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 چکيده
باشد، اما در حال حاضر به علت يمطبيعي مهم در جهان  منابعآب يکي از 

 است. روروبهها با تهديدات مختلفي يآلودگتغييرات اقليم، رشد جمعيت و 
ی موجود توجه به منابع هاچالشيکي از راهکارهای مناسب جهت غلبه بر 

است. البته بايد  هاپسابو  شورلبی هاآبآبي جايگزين مانند آب درياها، 
ی هاپسابکننده جهت تخصيص يينتعتوجه نمود که نياز آبي تنها عامل 

ي نيز های مختلف اقتصادی، اجتماعي، فرهنگي و فنبازيافتي نيست. جنبه
بايست در نظر گرفته شوند. در اين مطالعه امکان بازيافت پساب در شهر يم

ی موجود مرور هافرصتو  هاچالشي قرار گرفت و سپس موردبررستهران 
ميليون مترمکعب برآورد  5922گرديد. مصرف ساالنه آب شهری در تهران 

 ميليون مترمکعب آن از طريق 822گردد که در حال حاضر حدود يم
يرمجاز در غی مجاز و هاچاهمخازن سدهای اطراف شهر و مابقي از طريق 

،  مجموع پساب تصفيه5452در افق گردد. آبخوان دشت تهران تأمين مي
شود؛ بيني ميميليون مترمکعب در سال پيش 55/852های شهر تهران خانه

های کشاورزی، صنعت، بايست برای مصرف اين حجم آب در بخشلذا مي
ی سبز، تغذيه آبخوان و غيره تدبيری انديشيده شود. جهت رفع موانع و فضا

های مناسب، حرکت به سمت بازيافت پساب، استفاده از فنّاوریاثرات 
های تصفيه غيرمتمرکز پساب و افزايش پذيرش اجتماعي ضروری سيستم

 خواهد بود.
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Abstract 
Water as one of the world’s most important natural resources, 

is facing several threats. These are due to some of the serious 

environmental issues such as climate change, population 

growth and pollutions. One of the most promising solution to 

overcome these challenges is alternative water resources such 

as the sea water, wastewater, and brackish water and similar 

sources. In allocating the treated wastewater, it should be 

noted that water demand is not the sole determining 

parameter. Various economic, social, technical and cultural 

aspects should also be considered. This study investigated the 

possibility of wastewater recycling in Greater Tehran and 

reviewed the existing challenges and opportunities in this 

regard. Tehran’s annual water consumption is estimated 

around 1300 million cubic meters, from which 800 million 

cubic meters is provided by dam reservoirs in the vicinity of 

the city and the rest is supplied through legal and illegal wells 

drilled into Tehran aquifer. In the 2030 Country Vision it is 

predicted that in Tehran a total amount of 850 million cubic 

meters of treated wastewater would be available. Therefore 

planning for allocation of this amount of water in agriculture, 

industry, landscape and aquifer recharge is essential. It is 

necessary to overcome the obstacles and the negative effects 

of wastewater reuse, to apply appropriate technologies, to 

move toward the decentralized wastewater treatment systems, 

and to enhance the social acceptance. 
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 مقدمه  -0

در حال حاضر اغلب کشورهای جهان با چالش محدوديت منابع آب 
 به دليل خشکساليها، آلودگيها و افزايش تقاضا مواجه هستند. در

 بر صرفاً که آب منابع مديريت سنتي هایروش ضعف اخير هایسال
 رويکردهای لذا. است گرديده واضح کردندمي تمرکز مجزا منابع

 راهکاری عنوانبه آب منابع يکپارچه مديريت نظير سازگارتر مديريتي
 نتيجه رويکرد اين. است يافته کاربرد آب منابع مديريت ارتقای جهت
آب مانند آبهای  منابع مديريت دسترس در هایگزينه به تروسيع نگاه

ني، آبهای فسيلي و فاضالبهای توليدی درياها، آبهای لب شور زيرزمي
بازيافت و بازچرخاني  .(USEPA, 2012; Uoo, et al. 2007) است

عنوان يکي از منابع مطمئن و باکيفيت آب نامتعارف جهت پساب به
های اخير آبي مطرح گرديده است. يکي از جوابگويي به دغدغه

آن  انکار غيرقابلمهمترين مزايای بازيافت پساب در جهان، سهم 
های آتي خواهد جهت افزايش پايداری مديريت منابع آب طي دهه

بود. در مقابل بايد توجه نمود که اين مفهوم جهت گسترش و 
های مختلف حکمراني، کاربردی شدن نيازمند همگرايي در عرصه

؛ (Miller, 2006) باشدگذاری، سالمت، فرهنگ و اقتصاد ميقانون
ر کشور ايران و برخي از کشورهای جهان که در حال حاضر د مسائلي

 اد نموده استــچالش بزرگي را بر سر توسعه بازيافت پساب ايج
(Van Rensburg, 2016).  

 
کشور ايران مانند بسياری از کشورهای منطقه خاورميانه با بحران آب 

رو است. هرچند دولتمردان ايجاد وضع موجود را به تغيير اقليم، روبه
رسد دهند، لکن به نظر ميها نسبت ميو وجود تحريمها ساليخشک

يکپارچه به مديريت منابع آب  ي از نگاه غيرشانوضعيت فعلي 

توجهي از منابع آبي تاکنون حجم قابل .Madani, 2014)(باشد مي
دليل کيفيت پايين، مورداستفاده قرار نگرفته و يا در استفاده  کشور به

محيطي لحاظ نگرديده است. در ستها ضوابط و معيارهای زياز آن
های شهری، صنعتي و توجه پساباين راستا با توجه به حجم قابل

از اين منابع با لحاظ  باز استفادهريزی جهت های برگشتي، برنامهآب
عنوان راهکاری مناسب محيطي بههای مختلف زيستکردن جنبه

ها يچنين کاهش آلودگجهت جبران بخشي از اين کمبودها و هم
جوامع شهری و  .Ardakanian, 2014)(باشد توجه مي مورد

روستايي کانون اصلي مصارف آب برای مقاصد شرب، زراعي، صنعت 
مختلف  يافتيمنابع آب باز 5باشند. شکل و توليد فاضالب انساني مي

 و مصارف متعدد آن در شهرها را نشان داده است. 
 

طي  فراوان، یهاليانسپت و هايژگيو داشتن با تهران کالنشهر
جمعيتي بوده است، که اين رشد  ريچشمگهای اخير شاهد رشد دهه

در حال حاضر آب  افزايش شديد مصرف آب را موجب شده است.
مصرفي شهر تهران از سدهای اطراف تهران )الر، لتيان، کرج، 

گردد. طالقان و ماملو( و همچنين آبخوان دشت تهران تأمين مي
 حد از منابع آب زيرزميني در شهر تهران برداشت بيش از 

 ای که گونههای متعددی گرديده است، بهنشست موجب فرو
کند مي تجربه را نشست مترميلي 992 ساالنه تهران دشت

(Mahmoudpour et al. 2016)  در اين راستا توجه به منابع
خصوص در فصول گرم سال که جايگزين برای شهر تهران به

يابد اهميت عم از شرب و غير شرب افزايش ميمصارف شهری ا
 يابد.مي

 
 یشهرمنابع آب بازيافتی جهت مصارف  -0شکل 
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مطالعه حاضر سعي نموده است با استفاده از مطالعات پيشين صورت 
گرفته در ابتدا منابع و مصارف آبي شهر تهران، چگونگي مديريت 

رسي نموده، سپس فاضالب و نياز آبي ساالنه فضای سبز شهری را بر
متمرکز فاضالب در سطح شهر نگاهي جديد به پتانسيل بازيافت نيمه

تهران با تأکيد بر آبهای خاکستری توليدی داشته است و در پايان 
موانع پيش روی شهرهای بزرگ مانند تهران را جهت گسترش 

 طرحهای بازيافت آب مورد ارزيابي قرار داده است. 
 

 نشهر تهراوضعيت آبی  -8

 شهر تهرانو مصارف آب در  منابع -8-0

کننده آب شهر تهران در شرق سدهای الر سدها: سدهای تأمين -5
و لتيان و در غرب سدهای کرج و طالقان است و اخيراً نيز سد ماملو 

شرقي به سيستم تأمين آب  جهت تأمين نياز آب شهری در جنوب
 782دها حدود است. ميزان تأمين آب توسط مخازن س اضافه گرديده

گردد ميليون مترمکعب در سال و بقيه توسط آبخوان تأمين مي
(Salavitabar et al. 2014) . 

 
آبخوان دشت تهران: آبخوان اصلي دشت تهران از شمال توسط  -2

های غربي از تپه–آباد و در امتداد شرقي های عباسدامنه جنوبي تپه
ال غربي دشت ورامين و ی کن و از جنوب، به شملويزان تا رودخانه

ی شمالي ارتفاعات کهريزك و از شرق به ارتفاعات شرقي و دامنه
گردد. شهربانو محدود مي بيهای بيحصار و کوهی سرخهرودخانه

کيلومترمربع است که منابع آب  522بر  مساحت اين دشت بالغ
حلقه چاه متعلق به شرکت آب و  522زيرزميني آن توسط بيش از  

های گانه تهران و البته تعداد نامشخصي چاه 22ب در مناطق فاضال
 . Salavitabar et al. 2014)) شودفاقد مجوز برداشت مي

 
برای جمعيت تحت پوشش  5999مصرف آب شهری تهران در سال 

ميليون مترمکعب بوده است. درواقع  5272ميليون نفر برابر  52
ر روز برای هر نفر ليتر د 292شاخص سرانه مصرف آب در اين شهر 

باشد که با توجه به وضعيت منابع آب کشور، اتخاذ تدابيری جهت مي
مديريت مصرف و کاهش سرانه مصرف آب اين شهر بسيار ضروری 

 است. 
 

 بررسی مديريت فاضالب در شهر تهران -8-8

خانه تصفيه 55، 5452شده در افق آوریتوجه به اطالعات جمع با
های طرح خانهشده که شامل تصفيهيزیرفاضالب شهری برنامه

خانه شمال عدد( که با تبديل تصفيه 7جامع فاضالب شهر تهران )

عدد  52ها به تعداد آن 22خانه در منطقه غربي به چهار تصفيه
های محلي تهران تحت پوشش شرکت خانهيابد و تصفيهافزايش مي

 مشخصات کاملي از 5 عدد است. در جدول 5آب و فاضالب 
ارائه  5452های شهری و ميزان توليد پساب در افق خانهتصفيه
های شهر تهران خانهبيني مجموع پساب تصفيهاست. پيش گرديده

های طرح جامع فاضالب شهر تهران و خانه)شامل تصفيه
 و های محلي شهر تهران تحت پوشش شرکت آبخانهتصفيه

بايست شد؛ که ميباميليون مترمکعب در سال مي 55/852فاضالب( 
 های کشاورزی، صنعت، برای مصرف اين حجم آب در بخش

 ودـــش تدبيری انديشيده ...ز، تغذيه آبخوان وـــای سبــفض
(Mashhadipour et al. 2014)  . 

 

 سبز شهر تهران یفضاجهت آبياری  بررسی نياز آبی -8-3

باشد. ينفر م هر برای مترمربع 5/56 تهران شهر در سبز فضای سرانه
 22مناطق  کيبه تفک يسبز شهروندان تهران یسرانه فضا 2شکل 

 2 اساس شکل دهد، بررا نمايش مي 5999 سال درگانه شهر تهران 
 9با  52مترمربع برای هر نفر بيشترين و منطقه  66با  22منطقه 

 ضای سبز شهری را داراست.مترمربع برای هر نفر کمترين سرانه ف
ماه ) رماهيسبز و چمن در ت یدرختان فضا یبرا یاريمتوسط آب طوربه
در هکتار برآورد شده  هير ثانب تريل 5و  6/2مصرف( به ترتيب  کيپ

درصد درخت و  85سبز متشکل از  یفضا يقيتلف حجم آبياریاست. 
ار هکت ليتر بر ثانيه بر 66/2مصرف  کيدرصد چمن در ماه پ 55

و  یر، دذآ هایماهسبز در  یفضاشود. از طرفي نياز آبي برآورد مي
انجام  یارياز نقاط عمالً آب یارسياست و در ب زيناچ ارسيبهمن ب

طور ميانگين حجم آبياری فضای سبز شود، لذا در طول سال بهنمي
ليتر بر  55/2کاری ليتر بر ثانيه بر هکتار و حجم آبياری جنگل 28/2

هکتار فرض گرديده است. سطح فضای سبز شهر تهران  ثانيه بر
مساحت فضای  2جدول برحسب هکتار و نياز آبي ساالنه کل در 

 گانه شهری نمايش داده22به تفکيک مناطق سبز و نياز آبي ساليانه 
های مناطق کاریاست. جمع کل فضای سبز شهری و جنگل شده

ي ساالنه فضای سبز هکتار است، لذا کل نياز آب 8/45925برابر با 
 گردد.ميليون مترمکعب برآورد مي 585شهر تهران 

 

 پساب متمرکزمهينتصفيه و بازيافت  -3

 استفاده مورد فاضالب دفع و یآورجمع برای توانيم که ييهاروش

 و متمرکز تصفيه و یآورجمع کلي روش دو عمدتاً شامل دارد قرار
 .باشديم رمتمرکزيغ
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 (Mashhadipour et al. 2014) شهر تهرانع در محدوده قوا یهاخانههيفمشخصات تص -0جدول 

 رديف
-نام تصفيه

 خانه

 0400جمعيت در سال 

 )ميليون نفر(

متوسط پساب ساالنه در افق 

 طرح )ميليون مترمکعب(
 نوع فرايند تصفيه

 های طرح جامع فاضالب شهر تهرانخانهتصفيه

 حذف مواد مغذی تصفيه ثانويه با 8/926 48/4 جنوبي 5

 تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی 279 49/9 غربي 2

 تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی 4/98 68/2 جنوب غربي 9

 تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی 7/77 5/5 مرکزی 4

 تصفيه ثانويه  6/56 256/2 درهخرگوش 5

 تصفيه ثانويه 6/56 256/2 دستواره 6

 تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی 9 599/2 غرب درياچه  7

 تصفيه ثانويه 8/9 259/2 وردآورد 8

 تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی 7/56 69/2 شرقي 9

 تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی 7/49 54/2 شهرك غرب 52

 موجود در شهر تهران تحت پوشش شرکت آب و فاضالب يمحل هایخانهتصفيه

 تصفيه ثانويه با حذف مواد مغذی 2/5 285/2 دستواره 55

 اوليه پيشرفتهتصفيه  2 242/2  غرب درياچه  52

 تصفيه ثانويه 55/2 227/2 وردآورد 59

 تصفيه ثانويه 8/5 29/2 شرقي 54

 اوليه پيشرفتهتصفيه  5/5 22/2 شهرك غرب 55

 

 

( مترمربعمساحت به ) 63 سال درهران گانه شهر ت 88سرانه فضای سبز شهروندان تهرانی به تفکيک مناطق  -8شکل 
(statistics.tehran.ir) 

 
 اجتماع کل در وستهيپهمبه شبکه يک دارای متمرکز یهاستميس

 يک سمت به انتقال خط چند يا يک توسط نهايتاً که باشديم

 استفاده به پساب کل تصفيه، از پس و شوديم هدايت خانههيتصف

کاهش ای محاسني نظير: . تصفيه متمرکز داررسديم خاص
و استفاده از  یبرداربهره یهانهي، کاهش هزيياجرا یهانهيهز

 يطوالنکه  است يدر حالباشد. اين مي متخصص کمتر روهایين
به علت  ستميتمام س ی، عدم اجرا ستميشدن زمان اجرای کل س

شدن  يمردم از طوالن تي، عدم رضاياعتبارات مال صيتخص عدم
 ،اجراشده ساتيسأاز ت یبرداراز عدم بهره نيها و همچنطرح

در دست  یهااز طرح تينکردن مردم به علت عدم رضا مشارکت
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 به علتمحيطي ستيو ز يمخاطرات بهداشت سکير شياجرا و افزا
ی تصفيه هاستميسی هاتيمحدود ازجملهوقوع حوادث غيرمترقبه 

 . ).Libralato et al. 2012; Oakley et al (2010 باشدمتمرکز مي

 محلي و ناپيوسته شبکه يک دارای رمتمرکزيغ یهاستميسدر مقابل 

 ليبه دل عملکرد بر مؤثرتر و بهتر کنترل هاآن عمده مزيت است.
 يک در گريد طرف از است؛ ورودی ترنييپا حجم و پايين ظرفيت

 بر تواندمي هم سيستم، مديريت جهيدرنت و شدهواقع مشخص منطقه

 در ولي تصفيه فرآيند رــب هم و باشد تهداش نظارت شبکه

 مجموع در. است مشکل بسيار فرآيند کنترل متمرکز هایخانهتصفيه

جای ی يکی و تصفيهآورجمعمتمرکز فاضالب نسبت به بازيافت غير
فاضالب )انواع فاضالب( دارای مزايايي نظير: کاهش ريسک 

ترقبه، عدم حوادث غيرم به علتمحيطي مخاطرات بهداشتي و زيست
گذاری با تخصص باال، پايين بودن هزينه سرمايه کارکناننياز به 

 به علتها و مشارکت بيشتر مردم اوليه به لحاظ کوچک بودن طرح
ی هاستميسباشد. در مقابل اين نوع برداری سريع طرح ميبهره

ی هاطيمحباشند و از طرف ديگر در تصفيه نيازمند پرسنل بيشتر مي
فرايندهايي مانند حمل و دفن لجن ممکن است  ليلبه دشهری 

 .)(Braadbaart, 2006کانون آلودگي در منطقه گردند 
 

 (Mashhadipour et al. 2014)مساحت فضای سبز مناطق شهر تهران و نياز آبی ساليانه  -8جدول 

 منطقه
فضای سبز 

 )هکتار(

جنگل 

 )هکتار(

پوشش سبز 

 کل )هکتار(

 نياز آبی فضای سبز

 ليون مترمکعب()مي

نياز آبی جنگل 

 )ميليون مترمکعب(

نياز آبی کل )ميليون 

 مترمکعب(

5 6/446 2872 9959 25/4 92/52 99/54 

2 8/988 4/528 957 49/9 9/5 99/5 

9 6/922 2 922 9/2 2 9/2 

4 5/666 4565 5228 99/5 99/56 97/22 

5 5/698 9269 9725 79/5 25/55 74/56 

6 8/247 7/49 295 29/2 56/2 98/2 

7 5/558 2 558 26/5 2 26/5 

8 4/562 2 562 46/5 2 46/5 

9 89 2 89 8/2 2 8/2 

52 92 2 92 27/2 2 27/2 

55 5/54 7/7 62 49/2 29/2 52/2 

52 5/549 2 549 29/5 2 29/5 

59 2/524 55888 52259 52/5 75/42 89/49 

54 529 5/2955 2462 98/2 44/8 49/9 

55 9/754 7/5545 5856 42/6 55/4 52/52 

56 4/945 2 945 5/9 2 5/9 

57 5/89 6/5 95 8/2 22/2 82/2 

58 4/562 6/595 954 46/5 69/2 55/2 

59 7/925 5876 2225 99/2 74/6 67/9 

22 4/285 9/4254 4996 59/2 57/54 29/57 

25 254 5/292 548 28/2 25/5 99/9 

22 5/587 9/2572 2962 68/5 85/7 49/9 

22 579 2755 9992 2/5 88/9 28/55 

 585 528 5/56 45926 7/95695 8/6299 مجموع
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ی تصفيه غيرمتمرکز دارای طيف وسيعي از کاربرد بوده هاستميس
ی مجزا و يا يک مجتمع از تصفيه فاضالب يک خانه کهیطوربه

تجاری و صنعتي را  مؤسساتی فاضالب مسکوني گرفته تا تصفيه
در  شده جادياهای های اخير با نوآوریدهد و در سالشش ميپو

ی بازچرخاني که موجب افزايش کيفيت و کارايي آن شده؛ هایفنّاور
  .).Friedler et al (2005است  قرارگرفتهبسيار مورد استقبال 

 
متمرکز اغلب تفکيک فاضالب به دو در رويکرد بازيافت محلي و نيمه

گيرد. آب ستری مورد توجه قرار ميدسته آب سياه و آب خاک
خاکستری معموالً به فاضالب توليدی از روشويي، حمام، ماشين 

گردد که در مبدأ از فاضالب ها اطالق ميلباسشويي و آشپزخانه
؛ هرچند در بعضي از مطالعات باشد شده کيتفکدستشويي و توالت 

بندی آب هواسطه بار آلي باال در دستها بهپساب توليدی آشپزخانه
. آب خاکستری )Jayyousi, 2003)-Alخاکستری قرار نگرفته است 

فاضالب  %82تا  %92نوع استفاده در کشورهای گوناگون  بر اساس
ي پايين آب کروبيبار م واسطه بهشود. امروزه توليدی را شامل مي

خاکستری، تصفيه و بازيافت آن در جهان مخصوصاً در کشورهايي 
 قرارگرفتهجدی  توجه موردباشند، رو ميروبهکه با بحران آبي 

. بازيافت آب خاکستری عالوه بر ايجاد (Boyjoo et al. 2013)است
و آبياری  هاتانکفالشيک منبع جايگزين برای مصارفي نظير 

های فاضالب و کاهش خانهموجب کاهش بار ورودی به تصفيه
ب خاکستری ی کيفي و کمي آهايژگيوگردد. های انتقال ميهزينه

کامالً وابسته به پارامترهای متعددی نظير سبک زندگي، رفتارهای 
اجتماعي، الگوی مصرف آب و منبع توليد آن )روشويي، -فرهنگي

. (Ghaitidak and Yadav, 2013)باشد ( ميو...حمام، آشپزخانه 
معموالً آب خاکستری دارای بار آلودگي کمتری در  درهرصورت

)آب سياه( است، لذا تفکيک آن جهت  هاالتتومقايسه با فاضالب 
 .Friedler and Hadari, 2006)( بازيافت امری منطقي خواهد بود

 
ی شهری و نيز امکان هاپسابدر شهر تهران با توجه به حجم باالی 

به سيستم فاضالب تهران و انتقال به  هاآنبازچرخاني آب، تخليه 
را به همراه خواهد داشت و  خانههيتصفجنوب تهران عمالً افزايش بار 

هزينه اضافي انتقال را موجب خواهد شد. اين در حالي است که برای 
های شهری بسياری را در نظر گرفت و با توان کاربریاين پساب مي

تعبيه يک سيستم تصفيه ساده محلي آب خاکستری توليدی را 
ری که ی شههاپسابدر ادامه به برخي از  .قراردادمجدد  مورداستفاده

 .است دهيگردقابليت تصفيه و بازگرداني در محل را دارند اشاره 

 

 استخرهای شنا -3-0

آب، نوع  ضيتعو ینحوه ت،يشنا بسته به حجم، ظرف یاستخرها 
 یشنای استخر کودکان، استخرها ،ياعم از استخر عموم) یکاربر

ب فاضال يدب (روباز بودن و... اي دهيسرپوش استخر معلوالن، ،يحيتفر
از کمتر از  تواندياستخرها مي دارند. حجم آب مصرف يمتفاوت یديتول

باشد.  ريمترمکعب در سال متغ 42222از  شيمترمکعب تا ب 52222
. شونديم يناش يمختلف یهااز بخش هااستخری ديفاضالب تول

 .باشديم هابخش اين از يک هر در مصرفي آب سهم بيانگر 9شکل 
 يامکانات جانب ز،يسرر يجبران)استخرها  ياز آب مصرف %75درحدود 
در شهر تهران بيش از . شوديم دفع فاضالب قياز طر (هاو دوش

استخر عمومي و تعداد زيادی استخر با مالکيت خصوصي وجود  562
مترمکعب را به خود  522،222دارد، که جمعاً حجمي بيش از 

ون دهند. مصرف ساليانه آب اين استخرها شش ميلياختصاص مي
 .(Izadpanah and Sarrafzadeh, 2014)شود مترمکعب برآورد مي

 

 
 (Izadpanah and Sarrafzadeh, 2014)شنا  یاستخرها مختلف یهابخش در آب مصرف تفکيکی سهم -3شکل 
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 هاکارواش -3-8

 کننديشوينده استفاده م یها از موادی مانند شامپو و پودرهاکارواش
تغيير در کيفيت شيميايي  به دليل ايجاد (ها)دترجنت که اين مواد

ها پساب خروجي کارواش يطورکلبه .شونديم آن آلودگي باعث  آب
شن و ماسه، گريس، روغن آزاد،  ازجملههايي شامل ناخالصي

امولسيون آب و روغن، کربن، آسفالت، نمک، سورفکتانت، انواع 
باشد، که در های ديگر ميواکس، فلزات سنگين، مواد آلي و آالينده

های جاذب ی فاضالب شهری و يا چاهها به شبکهکنار ساير فاضالب
و حيات آبزيان را به مخاطره انداخته و نيز برای  شده هيتخل
تخليه پساب به  کند.ی فاضالب مشکالتي ايجاد ميهاخانههيتصف

ها عالوه بر آلودگي چاه جاذب به دليل وجود مواد نفتي و سورفکتانت
 بنابراين تصفيه .کندفوذپذيری خاك را نيز دستخوش تغيير ميخاك ن

 ،ستيزطيمحآلودگي  از جلوگيری دليل به هاکارواش یهاپساب

 بهبود زيرزميني و و سطحي یهاآب منابع تخريب از جلوگيری

 ای برخوردارويژه اهميت از شهری فاضالب یهاخانههيتصف عملکرد

طور رسمي واحد کارواش به 922است. در سطح شهر تهران بيش از 
متوسط در هر کارواش  طوربهنمايند، که اگر رسمي فعاليت ميو نيمه
مترمکعب فاضالب توليد گردد، ساليانه حجمي بيش از  52روزانه 

گردد که در صورت عدم مترمکعب فاضالب توليد مي 502220222
ي محيطسطحي و زيرزميني اثرات زيست منابعمديريت و تخليه به 

در داشت. اين حجم از پساب توليدی  ي خواهددر پی را ريناپذجبران
در کارواش يا آبياری  تواند برای استفاده مجددتصفيه، مي صورت

 فضای سبز اطراف محل مورد کاربرد قرار بگيرد. 
 

 هابيمارستان -3-3

و عوامل  يآلودگ زانيم مارستانيب با توجه به نوع مصارف آب در
 ديدر فاضالب تول يخانگ مصارف نسبت به یشتريخطرناك ب

 هاروسيشامل و يمارستانيب فاضالبی هاندهيآال نيتر. مهمشوديم
 زهيمتابول يياز مواد دارو يناش یهامولکول زا،یماريب یهایو باکتر

 هوشي، داروهای بهاندهيگندزداها، شو انواع نشده،نشده و استفاده
 باتيترک گريو د کسيحاجب اشعه ا مواد و،يواکتيراد کننده، عناصر

کننده در موضوع نگران نيترمهم و خطرناك هستند. مقاوميي ايميش
 یزایماريبيمارستاني که دارای عوامل ب یهاارتباط با فاضالب

و عوامل انگلي هستند، آن است که  هاروسي، وهایای، باکترروده
. موضوع ديگری گرددياز طريق آب منتقل م يراحتها بهاين پاتوژن

موجود در  یزایماريکه مطرح است آن است که برخي از عوامل ب
بيمارستاني مقاومت دارويي بااليي دارند، به همين دليل  یهافاضالب

. عالوه بر باشنديعنوان يک تهديد جدی بر روی سالمت جامعه مبه

فوق ممکن است مقاومت دارويي  یهاسميکروارگانيآن برخي از م
منتقل کنند به همين دليل در صورت  زایماريبه ساير عوامل بخود را 

 ميزان .درمان نيز مشکل خواهد بود ،شيوع عوامل عفوني در جامعه

  در گستره بيمارستان و درماني آموزشي مراکز در آب مصرف سرانه
است. ميزان  شدهگزارش تخت هر ازای به روز در ليتر 5222 تا 422

به ليتر در روز  745ی ايران هامارستانيبسرانه توليد فاضالب در 
در  آب مصرف تفکيکي سهم 4شکل . است شدهنييتعی هر تخت ازا
ي از توجهقابلدارد حجم که بيان مي دهدرا نشان مي هامارستانيب

( هاييلباسشوو ماشين  هاحمامفاضالب توليدی )نظير فاضالب 
تند. طي بررسي ی خاکستری را دارا هسهاآبقابليت قرارگيری در 

بر روی نحوه تخليه  5987که توسط مجلسي و همکاران در سال 
بيمارستان در شهر تهران و يزد صورت گرفت، نشان  72فاضالب 

 22کنند، بيمارستان از چاه جذبي استفاده مي 99داده شد که 
بيمارستان  59باشند، بيمارستان به شبکه فاضالب شهری متصل مي

بيمارستان جهت کشاورزی  2ياری فضای سبز و پساب خود را برای آب
 .(Majlesi Nasr and Yazdanbakhsh 2008) برندمي به کار

 

 هاهتل -3-4

 مربوط به  یديفاضالب تول توجهي ازقابلبخش  هاهتلدر 
  باشد،مي هاو ماشين لباسشويي هاييروشومصرفي در حمام، آب 

 در دسته نند تواميو  باشديم يکم يبار آلودگ یکه دارا
 مصرف  يکيسهم تفک 5شکل . گيرندقرار  یخاکستر یهاآب

 ليتر  222 هاهتلدر  آب مصرفي. دهديرا نشان م هاهتلآب در 
شود ی هر اتاق در روز تخمين زده ميبه ازار ـــليت 622ا ــت
)(O’Neill, and RICE Group, 2002،  همچنين در برخي از

ليتر  825تا  582روز اقامت مسافر  ها مصرف آب به ازای هر هتل
ی مختلفي هاهتل رياخ انيدر سال .)Peters, (2014شود ميبرآورد 

های کيپ ، هتلPremier Innای های زنجيرهدر جهان نظير هتل
المللي ابوظبي اقدام تاون، هتل هيلتون در ترکيه و هتل فرودگاه بين

بيش  اندر شهر تهرد. انبه تصفيه و بازيافت پساب توليدی خود نموده
ها پس از تصفيه که پساب توليدی آنوجود دارد،  هتل 522از 
 یاريآب ها يا، ماشين لباسشوييهاتانک توالتفالش تواند درمي
 .رديمورد کاربرد قرار بگ هتلسبز  یفضا

 

 مساجد -3-0

ها در مساجد بخش اعظم فاضالب توليدی مربوط به آب وضوخانه
ی هاآبباشد و در دسته ي کمي ميبار آلودگ باشد، که دارایمي

مصرف آب در  يکيسهم تفک 6شکل گيرد. خاکستری قرار مي
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آب مصرفي مربوطه به آب  %82دهد، که را نشان مي مساجد
مطالعات موجود آب خاکستری توليدی  بر اساس باشد.ها ميوضوخانه

؛ لذا باشدمترمکعب مي 2در مساجد کوچک معموالً کمتر از روزانه 
گردد. در صرفه باشد احساس ميبه ای که مقروننياز به روش تصفيه

 ساليان اخير مطالعات مختلفي در کشورهايي نظير عربستان، 
 مصر، اندونزی، مالزی، اردن، يمن و افغانستان جهت بازيافت 

  ;Zaied, 2016) تـــاس رفتهيپذها صورت اب وضوخانهـــپس

Mohamed et al. 2016; Al-Mughalles et al. 2012; 

Al-Wabel 2011).  ی که بر روی مسجد جامع دانشگاه امطالعهدر
 دارای  هاوضوخانهمالزی صورت پذيرفت؛ فاضالب توليدی در 

  پساب توليدی CODی که اگونهبهبار آلودگي بسيار کمي بود، 
mg/l 95  و مواد جامع محلولmg/l 25  مشاهده گرديد 

(Mamun et al., 2014) براين اساس جهت بازيابي آن فيلتراسيون .

متر در روز طراحي گرديد. همچنين  99سرريز  ی با ظرفيت نرخاماسه
ی که در مساجد کشور عمان صورت پذيرفت نشان داده امطالعهطي 

دو  جزبهبدون تصفيه  هاوضوخانهشد کيفيت پساب توليدی از 
استانداردهای موجود  دهکنننيتأمو استاندارد ميکروبي   BODپارامتر
ی و اماسهدر اين مطالعه فيلتر  .(Prathapar et al., 2006)است 

در  ي جهت تصفيه پساب موجود طراحي گرديد.کلرزنکربني به همراه 
متوسط  طوربهمسجد وجود دارد، که اگر  2222شهر تهران بيش از 

ها مصرف گردد، ليتر آب در وضوخانه 222در هر مسجد روزانه 
تواند مترمکعب خواهد بود، که مي 552222 بر بالغليانه حجمي سا

يا آبياری فضای سبز اطراف مسجد مورد  هاتوالت هيشوآبجهت 
 کاربرد قرار بگيرد.

 
 هامارستانيبدر  آب مصرف تفکيکی سهم -4شکل 

 
 ستاره( 0) هاهتلدر  آب مصرف تفکيکی سهم -0شکل 
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 مساجد در آب مصرف تفکيکی سهم -0شکل 

 

 صنايع کوچک -3-0

صنايع کوچک بسياری در سطح شهر و حاشيه شهر تهران وجود 
توجه طرف دارای مصارف آب قابليک دارد. برخي از اين صنايع از

طرف ديگر در صورت عدم نظارت کافي پتانسيل بااليي  بوده و از
 های سطحي و زيرزميني شهر تهران دارند. ازجهت آلوده نمودن آب

توان به صنايع چوب و سلولز، کاغذسازی، غذايي اين صنايع مي جمله
و دارويي، پالستيک و شيميايي، آرايشي و بهداشتي، نساجي، کاني 

سازی و تجهيزات و الکترونيک اشاره فلزی، کاني غيرفلزی، ماشين
ای که فرزاد کيا بر روی کميت و کيفيت فاضالب داشت. طي مطالعه

دادند، ميزان توليدی فاضالب اين صنايع صنايع غرب تهران انجام 
اساس نتايج اين  مترمکعب در روز برآورد گرديد. همچنين بر 9422

مطالعه صنايع کاغذسازی، پالستيک شيميايي و غذايي و دارويي در 
گروه صنايع با آاليندگي باال، صنايع چوب و سلولز، نساجي، آرايشي و 

ه صنايع با آاليندگي سازی و تجهيزات در گروبهداشتي و ماشين
متوسط و صنايع کاني فلزی، الکترونيک و کاني غيرفلزی در زمره 
صنايع با آاليندگي ضعيف قرار گرفتند. همچنين نتايج اين تحقيق 

شده  از صنايع مستقر در اين منطقه پساب تصفيه %59نشان داد تنها 
رد دهند. رويکرد مناسب در مواستفاده مجدد قرار مي خود را مورد

باشد، صنايع با آاليندگي ضعيف تصفيه و استفاده مجدد مي
که در مورد صنايع با آاليندگي متوسط و باال توجه به درصورتي

های قوی از جريان کلي اقدامات فرايندی نظير جداسازی فاضالب
فاضالب و همچنين توجه به بازيافت مواد باارزش ضرورت بيشتری 

. همچنين طي بررسي که (Farzadkia, 2013) خواهد داشت
رحماني و غالمي بر روی کيفيت و کميت فاضالب صنايع نساجي در 

شهر تهران انجام دادند، کل فاضالب توليدی در اين صنايع ساالنه 
رغم انجام مترمکعب برآورد گرديد، از طرفي علي 6849222

شهر تهران برخي  25فرايندهای تصفيه در بسياری از صنايع منطقه 
کننده استانداردهای تأمين BODمترهای پساب خروجي مانند از پارا

  .(Rahmani and Gholami, 2013)مربوطه نيست 
 

 شهر تهرانها و اثرات بازيافت پساب در چالش -4

 دارند، که خاصي هایويژگي به توجه با هاپساببايد توجه نمود که 
 و مشکالتها، محدوديت دارای انکارناپذير، فوايد و مزايا عليرغم
ها کارگيری آنباشند، که پيش از بهشهر تهران ميدر  نيز خطراتي

در اين قسمت سعي گرديده با استفاده از بررسي قرار بگيرد.  بايد مورد
جهت کاربردهای  های بازيافت آبها و فرصتمطالعات قبلي چالش

مختلف شهری از منظرهای گوناگون فني، اقتصادی، اجتماعي و 
 ي نگريسته شود. محيطزيست

 

 ی فنی بازيافت پسابهاجنبه -4-0

های تصفيه فاضالب مناسب که امکان توسعه پايدار انتخاب فناوری
را فراهم سازند، يک چالش اساسي برای سياست سازان محلي، 

توسعه وجود شود. در کشورهای درحالی و ملي محسوب ميامنطقه
فناوری تصفيه فاضالب گيری برای انتخاب يک ابزار حمايتي تصميم
در زمان حاضر يک چنين  خصوصاً چراکهشديداً موردنياز است. 

ابزاری که برای استفاده در بطن يک اقتصاد در حال رشد مناسب 
 نهيدرزمی فراواني هایفنّاورهای اخير -باشد، وجود ندارد. در دهه

توالتها

6%

نظافت

5%
دوشها

3%

آبیاری  

2%

آبنماها

4%

وضوخانه

80%
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های تصفيه مختلفي از قبيل . فرآينداندافتهي بهبودفاضالب رشد و 
هوازی، شديداً مکانيزه شده تا فرآيندهای ساده، فيلترهای هوازی و بي

های ، تماس دهندهUASBهای زيستي، راکتورهای چکنده و برج
های هوادهي، راکتورهای ناپيوسته (، الگونRBCدوار )بيولوژيکي 

های تصفيه ها از سيستمينا( وجود دارد. عالوه بر SBR) يمتوال
های های تثبيت و تاالباز قبيل برکه( NTSفاضالب طبيعي )

 شده استفادهی جهت تصفيه زيآمتيموفقصورت  مصنوعي نيز به
 است.

 
مديريت فاضالب وجود دارد، انتخاب بهترين  نهيدرزمچالشي که 

ی موجود برای هدف خاص تصفيه فاضالب در يک مکان فنّاور
ذاری، گهای سرمايهمشخص است. فاکتورهای زيادی از قبيل هزينه

نياز در  ی و مسئله مربوط به زمين مورددارهای عملياتي و نگههزينه
 . (Li et al. 2009)گيری دخالت دارند فرآيند تصميم

 

 جنبه اقتصادی بازيافت پساب -4-8

بندی مصارف پساب، جوانب پارامترها در اولويت نيترمهميکي از 
های مختلف در ای است که گزينهاقتصادی و يا مقدار سود و هزينه

بر خواهد داشت. همانند هر طرح اقتصادی ديگر، در هنگام پيشنهاد 
اقتصادی در  ازنظريک طرح جديد بازيافت پساب، آن طرح بايد 

باشد. در آناليز اقتصادی  ترصرفهبههای ديگر، مقرون مقايسه با گزينه
هايي که ممکن است به های بازيافتي، هزينههای کاربرد پسابطرح

محيطي( تحميل های بهداشتي، زيستها )مانند بخشديگر بخش
کاری  بعضاًگردد، نيز بايد در محاسبات منظور گردد که اين کار 

گيری های تصميمگير خواهد بود. استفاده از سيستممشکل و وقت
های تخصيص پساب های اقتصادی پروژهدر تحليل چندمنظوره

های م ديگری که در تحليلتواند بسيار مفيد باشد. مورد مهمي
های طرح است، هزينه نيتأماقتصادی بايد مشخص گردد منابع 

همچنين مقادير سود حاصله از فروش پساب به مصارف مختلف و يا 
ميزان افزايش سود ناشي از رشد فروش محصوالت توليدی با پساب 

 آناليزها دخالت داده شود.  نيدر ادر هر بخش، نيز بايد 
 

های های مصارف پساب، هزينههای هزينهترين بخشهيکي از عمد
باشد. اهميت اين هزينه مربوط به انتقال پساب به محل مصرف مي

های تصفيه پساب با ی است که حتي گاهي جانمايي طرحااندازهبه
شود. برای کنندگان تعيين ميتوجه به حداقل فاصله از محل مصرف

قرار دارند،  هاآنه در نزديکي کنندگان بزرگ کها مصرفخانهتصفيه
اقتصادی خواهند بود. همچنين  ازنظرکنندگان ترين مصرفآلايده

کنندگاني که در امتداد خطوط انتقال و توزيع پساب قرار دارند مصرف
 ت تخصيص قرار خواهند داشتــاقتصادی در اولوي ازنظرز ـــني

(Yosefi and Mahdyan, 2014)دی است . اهميت اين مسأله تا ح
متمرکز و محلي پساب در شهر تهران را تواند بازيافت نيمهکه مي

 منطقي نمايد.  
 

 ی بازيافت پسابطيمحستيزجنبه  -4-3

بسته به نوع کامالً وازيست ها بر روی محيطاثرات استفاده از پساب 
عنوان نمونه در برخي آن يکسان نخواهد بود. به مورداستفادهپساب و 

تواند چرخه مواد ها در بخش کشاورزی ميفاده از پساباز موارد است
در طبيعت را کامل نمايد، نياز به استفاده از کودهای شيميايي را 

دست را از قرارگيری در معرض کاهش دهد و مناطق پايين
های سطحي ممکن در آب هاآنرهاسازی  براثرهای آلوده )که پساب

بخش اعظمي از  ازآنجاکهع است اتفاق بيفتد( محافظت نمايد. درواق
با منشأ حيواني يا انساني  ريپذهيتجزفاضالب حاوی مواد آلي 

يک فيلتر عمل  مثابهبهباشد، در صورت آبياری با اين آب، خاك مي
نمايد و مواد آلي پساب را جذب نمايد و باعث بهبود خواص خاك مي

و  ی که توسط قنبریامطالعهمثال در  طوربه.  برای رشد گردد
صورت گرفت، نشان داده شد که آبياری خاك با 5985همکاران 

فاضالب در مقايسه با نمونه شاهد موجب افزايش مواد آلي خاك 
که مطالعه  است يحالاين در  ،(Qanbari et al., 2016) گرددمي
  5999ورت گرفته توسط ابوالحسني زرجوع و همکاران ــص

 باشدساب بر مواد آلي خاك مياثر تخريبي آبياری با پ دهـــدهننشان
(Abolhasani et al., 2014) همچنين بسياری از مطالعات اخير .

دار مواد مغذی در خاك در اثر آبياری با پساب بيانگر افزايش معني
باشد. عناصر غذايي نظير فسفر، نيتروژن و پتاسيم جز مي شدههيتصف

باشند، که موجب بهبود وضعيت عوامل اصالحي خاك مي
گردد. اين افزايش منجر به دسترسي بهتر حاصلخيزی خاك مي

گردد و غالباً رشد بهتر گياهان به عناصر مغذی ماکرو و ميکرو مي
در آبياری  شدههيتصفگياه را به همراه خواهد داشت. استفاده از پساب 

 توانديمي منابع آبي سطحي و زيرزميني، بار آلودگعالوه بر کاهش 
کود شيميايي را هم به همراه داشته باشد کاهش هزينه مصرف 

(Rajabi, et al. 2012; Badalianse et al., 2014; 

Zeinal, 2015) حفظ مشخصات خاك در . يکي از راهکارها جهت
درازمدت بهتر است برای آبياری از مخلوط پساب و آب چاه برای 

 ؛ اين نوع آبياری دستيابي به اثربخشي مطلوب استفاده کرد
  دينمايمنوبتي( از شورشدن خاك نيز جلوگيری  )آبياری

(Qanbari et al., 2016). 
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 جنبه اجتماعی و فرهنگی بازيافت پساب -4-4

های های استفاده از پسابيکي از عوامل مهم اجتماعي در طرح
های بازيافتي و ميزان اقبال و بازيافتي، رويکرد اجتماعي نسبت به آب

است. بدون اين اقبال عمومي،  هاآنپذيرش عمومي در استفاده از 
فني و بهداشتي در بهترين  ازنظرها حتي اگر های بازيافت پسابطرح

شرايط نيز طراحي و اجرا شوند، ممکن است با شکست مواجه گردند. 
عامل موفقيت برای  نيترمهم اکنونهمپذيرش عمومي آب بازيافتي 

ی بازيافت آب هاهپروژ واقع درهر پروژه بازيافت آب خواهد بود. 
باشد، نيازمند همکاری مشترك مهندسان و جامعه شناسان مي معموالً

های اجتماعي و تا در حين بررسي پارامترهای فني و تکنيکي؛ جنبه
و  قرارگرفتهموانع فرهنگي اجرای پروژه نيز مورد واکاوی  احتماالً

هنگي و ی پيشنهادی ارائه گردد. هارتلي با بررسي موانع فرهاحلراه
اجتماعي موجود بازيافت آب، پنج راهبرد مهم را برای افزايش اعتماد 

( مديريت اطالعات برای ذينفعان، 5و مشارکت عمومي پيشنهاد داد: 
( ارتقای 9های فردی و اظهار تعهدات سازماني، ( حفظ انگيزه2

( تضمين فرايند و خروجي 4وهای عمومي، ــارتباطات و گفتگ
 ( ايجاد و حفظ اعتماد5سازيها، در تصميممنصفانه و مناسب 

(Hatley, 2006) . 
 

باورهای فرهنگي در نقاط مختلف دنيا و حتي در مناطق مختلف يک 
 شده اجراها و روندهای کشور با يکديگر متفاوت است. بنابراين طرح

قرار  استفاده موردراحتي در مناطق ديگر  توان بهدر يک مکان را نمي
اخير مطالعاتي پيرامون جنبه فرهنگي و اجتماعي  داد. طي ساليان

است. اين مطالعات نشان بازيافت پساب در کشور ايران صورت گرفته
شناختي پيرامون های مذهبي، روانشناختي و جامعهدهند دغدغهمي

های بازيافتي در بيشتر مواقع ناشي از عدم آگاهيهای استفاده از پساب
باشد. گيری موجود ميدهای تصميمفني و کمبود اعتماد به فراين

های بازچرخاني براين اساس معموالً در کشور ايران نسبت به پروژه
 فاضالب از آب، نگرش صحيح و مثبتي وجود ندارد، هرچند استفاده

باشد،  انسان با تماس کمتری در که ييهاگزينه در تصفيه شده
بر د عالوه ی بازيافت آب بايهاطرحمجريان  .دارد بيشتری مقبوليت

فرهنگي جوامع محلي نيز -های اجتماعيبه وجوه فني به جنبه توجه
را در نظر  هاآنها و مالحظات ی داشته باشند و دغدغهاژهيوتوجه 

ی فني و ارائه اطالعات جامع، موجبات هایسازشفافبگيرند و با 
 م آورندــها فراهزايش مشارکت عمومي را در اين پروژهــاف

(Salehi and Talebi 2014; Masoodian and Davoodnejad, 

های علمي و دوستدار های غيردولتي و انجمنسازمان .(2014
زيست نقش مهمي را در توسعه پذيرش عمومي استفاده از محيط

د ــــا نماينــــد ايفــــواننـــتافتي ميـــازيـــهای بابــپس
(Golshiri and Moghaddam, 2015) . 

 

 ریگينتيجه -0

 رشد دارای فراوان، یهاليپتانس و هايژگيو داشتن با تهران شهر
 توسعه و رشد اين که است، توسعه مختلف یهابخش در روزافزون

 بهبا توجه  ديگر سوی ازاست.  دهيگرد سبب را آبي نيازهای افزايش
 ازيموردن آب تأمين برای زيرزميني، و سطحي آب منابع محدوديت

 و سطحي آب منابع استحصال جهت مناسب هيداتتم اتخاذ بر عالوه
 ملموس و ازيشدت موردنبه جديد آب منابع یسازتيظرف زيرزميني،

 در توليدی پساب نامتعارف، آب منابع از يکي ميان اين در. است
 .  باشديم تهران شهر سطح

 
،  مجموع پساب 5452ی صورت گرفته در افق هایزيربرنامهطبق 
ميليون مترمکعب در سال  55/852ر تهران های شهخانهتصفيه
بايست برای مصرف اين حجم آب در شود که ميبيني ميپيش

تدبيری  ...های کشاورزی، صنعت، فضای سبز، تغذيه آبخوان وبخش
شود. اين در حالي است که نياز ساالنه آبي فعلي آبياری  انديشيده

برآورد  ميليون مترمکعب 585های شهر تهران فضای سبز و جنگل
نياز  ريزی جهت تأمين کامل آب موردگردد. بر اين اساس برنامهمي

های شهر تهران از بازيافت پساب شهری آبياری فضای سبز و جنگل
خواهد بود.  دسترسقابلها خانههای آتي و احداث تصفيهطي سال

لکن با توجه به گستردگي فضای سبز شهر در کل مناطق شهری از 
طوالني و بعضاً  انتقال هایشبکه ای باالی احداثهطرفي و هزينه

 هاهزينه اين توانديم پساب محلي بازيافت به باال توجه رفت هدر با
 نيز و شهری یهاپساب باالی حجم .دهد کاهش زيادی مقدار به را

 انتقال و تهران فاضالب سيستم بهها آن تخليه آب، بازچرخاني امکان
 خواهد همراه به را خانههيتصف بار شافزاي عمالً تهران جنوب به

مقابل بازيافت  شد. در خواهد موجب را انتقال اضافي هزينه و داشت
را تسهيل  اهيسآبمحل امکان جداسازی آب خاکستری از  در
 اهيسآب، آب خاکستری دارای بار آلودگي کمتری نسبت به دينمايم

 ه از ايناست؛ لذا هزينه تصفيه کمتری خواهد داشت. با استفاد
 به پساب انتقال از ناشي محتمل یهانهيهز توانيم رويکرد

 یهایکاربر به خانههياز تصف بازيافتي آب دوباره انتقال و خانههيتصف
 و معماری جاری الگوهای تغيير نيازمند امر اين. نمود حذف را شهری
 است. يمهندس نظام سازمان با تعامل

 
 فشار کاهش موجب آب منابع کيفيت ارتقای بر عالوه پساب بازيافت

 يستيزطيمح و بهداشتي یهادغدغه لکن ،گردديم آبي منابع بر
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 کشور در پساب بازيافت یهاطرح بيشتر. دارد وجود آن پيرامون
 با مستقيمي ارتباط که است، بوده کشاورزی در آبياری به معطوف
 لکردعم افزايش بيانگر مطالعات بيشتر هرچند. دارد انسان سالمت
 و سنگين فلزات وجود لکن ،باشديم پساب با شده آبياری گياهان

 درها آن از استفاده موجود یهاپساب در مدفوعي یهافرم يکل
 با( کشاورزی مانند) را انسان با مرتبط کاربردهای در مدتطوالني

 فرايندهای ارتقای که ي استدر حال اين. دينمايرو مسؤال روبه
 کشاورزی در را بازيافتي آب از استفاده عمالً موجود تصفيه

 پساب ديگر کاربردهای به توجه روني. ازادينمايم غيراقتصادی
تواند مي انسان محدود يبا دسترس شهری سبز فضای مانند بازيافتي

 يکي از رويکردهای مديريت شهری تهران باشد.
 

 عدم آب بازيافت یهاطرح با جامعه مخالفت اصلي داليل از يکي
 که ،هاستآن مجريان به اعتماد عدم وها طرح اين ماهيت از آگاهي

 از عمومي یهايآگاه افزايش و فني یهایسازشفاف با توانيم
 در  را عمومي مشارکت افزايش موجبات جمعي، یهارسانه طريق

 نظرگرفتن در نيازمند امر اين .(Ma 2003)آورد  فراهمها پروژه اين
 گروه شناختيجامعه و يشناختروانمذهبي،  یهادغدغه و مالحظات

 حساسيت بازيافتي آب واژه از استفاده مثالطور به ؛باشديم هدف
شده بر خواهد  يبازچرخان و تصفيه فاضالب به نسبت را کمتری

 انسان با یترکينزد تماس بازيافتي آب هرچه اساساً هرچند انگيخت،
، لذا جهت ابدييم کاهش آن به نسبت عمومي باشد، اعتمادداشته 

 محدودترآبياری فضای سبز شهری مناطقي که دارای دسترسي 
 .ابندييمانساني باشند اولويت 

 
 یريکارگبه تيقابل با مناسب یهایفناور از استفاده که است بديهي
 بلکه گردديم حاصل پساب کيفيت بهبود و ارتقا به منجرتنها نه آسان

 رگذاريتأث بسيار نيز شهروندان بين در آب بازيافت فرهنگ ترويج در
 هایجنبه همه گرفتن نظر در با نگرکالن رويکرد يک لذا. بود خواهد
 نتيجه. است ضروری آب بازيافت حوزه در فرهنگي و اقتصادی فني،
 خود آبي محدود منابع از که است شهری داشتن رويکردی چنين

 روی بر حرکت با را خود آينده و دينمايم استفاده عاقالنهصورت به
 به توجه آب به توجهچراکه  است، نموده تضمين پايدار توسعه ريل

 .است آينده
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