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چکیده:
آلودگــی آب یــک مشــکل بــزرگ جهانــی اســت کــه بــه ارزیابــی مــداوم و تجدیدنظــر در سیاســت منابــع آبــی در همــه ســطوح احتیــاج دارد )از آب هــای بین المللــی تــا آب هــای 
درون مــرزی و چاه هــا(. همــواره اشــاره شده اســت کــه آلودگــی آب علــت مــرگ و میــر در سراســر جهــان اســت. 99.9 % درصــد آب خالــص پــس از اســتفاده بــه فاضــالب خانگــی 
تیدیــل می شــود، و فقــط 0.1 درصــد از ســهم ایــن آب را دیگــر آالیندهــا تشــکیل می شــوند. اگرچــه ایــن مقــدار آالینــده در غلظت هــای پاییــن یافــت می شــود بــا ایــن وجــود در 

مقیــاس بــزرگ )منطقــه، شــهر( می توانــد خطرســاز باشــد .
 انســان بــرای زندگــی از منابــع مختلــف، کــه از طریــق ضایعــات کارش بدســت مــی آیــد ، اســتفاده مــی کنــد. اســتفاده از منابــع آبــی بســته بــه نــوع مصــرف خانگــی، صنعتــی و 
شــهری ســبب تولیــد فاضــالب مــی شــود. مدیریــت یکپارچــه منابــع آبــی راه هــای ســودمندی را کــه در ایــن بخــش مســکوت مانــده اســت را نشــان مــی دهــد شــامل مدیریــت 

فاضــالب ومســئولیت قســمتهای مختلــف آن شــامل : کشــور، جوامــع محلــی، کاربــران، اپراتورهــا و ســازمانهای غیــر دولتــی مرتبــط بــا منابــع آبــی.
این مقاله قوانین و اهمیت مدیریت یکپارچه آب شهری را ارائه میدهد. روند دنبال شده در مدیریت فاضالب تالش میکند روش جدیدی را در این زمینه نشان دهد.

کلمات کلیدی: مدیریت یکپارچه، فاضالب، توسعه مداوم، مدیریت ضایعات، منابع آبی
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1- مقدمه:

ــف  ــای مختل ــخصی و فعالیته ــرف ش ــی در مص ــی و مهم ــش اساس       آب نق
اقتصــادی بــه صــورت روزانــه دارد. اگرچــه آب دو ســوم کــره زمیــن را پوشــش 
ــت و  ــد جمعی ــی از رش ــه ناش ــیرین ک ــود آب ش ــران کمب ــا بح ــر ب ــد، بش میده
تغییــرات آب و هوایــی اســت مواجــه شــده اســت. اســتفاده بیشــمار بشــر از آب ، 
فشــار بســیار زیــاد روی محیــط بــه منظــور دســتیابی بــه آب شــیرین و اســتفاده 

ــرای اهــداف مختلــف ، اعمــال کــرده اســت. از آن ب

کاتالیــزور اســتخراج ســطح آب و عمــق آن بــا افزایــش مقــدار فاضــالب 
ــده  ،  ــث ش ــته باع ــی داش ــط در پ ــب محی ــه تخری ــی ک ــت. کارهای ــته اس وابس
افــراد ، ســازمانهای بیــن المللــی و مقامــات منطقــه ای راجــع بــه عــدم قطعیــت 
تامیــن منابــع آب تمرکــز کردنــد. همچنیــن تمرکزشــان را بــرای یافتــن راه حــل 

ــد. ــر کردن ــتفاده از آن منتش ــری و اس ــه آب و بکارگی ــوط ب ــکالت مرب مش
براســاس شــرایط و پیــش بینــی انجمــن ملــی آب )2010( ، بــرای آب و سیســتم 
تخلیــه آب و فاضــالب بــه مقامــات کشــورها تکلیــف کردنــد کــه توجــه زیــادی 
بــه اســتفاده بشــر در مصــارف خانگــی و اقتصــادی از آب و همچنیــن روی 
محیــط داشــته باشــند. در ســطح اروپایــی، ایــن هشــدار تهیــه بخشــنامه آب را 
در پــی داشــت کــه اعضــا جهــت دســت یابــی بــه مدیریــت یکپارچــه منابــع آبــی 
در ســال 2015 متعهــد شــدند. در رومانــی، براســاس وزارت محیــط و جنگلهــا 
،«بخشــنامه اســتفاده آب بــه قوانیــن ملــی بــه شــماره 2014/310 تبدیــل شــد و 
ایــن قانــون مکمــل قانــون شــماره 1996/107 شــد و آنــرا بهبــود داد. تمــام ایــن 
قوانیــن ، بــه مدیریــت ســنتی منابــع آبــی نــگاه جدیــد و یکپارچــه ای داده بــود از 
حــوزه رود تــا دســت یابــی بــه تعــادل بیــن مدیریــت بخــش زیربنایــی و مصــرف 
کننــده در فــراز و نشــیب هــای آبــی ، رســیدن بــه چرخــه آب و اجــزای آن. یــک 
ــارکت  ــیم آب مش ــت تقس ــه مدیری ــه یکپارچ ــه برنام ــتبابی ب ــم در دس ــه مه جنب

همــه افــراد از جملــه کشــاورزها و افــراد و ســازمانهای غیــر دولتــی بــود.
در ایــن مقالــه مــروری خالصــه بــه منابــع آبــی ، سیســتم تخلیــه آب و فاضــالب 
ــی و  ــت طراح ــش در جه ــالش و کوش ــا ت ــی ب ــرد مدیریت ــه رویک ــتبابی ب و دس

ــت یکپارچــه آب شــهری انجــام شــده اســت. اســتقرار مدیری

2-آب –یک منبع محدود و آسیب پذیر:

       نظــر بــه اهمیــت آب بــرای بشــر، دوکا )2009( مطــرح مــی کنــد کــه بــرای 

ــه  ــن مــوارد » مداخل ــی نشــان میدهــد یکــی از مهــم تری ــه مل شــماره 15 کمیت
ضــروری و الزم االجــرا انســان مــی باشــد.«  برطبــق معیارهــای قابلیــت ، امنیت 
، مقبولیــت ، دســتبابی فیزیکــی و مالــی )انجمــن ملــی آب-2002(. تعهــد نامــه 
ــالب  ــتم آب و فاض ــه آب و سیس ــه ب ــه روی مداخل ــور مالحظ ــه منظ ــا ب ایالته
بــه عنــوان بخشــی از قوانیــن بیــن المللــی میباشــد )انجمــن ملــی آب-2010( 
کــه پشــتیبانی شــده توســط متخصصــان )گیوســیک 2010 ، اســتاک 2011(. 
تعهــدات ملــل بیــان میکنــد چارچــوب مداخلــه انســان بــه آب ارزش گــذاری و 
ــن مواجــه شــدن از یــک طــرف ، عــدم دخالــت ایالتهــا در  حفاظــت از آن را. ای
حقــوق اشــخاص بــه آب و حفاظــت مقابــل دخالــت دیگــر کاربریهــا و از طــرف 
دیگــر ، ایجــاد مناســب یــک چارچــوب را پیــش رو دارد. بــرای ایــن اهــداف مهــم  
ــورت  ــالب ص ــتم فاض ــه آب و سیس ــی ب ــور دسترس ــه منظ ــدی ب ــهای ج تالش
ــیرین  ــر آب ش ــع نابراب ــبب توزی ــه س ــان ب ــر جه ــالف در سراس ــا اخت ــه ام گرفت
نمایــان شــده اســت. براســاس GLAAS )2012( دسترســی بــه آب آشــامیدنی 

ــا تنهــا پوشــش 68% فاضــالب. 98% پوشــش داده شــده اســت ب
ــه آب و سیســتم  ــع دســتیابی ب ــوازن در توزی ــن عــدم ت ــر اینصــورت ای      در غی
ــه آب شــیرین  فاضــالب را غیــر ممکــن مــی ســازد: نســبت دسترســی افــراد ب
ــه ملــل در ســال 2015 ،  )انجمــن ملــی آب 2000(. براســاس گــزارش اتحادی
ــدون تجهیــزات  ــدون آب آشــامیدنی و 2.4 بیلیــون نفــر ب 605 میلیــون نفــر ب

فاضالب)یونیســف -2000(
     براســاس نظریــه برخــی از افــراد ماننــد آروجــو )2005(، دوبرییــل )2005(، 
بــاوو )2008( بایــد بیــن مداخلــه بــه آب و اســتفاده صحیــح از آن تمایــز 
ــاری و  ــی ، آبی ــری صنعت ــه هــدف: مصــرف شــخصی، کارب ــل شــد بســته ب قای
ــی  ــامیدنی ارزش باالی ــه آب آش ــتیابی ب ــد دس ــی گوی ــو.پاین )2005( م شستش
ندارد.چــه هزینــه هایــی کــه  بــی شــک بایــد توســط جامعــه جبــران شــود. ایــن 
ــن  ــزم بی ــده مکانی ــک ســاختار مســئول و هماهنــگ کنن نیازهــای سیاســی . ی
عوامــل رســمی سیاســی و غیــر رســمی سیاســی را نیــاز دارد )اســتاک 2011(. 
ــت.  ــان اس ــوب زم ــد چارچ ــن نیازمن ــد ای ــرح میکن ــار )2007( مط ــن ب همچنی
دولــت نمــی توانــد کار خــارق العــاده و ســحر آمیــزی انجــام دهــد و دســتیابی بــه 

ــور نیســت. ــک اپرات ــه موضــوع فقــط تکنیکــی رای ی آب و فاضــالب ی
      رومانــی بــه هــدف عمومــی کــه توســط ســازمانهای بیــن المللــی اظهــار شــده 
، چیــره شــده اســت. بــه منظــور افزایــش ســطح رفــاه اجتماعــی، ســهم حقــوق 
ــعه  ــداری توس ــرای پای ــی ب ــتراتژی مل ــتم فاضــالب در اس انســان از آب و سیس
ــروز رســانی  ــود و ب ــا آب بهب ــط ب ــن مرتب ــن، قوانی منعکــس شــده اســت. بنابرای
ــماره 1996/107  ــون آب ش ــا: قان ــه ه ــن نام ــی آیی ــط برخ ــت توس ــده اس ش
بــه قانــون شــماره 2004/310 بهبــود یافــت، قانــون شــماره 2002/458  
درخصــوص کیفیــت آب ، قانــون 2004/241  در خصــوص نظــارت ، بازرســی 
و نمایــش کیفیــت آب آشــامیدنی. از طریــق ایــن قوانیــن انــدازه گیــری ، رومانــی 

ــرا فراهــم کــرده اســت. آب و مصــرف احتیــاط شــده آن

4-شهر و فاضالب شهری:

       شــهرها، ســاخته تماشــایی انســان در توســعه مــداوم هســتند. بــر طبــق نظــر 
پتریســور )1997(، آنهــا مــی تواننــد بــه عنــوان اکوسیســتم بــاز و پویــای شــهری 
ــوند.  ــگاه ش ــد ن ــود دارن ــرژی را در خ ــواد و ان ــد م ــال و تولی ــرف ، انتق ــه مص ک
ــوم شناســی،  ــر عمــده روی ب ــد کــه شــهرها تاثی ــی )2005( مطــرح میکن آلبرت
ــه  ــت ، ب ــب طبیع ــینی تخری ــه شهرنش ــد ک ــی کن ــات م ــل اثب ــا دلی ــد و ب دارن
ســادگی و شــبیه ترکیــب اجــزای سیســتمهای آبــی را از بیــن مــی بــرد. میرونــگ 
)2013( از ســرعت شهرنشــینی و تغییــرات محیطــی و پایــداری آن انتقــاد 
ــت  ــامیدنی و کیفی ــه آب آش ــتیابی ب ــدون دس ــد ب ــی توانن ــهرها نم ــد. ش میکن

بســیاری از کشــورها یــک منبــع بــاارزش اســتراتژیک اســت کــه بــه ایــن منظــور 
ــد. در  ــتفاده کننن ــیدن اس ــت نوش ــری جه ــت از آب کمت ــد جمعی ــب رش ــه س ب
همیــن زمینــه ، ســافریل )2011(  اظهــار میکنــد کــه 40% انســانها بــا طبیعــت 
بــر ســر آب رقابــت میکننــد. بــا تاکیــد بــر اینکــه توســعه اقتصــاد ســبب افزایــش 
تقاضــای آب مســتقیما در صنعــت و کشــاورزی میشــود یــا غیــر مســتقیم 
تغییــرات رفتــار مصــرف کننــدگان و ســبک زندگــی را باعــث میشــود. ســندفورد 
ــر آب شناســی  ــرات آن ب ــح کــرد کــه فعالیــت هــای انســان و اث )2012( تصری
زمیــن تاثیــر دارد. بنابرایــن، بــه روشــنی در بخشــنامه آب مطــرح شــده کــه »آب 

بایــد تــا جــای ممکــن نگهــداری و حفاظــت شــود.«
       قــدر آب شــیرین در کل زمیــن را بایــد بدانیــم –مطــرح شــده توســط واســیلیو 
و جلــو )2008(. و کوســبوک)2010( نســبت 2.7% و الباقــی 97.3% آب دریــا 
ــت و  ــو ، مکال ــط جل ــتفاده توس ــل اس ــیرین قاب ــد آب ش ــد. درص ــالم میکن را اع
ندلــکا )2011( تنهــا 0.46%/ اعــالم شــده در حالیکــه بقیــه 99.54% در 
طبیعــت بــه شــکلهای مختلــف دیگــری هســتند: یــخ )77.2%(، آبهــای زیــر 
ــی  ــه م ــا نتیج ــا )0.35%( . نهایت ــه ه ــار آب و دریاچ ــی )22.41%( ، بخ زمین
گیریــم در مجمــوع ، آب شــیرین در دســترس فقــط 0.009% از آب کل زمیــن 

را تشــکیل میدهــد.

3-آب و سیستم آب و فاضالب:

ــرای انســان  ــه اهمیــت آب و سیســتم تخلیــه آب و فاضــالب ب ــا اشــاره ب        ب
ــن  ــات ای ــی روی جزئی ــن الملل ــه بی ــط جامع ــادی توس ــت زی ــه او، وق و مداخل
ــه  ــل نظری ــور کام ــی آب-2012(. بط ــت.)انجمن مل ــده اس ــرف ش ــوع ص موض

ــهری( و  ــوص ش ــه )بخص ــادی جامع ــعه اقتص ــد . توس ــوب آن دوام بیاورن مطل
عالقــه بــه زندگــی در ســطح اســتانداردها، فشــار زیــادی را بــه منابــع آبــی وارد 
کــرده اســت کــه ممکــن اســت بــه کیفیــت و کمیــت آن صدمــه بزنــد )زمانیکــه 
آب وجــود دارد امــا آلــوده شــده(. بــا توجــه بــه نظــر انجمــن ملــی اب )2010( 
ــا  ــرود ت ــار می ــه انتظ ــد ک ــی میکنن ــهرها زندگ ــان در ش ــت جه ــی از جمعی ،نیم
ســال 2030 ده درصــد افزایــش داشــته باشــد. پنــج بیلیــون فــرد شــهر نشــین 
خواهنــد شــد. فشــار ایــن افزایــش چالــش بــی ســابقه ای را در دسترســی بــه آب 
و فاضــالب ایجــاد مــی کنــد همچنیــن آلودگــی آب ســالمتی را تهدیــد میکنــد . 
در سراســر جامعــه اروپــا » دسترســی بــه کمیــت و کیفیــت مناســب آب، اولویــت 
اســت. اروپــا 2020 میگویــد » رشــد شــهری بایــد بــا رشــد هوشــمند فاضــالب 
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همــراه باشــد.«
مصــرف آب هــم در آبرســانی و هــم در مصــرف شــخصی و بهداشــت اســت کــه 
ایــن فاضــالب ایجــاد میکنــد. در امتــداد بــا ایــن اتفــاق،  نیازهــا گســترش مــی 
ــا  ــق برنامــه هــای شهرنشــینی ب ــد. بطــور معمــول توســعه شــهری ، از طری یاب
ایجــاد سیســتمهای مناســب فاضــالب بایــد باشــد.      در جاییکــه عملیــات بــه 
ســطح قابــل قبولــی از نظــر کیفیــت ، تصفیــه و بازگردانــدن بــه طبیعــت برســد. 
        بخشــنامه )EEC/271/91( روی رفتــار ضایعــات آب شــهری تمرکــز دارد 
و تعهــد نامــه ای را مبنــی بــر عملیاتــی ثابــت و راســخ بــه منظــور جلوگیــری از 
ــوص  ــی )بخص ــش صنعت ــات بخ ــهری و ضایع ــات آب ش ــر ضایع ــرات مض تاثی
ــه  ــب کــرده اســت. در آییــن نامــه ای مشــابه، آبهــای شــهری ب ــی( تصوی غذای

ــت شــده بســتگی  ــه روی فاضــالب شــهری ، آلودگــی آبهــای دریاف ــن زمین ای
بــه مقــدار آلودگــی ذرات و گــردش آب دارد. از ایــن طریــق آلودگــی ایــن 
ــه  ــده، ب ــتاندارد گیرن ــت اس ــراف از کیفی ــه انح ــود  ک ــی ش ــب م ــوال را موج س
ترتیــب از تراکــم ذرات مضــر یــا شــیمیایی کــه مــی تواننــد اتفاقــی یــا عمــدا بــه 
ــوب  ــی و رس ــد از : چرب ــی آب عبارتن ــا آلودگ ــد. منش ــاوز کن ــد، تج ــده برس گیرن

براســاس بررســی و تحلیــل صــورت گرفتــه توســط انجمــن ملــی »آبهــای 
ــه  ــده ب ــری ش ــدازه گی ــی ان ــدار آلودگ ــالهای 2007-2011 مق ــی« در س رومان

The quantity of pollutants (tons / year)

2007 2008 2009 2010 2011

CBO5 128067,22 116776,59 118991,57 105535,69 100463,75

CCO Cr 390282,24 356216,551 349636,03 308232,09 264896,67

Detergents 8126,14 1839,98 4639,24 2290,03 1946,26

Substances exract 28478,83 24090,57 30362,57 28819,89 27283,00

Materials in suspension 336936,66 283430,35 266.218,51 326020,49 232891,39

Total nitrogen 28991,17 27195,58 28520,30 28712,32 21787,77

Total phosphorus 5691,97 4449,46 3729,61 3634,97 3820,4

                                جدول 2.تجزیه آلودگی منتشر شده از تراکم شهری به گیرنده های طبیعی

Year Total Not require treatment Adequately treated Insufficiently treated Untreated

2007 1361,351 7,348 257,066 564,25 532,687

2008 1319,29 12,698 293,78 487,756 525,054

2009 1296,89 8,609 300,991 458,34 528,95

2010 1651,126 352,074 457,332 304,88 536,84

2011 1325,57 0,65 342,93 445,83 536,18

جدول 1. مقدار کل فاضالب تصویه شده و بازگردان شده به طبیعت در سالهای 2011-2007

                                                           شکل 1.تقسیم ذرات آلوده

عنــوان آبهــای »ضایعــات مخلــوط مربــوط بــه شــهرداری یــا ضایعــات داخلــی 
آب صنعتــی و یــا آب بــاران و فاضــالب داخلــی« تعریــف شــده اســت. بــه معنــی 
ــه صــورت خــاص از فعالیتهــای خانگــی. در  فاضــالب از بخــش مســکونی و ب
رومانــی قوانیــن بخشــنامه توســط GD 2002/188 بــرای رســیدن بــه رویکــرد 
 GD قوانیــن تحــت شــرایط بــرای تصفیــه فاضــالب بــه محیــط آبــی بــه
2005/352 اصــالح و انتقــال داده شــد. کیفیــت ســنتز آب نشــان میدهــد کــه 
تراکــم تخلیــه رومانــی در طبیعــت حجــم عظیمــی از فاضــالب را پــاک ســازی 
ــر مکعــب در ســال  ــون مت کــرده اســت )جــدول شــماره 1( کــه 43.925 میلی

افزایــش افزایــش یافتــه اســت.
ــته در  ــه ای شایس ــوان مولف ــه عن ــی« ب ــای رومان ــی »آبه ــزارش مل ــاس گ براس

چربــی، مــواد شــیمیایی طبیعــی، میکروبهــا ، ذرات فلــزی ســنگین، گرمــا 
ــود.  ــی ش ــت آن م ــزل کیفی ــبب تن ــاختار آب س ــاوت در س ــان تف و ....وجودش
ــر روی  ــتترین تاثی ــد و بیش ــی آین ــهری م ــق ش ــه از مناط ــی ک ــی، ذرات در رومان
ــتند  ــک هس ــود ذرات ارگانی ــق، وج ــواد معل ــوینده ، م ــواد ش ــد ، م ــی دارن آلودگ

ــدول 2( )ج

ــتند:  ــر هس ــب زی ترتی
Ptot %32.88-Ntot %24.85 -BOD5 %21.5-30.87% ذرات معلــق 
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جامــد، 76% مــواد شــوینده و 4.2% مــواد قابــل اســتخراج.
ــکیل  ــیمیایی تش ــک و ش ــک، فیزی ــو لوژی ــای بی ــده ه ــوده کنن ــالب از آل فاض
ــوص در  ــد بخص ــترس باش ــی در دس ــع آب ــانی منب ــد ه آس ــی توان ــه م ــده ک ش
نواحــی خشــک و نیمــه خشــک. بحــری )2012( مــی گویــد: » لجــن و رســوب 
ناشــی از فاضــالب مــی توانــد طــی برنامــه ریــزی تجزیــه شــود- بــرای برنامــه 

ــرمازایی« ــی و س ــای صنعت ــت، فراینده ــهری، بازیاف ــزی ش ری

در اصطالحــات جامعــه شناســی کیفیــت زندگــی آبــی مــی توانــد توســط چندیــن 
شــاخص انــدازه گیــری شــود: جامعــه ای کــه بــه منابــع آب دسترســی دارنــد، 
تاثیــر آب آلــوده روی ســالمتی، اســتفاده از آب، کیفیــت آب، درک عمومــی 
روی تامیــن آب. بــه منظــور رســیدن بــه مقــدار کمــی ایــن شــاخص هــا بــرای 
مدیریــت عادالنــه و پایــدار منابــع محــدود آبــی جهــان بــرای هــر منطقــه 
اســتقرار مدیریــت یکپارچــه آب شــهری بــا اســتفاده از ابــزار بیــن المللــی ،نیــاز 

اســت.

ــت. ــاورزها و ... اس ــی و کش ــر دولت ــی ، غی ــای دولت ــتگاه ه ــها و دس بخش
همچنیــن بــا ایــن تمریــن، اســتقرار مدیریــت یکپارچــه آب شــهری وظیفــه پیــدا 
ــت ســیالبها ،  ــی، مدیری ــع آب ــب مناب ــری  از تخری ــرای جلوگی کــردن راه حــل ب
فاضــالب داخلــی و صنعتــی، کاهــش ریســک و خطــرات مرتبــط بــا آب و البتــه 

کنتــرل بیماریهــا و مشــکالت همگیــر مرتبــط بــا آب، را بــر عهــده دارد.

5-مدیریت یکپارچه آب شهری:

       راهــکار تجربــی بــا عملــی کــردن از خطاهــا مدیریــت منابــع ابــی یکپارچــه 
ایجــاد شــده کــه قبــال در اولیــن کنفرانــس جهانــی آب در مــاردل در ســال 1977 
ــوان توســعه  ــی و بعن ــه جهان ــود. راهــکاری توســط جامع ــان گــذاری شــده ب بنی
ــه  ــی ک ــف جامع ــد. تعری ــوان ش ــال 1992 عن ــو در س ــد از در ری ــتراتژیک بع اس
ــر  ــد. ب ــی ش ــد طراح ــی ش ــتیبانی م ــی پش ــدگان آب جهان ــارکت کنن ــط مش توس
ــی  ــه هماهنگ ــت ک ــدی اس ــی » فراین ــع آب ــه مناب ــت یکپارچ ــاس مدیری ــن اس ای
جهــت توســعه و مدیریــت منابــع آب و زمینــه هــای مرتبــط را، بــه منظــور بیشــینه 
ــه  ــدون ب ــه ب ــار منصفان ــک رفت ــی در ی ــد اجتماع ــه مفی ــاد و نتیج ــردن اقتص ک

ــال دارد. » ــه دنب ــداری کل اکوسیســتم ب ــادن پای خطــر افت
ــع آبــی، مدیریــت آبهــای شــهری  ــه عنــوان بخشــی از مدیریــت یکپارچــه مناب ب
ــدف  ــه ه ــد ک ــه دارن ــت یکپارچ ــه ای از مدیری ــای منطق ــن ه ــه اپلیکیش ــاز ب نی
مــردم از دسترســی بــه آب را زیــر بنایــی مشــخص مــی کنــد. بنابرایــن مدیریــت 
یکپارچــه آب شــهری طراحــی پایــدار و مجــدد سرویســها را نیازمنــد اســت 
)شــکل 2(. ایــن طراحــی پایــدار نیازمنــد ارتبــاط و هماهنگــی زیــر بنایــی تمــام 

بــرای نیازمنــدی آب شــیرین، فاضــالب و سیســتم تخلیــه آن و تمام سرویســهای 
مرتبــط بــا آب بایــد بــا توجــه بــه دانــش و تکنولــوژی روز ، بــا بکارگیری اســتراتژی 

مناســب جهــت مواجــه بــا کمبــود آب برنامــه ریزی شــود.

                                                           شکل 2.مدیریت یکپارچه آب شهری

                                                           شکل 3.مراحل بررنامه ریزی و استقرار مدیریت یکپارچه منابع آبی
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ــاق بخــش هــای  ــه بهــری )2012(، هــم محــور کــردن و انطب براســاس نظری
آب شــهری بــا تامیــن آب روســتایی، کشــاورزی ، صنعتــی، انــرژی و محیــط مــی 

توانــد بــه عنــوان تمرینــی بــر مدیریــت یکپارچــه آب شــهری باشــد.
مدیریــت یکپارچــه آب شــهری بــه خــودی خــود تمــام نشــد امــا مــی توانســت بــه 
عنــوان ابــزاری بــه منظــور یکپارچگــی منابــع آبــی در نظــر گرفتــه شــود. بخــش 
هــای اســتفاده کننــده از آب،  خدمــات آبــی و مدیریــت قوانیــن آبــی مــوارد زیــر 

را ســبب میشــود.

•      پیشنهاد منبع آب
•      کیفیت متفاوت و پتانسیل استفاده از منابع آبی

•      ذخیره، توزیع، چرخه مصرف آب به عنوان بخشی از مدیریت منابع
•      استخراج، حفاظت منبع آب 

•      استفاده کنندگان در دیگر مناطق که وابسته به همان منبع هستند
•      تجربه های رسمی و غیر رسمی و وادار کردن تمام گرو گذارها

         )کشاورزها و ...(
•      پایداری محیط، اقتصاد بازده و جامعه عادالنه

6- نتیجه گیری:

ــی  ــق و تکــرار کردن ــل تطبی ــت یکپارچــه آب شــهری فراینــدی اســت قاب مدیری
ــد. آب شــهری، چــه  ــرات پاســخ دهن ــه تغیی ــه شــهر هــا اجــازه میدهــد ب کــه ب
ــعه  ــت توس ــد جه ــاران، بای ــا  ب ــس آب ی ــه پ ــد چ ــیرین باش ــت از آب ش صحب
ــداری روابــط اقتصــادی، اجتماعــی و محیطــی  ــه منظــور حفــظ پای شــهری و ب

ــراز باشــند. سراســر مناطــق شــهری، هــم ت
ــت یکپارچــه  ــب رویکردهــای فرهنــگ، اقتصــاد، اجتمــاع و مدیری شــامل ترکی
ــد  ــوب جدی ــک چارچ ــادی ی ــدی بنی ــوان فرآین ــه عن ــهری، ب ــادی آب ش اقتص
بــرای برنامــه ریــزی شــهری، طراحــی و مدیریــت سیســتمهای آبــی مــی باشــد. 
موفقیــت ایــن نــوع جدیــد مدیریــت، مدیریــت فرصتهــا و تهدیــدات رایــج مرتبــط 
ــت  ــا مدیری ــاورزی و ی ــرژی ، کش ــات، ان ــت ضایع ــی، مدیری ــت خانگ ــا مدیری ب

ــت  ــن مدیری گروهــی از اینهاســت. همچنی
یکپارچــه آب شــهری تغییــرات در ویژگــی هــا و رفتــار براســاس تکتولــوژی 
ــن آب  ــت و تامی ــد. کیفی ــی ده ــعه م ــی و ... را توس ــتگاههای مال ــد و دس جدی
نیازمنــد دانــش و همــکاری جمعــی بــه منظــور رســیدن بــه تغییــرات فرهنگــی 
ــالمتی و  ــهری س ــق ش ــر آب در مناط ــت موث ــن مدیری ــالوه برای ــد. ع ــی باش م
ــن  ــن ای ــیدن ای ــور رس ــه منظ ــا ب ــی دارد. ام ــط را در پ ــان و محی ــت انس بهداش
اهــداف، وجــود برنامــه ریــزی، طــرح، سیساســتهای کالن ، ارزیابــی عملکــرد و 

ــاز اســت. ــن فراینــد نی ــزار هــای کمکــی ای اب

7- منابع :

1- مصارف مجدد فاضالبهاي تصفیه شده در کشاورزي - پرورش ماهي - 
صنایع و تغذیه مصنوعي آبهاي زیرزمیني ،سیدمرتضي حسینیان

2- مدیریت کیفیت آب در دریاچه ها و رودخانه ها ،: مکنزي لیو دیویس؛ 
سیمین ناصري؛ محمدتقي قانعیان

3- تصفیه آب: با بیاني ساده براي راهبران تصفیه خانه ها: دارشان سینگ 
ساراي؛ امیرحسین محوي؛ مصطفي لیلي

4- کتاب درسي اصول تصفیه و بهداشت آب،حسن امیربیگي
5-  مدیریت لجن در تصفیه متعارف آب، زهره اختیار زاده

6-  آب وفاضالب ، سوسن اصغری 
7- آب و فاضالب ، رامین تابان 
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