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  27/7/90 :پذیرش                       12/5/90 :دریافت
  

  قدمهم
آب و فاضالب که جهت ) جامع(مدیریت صحیح 

سالمت انسان و توسعه اقتصادی الزم است، در 

ی دنیا یک مسئله بسیار بحرانی بسیاری از کشورها
اگرچه در کشورهای صنعتی کنترل آب و . باشد می

فاضالب به یک حد تقریباً استانداردی رسیده، اما 

  چکیده
لوب خود را تعریف اندازهای مط ، چشم) 1404 ~ 1384(ساله  20صنعت آب و فاضالب کشور در افقی  :هدف و زمینه

آوری و تصفیه فاضالب  های جمع جمعیت شهری به سامانه 60%ورداری ترین آن دسترسی و برخ مکرده است که مه
های ایجاد شبکه  ران و اجرای طرحهدف این مطالعه ارائه وضعیت موجود مدیریت فاضالب شهری در ای. باشد می
  . باشد ها می ها بر سرراه اجرای این طرح ترین محدودیت خانه فاضالب و شناسایی مهم ساخت تصفیه آوری و جمع

شده  که نتایج ارائه طوری هب ،منطقه شهری ارسال گردید 1016های آب و فاضالب  هایی به شرکت پرسشنامه :کار روش
  .باشد ها می ات پرسشنامهدر این مقاله بر اساس محتوی

آوری برای مدیریت  حاضر دو روش چاه جاذب و شبکه جمعنتایج این مطالعه بیانگر آن است که در حال  :ها افتهی 
یت فاضالب جهت مدیر ،بدون جوی / آوری و معابر عمومی با ی و چهار روش چاه جاذب، شبکه جمعفاضالب انسان

، بخشی از شهر تحت پوشش شبکه شهریمناطق % 18در حال حاضر در ایران در حدود . شود بهداشتی بکار گرفته می
های در حال  با این حال با تکمیل طرح. سط استمد متوکه بسیار کمتر از کشورهای با درآ باشند آوری فاضالب می جمع

طق شهری درصد از کل منا09/19همچنین در . رسد می% 37یابد و به  افزایش می% 19اجرا، این مقدار به میزان 
   .نه در حال اجراستخا های ساخت تصفیه طرح

بیش برای شهرها % 42/52سطح شهر و در % 50بیش از برای شهرها % 47/42مدیریت کنونی فاضالب در  :یریگ جهینت
هایی هم  های در حال اجرا محدودیت جهت تکمیل پروژه. باشند جمعیت شهری ایجاد مشکالت حاد ناشی از آن می% 50از 

  . باشد عرض بودن معابر می نامناسب زمین و کمترین آنها جنس وجود دارد که مهم
  فاضالب بهداشتی، مناطق شهری، مدیریت فاضالب، تصفیه فاضالب :های کلیدی واژه
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در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط 
هنوز مشکالت شدیدی در مورد تامین آب و 

 4که  طوری هب ،]1[مدیریت فاضالب وجود دارد 
میلیارد نفر در جهان یعنی دو سوم کل جمعیت 

از . ]2[ جهان فاقد سیستم تصفیه فاضالب هستند
طرف دیگر در این کشورها سیستم تامین آب 

معیت بیشتری را بهداشتی جهای  سبت به سرویسن
درصد نسبتاً باالی . دهند تحت پوشش قرار می

دسترسی جمعیت به آب سالم در کشورهای کم 
سط در مقایسه با دسترسی درآمد و با درآمد متو

های بهداشتی، بیانگر این است که در  به سرویس
این کشورها تامین آب دارای اولویت بیشتری 

اهمیت کمتری  است و بهسازی و تصفیه فاضالب
دلیل آن است که برخی کشورها هنوز  هاین ب. دارد

تامین آب را به بهسازی و در واقع سود مستقیم را 
]. 4و3[ دهند به سود غیر مستقیم ترجیح می

رسد در کشورهای کم درآمد  بنابراین به نظر می
و با درآمد متوسط مدیریت فاضالب با یک وقفه 

آب صورت مدیریت تامین زمانی به دنبال 
سیستم مدیریت فاضالب که  از آنجایی. ]5[گیرد  می

تفاده آوری، تصفیه فاضالب و اس که شامل جمع
 :باعث ،]6[ شود مجدد یا دفع پساب و لجن می

  حفاظت از بهداشت عمومی و رفاه جوامع؛ )الف
  حفاظت از منابع آب و محیط زیست؛ و  )ب
در مناطق با کمبود آب، استفاده مجدد از  )ج

روی منابع تامین  پساب به منظور کاهش فشار از
دلیل  هو از طرفی ب ]8و7[ شود آب آشامیدنی می

م با آن افزایش سریع توسعه مناطق شهری و توأ
 لودگییت و نگرانی رو به فزونی از اثر آجمع

ها  ها و دریاچه فاضالب بر آب زیرزمینی، رودخانه
عث شده که تصفیه فاضالب امروزه از سوی با

گذاری دولتی بیشتر  بانک جهانی و نهادهای قانون
  ].9[ گیرد مورد توجه قرار 

 39ْ '47 تا 25ْ '00کشور ایران که در عرض شمالی 
قرار دارد، با  63ْ '20 تا 44ْ '02و طول شرقی 

دارای جمعیت  کیلومتر مربع 1628554ت مساح
از کل جمعیت ایران . باشد نفر می 70495782

نفر در  48259964آن یعنی %  46/68حدود 
]. 10[ قرار دارند) شهر 1016( مناطق شهری

یریت آب و فاضالب در ایران بر عهده مد
باشد که این  های آب و فاضالب شهری می شرکت
ها تحت نظارت شرکت مهندسی آب و  شرکت

صنعت آب و فاضالب . باشند فاضالب کشور می
،  )1404 ~ 1384(ساله  20در افقی کشور 

اندازهای مطلوب خود را تعریف کرده است  چشم
دسترسی و برخورداری  ،ترین رئوس آن که مهم

جمعیت شهری و روستائی کشور به آب  %100
 60%شرب بهداشتی، دسترسی و برخورداری 

جمعیت روستائی به  30%ی و جمعیت شهر
. باشد میآوری و تصفیه فاضالب  های جمع سامانه

انداز نیازمند  ین چشممسلماً دسترسی به ا
های  کردن روش ای مدون جهت راهبردی برنامه

که در اولویت می باشدشده  نیل به اهداف تعیین
ایدار با محوریت منابع آب و آن توجه به توسعه پ

برداری از تأسیسات آب و  نگری در بهره جامع
ائه هدف این تحقیق ار .]11[ فاضالب قرار دارد

وضعیت موجود مدیریت فاضالب شهری در ایران، 
آوری و ساخت  های کنونی ایجاد شبکه جمع طرح
اضالب و شناسایی مهمترین خانه ف تصفیه

ها  راه اجرای این طرح ها بر سر محدودیت
  .باشد می

  
 روش کار

مقطعی  -این مطالعه نوعی مطالعه توصیفی
جهت باشد و بر گرفته از تحقیقی است که در  می

های آب و  بندی طرح ایجاد نظام مدیریت اولویت
فاضالب در مناطق شهری ایران و نظارت بر 
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باشد که در  ها می سازی و اجرای آن طرح پیاده
 1016این تحقیق بر روی . انجام گرفت 1386سال 

برای اجرای این تحقیق . منطقه شهری انجام گرفت
 های مرتبط با طرح) شناسنامه(ای  پرسشنامه

اضالب شهری تدوین و به همراه راهنمای تکمیل ف
ها به تعداد  های آب و فاضالب استان به شرکت

ای از نتایج  پاره. پرسشنامه ارسال گردید 1016
ها در این مقاله  حاصل از تکمیل این  پرسشنامه

مواردی از اطالعات مندرج در . ارائه شده است
  :ها عبارت است از این پرسشنامه

آوری فاضالب انسانی و  ه جمعوضعیت نحو. 1
  ؛بهداشتی

  ؛وضعیت نحوه دفع فاضالب انسانی و بهداشتی. 2
  ؛وضعیت دفع فاضالب شهرها به رودخانه. 3
  ؛وضعیت مشکل حاد حاصل از دفع فاضالب. 4
اخت شبکه سهای میزان پیشرفت طرح. 5

  ؛خانه فاضالب آوری و تصفیه جمع
و آوری  های جمع های اجرای طرح محدودیت. 6

  .تصفیه فاضالب
های آب و  شرکت ها توسط کارشناسان پرسشنامه

فاضالب مناطق مختلف با نظارت کارشناس شرکت 
  .ب و فاضالب استان مربوطه تکمیل شدآ

های آبفا  های حاصله از شرکت در نهایت داده
. بوسیله آمار توصیفی مورد پردازش قرار گرفت

دریافت دلیل عدم امکان  هذکر است که ب هالزم ب
منطقه شهری، در  1016اطالعات در مورد تمام 

شده بر اساس تعداد شهرهایی  اینجا نتایج ارائه
  .ها موجود بودند است که اطالعات آن

  
  نتایج
  وضعیت موجود مدیریت فاضالب) الف

آوری و  وضعیت کنونی نحوه جمع 1در جدول 
. تصفیه فاضالب انسانی و بهداشتی ارائه شده است

درصد مناطق شهری  3/76در  1دول براساس  ج
فاضالب انسانی شهر در چاه % 100-80حدود 

مناطق شهری %  5/5گردد و در  جاذب دفع می
فاضالب انسانی شهر وارد شبکه % 100-80حدود 

مناطق  %22همچنین در . گردد آوری می جمع
فاضالب بهداشتی شهر در % 100-80شهری حدود 

و % 3/40، %4/5گردد و در  چاه جاذب دفع می
فاضالب % 100-80مناطق شهری حدود % 9/31

آوری، معابر  انسانی شهر به ترتیب وارد شبکه جمع
تخلیه  ،عمومی بدون جوی و معابر عمومی با جوی

  . گردد می
شهرهای ایران % 78/35در  2ر اساس جدول ب

. گردد رودخانه می بخشی از فاضالب وارد
اد مسائلی مدیریت کنونی فاضالب شهری ایران ایج

شدت این مشکالت بر اساس  3در جدول . کند می
مساحت شهر و میزان جمعیت متاثر از آن ارائه 

  .شده است
  

های کنونی توسعه شبکه  وضعیت طرح) ب
  خانه فاضالب وری و تصفیهآ جمع

های آبفا، در  بر اساس اطالعات دریافتی از شرکت
درصد از کل  29/19( منطقه شهری ایران196

آوری فاضالب و  های ایجاد شبکه جمع طرح) مناطق
درصد از کل  09/19( منطقه شهری 194در 

خانه در حال  های ساخت تصفیه طرح) مناطق
وضعیت اجرای این  4اجراست که در جدول 

در . ها بر اساس درصد اجرا ارائه شده است طرح
هایی وجود  های حاضر محدودیت اجرای طرح

عنوان موانع  هگزینه ب 7ین تحقیق در ا. دارد
ها مدنظرقرار گرفت که در جدول  پیشرفت طرح

  .   اند ارائه شده 5
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 )منطقه شهری دارای اطالعات 633بر اساس ( وضعیت نحوه جمع آوری و دفع فاضالب انسانی و بهداشتی. 1جدول

  درصد  تعداد شهر  پوششدرصد تحت روش مدیریت  نوع فاضالب

  )توالت( فاضالب انسانی

  چاه جاذب
40-0 61 64/9 

80-40 70 06/11 

100-80 483 30/76 

  شبکه جمع آوری
40-0 42 63/6 

80-40 37 84/5 

100-80 35 53/5 

حمام، (فاضالب بهداشتی 
  ...)ظرفشویی و 

  چاه جاذب
40-0 221 91/34 

80-40 185 23/29 

100-80 139 96/21 

  شبکه جمع آوری
40-0 39 16/6 

80-40 38 6 

100-80 34 37/5 

  معابر عمومی بدون احداث جوی
40-0 11 74/1 

80-40 61 64/9 

100-80 255 28/40 

  معابر عمومی با احداث جوی
40-0 16 53/2 

80-40 61 43/10 

100-80 202 91/31 

  
  )منطقه شهری دارای اطالعات  872بر اساس ( وضعیت دفع فاضالب شهرهای ایران به رودخانه. 2جدول 

  درصد از کل تعداد شهر  وضعیت
 78/35 312 به رودخانه وارد می شود

 22/64 560 به رودخانه وارد نمی شود

 100 872  جمع
  

  )منطقه شهری دارای اطالعات 845بر اساس ( دفع فاضالب در شهرهای ایران وضعیت مشکل حاد حاصل از. 3جدول 
  درصد  تعداد شهر متاثر میزان درصد  معیار

  بر مبنای مساحت شهر

100-75 335 65/39 

75-50 83 82/9 

50-25 221 15/26 

25-0 127 03/15 

0 79 35/9 

  بر مبنای جمعیت شهر

100-75 359 48/42 

75-50 84 94/9 

50-25 188 25/22 

25-0 144  04/17 

0 70 28/8 
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  وضعیت درصد اجرای طرح های توسعه شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب. 4ول جد
  درصد از کل  درصد  تعداد شهر  درصد اجرا  نوع

  شهرهایی که طرح شبکه جمع آوری فاضالب در آنها به اجرا درآمده

100-75 31  82/15 05/3 

75-50 33  84/16 25/3 

50-25 44 45/22 33/4 

25-0 53 04/27 22/5 

0 35 86/17 44/3 

 29/19 100 196  جمع

  شهرهایی که در آنها طرح تصفیه خانه به مرحله ساخت رسیده است

100 -75 45 20/23 43/4 

75-50 19 79/9 87/1 

50-25 19 79/9 87/1 

25-0 34 53/17 35/3 

0 77 69/39 58/7 

 09/19 100 194 جمع
  

  )منطقه شهری دارای اطالعات 634بر اساس ( های اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب محدودیت. 5جدول 
  درصد  تعداد شهر  گزینه

     گزینه 1تنها 
 47/3 22  جنس زمین

  42/4 28  بافت نامناسب شهر
 25/7 46  کم عرضی معابر عمومی

 71/1 11  باالبودن سطح آب های زیرزمینی

 21/2 14  تراکم تاسیسات شهری

 11/1 7  وضعیت نامناسب جوی

 05/2 13  عوارض طبیعی

      گزینه 2
 10/1  7  جنس زمین و بافت نامناسب شهر

 73/4 30  جنس زمین و کم عرضی معابر عمومی

 37/2 15  جنس زمین و باالبودن سطح آب های زیرزمینی

 31/0 2  جنس زمین و تراکم تاسیسات شهری

 79/0 5  جنس زمین و وضعیت نامناسب جوی

 58/1 10  جنس زمین و عوارض طبیعی

 73/4 30  بافت نامناسب شهر و کم عرضی معابر عمومی

 95/0 6  بافت نامناسب شهر و باالبودن سطح آب های زیرزمینی

 16/0 1  بافت نامناسب شهر و تراکم تاسیسات شهری

 31/0 2  بافت نامناسب شهر و عوارض طبیعی

 89/1 12 کم عرضی معابر عمومی و باالبودن سطح آب های زیرزمینی

 15/3 20 کم عرضی معابر عمومی و تراکم تاسیسات شهری

 95/0 6  کم عرضی معابر عمومی و وضعیت نامناسب جوی

 47/3 22 کم عرضی معابر عمومی و عوارض طبیعی

 47/0 3  های زیرزمینی و تراکم تاسیسات شهری باالبودن سطح آب

 16/0 1  باالبودن سطح آب های زیرزمینی و وضعیت نامناسب جوی

 63/0 4  باالبودن سطح آب های زیرزمینی و عوارض طبیعی

 16/0  1  تراکم تاسیسات شهری و وضعیت نامناسب جوی

 31/0 2  تراکم تاسیسات شهری و عوارض طبیعی

 63/0 4  و عوارض طبیعی وضعیت نامناسب جوی

 90/48  310  گزینه 2بیش از 

 100 634  کل
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  ثبح
در حال حاضر در مناطق شهری ایران فاضالب 

شود و  بهداشتی جدا از فاضالب انسانی مدیریت می
های دفع آنها نیز تا حدودی متفاوت از هم  روش
 طور کلی دو روش مدیریت فاضالب هب. باشد می

دفع در چاه جاذب و ورود به : انسانی عبارتند از
بخشی از . آوری جهت دفع نهایی آن شبکه جمع

مناطق شهری سطح شهر در % 97فاضالب انسانی 
مناطق شهری % 18گردد و در  چاه جاذب دفع می

آوری فاضالب  بخشی از فاضالب وارد شبکه جمع
همچنین جهت مدیریت فاضالب . گردد می

. 2چاه جاذب، . 1: ه وجود داردگزین 4بهداشتی 
تخلیه در معابر . 3آوری،  تخلیه در شبکه جمع

تخلیه در معابر . 4عمومی بدون احداث جوی و 
% 7/51، %5/17، %1/86در . عمومی با احداث جوی

ترتیب چاه جاذب، شبکه  مناطق شهری به% 3/19و 
آوری فاضالب، معابر عمومی بدون احداث  جمع

با احداث جوی یکی از جوی و معابر عمومی 
البته . شدبا های دفع فاضالب بهداشتی می گزینه

کار  هگزینه ب یکش از ممکن است در یک شهر بی
مدیریت کنونی فاضالب شهری دارای . رفته باشد

طوری که بر  هباشد، ب مسائل و مشکالتی نیز می
        مناطق شهری، % 6/39در  3اساس جدول 

کل حاد ناشی از سطح شهر دارای مش% 75-100
و در باشد  میآوری و دفع نامناسب فاضالب   جمع

جمعیت شهر % 100-75مناطق شهری، % 5/42
متاثر از مشکل حاد ناشی از مدیریت نامناسب 

شهرها % 47/42همچنین در . باشد فاضالب می
شهرها بیش % 42/52سطح شهر و در % 50بیش از 

از  جمعیت شهری متاثر از مشکل حاد ناشی% 50از 
  .  باشند مدیریت نامناسب فاضالب می

منطقه شهری  1016در حال حاضر از مجموع  
های ایجاد شبکه  طرح ،شهر 196مورد مطالعه در 

های  شهر طرح 194وری فاضالب و در آ جمع

از این . خانه فاضالب در حال اجراست ساخت تصفیه
آوری و ساخت  های شبکه جمع تعداد، طرح

% 82/15( شهر 31به ترتیب در خانه فاضالب  تصفیه
 45و ) کل شهرها% 05/3شهرهای دارای طرح و 

کل % 43/4شهرهای دارای طرح و % 2/23( شهر
  .باشند می% 100-75دارای پیشرفت ) شهرها

واضح است که یکی از مسائل چشمگیر و برجسته 
مدیریت کنونی فاضالب در مناطق شهری ایران 

حت پوشش تعداد بسیار کم شهرهایی است که ت
بر اساس گزارش . آوری فاضالب هستند شبکه جمع

 2004در سال  1یونیسف/ سازمان جهانی بهداشت
، در کشورهایی با درآمد متوسط مانند ]12[

، ]14[ %86رومانی  ،]13[ %56بوسنی و هرزگوین 
مناطق ] 16[% 97هستان لو ] 15[% 88صربستان 

آوری فاضالب  شهری تحت پوشش شبکه جمع
در ایران در  1385که در سال  در حالی. باشند می

مناطق شهری تحت پوشش شبکه % 18حدود 
های  باشند و با تکمیل طرح آوری فاضالب می جمع

افزایش % 19در حال اجرا، این مقدار به میزان 
حتی با تکمیل  بنابراین. رسد می% 37یابد و به  می

ای درحال اجرا سطح پوشش شبکه ه طرح
های ایران کمتر از کشورهای هرآوری در ش جمع

البته بر اساس . باشد با درآمد متوسط می
 1404ب و فاضالب ایران تا سال انداز صنعت آ چشم
های  جمعیت شهری به سامانه 60%بایست  می
  .داشته باشندآوری و تصفیه فاضالب دسترسی  جمع
های درحال اجرای توسعه شبکه  اجرای طرحدر 
ها و  فاضالب محدودیتخانه  آوری و تصفیه جمع

 7موانعی نیز وجود دارد که در این مطالعه 
 7از ). 5جدول ( محدودیت مدنظر قرار گرفت

% 24/22( شهر 141محدودیت مورد نطر، در 
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شهر  183ها، در  تنها یکی از محدودیت) شهرها
شهر   310دو محدودیت و در) شهرها% 86/28(
رد بیش از دو محدودیت وجود دا) شهرها% 9/48(

که مهمترین آنها نامناسب بودن جنس زمین و 
  . عرضی معابر عمومی است کم
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ABSTRACT 
 

Background & Objectives: National water and wastewater industry has defined its 20-
years goals to provide wastewater collection and treatment systems for at least 60% of the 
urban population. This study illustrates the status of wastewater management, 
construction and development of wastewater collection and treatment facilities, and 
limitations in this field.  
Methods: Questionnaires were sent out to water and waste water companies of 1016 
urban areas. The results provided in the paper were taken from those questionnaires.  
Results: The results show that two (i.e. absorption wells and sanitary sewers) and four 
methods (i.e. absorption wells, sanitary sewers, and discharge into public places with or 
without canals) are currently being used for human wastewater management, 
respectively. Currently, 18% of urban areas are partially covered by waste water 
collection networks in Iran that is considerably lower than those of other middle-income 
countries. With completion of waste water collection plans this will increase to 37%. 
Conclusion: current wastewater management causes problem for more than 50% of 
urban areas in 42.47 of cities and more than 50% of population in 52.42% of cities. The 
most important limitations on completion of wastewater collection planes are 
inappropriate texture of soil and narrowness of pedestrians, sideways, and streets. 
Key words: sanitary sewers, urban areas, wastewater management, wastewater treatment.  
 
 
 
 
 
 


