نهمین کنگره ملّي مهندسي عمران 12 ،و  11اردیبهشت ماه 2931
دانشگاه فردوسي مشهد ،مشهد ،ایران

مزایای زیستمحیطی کاربرد پساب خروجی تصفیهخانههای فاضالب شهری در تولید بتن
غیرمسلح (مطالعه موردی؛ کاربرد پساب تصفیهخانه فاضالب شهری اولنگ مشهد)

حسین حسیندخت ،1شهناز دانش ،2محمدرضا توکلیزاده ،3مصطفی قلیزاده

4

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ،پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
 -2دانشیارگروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -3استادیار گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -4استاد گروه شیمی ،دانشکده علوم  ،دانشگاه فردوسی مشهد
Sdanesh@um.ac.ir
خالصه
توسعه صنعت ساخت و ساز و گسترش استفاده از بتن به عنوان یکی از مصالح پرکاربرد در این صنعت ،مطالعه و بررسی اثرات و مخاطرات زیست
محیطی را در این حوزه و در بخش های مختلف این فرآیند ضروری می سازد .ارزیابی چرخه عمر به عنوان یکی از مالک های مهم و کارا در
بررسی مخاطرات زیست محیطی پدیده ها و فرآیندهای حاصل از فعالیتهای انسانی مطرح است .در پژوهش حاضر به بررسی مزایای
زیستمحیطی کاربرد پساب خروجی از تصفیهخانههای فاضالب شهری به عنوان جایگزین آب اختالط در تولید بتن غیرمسلح براساس ارزیابی
چرخه عمر پرداختهشده است .نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد پساب در تولید بتن غیرمسلح ،ضمن بهبود بعضی از شاخصهای عملکردی بتن
از قبیل کارایی و مقاومت فشاری بتن ،امکان صرفهجویی در مصرف منابع آب تازه و مدیریت منابع آبی موجود را فراهم میآورد .از سوی دیگر،
با جایگزینی آب اختالط بتن غیرمسلح با پساب ،در هر میلیون مترمکعب بتن میتوان از انتشار گازهای گلخانهای به میزان  09مگاتن معادل

CO2

جلوگیری و نیز در مصرف انرژی الکتریکی به میزان  099مگاوات ساعت صرفهجویی کرد.
کلمات کلیدی :ارزیابی چرخهی عمر ،پساب شهری ،بتن غیرمسلح ،آب اختالط ،مدیریت منابع آب

.1

مقدمه
در قرن بیستم ،نرخ رشد جمعیت و نرخ افزایش استفاده از منابع آبی ،همگون نبوده ،به طوری که براساس آمارهای جهانی ،نرخ رشد مصرف

منابع آبی ،بیش دو برابر نرخ رشد جمعیت گزارش شده است] . [0این رشد مصرف ،در کنار محدودیت منابع آبی ،سبب بروز تنش آبی در بسیاری از
نقاط جهان شده است .افزایش مصرف آب ،منجر به افزایش تولید فاضالب میگردد]2و .[3امروزه به علت عدم وجود زیرساختهای مناسب و یا عدم
کارایی مطلوب در امر تصفیه فاضالب ،حجم قابل توجهی از فاضالب و پساب به منابع آبی طبیعی وارد میشوند ] .[4از مهمترین نتایج نامطلوب ورود
فاضالب ،آلودگی حجم قابلتوجهی از منابع آبسطحی ،از بین رفتن موجودات زنده ] [5و تهدید سالمت بشر است ]2و .[6محدودیت منابع آبی از
یك طرف و آالیش منابع آبی موجود در اثر دفع غیراصولی فاضالبها و پسابهای شهری ،صنعتی و کشاورزی از طرف دیگر ،اهمیت توجه به
مدیریت فاضالبها را دو چندان میکند .به دلیل کمبود منابع آبی ،بویژه در مناطق خشك و نیمه خشك مانند کشور ایران ،استفاده مجدد از
فاضالب تصفیه شده در کاربریهای مختلف ،به عنوان یکی از اهداف اصلی در مدیریت منابع آب در نظر گرفته می شود.
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