؾ
هیدٌّذ ،سًٍذ سٍ ثِ افضایـی دس جْبى داؿزتِاًزذ .ایزي ػزبهبًِّزب ثبصیبفزت هزَاد
هغزی ٍ اًشطی ،صشفِجَیی دس آة ؿیشیي ٍ ووه ثِ دػتشػی هطوئي ثزِ آة
دس صهبىّبی وویبثی سا اهىبىپزیش هیػبصًذ .ثشآٍسد ؿذُ اػت وزِ ّضیٌزِّزبی
ػززشهبیِگزززاسی ثززشای ایززي لجیزز تأػیؼززبت تصززفیِ تٌْززب  20تززب  50دسصززذ
تصفیِخبًِّبی هتعبسف اػت ٍ ،حتی ّضیٌِّزبی ثْزشُ ثزشداسی ٍ ًیْزذاسی (دس
طی  5تب  25دسصذ تصفیِخبًِّبی هتعبسف لجي فعبل) پبئیيتش اػت.
ػبهبًِّبی وزنّضیٌزِ جوزیآٍسی پؼزبة ،اص ثْتزشیي سٍؽّزب ثزشای اػزتفبدُ دس
هحالت ثب توبم ػطَح دسآهذ ثزِ ؿزوبس هزیآیزذ .ایزي ػزبهبًِّزب ثزب ػزبهبًِّزبی
اػتفبدُ ؿذُ دس طشاحی ػٌتی حو پؼبة هتفبٍت ّؼتٌذ ٍ ثش ایزي هجٌزب طشاحزی
هیؿًَذ وِ پؼبة ظبسی اص جبهزذات سا اًتمزبل دٌّزذ .ایزي ػزبهبًِّزب ثزِ دػزت
جبهعِ هحلی هذیشیت هیؿًَذ ٍ ثشای ثؼط ٍ گؼزتشؽ ػزبهبًِّزبی هَجزَد یزب
On-site system
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اتصبل جَاهی الوبسی ثِ ػبهبًِّبی هتوشوزض ثؼزیبس هٌبػزت ّؼزتٌذّ .وچٌزیي دس
هحیطّبی اػىبى پٌبّجَیبى اػتفبدُ ؿذُاًذ .یىی اص اؿىبالت آًْزب ایزي اػزت
وِ ثشای صّىـی آة ثبساى هٌبػت ًیؼتٌذ.
اوَػیؼتنّب هیتَاًٌزذ اص ًمزش فزشاّنآٍسدى خزذهبت همزشٍى ثزِ صزشفِ تصزفیِ
فبضالة اثشثخؾ ثبؿزٌذ  ،ثزِ ایزي ؿزشط وزِ ػزبلن ثبؿزٌذ ،ثزبس آالیٌزذُ (ٍ ًزَع
آالیٌذُّب) هَجَد دس پؼبة هـوَل همشسات ثبؿذ ٍ اص ظشفیت جززة آلزَدگی
اوَػیؼتن ظجَس ًـذُ ثبؿذ.
 -3-6استفادٌ اس پساب تٍ عىًان یک مىثع جایگشیه تزای تأمیه آب

اػتفبدُ اص پؼبة تصفیًِـذُ یب سلیكؿذُ ثزشای آثیزبسی ،ػزبثمِ دساصی داسد .آة
ثبصیبفتی ًیض فشصتّبیی سا ثشای تأهیي پبیذاس ٍ هطوئي آة ثشای صٌبیی ٍ ؿْشّب
فشاّن هیآٍسد ،ثِ ٍیظُ دس ؿشایطی وِ ؿوبس سٍ ثزِ سؿزذی اص ؿزْشّب ثزش هٌزبثی
دٍستش /یب جبییضیي آة ثشای تأهیي تمبضبی فضایٌذُ اتىب داسًذ.
ثِ طَس ولی ،اػتفبدُ هجذد آة ،اگش هىبى اػتفبدُ هجذد ثِ ًمطِ تَلیذ ًضدیزه
ثبؿذ ،ثِ یه گضیٌِ تَجیِپزیشتش اص ًمش التصبدی تجذی هیؿَد .تصزفیِ پؼزبة
تب ویفیتی وِ ثزشای هصزشفوٌٌزذُ لبثز لجزَل ثبؿزذ (یعٌزی تصزفیِ هطزبثك ًزَع
هصشف) پتبًؼی ثبصیبثی ّضیٌِ سا افضایؾ هیدّذ .اػتفبدُ اص پؼزبة ،صهزبًی وزِ
لیوت ّبی آة ؿیشیي ًیض ّضیٌِ فشصت اػتفبدُ اص آة ؿیشیي سا هزٌعىغ ػزبصد
ٍ ثْبی آلَدگیّ ،ضیٌِ حزف آالیٌزذُّزب اص پؼزبة سا ثبصتزبة دّزذ ،سلزبثتیتزش
هیؿَد.
اػتفبدُ ثشًبهِسیضیؿذُ اص پؼبة تصفیِؿذُ (ٍ تزب اًزذاصُای تصزفیِؿزذُ) ثزشای
خذهبت اوَػیؼتن هی تَاًزذ وزبسآیی هٌجزی سا افزضایؾ دّزذ ٍ هٌزبفعی سا ثزشای
اوَػیؼتنّب ثِ ؿى وبّؾ ثشداؿت آة ؿیشیي ،ثبصچشخبًی ٍ اػزتفبدُ هجزذد
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اص هززَاد هغزززی ،اهىززبى اداهززِ ثمززبی ؿززیالت ٍ دییززش اوَػیؼززتنّززبی آثززی ثززب
حذال وشدى آلَدگی آة ٍ ،تغزیِ آثخَاىّبی خبلیؿذُ سا فشاّن آٍسد.
 -4-6تاسیاتی فزآيردٌَای جاوثی مفیذ

اص پتبًؼی فشاٍاى پؼبة ثِ ظٌَاى یه هٌجی ثشای تَلیذ اًشطی ٍ هزَاد هغززی ًیزض
ووتش ثْشُثشداسی ؿذُ اػت.
اًشطی هیتَاًذ ثِ ؿى ثیَگبص ،ثشای گشهبیؾ /ػشهبیؾ ٍ تَلیزذ ثزشق ثبصیزبثی
ؿَد .تىٌَلَطیّبیی ثشای ثبصیبثی اًزشطی دس هحز اص طشیزك فشایٌزذّبی تصزفیِ
لجي /ثیَجبهذات ٍ یىپبسچزِ ثزب تصزفیِخبًزِّزبی فبضزالة ٍجزَد داسد .ثزذیي
تشتیززت ،ایززي لجیز تأػیؼززبت هززیتَاًٌززذ اص هصززشفوٌٌززذگبى ظوززذُ اًززشطی ثززِ
خٌثیثَدى اًشطی ،یب حتی ثِ تَلیذوٌٌذگبى اًشطی تجزذی ؿزًَذ .ثبصیزبثی اًزشطی
ّوچٌیي هیتَاًذ ثِ تأػیؼبت دس وزبّؾ ّضیٌزِّزبی ظولیزبتی ٍ سد پزبی وزشثي
ووه وٌذ ٍ ،افضایؾ جشیبى دسآهذی سا دس لبلزت ػزبص ٍ وزبس اظتجزبس وزشثي ٍ
هجبدلِ وشثي اهىبىپزیش هیػبصدّ .وچٌزیي فشصزتّزبیی ثزشای ثبصیزبثی تشویجزی
اًززشطی ٍ هززَاد هغزززی ٍجززَد داسد .ثبصیززبثی اًززشطی دس ثیززشٍى اص هحزز  ،ثززب
خبوؼتشػبصی لجي دس تأػیؼبت هشوزضی اص طشیزك فشایٌزذّبی حشاستزی تصزفیِ
صَست هیگیشد.
تىٌَلَطیّبی ثبصیبثی ًیتشٍطى ٍ فؼزفش اص فبضزالة یزب لجزي فبضزالة دس حزبل
پیـشفت اػت .ثبصیبثی فؼزفش دس تأػیؼزبت تصزفیِ دس هحز  ،هبًٌزذ هخزضىّزبی
فبضالة ٍ 1تَالتّب ثب تجذی لجي فبضزالة ثزِ وزَد اسگبًیزه یزب اسگبًیزه-
هعذًی هیتَاًذ اص ًمش فٌزی ٍ هزبلی تَجیزِپززیش ثبؿزذ .افزضٍى ثزش ایزي ،سیؼزه
آالیٌذُ ؿیویبیی دس لجي دفعیً ،ؼجتبً پبئیيتش اص ثبیَجبهذات فبضالة اػت.
Septic tank
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ثِ ًمش هیسػزذ وزِ جوزیآٍسی ٍ اػزتفبدُ اص اٍسُ ثزِ هؤلفزِ فضایٌزذُ هْوزی دس
هذیشیت اوَلَطیىی پؼبة تجذی خَاّذ ؿذ ،چَى حبٍی  88دسصذ ًیتشٍطى ٍ
 66دسصذ فؼفش یبفتؿذُ دس فازَالت اًؼزبًی اػزت .ایزي دٍ ،اجزضای اػبػزی
سؿذ گیبُ ّؼتٌذ .ثب پیؾثیٌی وویبةؿذى یب حتزی اتوزبم هٌزبثی هعزذًی فؼزفش دس
دِّّبی آتی ،ثبصیبثی آى اص پؼبة جبییضیي ٍالیثیٌبًِ ٍ ؿذًی ثِ ؿوبس هیآیذ.
 -7پساب ضُزی

تشویت پؼبة ؿْشی ،ثبصتزبة طیز آالیٌزذُّزبی هختلز اص هٌزبثی گًَزبگَى
خبًیی ،صٌعت ،تجبسی ٍ ًْبدی هیتَاًذ ثِ ؿى لبث هالحمزِای تغییزش وٌزذ.
ال ظزبسی اص هزَاد خطشًزبن اػزتٍ ،لزی
پؼبة حبصز اص هٌزبثی خزبًیی هعوزَ ً
ًیشاًی ّبی سٍ ثِ سؿذی دسثبسُ آالیٌذُّبی ًَظَْس هبًٌزذ داسٍّزبی پشاػزتفبدُ
ٍجَد داسدٍ .جَد آًْب حتی دس غلمتّبی ون ،هوىي اػزت اثزشات دساصهزذت
داؿتِ ثبؿذ.
سؿززذ ؿززتبثبى ؿززْشی ،چززبلؾّززبی هختلفززی پذیززذ هززیآٍسد ،اص جولززِ افززضایؾ
چـوییش دس تَلیذ پؼبة ؿْشی .ثب ایي ّوِ ،ایزي سؿزذ ًیزض فشصزتّزبیی ثزشای
وٌبسگزاؿززتي ساُ ٍ سػززنّززبی گزؿززتِ هززذیشیت آة ٍ اتخززبر سٍیىشدّززبی
ًَآٍساًزِ ،ؿزبه اػززتفبدُ اص پؼزبة تصززفیِؿزذُ ٍ فزشآٍسدُّززبی جزبًجی فززشاّن
هیآٍسد.
تَلیذ پؼبة یىی اص ثضسگتشیي چبلؾّبی سؿذ ػىًَتگبُّبی غیزش سػزوی دس
وـَسّبی دس حبل تَػعِ ثِ ؿزوبس هزیآیزذ .دس ػزبل  2012دس همبیؼزِ ثزب ػزبل
 ،2000حبؿیًِـیٌبى ثیـتشی ٍجَد داؿت ٍ ،ایي سًٍذ احتوبالً دس آیٌذُ ًیض اداهِ
خَاّذ یبفت .حبؿیًِـیٌبى هججَسًزذ اص تَالزتّزبی ظوزَهی فبلزذ ػیؼزتن دفزی
فبضالة اػتفبدُ وٌٌذ ،اص فابّبی ثبص اػتفبدُ وٌٌذ یزب هزذفَع سا دس ویؼزِّزبی
پلیاتیلٌی دفی وٌٌذ (ثشای ًوًَِ تَالتّبی ػیبس) .ثِ ػجت فمذاى آةً ،یْذاسی
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ضعی ّ ٍ ،ضیٌِ آى ثزشای اػزتفبدُوٌٌزذگبى ،اص تَالزتّزبی ظوزَهی دس ػزطح
گؼتشدُ اػتفبدُ ًویؿَد .یبفتي هىبى هٌبػت ثشای سفتي ثِ تَالت ثِ ٍیزظُ ثزشای
صًبى ،ثِ ػجت سیؼه ّزبی هزشتجط ثزب اهٌیزت ؿخصزی ،آصاس جٌؼزی ٍ ثْذاؿزتی
هـى آفشیي اػت.
 -8صىعت

ػوی ثَدى ،تحشن ٍ ثبسگزاسی آالیٌذُّبی صٌعتی اثشات ثزبلمَُ هْزنتزشی ثزش
هٌبثی آة ،ػالهت اًؼبى ٍ هحیط صیؼت ًؼجت ثِ حجن ٍالعی پؼبة داسد .گزبم
ًخؼت ،حذال ًیبُداؿتي حجن ٍ ػویت آلَدگی دس هجذأ اػت ،اص طشاحی تزب
ثْشُثشداسی ٍ ًیْذاسی .ایزي وزبس ؿزبه جزبییضیٌی ثزب هزَاد اٍلیزِ ػزبصگبس ثزب
هحیطصیؼت ٍ هَاد ؿیویبیی صیؼت تجضیِپززیش 1دس فشایٌزذّبً ٍ ،یزض آهزَصؽ ٍ
تشثیززت افززشاد ثززشای پززشداختي ثززِ هؼززبئ هززشتجط ثززب آلززَدگی اػززت .گززبم دٍم،
ثبصچشخبًی ّش چِ ثیـتش آة دس وبسگبُّب ٍ وبسخبًِّب اػت ،تب هیضاى تخلیزِ ثزِ
حذال ثشػذ.
ثٌیززبُّززبی وَچززه ٍ هتَػززط ٍ صززٌبیی غیززش سػززوی غبلج زبً پؼززبة خززَد سا دس
ػبهبًِّبی ؿْشی یب هؼتمیوبً ثِ هحیط تخلیِ هیوٌٌذ .صٌبیعی وِ ثِ ػزبهبًِّزبی
ؿْشی یب آة ػطحی تخلیِ هیوٌٌذ ،ثبیذ همشسات تخلیِ پؼبة سا سظبیزت وٌٌزذ
تززب هجززبصات ًـززًَذ .اص ایززي سٍ دس ثشخززی هززَاسد ،تصززفیِ دس وبسخبًززِ پززیؾ اص
سّبػبصی ،اججبسی اػت .ثب ایي ّوِ ثشای صزٌبیی گزبّی هوىزي اػزت پشداخزت
جشیوززِ ًؼززجت ثززِ ػززشهبیِگزززاسی ثززشای تصززفیِ ثززِ هٌمززَس سظبیززت همززشسات،
التصبدیتش ثبؿذ.

Biodegradable
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یىی اص فشصتّبی دسخَس تَجزِ ثزشای اػزتفبدُ ٍ ثبصچشخزبًی پؼزبة صزٌعتی،
ّوىبسی هیبى وبسخبًِّب دس لبلت تجبدل ثبطلِ یب فشآٍسدُّبی جبًجی اػزت .ایزي
وبس ثِ ثْتشیي ؿى دس اوَپبسنّبی صٌعتی دیذُ هزیؿزَد .دس ایزي پزبسنّزب
صٌبیی دس هجبٍس دییشی ثِ گًَِای لزشاس هزیگیشًزذ وزِ اص هضیزت جشیزبىّزبی
گًَززبگَى پؼززبة ٍ ثبصچشخززبًی فززشآٍسدُّززبی ج زبًجی ثْززشُثززشداسی وٌٌززذ .دس
ثٌیبُّبی وَچه ٍ هتَػط ،ایي وبس هیتَاًذ ساُ هْوی ثزشای صزشفِجزَیی دس
ّضیٌِّبی تصفیِ پؼبة ثبؿذ.
 -9کطايرسی

دس ًین لشى گزؿتِ ،هؼبحت اساضی آثیزبسیؿزذُ ثزیؾ اص دٍثشاثزش ،هجوزَع دام
ثیؾ اص ػِثشاثش ٍ آثضیپشٍسی ثیؾ اص  20ثشاثش ؿذُ اػت.
آلَدگی آة ًبؿی اص وـبٍسصی صهبًی پذیذ هیآیزذ وزِ وَدّزب ٍ دییزش هزَاد
ؿیویبیی ،ثؼیبس ثیـتش اص تَاى جزة گیبُ اػتفبدُ ؿَد یب صهبًی وِ ثزب آة ؿؼزتِ
هیؿًَذ .آثیبسی وبسآهذ هیتَاًذ ثِ هیضاى صیبدی اتالف آة ٍ وزَد سا وزبّؾ
دّذ .هَاد هغزی ًیض هیتَاًذ ثب تَلیذ داهی ٍ آثضیپشٍسی آصاد ؿَد.
وـززبٍسصی هززیتَاًززذ هٌجززی چٌززذیي ًززَع آالیٌززذُ دییززش ًیززض ثبؿززذ ،هبًٌززذ هززبدُ
اُسگبًیززه ،پززبتَطىّززب ،فلززضات ٍ آالیٌززذُّززبی ًَظْززَس .دس  20ػززبل گزؿززتِ،
آالیٌذُ ّبی جذیذ وـبٍسصی ،هبًٌذ آًتیثیَتیهّزبٍ ،اوؼزيّزب ،هحزشنّزبی
سؿذ ٍ َّسهَىّب پذیذ آهذُاًذ وِ هوىي اػت اص داهذاسیّزب ٍ آثزضیپزشٍسی
آصاد ؿَد.
اگش پؼبة خبًیی ثِ اًذاصُ وبفی تصفیِ ٍ ثب اطویٌبى اػتفبدُ ؿَد ،هٌجی اسصؿوٌذ
آة ٍ ًیض هَاد هغزی اػت .اػتفبدُ هجذد اص آة ،افضٍى ثش ثْجَد اهٌیت غزایی،
هیتَاًذ هٌبفی لبث تَجِ ثشای ػالهت ،ؿبه تغزیِ ثْتش داؿتِ ثبؿزذ .اػزتفبدُ اص
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پؼبة ؿْشی الیَی سایجی دس وـَسّبی خبٍسهیبًِ ٍ ؿوبل افشیمزب ،اػزتشالیبٍ ،
وـَسّبی هذیتشاًًِ ٍ ،یض دس چیي ،هىضیه ٍ ،ایبالت هتحذُ اهشیىب اػت .ایزي
ساُ ٍ سػن دس ًَاحی ؿْشی ٍ حَهِ ؿْشّب ثیـتشیي هَفمیت سا داؿزتِ اػزت .دس
ایي ًَاحی ،جبیی وِ پؼبة ثِ آػزبًی دس دػزتشع ٍ ،هعوزَالً ساییزبى اػزتٍ ،
ثبصاس هحصَالت وـبٍسصی ٍجَد داسد.
 -11يضعیت مىطقٍای

یىی اص چبلؾّبی هْن دسثبسُ پؼبة دس افشیمب ،فمذاى صیشػبخت جوزیآٍسی ٍ
تصفیِ اػت وِ ثِ آلَدگی هٌبثی غبلجزبً هحزذٍد آة ػزطحی ٍ صیشصهیٌزی هٌجزش
هی ؿَد .ؿْشّبی افشیمب ثزِ ػزشظت دس حزبل سؿزذ ّؼزتٌذً ٍ ،مزبمّزبی وٌزًَی
هذیشیت آة ًویتَاًذ ّوپبی تمبضبی سٍ ثِ سؿذ حشوت وٌذ .ثب ایي ّوِ ،ایزي
ٍضززعیت فشصززتّززبیی سا ثززشای هززذیشیت ثْتززش پؼززبة ؿززْشی ،ثززب اػززتفبدُ اص
تىٌَلَطیّبی چٌزذهٌمَسُ ثزشای اػزتفبدُ هجزذد آة ٍ ثبصیزبثی فزشآٍسدُّزبی
جبًجی هفیذ فشاّن هیآٍسد .الصم اػت ثشای هتمبظذوشدى ػیبػتگزاساى دسثبسُ
«ّضیٌِ چـوییش دػت ثِ وبس ًـذى» اص ًمش تَػعِ اجتوزبظی التصزبدی ،ویفیزت
هحیط صیؼت ٍ ػالهت اًؼبى الذاهبتی صَست گیشد.
اػتفبدُ اص پؼبةّبیی وِ هطوئي تصفیِ ؿذُ ثبؿذ ،ثزِ ساّىزبسی ثزشای افزضایؾ
هَجَدی آة دس چٌذیي وـَس ظشثی تجذی ؿزذُ اػزت ٍ هؤلفزِای هْزن سا دس
ثشًبهِّبی هزذیشیت هٌزبثی آة تـزىی هزیدّزذ .دس ػزبل  71 ،2013دسصزذ اص
پؼبة جویآٍسیؿذُ دس وـَسّبی ظشثی تب حذ هطوزئي تصزفیِ ؿزذُ اػزت .اص
ایي همذاس 21 ،دسصذ ثزشای آثیزبسی ٍ تغزیزِ آة صیشصهیٌزی اػزتفبدُ هزیؿزَد.
هذیشیت یىپبسچِ هٌبثی آة ٍ سٍیىشدّبیی وِ پیًَذّب هیبى آة ،اًشطی ،غززا ٍ
تغییززش اللززین سا دس ًمززش هززیگیشًززذ ،چززبسچَثی سا ثززشای اػززتفبدُ اص فشصززتّززبی
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پـتیجبًی جوی آٍسی ،اًتمبل ،تصفیِ ٍ اػتفبدُ استمبیبفتزِ اص پؼزبة دس وـزَسّبی
ظشثی اص دیذ اهٌیت آة فشاّن هیآٍسد.
هحصَالت جبًجی حبص اص پؼزبة خزبًیی ،اص لجیز ًوزهً ،یتزشٍطى ٍ فؼزفش،
اسصؽ ثبلمَُ التصبدی داسًذ ٍ هزیتَاًزذ ثزشای ثْجزَد هعیـزت دس هٌطمزِ آػزیب-
پبػیفیه اػتفبدُ ؿَد .تجشثِّبی ثِ دػتآهذُ دس جٌَة ؿشق آػیب ًـزبى دادُ
اػت وِ دسآهذ حبص اص هحصَالت جبًجی پؼبة ،هبًٌذ وزَد ،ثزِ ؿزى لبثز
هالحمِای ثیـتش اص ّضیٌِّبی ثْشُثشداسی ػبهبًِّزبیی اػزت وزِ فزشآٍسدُّزبی
جبًجی سا اص پؼبة اػتخشا هیوٌٌذ ٍ ،ؿبّذی اػت ثزش ایٌىزِ ثبصیزبثی هزَاد اص
پؼبة ،وؼت ٍ وبس ؿذًی ٍ ػَدآٍس اػت .وبسّبی ثیـتشی ثبیذ دس ایي هٌطمزِ
ثشای پـتیجبًی اص دٍلتّب دس هذیشیت پؼبة ؿْشی ٍ وؼزت هٌزبفی اص آى اًجزبم
ؿَد.
ػطح ثْشُهٌذی اص خذهبت دفی ثْذاؿتی پؼبة دس هٌطمِ اسٍپب ٍ ؿزوبل اهشیىزب
ًؼجتبً ثبال اػت ( 95دسصذ) ٍ هیزضاى تصزفیِ پؼزبة دس  15-20ػزبل اخیزش ثْجزَد
یبفتِ اػت .ثب ایٌىِ تصفیِ تب هشحلِ ػَم ًیض پیـشفت وشدُ اػتٌَّ ،ص ّن حجزن
لبث هالحمِ پؼبة ،ثِ ٍیظُ دس اسٍپبی ؿشلی ثذٍى تصفیِ جوزیآٍسی ٍ تخلیزِ
هیؿَد .تغییشات جوعیتی ٍ التصبدی ،اثشثخـزی ثشخزی اص ػزبهبًِّزبی هتوشوزض
ثضسگتش سا تحت تأثیش لشاس دادُ اػت .،ایي ٍضعیت سا هیتَاى دس چٌذیي ػزبهبًِ
ثضسگتش اص حذ هعوَل ٍ ًبهتٌبػت دس ثخؾّبیی اص ؿَسٍی ػبثك هـزبّذُ وزشد.
ؿْشّبی ایي هٌطمِ ثب ثبس هبلی تعویش یب جبییضیٌی صیشػبختّبی لزذیوی سٍثزشٍ
ّؼتٌذ.
پَؿؾ تصفیِ پؼبة ؿْشی دس اهشیىبی التیي ٍ وبسائیزت تمشیجزبً اص اٍاخزش دّزِ
 1990دٍثشاثش ؿذُ اػت ٍ اوٌَى ثشآٍسد هزیؿزَد ثزِ  20تزب  30دسصزذ پؼزبة
جویآٍسیؿذُ دس ػبهبًِّبی فبضالة ؿْشی سػیذُ اػت .ایي ثْجَد ظوزذتبً ثزِ
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افضایؾ ػطَح پَؿؾ آة ٍ دفی ثْذاؿتی فبضالةٍ ،ضزعیت ثْجَدیبفتزِ هزبلی
ثؼیبسی اص تأهیيوٌٌذگبى خذهبت (وِ دس ػبلّبی اخیش پیـشفتّبی هْوزی دس
ثبصیبثی ّضیٌِ داؿتِاًذ) ٍ ،سؿذ اػتَاس اجتوبظی -التصبدی دس ایي هٌطمِ دس دِّ
گزؿتِ ًؼجت دادُ هیؿزَد .یىزی دییزش اص ظَاهز تأثیشگززاس ،یىپبسچزِػزبصی
التصبدّبی هٌطمِ ای دس ثبصاسّبی جْبًی ثَدُ اػت .پؼبة تصفیِؿذُ هزیتَاًزذ
هٌجی هْوی ثشای تأهیي آة دس ثشخی ؿْشّب ،ثِ ٍیزظُ ؿزْشّبی ٍالزی دس ًزَاحی
خـه ثبؿذ یب جبّبیی وِ اًتمبل دٍسدػزت آة ثزشای تزأهیي تمبضزبّبی سٍ ثزِ
سؿذ الصم اػت ،ثِ ٍیظُ دس دٍسُ خـىؼبلی (ثشای ًوًَِ ػبئَپبئَلَ).
 -11ایجاد محیط مساعذ تزای تغییز

ثْجَد تصفیِ پؼبة ،افزضایؾ اػزتفبدُ هجزذد آة ٍ ثبصیزبثی هحصزَالت جزبًجی
هفیذ ،گزاس ثزِ یزه التصزبد گشدؿزی سا ثزب ووزه ثزِ وزبّؾ ثشداؿزت آة ٍ
ّذسسفت هٌبثی دس ػبهبًِّبی تَلیذ ٍ فعبلیتّبی التصبدی پـتیجبًی هیوٌذ.
 -1-11چارچًبَای حقًقی ي مقزراتی مىاسة

چبسچَة همشساتی اثشثخؾً ،یبصهٌذ آى اػت وِ هشجی پیزبدُػزبصی اص ظشفیزت
الصم فٌی ٍ هذیشیتی ثْشُهٌذ ثبؿذ ٍ ثِ ؿیَُای هؼتم  ،ثب اختیزبسات وزبفی ثزشای
اظوبل لَاظذ ٍ همشسات ظو ًوبیزذ .ؿزفبفیت ٍ دػتشػزی ثزِ اطالظزبت ،هـزَق
سظبیت همشسات اػت ،چَى اظتوبد هیبى هصشفوٌٌذگبى سا دسثبسُ پیبدُػبصی ٍ
فشایٌذّبی اظوبل لبًَى ثِ ٍجَد هیآٍسد .پیـشفت دس ایي صهیٌِ ًیبصهٌذ سٍیىشد
اًعطبفپزیش ٍ تذسیجی خَاّذ ثَد.
ػیبػتّب ٍ اثضاسّبی همشساتی دس ػطح هحلزی پیزبدُ هزیؿزًَذ ٍ ًیزبص اػزت ثزب
ؿشایط هتغیش تطجیك یبثٌذ .ثٌبثشایي ،هْن اػت وِ پـتیجبًی ػیبػیًْ ،زبدی ٍ هزبلی
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ثِ الذاهبت پبئیي ثِ ثزبال ٍ تزذاسن هحلزی ٍ وَچزههمیزبع (یعٌزی ًزبهتوشوض)
خذهبت هذیشیت پؼبة هعطَف ؿَد.
همشسات جذیذ دسثبسُ اػتفبدُ هجزذد ٍ ثبصیبفزت هحصزَالت جزبًجی پؼزبة ًیزض
الصم ّؼتٌذ .دسثزبسُ اػزتبًذاسدّبی ویفیزت ثزشای ایزي هحصزَالت غبلجزبً لزَاًیي
اًذوی ٍجَد داسد (یب ّیچ لبًًَی ٍجزَد ًزذاسد) ،دس ًتیجزِ ظزذم لطعیزت سا دس
ثبصاس ثِ ٍجَد هیآٍسد ٍ هیتَاًزذ هزبًی ػزشهبیِگززاسی ؿزَد .ثزبصاس ایزي لجیز
هحصَالت هیتَاًذ ثب هـزَقّزبی هزبلی یزب حمزَلی سًٍزك یبثزذ (ثزشای ًوًَزِ،
اختالط الضاهی فؼفبتّبی ثبصیبفتی دس وَدّبی هصٌَظی).
 -2-11تاسیاتی َشیىٍ ي ساس ي کارَای مىاسة تأمیه مالی

هذیشیت پؼبة ٍ دفی ثْذاؿتی فبضالة هعوَالً پشّضیٌِ ٍ ػشهبیِثزش اػزت .ایزي
هؼئلِ ثِ ٍیظُ دسثبسُ ػبهبًِّبی ثضسي ٍ هتوشوض هصزذاق داسد ،وزِ ثزِ ػزشهبیِ
اٍلیِ ًیبص داسًذ ٍ ّضیٌِّبی ثْشُثشداسی ٍ ًیْذاسی دس ثلٌذ ٍ هیبىهذت ثِ ػجت
اػتْالن ػشییً ،ؼجتبً ثبال اػت .ایي هـى ثب فمزذاى ػزشهبیِگززاسی دس تَػزعِ
ظشفیت ًْبدی ٍ اًؼبًی ثیـتش تـذیذ هیؿزَد .ثزب ایزي ّوزِ ،اگزش خؼزبستّزبی
هؼتمین ٍ غیش هؼتمین آى سا ثشای ػزالهت ،تَػزعِ اجتوزبظی التصزبدی ٍ هحزیط
صیؼت دس ًمش ثییشینّ ،ضیٌزِّزبی ػزشهبیِگززاسی ًبوزبفی دس هزذیشیت پؼزبة
ثؼیبس ثیـتش اػت.
ػبهبًِّبی ًبهتوشوض تصفیِ پؼبة هیتَاًذ ثزشای ججزشاى ثشخزی هـزىالت هزبلی
ًبؿی اص ػزبهبًِّزبی هتوشوزض ثزِ وزبس گشفتزِ ؿزًَذ .ایزي لجیز تىٌَلزَطیّزبی
ونّضیٌِ ،دس صَستی وزِ ثزِ وفبیزت طشاحزی ٍ پیزبدُ ؿزًَذ ،هزیتَاًٌزذ ًتزبیج
سضبیت ثخؾ اص ًمش ویفیزت خشٍجزی فزشاّن آٍسًزذ ،ثزب ایٌىزِ ًیزبص ثزبالیی ثزِ
ثْشُثشداسی ٍ ًیْذاسی هٌبػت ثشای اجتٌبة اص ظذم هَفمیت ػبهبًِ داسًذ.
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اػززتفبدُ اص پؼززبة ،ثززِ ٍیززظُ دس ؿززشایط وویززبثی آة هززیتَاًززذ جشیززبى دسآهززذ
جذیذی ثشای تصفیِ پؼبة فشاّن آٍسد .چٌذیي هذل وؼزت ٍ وزبس هختلز دس
جبّبیی وِ ثبصیبثی ّضیٌِ ٍ اسصؽ ،هضیت لبث تزَجْی اص دیزذ هزبلی داسد پیزبدُ
ؿذُ اػت .ثب ایي ّوِ ،دسآهذ ًبؿی اص فشٍؽ پؼبة تصفیِؿذُ ثِ تٌْبیی هعوَالً
ثشای پَؿؾ ّضیٌِّزبی ثْزشُثزشداسی ٍ ًیْزذاسی تأػیؼزبت تصزفیِ آة وزبفی
ًیؼززت .ثبصیززبثی هززَاد هغزززی (ظوززذتبً فؼززفش ٍ ًیتززشٍطى) ٍ اًززشطی هززیتَاًززذ
اسصؽافضٍدُ جذیذی ثشای ثْجَد هؼئلِ ثبصیبثی ّضیٌِ ثبؿذ.
ثب ایٌىِ دسآهذّبی حبص اص اػتفبدُ اص پؼبة ٍ ثبصیبثی هَاد هفیذ هوىزي اػزت
ّویـِ ّضیٌِّبی اضبفِتش سا پَؿؾ ًذّذ ،هٌزبفی حبصز اص ػزشهبیِگززاسی دس
اػززتفبدُ هجززذد اص آة هوىززي اػززت ثززِ خززَثی ثززب ّضیٌززِ ػززذّبً ،وززهصدایززی،
اًتمبلّبی هیبىحَضِای ٍ ،دییش گضیٌِّبی افضایؾ هَجَدی آة لبث همبیؼزِ
ثبؿذ.
آة ؿشة ،حتی صهبًی وِ اص ؿیش آة ظشضِ ؿَدٍ ،لتی ثب ّضیٌِ و تزأهیي آى
همبیؼِ ؿَد ،هعوَالً دػت پبئیي لیوتگزاسی ؿذُ اػت .پؼبة تصفیِؿزذُ ،ثزِ
هٌمَس دػتیبفتي ثِ همجَلیت ظوَهی ثبیذ پبئیيتزش اص آة ؿزشة لیوزتگززاسی
ؿَدً .شخگزاسی آة اص هٌبثی هختل ثش پبیِ ّضیٌِ ٍالعی آى ،ػشهبیِگززاسی ٍ
ظشضِ خذهبت دس تَاى پشداخت سا ثشای توبهی اظابی جبهعزِ ،اص جولزِ الـزبس
فمیش اهىبىپزیش هیػبصد.
 -3-11تٍ حذاقلرساوذن ریسکَا تزای مزدم ي محیطسیست

تخلیِ پؼبة تصفیًِـزذُ هزیتَاًزذ اثزشات هٌفزی ؿزذیذی ثزش ػزالهت اًؼزبى ٍ
هحیطصیؼزت ،اص جولزِ ؿزیَع ثیوزبسیّزبی ًبؿزی اص غززا ،آة ٍ ثیوزبسیّزبی
ٍاگیشداسً ٍ ،یض آلَدگی ٍ ًبثَدی تٌَع صیؼتی ٍ خذهبت اوَػیؼتن ثیزاسد .دس
هعشضثَدى گشٍُّزبی آػزیت پززیش ،ثزِ ٍیزظُ صًزبى ٍ وَدوزبى ثزب پؼزبةّزبی
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ونتصفیِؿذُ یب تصفیًِـذُ ثِ تَجِ ٍیظُای ًیبص داسد .آگبّی ًبهحزذٍد دسثزبسُ
سیؼهّبی ػالهت ًبؿی اص اػتفبدُ اص پؼبة ،ثزِ ػزجت فمزش ٍ آهزَصؽ پزبئیي،
تأثیش ایي سیؼهّب سا ثِ ٍیظُ دس وـَسّبی دس حبل تَػعِ افضایؾ هیدّزذّ .زش
صهبى وِ توبع اًؼبى هحتو ثبؿذ (ثشای ًوًَِ اص طشیك غزا یب توزبع هؼزتمین)،
الذاهبت جذیتش هذیشیت سیؼه الصم اػت.
 -4-11ارتقای داوص ي ظزفیت

دادُّب ٍ اطالظبت دسثبسُ تَلیذ ،تصزفیِ ٍ اػزتفبدُ پؼزبة ثزشای تصزوینگیزشاى،
پظٍّـیشاى ،هؼئَالى ٍ ًْبدّبی ظوَهی ثشای تْیِ ثشًبهِّزبی ظوز (دس ػزطح
هلی ٍ هحلی) ثب ّزذف حفبظزت اص هحزیطصیؼزت ٍ اػزتفبدُ هطوزئي ٍ هَلزذ اص
پؼززبة اّویززت اػبػززی داسد .آگززبّی اص حجززن ٍ ،حتززی هْززنتززش ،ظٌبصززش
تـىی دٌّذُ پؼبة ،ثشای حفبظزت اص ػزالهت اًؼزبى ٍ هحزیطصیؼزت ٍ ایوٌزی
ضشٍسی اػت .ثب ایي ّوِ ،دادُّبی الصم دسثبسُ تمشیجزبً توزبم جٌجزِّزبی ویفیزت
آة ٍ هذیشیت پؼبة ،ثِ ٍیظُ دس وـَسّبی دس حبل تَػعِ ٍجَد ًذاسد.
الصم اػت تب تىٌَلَطیّبی هٌبػت ٍ وزنّضیٌزِ ،اص وـزَسّبی تَػزعِیبفتزِ ثزِ
وـززَسّبی دس حززبل تَػززعِ اًتمززبل یبثززذ .پززظٍّؾ ثززشای ثْجززَد دسن پَیززبیی
آالیٌذُّبی ًَظَْس ٍ استمبی سٍؽّزبی حززف ایزي آالیٌزذُّزب اص پؼزبة ًیزبص
اػتّ .وچٌیي ،دسن چیًَیی تأثیشگزاسی ظَاه ثیشًٍی هبًٌذ تغییش اللزین ثزش
هذیشیت پؼبة اّویت اػبػی داسد.
ثِ هٌمَس استمبی هذیشیت پؼبة ،اطویٌبى اص ایٌىِ ظشفیت اًؼبًی هٌبػزت ٍجزَد
داسد اػبػی اػت .ظشفیزت ػزبصهبًی ٍ ًْزبدی دس ثخزؾ هزذیشیت پؼزبة غبلجز ًب
ضعی اػت ٍ ،ثٌبثشایي ػشهبیِگزاسی -دس ػبهبًِّبی ثضسيهمیبع هتوشوض یزب
ػبهبًِّبی وَچىتش دس هح  -ثب سیؼه سٍثشٍ خَاٌّذ ثَد.
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 -5-11آگاَی عمًمی ي پذیزش اجتماعی

حتی اگش پشٍطُّبی ثْشُ ثشداسی اص پؼبة اص ًمش فٌزی خزَة طشاحزی ؿزًَذ ،اص
ًمش هبلی لبث تحمك ثبؿٌذ ٍ ،تذاثیش ایوٌزی هٌبػزت دس ًمزش گشفتزِ ؿزذُ ثبؿزذ،،
چٌبًچِ ثشًبهِسیضاى ،پَیبیی همجَلیت اجتوبظی سا ثِ وفبیزت ثزِ حؼزبة ًیزبٍسدُ
ثبؿٌذ ،ثشًبهِّبی اػتفبدُ هجذد آة ثِ ؿىؼت خَاّذ اًجبهیزذ .ثزِ طزَس ولزی،
اػتفبدُ اص پؼبة ثب همبٍهت جزذی ظوزَهی ،ثزِ ػزجت فمزذاى آگزبّی ٍ اظتوزبد
دسثبسُ سیؼزهّزبی ػزالهت اًؼزبى سٍثزشٍ اػزت .استمزبی آگزبّی ٍ آهزَصؽ،
اثضاسّبی اصلی ثشای غلجِ ثش هَاًزی اجتوزبظی ،فشٌّیزی ٍ هصزشف ّؼزتٌذ .الصم
اػززت تززب الززذاهبت آگززبّیثخـززی ثززب پیـززیٌِّززبی هختل ز فشٌّیززی ٍ هزززّجی
هصشفوٌٌذگبى هتٌبػت ثبؿذ.
سیؼهّبی ػالهت دس هَسد اػتفبدُ هجذد آة ثبیذ ثشسػی ،هذیشیت ٍ ،پزبیؾ
ؿَد ٍ ثزِ طزَس هزٌمن ثزشای وؼزت همجَلیزت اجتوزبظی ٍ حزذاوثشوشدى هٌزبفی
اػتفبدُ اص پؼبةّ ٍ ،وضهبى ،حذال وشدى اثزشات هٌفزی گزضاسؽ ؿزَد .دسثزبسُ
آة ؿشة (یعٌی اػتفبدُ هجذد ؿزشة) ،الزذاهبت گؼزتشدُ اطزالعسػزبًی ثزشای
اظتوبدػبصی ٍ غلجِ ثش حغ اًضجبس الصم اػت.
 -12سخه پایاوی

دس جْبًی وِ تمبضبی آة ؿیشیي پیَػتِ دس حبل افضایؾ ٍ ،هٌزبثی هحزذٍد آة
ثب فـبس فضایٌزذُ ثشداؿزت ،آلزَدگی ٍ تغییزش اللزین سٍثزشٍ اػزت ،ثزیتزَجْی ثزِ
فشصتّبیی وزِ هزذیشیت ثْتزش پؼزبة فزشاّن هزیآٍسدً ،وزیتَاًزذ دس التصزبد
گشدؿی لبث تصَس ثبؿذ.

بیشتر فعالیتَای اوساوی کٍ مصرفکىىذٌ آب َستىذ ،تًلیذکىىذٌ پساب ویس
بٍ شمار میآیىذ .بٍ وسبتی کٍ تقاضا برای آب رشذ میکىذ ،کمیتت پستاب
تًلیذشذٌ ي بار آلًدگی آن ویس پیًستتٍ افتسایم متییابتذ .بتا ایى تٍ پستاب،
مؤلفٍ ای مُم از چرخٍ مذیریت آب بٍ شتمار متیآیتذ ،آب پت

استتفادٌ،

غالباً دردسری دیذٌ میشًد کٍ بایذ از دست آن خالص شذ .در مًاجٍُ بتا
رشذ مستمر تقاضا ،پساب بٍ عىًان مىبع جایگسیه ي قابل اعتماد آب اَمیت
مییابذ ،ي پارادایم مذیریت پساب را از «تصفیٍ ي دفع» بتٍ «استتفادٌ مجتذد،
بازچرخاوی ي بازیابی» تغییر میدَذ .در ایه وگاٌ ،پساب دیگر یت

مشت ل

کٍ ویازمىذ راٌحل است دیذٌ ومیشًد ،بل ٍ بخشی از راٌحتل چتالمَتایی
بٍ شمار میآیذ کٍ جًامع امريز با آن ريبري َستىذ.
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