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  چكیده
با توجه به واقع شدن ایران در منطقه ای خشک از جهان و تقاضای روزافزون استفاده از منابع آب، ضرورت ایجاد منابع 

و غیرشرب، دو  چندان احساس می شود. این مطلب ارائه دهندگان مقاله را بر آن داشت تا بحث  جدیدی برای مصارف ضروری

مدیریت صحیح تقاضا را که یکی از موضوعات مطرح جوامع است، مدنظر قرارداده و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های 

نترل به بحرانی جهانی تبدیل خواهد شد، مورد مطالعه فاضالب شهری را به عنوان راهکاری برای این نیاز، که در صورت عدم ک

قرار دهند. این مقاله با مطالعه بر روی بحث مدیریت مصرف انرژی که یکی از مسائل مهم در مورد صرفه جویی منابع انرژی 

می باشد، است، پرداخته است. در ادامه به بررسی پساب تصفیه شده که یکی از مهم ترین شاخص های مدیریت مصرف انرژی 

پرداخته است. سپس به موارد استفاده از آن در فعالیت های صنعتی و غیر صنعتی پرداخته و در نهایت به استفاده از پساب 

برای برج های خنک کن می پردازد. در این تحقیق مشخص می شود که استفاده از پساب در برج خنک کننده کمک شایانی 

 به صرفه جویی در مصرف آب می کند.

 

 .صرفه جویی، برج خنک کن ،مدیریت مصرف انرژی ،پساب ،آب کلیدی: هایاژهو

 

  مقدمه -1
پس از بحران نفتی در سال های گذشته، مبحث صرفه جویی انرژی در سطح جهان اهمیت خاصی پیدا نمود. به 

صرف انرژی لحاظ کمبود صادرات نفتی از یک طرف و صعود قیمت ها از طرف دیگر، نگرش های جدیدی در خصوص م

شکل گرفت. در این مقاله، نگرش صرفه جویی انرژی بر اساس حفظ و نگهداری صحیح از سیستم ها بهترین راهکار و 

عکس العمل محسوب میشود، چرا که از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است. بررسی دوره ای عملکرد تجهیزات 

به صرفه جویی انرژی میباشد. هم اکنون مباحث اقتصادی از  ساختمان ها از نظر مصرف انرژی، جزئ الینفک دستیابی

کلیدی ترین اجزا برنامه های صرفه جویی انرژی به شمار می آیند. در گذشته دستیابی به صرفه جویی های انرژی با 

زینه به سرمایه گزاری های بسیار ناچیز مقدور بوده است، لیکن در زمان حاضر که اغلب راهکار های بدون هزینه و کم ه

اجرا گزارده شده اند، صرفه جویی های بیشتر مستلزم صرفه هزینه های افزون تر نیز می باشد. البته در کشورهای نفت 

خیز و به عبارتی شاید بتوان گفت کشورهای در حال توسعه که چنین اقداماتی را انجام نداده اند، هنوز فرصت های 

ی با صرف هزینه های بسیار کم قابل دسترسی است. دفع پساب حاصل از طالیی زیادی برای صرفه جویی در مصرف انرژ

تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن، به عنوان یکی از مسائل مهم در طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب شهری 

ه تنها از مطرح می باشد. استفاده از فاضالب تصفیه شده، عامل بسیار با ارزشی است که می تواند با مصرف مجدد ن

آلودگی های محیط بکاهد، بلکه به عنوان منبع جدید آب و منبع مهمی در باروری زمین های کشاورزی، قسمت اعظم 

نیازهای آبی انسان را برطرف نماید، این در حالی است که تخلیه فاضالب به محیط زیست باعث محدودیت مصرف آب 
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اربردهای مختلف پساب نیز به انتخاب فرآیندهای مناسب تصفیه، های طبیعی به علت آلوده شدن آن ها خواهد گردید ک

اعمال مدیریت راهبردی صحیح و رعایت قوانین مقررات زیست محیطی خواهد داشت. هدف از انجام این مطالعه، بحث 

 پیرامون استفاده از پساب در برج های خنک کننده می باشد. 

 :یمصرف انرژ تیریمد -2

 یمسائل در دستور کار تمام نیاز مهمتر یکیمصرف آن،  حیصح تیریو مد یبا ارزش انرژحفظ منابع  کهییاز آنجا

خصوص بوده، که  نیدر ا یکننده ا نییعامل تع یو به جا از انرژ حیرابطه استفاده صح نیباشد. در ا یجهان م یکشورها

 .میشیاندیب یانرژ یها نهیکنترل هز جهیدر نت ومصرف  هیرو یبا معضل ب ییارویجهت رو یچاره ا ستیبا یم

نحو از منابع  نیرا کنترل و به بهتر یتا مصرف انرژ عیتوز د،یتوان کل چرخه تول یکه م یموضوعات نیمهمتر از

 یریو جلوگ هیرو یبا مصرف ب ییارویابزار جهت رو نیباشد. امروزه مهتر یم یانرژ تیریاستفاده نمود، مد یانرژ یگرانبها

بوده که متضمن  یدرست در مصرف انرژ یها استیو س حیصح یالگوانتخاب  یاز آن به معنا یریاز هدر رفت و به کارگ

 نیو همچن یمنابع انرژ بیشود، سبب کاهش تخر یم یموجب رشد اقتصاد نکهیمصرف آن و عالوه بر ا یساز نهیبه

 .گردد یم زیو جامعه ن ستیز طیآن بر مح حیکاهش اثرات نا صح

 تیریمد نیها و استفاده از علوم نو یتکنولوژ نیتر شرفتهیپ یریبه کارگ یبه معنا یانرژ یساز نهیبه گریعبارت د به

 ،یانرژ یساز نهیبه گرید یریباشند. و به تعب یمصرف انرژ زانیم نیبازده با کمتر نیشتریکننده ب نیاست که تضم

 .است یرژبر منابع و مصارف ان حیصح تیریمد جهیو در نت حیفرهنگ صح جادیا ،یآگاه شیافزا

 ریو غ یصنعت یها تیفعال یتمام یبوده و برا عتیموجود در طب باتیترک نیتر یاتیاز ح یکیآب  انیم نیا در

 یدر رابطه با کمبود آب از جمله کاهش سطح آبها یادیز اریباشد. که متاسفانه مشکالت بس یم یاصل یمنبع ،یصنعت

منابع  کنواختی ریغ عیتوز ت،یروز افزون جمع شی، افزایش بارندگاز حد از آن با توجه به کاه شیاستفاده ب ،ینیرزمیز

آب  نیجهت تام یدیآب و فاضالب را مجبور کرده که به دنبال منابع جد نیمتخصص ،یدوره ا یها یو خشکسال یآب

 .باشند

 ،ینیرزمیز یاستفاده از آب ها ،یشده است مانند سد ساز شنهادیپ یادیز یآب راه حل ها دیمنابع جد نیتام یبرا

 یاز راه حل ها یکیفاضالب به عنوان  یخانه ها هیآب از پساب تصف افتیباز ژه،یو به طور و ایاز آب در یینمک زدا

 شرفتیرا به خود جلب کرده است. امروزه با پ یادیتوجه ز وشده  شنهادیپ ندهیدر آ نیگزیجا یمنبع آب یبرا دبخشیام

قرار  هیرا مورد تصف یبهداشت یاز فاضالب ها یتوان بخش عمده ا یضالب، مفا هیتصف نینو یو ابداع روش ها یتکنولوژ

  .استفاده مجدد بازگرداند کلیداده و پساب حاصله را به س

منابع  تیریارکان مد نیاز مهمتر یکیمتعارف،  ریمنبع آب غ کیفاضالب به عنوان  یخانه ها هیپساب تصف کاربرد

جامع  یزیرا در برنامه ر یا ژهیو گاهیجا رمتعارفیگونه منابع غ نیآب ا نیتام لیسپتان یابیرو، ارز نیباشد. از ا یآب م

 .دهد یمنابع آب به خود اختصاص م یتیریمد

فاضالب  تیفیو استفاده مجدد از پساب،تابع نوع و ک یجهت بازگردان یانتخاب ستمیفاضالب و نوع س هیتصف روش

 تیفیک زیو ن نینو هیتصف یروش ها یباشد. لذا با توجه به گستردگ یم هیکاربرد پساب بعد از تصف تیفیو نوع و ک هیاول

و مطالعه جامع از  یبررس ازمندیفاضالب ن هیروش تصف نتخابا ،یو صنعت یبهداشت ریغ یمتفاوت فاضالب ها اریبس یها

 باشد. یم هیفاضالب اول یها یژگیو نییموجود و تع تیوضع
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 شده: هیفموارد استفاده از پساب تص -3
باشد. با توجه به  یم ایشده در دن هینوع استفاده از پساب تصف نیشتریمورد در حال حاضر ب نی: ایکشاورز یاریآب-1

با استفاده از روش  توانیدهد، م یبه خود اختصاص م یمقدار مصرف آب را مصارف کشاورز نیشتریدر کشور ما ب نکهیا

 .کرد نیبخش تام نیا یرا برا یبمناس یاستفاده مجدد از پساب، منبع آب یها

و  یصنعت ،یتجار ،یادار ،یمارستانیب یسبز محوطه ها یپارک ها، فضا یاری: شمامل آبیعیمناظر طب یاریآب-2

 قیتوان از طر یگردد. که م یامور م نیصرف ا یمناطق، آب قابل توجه نیمساحت ا یگستردگ لیکه به دل یمسکون

و  یدر پساب خروج ینمود. وجود مواد مغز نیماز آن را تا یبخش عمده ا یبهداشت پساب فاضالب یابیو باز یبازگردان

 ییایمیش یو استفاده از کودها هیمربوط به ته یها نهیسبز و کاهش هز یدر فضا اهانیخاک و گ ازیاز ن یبخش نیتام

پساب مورد  یفیکنترل کخصوص  نیسودمند باشد. که در ا اریشده بس هیسبز با پساب تصف یفضا یاریشود آب یموجب م

سازمان  یارهایضوابط اعالم شده مطابق با مع رانیا ستیز طیمح یمشخصات آن با استاندارد ها یابیرزاستفاده و ا

 .باشد یم (WHO) یجهان یبهداشت

به  دیتبر یمصارف برج ها و استخر ها یکه برا دی: آب تبر ی: به خصوص در بخش خنک سازیصنعت یها تیفعال-3

 دیدهد، در استفاده از پساب جهت خط تول یرا در صنعت به خود اختصاص م یبازگردان زانیم نیرود. عمده تر یکار م

انجام شده و پساب  یمناسب هیتصف ط،یبسته به شرا تمطلوب الزم اس تیفیبه آب با ک ازین لیمختلف اغلب به دل عیصنا

را  یآب صنعت 90از % شیب یخنک ساز ستمیارف آب در سبازگردانده شود. مص دیبه خط تول تیفیحاصله بعد از ارتقا ک

آن با  یفیک اریباشد و مع یها م ستمیس نیا یاز مشکالت اصل یو خوردگ یشود که معموال رسوب گذار یشامل م

 .باشد یقابل کنترل و سنجش م WPCF 1989 و EPA 1992 استفاده از استاندارد

آب به  میمستق قیتزر قیپخش پساب و هم از طر یحوضچه ها قیعمل هم از طر نی: اینیرزمیمنابع آب ز شارژ-4

 .شود یانجام م ینیرزمیز یآبخوان ها

 یآب حاتیتفر ،یحیتفر یها اچهیدر جادیا لیاز قب یدنیآشام ری: شامل مصارف غیطیمح ستیو ز یحیتفر مصارف-5

 .آب به تاالب ها است قیتزر ایو رودخانه ها و  یسطح اناتیجر شیافزا ،یآب یمانند استخر و فواره ها

جهت ساخت و  ازیمطبوع، فالش تانک، آب مورد ن هیتهو ،یآتش نشان لیاز قب ی: مصارفیشرب شهر ریغ مصارف-6

 ه،یثانو هیجهت حداقل تصف نیو نظافت که استفاده مجدد پساب در ا ییشو نیماش ابان،یخ یشست و شو یساز، آبپاش

 .دارد ازین ییگندزدا تیو در نها ونیلتراسیف

بازیافت کیفیت نیاز دارد. که بسته به  مورد نیاز، به یک سری عملیات جهتپساب تصفیه شده اولیه، بسته به کیفیت 

 نوع کاربری و کیفیت مورد نظر، روش ها و سیستم های مختلفی به کارگرفته می شود.
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مختلف مانند نساجی، کودسازی،  به نظر می رسد فرایند ممبران عمده ترین فناوری جهت بازیابی آب برای صنایع

موتورسازی، کارخانجات شیرینی پزی و دیگر صنایع باشد یکی از امید بخش ترین فناوری بازیابی آب فرایند ترکیبی، 

( نامیده می شود. به فرایند MBRتصفیه بیولوژیکی پساب و جداسازی توسط ممبران می باشد. که ممبران بیوراکتور )

MBR ست زیرا نسبت به فرایندهای متداول تصفیه بیولوژیکی پساب دارای مزیت های بیشتری می بسیار توجه شده ا

 باشد.

از نظر حذف کامل جامدات از و همچنین مواد آلی و مغزی، قابلیت  MBRدر مقایسه با سیستم لجن فعال فرایند  

 بهتر می باشد. باالی شدت بارگذاری، تولید کم در حد صفر لجن و نیاز به زمین با مساحت اندک،

در حالتی که الزم باشد آب دارای کیفیت متوسطی استفاده گردد، برای بازیابی آب فقط می توان از فرایند مستقیم  

MBR  ،شامل استفاده کلر( توام با ضدعفونی کردنUV  استفاده نمود. و چنانچه آب با کیفیت باالتر مورد نیاز )یا ازن

 می توان، از ممبران اسمز معکوس یا نانوفیلتراسیون بهره برد.  MBRباشد، پس از

از جمله روش های نوین جهت گندزدایی آب و پساب اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون های پر  

آلودگی های انرژی )پرتودهی( می باشد. که شکل بسیار موثرتر استفاده از انرژی به منظور کاهش ترکیبات سمی و آلی و 

بیولوژیکی است. هدف اصلی پرتودهی اواَل حذف آلودگی های غیر قابل تجزیه بیولوژیکی از طریق تبدیل آن به ترکیبات 

 معدنی و ترکیبات آلی قابل تجزیه و ثانیاَ رفع آلودگی های میکربی ایجاد شده توسط ویروس ها، باکتری ها و غیره است

و پرتوهای گاما و باریکه های الکترونی از شکل های موثر انرژی هستند  UV ،Xتابش های یون ساز مانند پرتوهای 

که می توانند آلودگی های آلی بیولوژیکی را نابود کنند. روش پرتودهی یا باریکه الکترونی از فناوری های اکسیدکننده 

 تری برخوردار است.پیشرفته جهت تصفیه آب محسوب می شود که در مقایسه با روش های دیگر از کارایی بیش

در این بین، گندزدایی با اشعه گاما گزینه ای جالب برای تصفیه آب، فاضالب و لجن به صورت مستقیم و در ترکیب با 

سایر فرایندها به شمار می روند. اشعه گاما از امواج الکترومغناطیسی است که دارای طول موج کوتاه و قدرت نفوذ زیاد 

صورت تابش اشعه گاما منتشره از ایزوتوپ های ساطع کننده آن به آب و پساب است. قدرت  است. این روش گندزدایی به

 منبع گاما تعیین کننده زمان تماس با اشعه گاما است. 

اسیدهای نوکلئیک اهداف اصلی پرتوافکنی یونیزه است که باعث تخرب مواد ژنتیکی میکروب ها می شود. پرتوافکنی 

ا غیر مستقیم با تولید رادیکال های آزاد میکرو ارگانیزم ها را غر فعال می سازد. پرتو گاما قادر یونیزه به طور مستقیم و ی

 به تخریب میکرب ها و تغییر ساختار آلی است. 

 

 خنک کن: یبرج ها یاستفاده از پساب برا -4
 ست:ا یالزام ریخنک کننده توجه به موارد ز یها ستمیشده جهت س هیدر استفاده از پساب تصف

 نشود.  جادیسطح انتقال حرارت رسوب ا یرو بر-

 نشوند. یدچار خوردگ زاتیتجه یساختار مواد-

 ها نباشد. سمیکروارگانیرشد م یبرا یمواد مغذ چگونهیه یمورد استفاده حاو آب-

 نکند. دیتول ادیز کف-

دو عامل  یو خوردگ یگذاردهد رسوب  یآب خنک کننده نشان م یابیآب جهت باز تیفیمربوط به ک یاستانداردها-

مربوط به رسوب  طیافتد و برعکس. شرا یاتفاق نم یشود، خوردگ یم جادیکه رسوب ا یطیمخالف هم هستند. در شرا

 وجود دارد. تهیدیو اس یگذار

باشد.  یموجود در آب م یها سمیکروارگانیم عیکن رشد سرآب خنک یها ستمیمشکالت در س نیاز مهم تر یکی

رود.  یها به شمار م سمیکروارگانیرشد م یبرا یانتقال آب همواره محل مناسب یو نسبتا گرم مدارها فیثک ک،یتار یفضا
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 نیاز مهم تر یکی یکروبیم یرو کنترل سطح آلودگ نی. ازشدخواهد  یتبادل حرارت ندیاختالل در فرا جادیمهم باعث ا نیا

 .رودیآب خنک کن به شمار م ستمیس ینگهدار یدغدغه ها

 دهایوسی. اکثر بباشدی( مBiosid) دیوسیب قیها تزر سمیکروارگانیم شیاز افزا یریجلوگ یروش برا نیتر لمتداو

داشته و در  ییباال یراهبر نهیهز دهایوسیب یری. به کارگکنندیم یخطرناک و سم یپساب ها دیرو تول نیبوده از یسم

 خواهد داشت. یرا در پ ییمطلوب در گندزدا دمانبه ران یابیمواد و عدم دست نیتام رینظ یحال مشکالت نیع

 

 خنک کننده: یاستفاده از ازن در برج ها –1-4

مطبوع و  هیتهو یها ستمیس یقطعات فلز شیو فرسا یدر رابطه با رفع مشکل خوردگ یاریبس یتاکنون تالش ها

و  یخوردگ رایه است زدر بر نداشت یمطلوب جهیکدام نت چیانجام گرفته است اما ه  (HVAC) یشیو گرما یشیسرما

آن  یموجود در آب بر رو یها سمیکرواگانیم یکیولوژیتجمع ب لیکه با آب در تماس هستند به دل یقطعات فلز شیفرسا

به دست  جیباشد. با توجه به نتا یم (O3) ازن ییمعضل استفاده از گندزدا نیمقابله با ا نینو یباشد. از روش ها یها م

 .موثر عمل کرده اند اریمشکل بس نیازن در رفع ا ییگندزدا یها ستمیس ار،یبس شاتیآمده از آزما

 یها سمیکروارگانیاز تجمع م یبرج خنک کن قرار گرفته اند ناش زاتیتجه یکه بر رو یکیولوژیب یها هیو ال رسوبات

 :شوند یم یسه مشکل اساس جادیباشند و موجب ا یموجود در آب م

  زاتیهاز موقع تج شیپ شیو فرسا یخوردگ •

  سطح انتقال حرارت یبر رو قیپوشش  عا جادیا •

 داخل برج خنک کن )انسداد لوله ها( کیبار یکاهش قطر لوله ها و مجار •

سه فاکتور مهم  دیآب، با نیا هیتصف یدارد. در ط یعیو درمان وس هیبه تصف ازین لرهایخنک کننده و چ هایبرج آب

 کرویو رشد مواد م یتبادل حرارت بضری و هالوله یجدار داخل های¬رسوب ،ییتبادل گرما واحدهای و هالوله یخوردگ

 ادیرا ز یتبادل حرارت بیضر تواندیم نییپا PH .کنترل گردد نزما هم طور به(  هاجلبک و خزه ،ی) باکتر یکیولوژیب

مرسوم، استفاده  هیتصف های تکنیک. یابدمی شیمواد افزا یخوردگ زانیم نییپا یها pH که در نجاستیکند اما اشکال ا

و  یداریپا اشتن. اما به علت ددهدیرا کاهش م یکیولوژیب یکه خوردگ باشدیم تیبوکلریمثل کلر و ه ییایمیاز مواد ش

و رسوب  عتسری هانمک دنیحالت به اشباع رس نی. در اشوندمی  ییایمیش یدر آب باعث خوردگ ادیز یقدرت اکسندگ

 لیکه باعث تشک ،گرددیم جادی( المیف وبای) ها سمیکروارگانیر آب برج خنک کننده، تجمع م. دیابدمی شیافزا یگذار

 جهی. درنتکندیم یریشدن جلوگ نیو سنگ وستنیبه هم پ برای ها¬رسوب ییانااز تو نیو همچن هاونی هیاول ستالیکر

 .کندیم عیرا تسر یو خوردگ شودیم ادیدر آب ز یو معدن یغلظت مواد آل

 یو حت دهدمی  شیرا افزا یکار رسوب گذار نیشده و ا لمیف ویکننده باعث گسستن با یضدعفون کیبه عنوان  ازن

خنک کننده  هایآب برج هیتخل زانیم جهیشود که در نت رکولهیبارها و بارها س تواندمی مواد جامد محلول  یآب حاو

در آب برج خنک کننده وجود  یازن با غلظت کمکه  کندیکار م یاتیخصوص نیبا چن ستمیس ی. زمانیابدمیکاهش 

 کند. یریجلوگ هاسمیکروارگانیمجدد م لیداشته باشد و از تشک

 

 

 

 

 

 



 للی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزاتششمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین الم

 مرکز همایشهای بین المللی رازی –تهران 

 1398مهرماه  

 6 

  هیتهو هایستمیو س یخنک کن مراکز صنعت هایازن در برج ییاستفاده از گندزدا یایمزا -2-4 

 کاهش مقدار رسوب بیولوژیکی بر روی تجهیزات در زیر سطح cfu/ml 1000 فزایش انتقال حرارت در این و ا

 تجهیزات

 هارفع انسداد لوله 

 کاهش استفاده از مواد شیمیایی در فرایند تصفیه آب 

 کاهش هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات 

 ازن pH (دهد ) برعکس مواد شیمیاییآب را تغییر نمی 

 تاثیر گندزدایی ازن برعکس دیگر گندزداها پایدار است. 

 شود و نیازی به جابجایی و حمل و نقل نداردازن در محل تولید می 

 حذف کامل باکتریها در هوای مجاور برجهای خنک کننده هوای ناشی از Drift Air )) 

 حذف کامل باکتری رسوبهای مربوط به ذرات معلق در لوله چگالنده 

 افزایش تعداد سیرکوالسیون 

 حذف کامل مصرف مواد شیمیایی 

 های کاندنسر در نتیجه کاهش تشکیل رسوبولهافزایش ضریب انتقال حرارت در ل 

  درصد 1۸تا  5کاهش مصرف انرژی توسط کمپرسورها بین 

 کاهش فوق العاده میزان زیر آب ( Blow Down ) 

حال در اینجا به بررسی فنی و ریالی دو پروژه نمونه با کاربری های متفاوت که بر روی استفاده از پساب در برج خنک 

 .استمی باشد، پرداخته 

پروژه نمونه :1جدول شماره   

 اداری کاربری

 m2 10,000 مساحت پروژه

 m3/day 100 میزان تولید فاضالب بهداشتی

 m3/day 95 میزان پساب تولیدی

تن تبرید 300 تناژ سرمایی مورد نیاز  

 m3/day 90 میزان آب مورد نیاز جهت برج خنک کن
000،000،000،1 مابه التفاوت میزان حق اشتراک آب  

000،000،500،2 مازاد هزینه اولیه بر اساس ارتقا تصفیه خانه  

000،000،150 هزینه های جاری تصفیه خانه)ماهیانه(  

000،765 هزینه مصرف آب )تابستان( در روز  

ساله 4 بازگشت سرمایه  
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 2پروژه نمونه شماره :2جدول شماره

 بیمارستانی کاربری

 m2 54,000 مساحت پروژه

ان تولید فاضالب بهداشتیمیز  600 m3/day 

 m3/day 570 میزان پساب تولیدی
 تن تبرید 1700 تناژ سرمایی مورد نیاز

 m3/day 516 میزان آب مورد نیاز جهت برج خنک کن
 2,500,000,000 مابه التفاوت میزان حق اشتراک آب

 6,000,000,000 مازاد هزینه اولیه بر اساس ارتقا تصفیه خانه
ینه های جاری تصفیه خانه)ماهیانه(هز  300,000,000 

 4,386,000 هزینه مصرف آب )تابستان( در روز
ساله 4 بازگشت سرمایه  

 

ریال می باشد که با  ۸،500بر طبق این آمارگیری مشخص میشود که هزینه مصرف آب به ازای هر متر مکعب 

ایه خواهیم داشت. که این مسئله  عالوه بر اهداف مهم سال بازگشت سرم 4احتساب هزینه های جاری و اولیه پس از 

 مدیریت منابع آب، از نظر مالی نیز می تواند توجیه اقتصادی مناسبی به همراه داشته باشد. 
 

 

 گیرینتیجه -7

رساله پیش رو، به بررسی مدیریت مصرف انرژی که از مهم ترین مسائل در دستورکار تمامی کشورهای جهان می 

 اخته است.باشد، پرد

یکی از مهمترین مسائلی که در بحث بهینه سازی مصرف انرژی مورد بررسی قرارگرفته، استفاده از پساب برای صرفه 

 جویی در مصرف آب و بهینه سازی آن می باشد.

از روش تصفیه فاضالب به منظور استفاده در آبیاری کشاورزی، آبیاری مناظر طبیعی، فعالیت های صنعتی و ... می 

 وان بهره جست.ت

(، ممبران اسمز معکوس، استفاده از تابش MBRاز روش های تولید پساب می توان به ممبران، ممبران بیوراکتور)

 ،  پرتوهای گاما، باریکه های الکترونی و ... نام برد.UV ،Xهای یون ساز مانند پرتوهای 

شد. که برای این کار از طریق تزریق بیوسید  یکی از کاربردهای اساسی پساب، استفاده در برج های خنک کن می با

 و ازن، فاضالب را تصفیه نموده و سپس جهت برج های خنک کن استفاده می کنند.
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 :مراجع
 

Palo, V .تصفیه پساب و استفاده مجدد از آن در برج های خنک کن در تاسیسات تولید برق به روش هسته ای . 

 ع. صالحی.-ر.

  گندزدایی آب و پساب تصفیه خانه فاضالب اصفهان با اشعه گاما.  حسن()هاشمی، همکاران, 

روش نوین اکسیداسیون پیشرفته با استفاده از باریکه الکترون های پرانرژی برای ( بهجت، عباس. )همکاران, 

 گندزدایی آب و پساب .
 

 
 


