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حلی ها، راهخانهب حاصل از تصفیهاستفاده مجدد از  پسا

 برای کاستن محدودیت منابع آب
 

 
 افشین تکدستان دکتر یآقا

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم 

 تحریریه پزشکی جندی شاپور اهواز و عضو هیئت
 

 مقدمه

طور منابع آب شيرين در جهان بسيار اندك بوده و اين منابع به

يكنواخت در سطح زمين توزيع نشده است. متاسفانه سهم كشور 

ما نيز از اين منابع بسيار اندك است. از طرفي با افزايش جمعيت، 

هاي صنعتي، مقدار رشد اقتصادي، رشد كشاورزي و پيشرفت

كه ميزان آب حال افزايش است، در حالي مصرف سرانه آب در

موجود در دنيا در حال كاهش است. كشور ايران با متوسط نزوالت 

متر در سال از كشورهاي خشک و نيمه خشک ميلي 260جوي 

چون رشد جهان و داراي منابع آب محدود است. عواملي هم

جمعيت، نياز به غذاي بيشتر، ضرورت ارتقاي سطح بهداشت و 

بخش تجاري و صنعتي و حفاظت  تماعي، توسعهرفاه اج

كند. در كشور ها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مياكوسيستم

متوسط باران ساليانه كره زمين،  %30ما با ميزان بارش كمتر از 

 4300به  7000از  1380تا  1335سرانه منابع آب كشور از سال 

 1400ر سال بيني شده است كه دمترمكعب تقليل يافته و پيش

مترمكعب خواهد رسيد. برپايه مستندات موجود سرانه  1300به 

ازاي هر نفر در سال نشان مترمكعب به 1700تا  1000آبي بين 

 500كه اين سرانه بين از بحران آب در منطقه دارد و در صورتي

ترتيب كشور به كمبود آب و كم باشد به 500و كمتر از  1000تا 

د شد. از طرفي اين مقدار آب محدود نيز از آبي مطلق دچار خواه

هاي شهري، در حال آلوده شدن است. در طريق تخليه فاضالب

درصد در  2و  5، 93ترتيب كشور ما از آب استحصال شده، به

 رسد.هاي كشاورزي، شهري و صنعتي به مصرف ميبخش

توزيع غيريكنواخت آب در طول مكان و زمان، وجود بيشترين 

در زمان وقوع كمترين بارندگي، عدم توازن بين عرضه تقاضاي آب 

داليل ذكر شده و و تقاضاي آب و خصوصاً افزايش تقاضاي آب به

ها كاهش آن با تنزل محدوديت منابع آبي و در بعضي مكان

دليل برداشت بيش از حد مجاز، هاي زيرزميني بهكيفيت آب سفره

اشتي هاي شور، دفع غيرصحيح و غير بهدروي آبپيش

هاي صنعتي و زهاب كشاورزي، هاي خانگي و پسابفاضالب

هاي هاي تأمين آب جديد با رقابت شديد بين گروهباالبودن هزينه

بودن منابع آبي، استفاده ناكارآمد از دليل كمكننده آب بهمصرف

حساب آب، اتالف زياد آب در بخش كشاورزي و باالبودن آب به

گذاري ناكارآمد از جمله يزم قيمتنيامده در بخش شهري و مكان

ديگر مشكالت آبي كشور است كه مديريت منابع آب كشور را 

پيچيده كرده است. با اين مشكالت، يكي از اهداف بلندمدت 

مديريت راهبردي آب كشور تعادل برقراركردن بين تقاضاي آب و 

 منابع آب موجود با كمترين هزينه ممكن است. 

روزافزون تقاضاي آب در كشور،  براي پاسخگويي به نياز

برداري بهينه از منابع بر توسعه منابع آبي جديد شامل بهرهعالوه

هاي شور و افزايش ظرفيت توليد كردن آبآبي باقيمانده، شيرين

هاي مختلف جويي آب در بخشمنابع موجود و راهبردهاي صرفه

درجه توان از پساب تصفيه شده فاضالب با توجه به اقتصادي، مي

زيستي تصفيه و رعايت استانداردها و مقررات بهداشتي و محيط

 براي مصارف مختلف استفاده نمود.

هاي برخورد با بحران كمبود آب اختصاص بنابراين يكي از راه

تمام يا بخشي از مصارف شهري غيرشرب، كشاورزي، صنعتي و 

شده شهري است كه هاي تصفيه.... توسط پساب تفريحي و

تر از آب شرب شناخته هاي دست دوم با كيفيت پايينان آبعنوبه

 شوند.مي

شده فاضالب جزء آب شيرين اما آلوده محسوب پساب تصفيه

المللي با شود كه بسته به درجه تصفيه و استاندارد ملي و بينمي

توان براي مصارف مختلف توجه به بحران كمي و كيفي آب مي

اي، تغذيه مجدد آب و گلخانه ازقبيل آبياري محصوالت كشاورزي

سازي آب، ديگ بخار و آب زيرزميني، مصارف صنعتي براي خنک

هاي مصنوعي هاي تفريحي در درياچهفرايند صنعتي، استفاده

براي قايقراني و شنا، پرورش آبزيان، شرب حيوانات اهلي و وحشي، 

نشاني، نماي شهري، آتشاستفاده شهري غيرآشاميدني نظير آب

چنين استفاده آشاميدني توالت و تهويه هوا و هم سيفون

غيرمستقيم و مستقيم استفاده نمود. با توجه به بحران كمبود آب 

توان از پساب و هزينه بهبود منابع آب و تصفيه آن در كشور مي

تصفيه فاضالب شهري و صنعتي براي مصارف مختلف شهري و 

ستگي به كميت غيرشهري استفاده نمود، كه نوع استفاده مجدد ب

و كيفيت فاضالب خام، درجه تصفيه مورد نياز، هزينه تصفيه و 

 زيستي دارد.نوع مقررات و استاندارد محيط

امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف از جمله ايالت متحده، 

اروپا، استراليا، هند، چين، عربستان، امارات متحده عربي و ... از 

ن يک منبع آب شيرين براي عنواشده فاضالب بهپساب تصفيه
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شود. مطالعات مختلف نشان مصارف مختلف شهري استفاده مي

ديگو  ايالت متحده از پساب دهد مثال در منطقه كاليفرنيا و سنمي

شده براي مصارف مختلف حتي مصارف غيرمستقيم شرب تصفيه

(IPRبه )ترين روش متعارف شود.عنوان يک منبع آّب استفاده مي

سازي يا تخليه ذخيره ،مجدد غيرمستقيم آشاميدنياستفاده 

سطحي يا زيرزميني براي  آب شده در يک منبعفاضالب تصفيه

دهد نشان مي 1طور كه شكل همان زماني خاص است. دورهيک 

هزينه استفاده مجدد حتي براي مصارف غيرمستقيم شرب از 

كردن آب اقيانوس و دريا براي حذف كل جامدات هزينه شيرين

هاي تر است. در مقايسه با پروژه( پايينTDSمحلول )

انرژي كمتري نياز  IPRهاي سازي آب اقيانوس، پروژهشيرين

-500شده كل جامدات محلول  دارند. زيرا منابع فاضالب تصفيه

گرم در ليتر كه در مقايسه با آب شور دريا با كل ميلي 700

زدايي توسط مکگرم برليتر هزينه نميلي 35000جامدات محلول 

.(2حداقل تا چهار برابر بيشتر است )شكل   ROفرايند غشايي

پساب  د كه ميزانكنمشخص ميكشوري  بررسي اطالعات

 22471957 دو بخش فاضالب خانگي و صنعتي  شده درتصفيه

توجه براي بازچرخاني قابل ، كه عددي بسياراستمترمكعب در ماه 

. استهاي گوناگون متفاوت عاليتف از پساب براي و استفاده مجدد

شده با توجه به هاي تصفيهپساب بديهي است كه مديريت صحيح

منابع  يآبي كمک شاياني به حفظ و احياشدت بحران كم

.دكنفشار بيش از حد بر اين منابع مي تجديدشونده و جلوگيري از

استفاده مجدد از پساب براي مصارف ترين فوايد حاصل از مهم

:عبارتند ازمختلف 

 ؛منابع آبو تنش كاستن از محدوديت  -

بودن قيمت تهيه آب از فاضالب احيا شده، گاهي اوقات پايين -

جديد آب   اين قيمت حتي از هزينه توسعه تأسيسات از منابع 

 ؛كمتر است

فاضالب و در نتيجه استفاده پذيرنده هاي بار آلودگي آب كاهش -

 كاهش تأمين آب آشاميدني و بهتر و بيشتر از اين منابع در

 ؛آلودگي محيط و جلوگيري از خسارت ناشي از آن

به موجود در فاضالب خام خاص  هايآاليندهممانعت از ورود  -

 انسان؛  بدن

در مواردي مصارف مختلف شهري غيرشرب تأمين آب موردنياز  -

 ؛تر استفاده نمودپايينهاي با كيفيت توان از آبكه مي

هاي صنعتي در حذف مخارج سنگين تصفيه آبكاهش و يا  -

 براي مصارف مختلف؛  مصرف فاضالب احيا شده در صنايع

عنوان تصفيه فاضالب بهحاصل از لجن پساب و استفاده از  -

خاك كشاورزي؛ باروركننده 

هاي زيرزميني، رويه آبدليل برداشت بيدر خيلي از نقاط به -

فاضالب  استفاده مجدد .ستشدت افت نموده اها بهسطح اين آب

و از  هاي زيرزميني بكاهدآب آمدن بيش از حدتواند از پايين مي

هاي شيرين هاي چاهپيشروي آب شور در مناطق ساحلي به آب

 عمل آيد؛جلوگيري به

كه كمبود آب در فصولي از سال باعث محدوديت در نقاطي -

شده تصفيه توسعه كشاورزي شده است، با استفاده از فاضالب 

 محدوديت ياد تا دشوعنوان يک منبع دائمي آب تلقي تواند بهمي

 .شده از بين خواهد رفت

هاي شبكه هاي توزيع شده در سيستمدر حال حاضر همه آب

كه براي توزيع داراي كيفيت مطلوب آشاميدني است. در حالي

هاي مصارف غيرشرب در شهرها شامل: آبياري فضاي سبز و زمين

ها، آب شستشوي معابر، هاي توالت، فالش تانکورزشي

سازي، اطفاي حريق، مصارف تفريحي و حتي مصارف ساختمان

صنعتي و غيره نياز به آب دست اول با كيفيت شرب نيست و با 

بر حفظ منابع آبي شده شهري عالوههاي تصفيهاستفاده از پساب

شود و زيست جلوگيري ميموجود تا حد زيادي از آلودگي محيط

كار عنوان منبع آب براي مصارف مختلف شهري و غيرشهري بهبه

رود.مي
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