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 مدیریت کاربرد سیستم های فاضالب

   
آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی  ارشد کارشناسی دانشجوحسین کریمی سه قلعه

 مشهد

 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد رسول پردل نوقابی دانشجو

 گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی منابع آبکارشناسی ارشد  آبادی دانشجوشیما تاج

 :پست الكترونيكي:  53423310939تلفن نويسنده اصلي ،h.karimi69@gmail.com  

 

 

 چکیده

مورد نیاز های مختلفی برای حفط منابع آبی توسعه پایدار برنامه رسیدن بهبرای  آبی،با توجه به کمبود منابع 

بی رویه از منابع آب  در نقطه مقابل برداشت آن، و وضعیت منابع آبی بسیار محدودایران و با توجه به اقلیم . است

های مختلفی برای تامین ی به راهامروزباشد. بشر سیار بزرگ برای آینده این مناطق ب می تواند یک هشدار زیرزمینی

یک دهه  ازدر ایران نیز  توان به استفاده مجدد از فاضالب اشاره کرد.میاست که ب مورد نیاز خود متوسل شدهآ

و به تبع آن مشکالتی مثل شور شدن اراضی تحت  استافزایش چشمگیری داشتهذشته استفاده مجدد از فاضالب گ

. استهای محیط زیستی مشاهده شدهر سنگین در محصوالت زیر کشت پساب و آلودگیآبیاری پساب، وجود عناص

استفاده مجدد از فاضالب بویژه در مناطق خشک به منظور کاهش برداشت آب وکاهش فشار بر منابع زیرزمینی است 

های مختلف در این پژوهش جنبه شودکشت استفاده می زیر افزایش سطح فاضالب برای از در ایران متاسفانه ولی

 است. با توجه به شرایط مختلف راهکار ارائه گردیدهو است استفاده از فاضالب برای کشاورزی درایران بررسی شده

 آب، فاضالب، پساب، تصفیه، کشاورزیهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه .1

اضافه خواهند شد  يکنون تينفر به جمع ارديليم 2، 2025سال تا  و افتهی ياز حد شيب شيجهان در قرن گذشته افزا تيجمع

برند فشار  يبه سر م هيو سوء تغذ يبحران گرسنگ طيکه در حال حاضر در شرا یاگرسنه ونيليم 925افراد و  نيا هيتغذ یکه برا
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اند یکه صادر کننده محصوالت کشاورز افتهيدر حال توسعه و توسعه  یآب و خاک کشورها ژهيبو يعيبه منابع طب يمضاعف

 [1] .وارد خواهد شد

درصد از توليد  9/27در حال حاظر کشاورزی در ايران نقش اساسي و حياتي در اقتصاد ملي و توليد مواد غذايي دارد بطوريكه 

بيش از  همچنين  درصد از غذای کشور مرتبط با اين بخش است. 80درصد از نيروی کار کشور و تامين  23ناخالص داخلي، 

درصد حجم آب مصرفي ايران به بخش کشاورزی اختصاص دارد که با توجه به کاهش منابع آب شيرين و قرار گرفتن  93

توان رسد اگر بتوان مصرف آب را در اين بخش کنترل نمود، ميبه نظر مي ی کشورهای در حال بحران آبي،ايران در محدوده

 .بحران آبي پيش رو را کنترل کرد

 باشد بايد برداشت آب از اين منابع را کنترل نمود.ها آب زيرزميني ميبرای حفظ منابع آبي در مناطق خشک که منبع تامين آن

ها به عنوان يكي از منابع فاضالب باشد،های روز جهان مييكي از بحث در کشاورزی های نامتعارفاستفاده از منابع آب

 ها از مسائلي است که بايد مد نظر قرار گيرد.فاضالباستفاده از  متعارف مطرح هستند.های ناآب

 شود.است و از پساب آن برای کشاورزی استفاده ميآوری فاضالب اجرا شدهها سيستم جمعدر ايران در بسياری از شهر

وضعيت موجود در ايران آيا تصفيه فاضالب با اين  : چگونگي استفاده از فاضالب؟هايي از قبيلسوال استفاده از فاضالب 

در اين پژوهش پاسخ اين سواالت را  به دنبال دارد. را ؟نحوه مقابله با مشكالت زيست محيطي آنتواند مفيد واقع شود؟ مي

 ايم. کنيم و به طور کل مناسب بودن يا نبودن استفاده از فاضالب در شرايط مختلف را بررسي نمودهبررسي مي

 

 پیشینه پژوهش

شده شهری، در های آب زيرزميني با استفاده از فاضالب تصفيهاولين پروژه تغذيه مصنوعي سفره 1962ل در شروع سا

ای در توسعه منابع آب آنجلس صورت گرفت. در آخرين ربع قرن بيستم مزايای کاربرد پساب تصفيه شده به عنوان گزينهلوس

 .[2] اروپا قانوني شدرسما تاييد گرديد و توسط همه اياالت آمريكا و اتحاديه 

گيری شده کيفيت است که مقادير اندازههای شهر زاهدان مشخص شدهخانه فاضالب اداره زندانهای عملكرد تصفيهدر بررسي

 .[3] استها موجود فاصله چشمگيری مشاهده شدهپساب با استاندارد

يابد و است و به تبع آن پساب افزايش ميشده گسترش مناطق شهری در جهان باعث افزايش تقاضای مصرف خانگي آب

توان استخراج از منابع آب تواند يک منبع بالقوه برای برای مصارف کشاورزی باشد و با استفاده از پساب مين ميآاستفاده از 

 زيرزميني را کاهش داد و از فشار وارد بر منابع کاست.

ه که به روش نرت گرفت نشان داد پساب خروجي اين تصفيه خاصو  (1388)مطالعاتي که توسط الماسي و همكاران در سال 

به بررسي و علت  (1389) بوستاني و همكاران در سال .[4]يست محيطي داردزکند، تطابق خوبي با معيارهای لجن فعال کار مي

اند که با شناخت منابع نمودهاند و بيان اصلي مشهد پرداخته ی خروجي سه تصفيه خانهپيک ماه ساليانه فاکتورهای آلوده کننده

وردن به جاز صنعتي و خانگي و همچنين روی آهای غيرمکننده و اتخاذ قوانين نظارتي در جهت جلوگيری از تخليه پسابآلوده
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دهند، ها با کاشت درختان و گياهاني که عمل تصفيه را انجام ميها و حذف مواد آالينده آنهای پااليش طبيعي فاضالبروش

های اثر لجن تصفيه خانه( 1389همكاران ) پور وشفيعي .[5]توان کاستزان زيادی از مشكالت زيست محيطي موجود ميبه مي

نشان دادند که استفاده از لجن فاضالب به دليل داشتن . شهری را در بهبود خاک کشاورزی در جزيره کيش را بررسي نمودند

کيش که حاصلخيزی کمي دارند به شرط کاشت گياهان بومي که مقاوم به های جزيره نيتروژن، فسفر و پتاسيم برای خاک

است که لجن را شش ماه قبل از کاشت گياهان در صورت کاشت گياهان حساس پيشنهاد شده شوری هستند بسيار مناسب است.

جذب جيوه در شرايط  به منظور بررسي خطر  (1388)پور و همكاران کريم .[6]به خاک اضافه کنند تا شوری خاک کاهش يابد

 لجن از استفاده کلي طور استفاده از فاضالب برای کشاورزی آزمايشي را طي پنج سال انجام دادن و به اين نتيجه رسيدند که به

 افزايش باعث همچنين کاربرد لجن فاضالب. گرديد گياه مختلف هایبخش و  خاک جيوه غلظت معني دار افزايش باعث

 آبياری داد ( تحقيقاتي را بر روی سبزيجات انجام دادند که نشان1375) همكاران و عليزاده. [7]شد گياه معني دار عملكرد

 استفاده از آب با مقايسه در هاآن عملكرد افزايش باعث تصفيه شده فاضالب با خيار( و هويج کاهو، فرنگي،)گوجه سبزيجات

 غذايي مواد از فاضالب غني بودن از ناشي افزايش محصول، اين که داشتند دليل اين مساله اينگونه ابراز آنها گردد.مي معمولي

 کود تن 25 حداقل معادل شده، ذکر گياهان آبياری برای شدهتصفيه از پساب استفاده که ایگونه به باشد؛مي گياه نياز مورد

 آبياری جهت خام فاضالب از استفاده که داد نشان طي تحقيقات خود (1375) زادهوش .[8]باشدمي هكتار هر در حيواني

 داشت ( اذعان1370) حقيقي جعفرزاده .[9]را باعث خواهد شد معمولي آب با مقايسه در کاه وزن و دانه  وزن افزايش گندم،

 تواند مي مدت دراز در فلزی عناصر مختلف وجود دليل به آن، از مجدد استفاده و شيراز فصلي رودخانه به فاضالب تخليه که

 گردد. کشاورزی محصوالت به عناصر از انتقال برخي و رودخانه مجاور اراضي های خاک آلودگي افزايش به منجر

آلودگي آب های زيرزميني به عناصر سنگين زماني اتفاق مي افتد که اين عناصر از طريق پساب صنعتي بيش از حد مجاز به 

ن باال به عنوان کود در خاک هايي با بافت سبک ودر زميني با باال بودن خاک افزوده شود يا از لجن هايي با مقادير فلزات سنگي

 .[10]سطح آب زيرزميني، به مدت طوالني استفاده شود

تأثير استفاده از فاضالب را در کاهش هزينه های کشاورزی از قبيل کاهش هزينه استفاده از کود و همچنين  (،1997) نارووی

زيرزميني را بررسي نمودند. نشان دادند که استفاده از فاضالب در آبياری به دليل وجود امالح کاهش استفاده از آب آکيفرهای 

 .[11]در فاضالب نياز به استفاده از کود را کاهش مي دهد و همچنين باعث حفظ کشاورزی در منطقه مي شود

 

 هامواد و روش .2

 طرح مسئله

افراد ، انسان ها سعي دارند تا به هر طريقي از اين مايه ی حيات استفاده با توجه به محدود بودن منابع آبي و نياز نامحدود 

 . نمايند
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منابع آبي به طور کلي به دو دسته سطحي و زيرزميني تقسيم مي شوند. انسان با ايجاد سد ها تا جايي که امكان دارد از منابع اب 

ود و با هزينه نسبتا پاييني مي توان به آن دست يافت البته آب سطحي استفاده مي نمايند که معموال منابع بسيار خوبي بشمار مي ر

های سطحي سريعتر دچار الودگي مي شوند. مشكل اصلي آنجا است که در همه جاها منابع آب سطحي وجود ندارد و ناپارند 

ولي اگر بيش از د اشكالي ندارد دله بيالن آن بهم نخورابايد از منابع زيرزميني آب برداشت نمود .استفاده از منابع تا جايي که مع

حد از ابخوان ها ،آب برداشت شود سطح اب در ابخوان هر سال دچار افت مي شود و اين يعني استفاده از منابع تجديد ناپذير و 

 به مرور زمان از بين رفتن آبخوان هايي که شايد چندين هزاران  سال طول کشيده باشد تا ايجاد شده بودند.

 . گردندهايي داريم که بر اساس برداشت زياد اب هر سال دچار افت سطح اب ميتدر ايران ما دش

با ايجاد اجتماع های بزرگ و ايجاد شهر ها ، و باالرفتن مصرف آب در شهر ها ،طرح ايجاد شبكه های فاضالب و استفاده 

شهر بسياری از حتي در حال حاضر و مجدد ار آب ها مطرح شده است و اين طرح در ايران به صورت سريع گسترش يافته است 

 .ب مي باشند الهای کوچک دارای شبكه فاض

اشكال اساسي انجا است که در حال حاضر  با توجه به هزينه باالی شبكه های جمع اوری فاضالب ،اين طرح نتوانسته از فشار 

ده مي شود و در ضمن رزير کشت بكار بوارد بر منابع اب زيرزميني بكاهد و معموال استفاده از پساب در جهت افزايش سطح 

از پساب دارای عناصر  (با استفاده کردن )پساب خروجي از تصفيه خانه ها کيفيت مطلوبي ندارد و معموال گياهان بوجود آمده

 بعد از اکه يكي از مهمترين سرمايه های کشاورزی مي باشد ررا سنگين فراوان مي باشد و همچنين آبياری با اين پساب خاک 

 يم کهمي خواهيم بررسي نمايبا توجه به موارد ذکر شده شور و اليزرع مي نمايد. ،چند سال

 جمع آوری فاضالب  با اين وضع موجود عمل صحيحي مي باشد؟ های  شبكهتوسعه آيا  

 چرا تصفيه خانه ها نمي توانند کيفيت مطلوب را ايجاد نمايند؟

 مه جا و تمام شهر ها کار درستي مي باشد؟آيا اجرا کردن شبكه جمع آوری فاضالب برای ه

ايا اصالجمع آورزی فاضالب شهری مي تواند از فشار بر منابع آبي بكاهد؟)با توجه به ناچيز بودن مصارف ديگر آب ، نسبت به 

 مصرف کشاورزی(

 

 مصارف آب

را بر کشور تحميل مي آب به ويژه در بخش کشاورزی، مشكالت زيادی بيش از حد امروز به جايي رسيده ايم  مصرف 

ميانگين جهاني مصرف آب  .کند و بايد ارتقای بهره وری آب و کاهش مصرف را به صورت جدی در دستور کار قرار دهيم

. درصد در مصارف خانگي و صنايع مصرف مي شود 8.4و  درصد مي باشد91.6درصد و در ايران  70در بخش کشاورزی 

مترمكعب  1300مترمكعب برای هر نفر در سال است که اين رقم در ايران حدود  580ميانگين آب مصرفي سرانه جهان حدود 

 .است که اين امر بيانگر اتالف منابع آب و اسراف بيش از حد منابع حياتي است

 فاضالب تعریف
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 .نامند مي فاضالب را زائد های آب ديگر، عبارتي به يا شود بايد دفع که را انساني های فعاليت از ناشي آلوده های آب

 0.9فقط حدود   و دهد مي تشكيل را آن وزن درصد 99در فاضالب  موجود آب .است جامد مواد و آب از ترکيبي فاضالب

 .است ديگر مواد در صد آن

 مواد معدني  آلي و مواد دسته دو به شيميايي نظر از و است محلول و مواد معلق مواد شامل فيزيكي نظر از فاضالب جامد مواد

 و باکتری ها ويروس ها، بيني ميكروب ذره موجودات دارای معدني، فاضالب و آلي خارجي مواد بر عالوه .شوند مي تقسيم

 ترين مهم .کرد فاضالب اشاره بوی و حرارت، رنگ درجه به توان مي فاضالب فيزيكي خصوصيات از .هست نيز ها

 فاضالب و درجه در محلول گازهای فاضالب، در موجود غيرآلي و آلي مواد : از عبارتند شيميايي فاضالب خصوصيات

 .فاضالب اسيدی

 نواع فاضالبا

فاضالب از نظر منشاءتوليدآن ممكن است خانگي، صنعتي، کشاورزی يا ترکيبي از آنهاباشد. از نظر ويژگيهای فيزيكي  

 :شيميايي و بيولوژيكي و قدرت آاليندگي فاضالبها به چهار دسته تقسيم مي گردند

 فاضالب های ضعيف (1

 فاضالب های متوسط (2

 فاضالب های قوی (3

 فاضالب های خيلي قوی (4

زای زنده ومواد آلي متعفن که عالوه بر ايجاد اهميت بهداشتي فاضالب به عواملي نظير وجود عوامل شيميايي و عوامل بيماری

 .گردد، بستگي داردمي های مختلف موجب انتشار بوهای آزاردهنده و نازيبا شدن محيط نيزبيماری

عوامل باکتريايي نظير ويبريو کلرا، سالمونال تيفي، سالمونال پاراتيفي، شيگال، باسيل سياه زخم، لپتوسپيرا، عوامل ويروسي نظير 

 از 000های پرياخته ای نظير کرم شالقي، آسكاريس وها، عوامل تک ياخته ای نظير آميب ژيارديا و تخم انگلانواعي از هپاتيت

 .شودطريق فاضالب و لجن فاضالب مصرف شده باعث ايجاد بيماری مي

از نظر اقتصادی عالوه بر اينكه آب تبديل شده به فاضالب به خودی خود غيرقابل استفاده شده است، خود نيز باعث آلودگي 

تي محدود مي باشد و با کمبود شود و باتوجه به اينكه دسترسي به آب به عنوان منبع وماده حيامنبع آب سطحي و زيرزميني مي

شديدی که در جهان دارد در معرض تهديد قرار گرفته است. با توجه به مخاطرات بهداشتي و مالحظات اقتصادی توجه به 

توليد، جمع آوری و بهسازی فاضالب امری ضروری و اجتناب ناپذير است. پرداختن به امر کم خطر نمودن فاضالب و يا انجام 

ها در محيط يا استفاده مجدد از فاضالب، تصفيه فاضالب هت کاهش ميزان آاليندگي آن به منظور تخليه آناقداماتي در ج

 .شودناميده مي
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 روش های تصفیه فاضالب

فاضالب را بسته به ميزان و نوع بار آلودگي با روش های مختلف فيزيكي ، شيميايي و بيولوژيكي تصفيه مي کنند که هر 

 ه ها و روش های مختلفي تشكيل شده است.کدام از زيرمجموع

شيوه معمول و رايج تصفيه فاضالب با نام لجن فعال است . به اين ترتيب که در مرحله اول يا تصفيه اوليه ، به وسيله تصفيه 

های فيزيكي و شيميايي ، ذرات جامد موجود در پساب به صورت دستي يا مكانيكي به وسيله آشغال گيری هايي با شبكه بندی 

ريز و درشت جدا شده و سپس ذرات شناور باقي مانده در مرحله بعد بر اثر اختالف چگالي )وزن( ته نشين و برای ورود به 

مرحله تصفيه ثانويه يا مرحله بيولوژيكي ، بوسيله هوادهي و تزريق ميكروارگانيسم ها به محيط، آماده مي شود. در بخش دوم ، 

ه مي شود و سپس ميكرو ارگانيسم های مختلف از جمله باکتری ها، قارچ ها، مخمرها و فاضالب به استخرهای بزرگ ريخت

پروتوزوئرها در زمان های مختلف به سيستم تصفيه تزريق مي شود. با انجام هوادهي و ايجاد شرايط رشد ميكرو ارگانيسم ها، 

( CO2ه ، آب ، آمونياک و دی اکسيد کربن )فاضالب به عنوان ماده غذايي اين موجودات مورد تخريب و تجزيه قرار گرفت

حاصل از اين واکنش به محيط وارد مي شود. توده باقي مانده نيز وارد مرحله تصفيه نهايي شده و پس از گندزدايي به عنوان 

طريق  3کود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار مي گيرد.کلرزني ، تابش پرتو فرابنفش به پساب و سيستم کربن فعال ، 

 عمده برای گندزدايي فاضالب در مرحله نهايي است.

کلر به دليل ظرفيت باالی اکسيدکنندگي ، رشد باکتری ها و جلبک ها را متوقف کرده و رنگ و بوی پساب را کاهش مي 

رد وکربن دهد. تشعشع فرابنفش قابليت کشتن ويروس ها باکتری های موجود در فاضالب را بدون توليد مواد خطرناک ديگر دا

فعال نيز در تماس بامواد ارگانيک عامل ايجاد رنگ و بوی آن را به خود جذب مي کند. البته در کشورهای پيشرفته مراحل 

اين روش معموال به  ايران تصفيه فاضالب و بخش لجن فعال با روش های تخصصي تری صورت مي گيرد اما در کارخانه های

 نگشت شماری از صاحبان صنايع اين شيوه را به طور کامل انجام مي دهند. شكل ناقص انجام شده و تنها تعداد ا

 اولويت های مصرف فاضالب در دنيا بصورت زير مي باشد:

بمنظور حفظ تعادل در اکوسيستم های آبي وارد کردن فاضالب تصفيه شده به مسيل های طبيعي پس از آنكه  (1

 ورت مي گيرد.استانداردهای زيست محيطي در آن رعايت شده باشد ص

 دفع فاضالب در سطح اراضي بمنظور نفوذ در خاک پس از آنكه تصفيه شده و استانداردهای زيست محيطي را دارا باشد. (2

استفاده از فاضالب تصفيه شده در تغذيه آبخانهائي که توان خود پاالئي را داشته و آب استحصال شده از آنها مورد استفاده  (3

 شرب قرار نگيرد.

 فاضالب برای آبياری درختان جنگلي  استفاده از (4

 استفاده از فاضالب برای آبياری مراتع  (5

 استفاده از فاضالب بصورت آبياری کرتي برای محصوالتي که مورد استفاده دام قرار گيرد. (6

 استفاده از فاضالب برای محصوالتي که مستقيما مورد استفاده انسان قرار نگيرد. (7
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 گیریبندی و نتیجهجمع .3

 ارائه راهکاربحث و 

بدست آمده از طريق جمع اوری فاضالب نسبت به اب مصرف شده در کشاورزی بسيار کم مي  پسابميزان  ،بر طبق امار  الف(

پس خيلي نمي توان روی پساب به عنوان يک کمک کننده ی خوب به کاهش فشار وارده بر منابع ابي حساب باز کرد باشد 

اقع گردد.در نتيجه بايد توجه داشت که اگر مي توانيم فاضالب را تا حد خوبي تصفيه نماييم ولي مي تواند بازهم تا حدی مفيد و

از پساب بدست آمده برای توسعه سطح زير کشت استفاده نشود و پساب با کيفيت مناسب را در اختيار کشاورز قرار دهيم و در 

 مقابل کشاورز را به کاهش برداشت از منابع توجيه نماييم .

ای قانون اجرای شبكه های جمع آوری فاضالب برای تمام شهر ها عمل صحيحي محسوب نمي گردد و به طور مثال در اجر ب(

مناطقي که سطح اب زيرزميني پاييني دارند شايد استفاده از روش سنتي تخليه فاضالب خانگي به چاه ها مفيدتر باشد و اين کار 

 در ضمن اليه های خاک کار تصفيه را بخوبي انجام مي دهد. نيز مي تواند منابع زيرزميني را تغذيه نمايد

يكي از مشكالت اصلي جمع اوری فاضالب در ايران مخلوط کردن فاضالب بخش های مختلف با هم مي باشد به طور مثال  ج(

فيه را فاضالب خانگي را به راحتي مي توان تصفيه نمود ولي مخلوط شدن فاضالب کارخانجات با فاضالب  شهری عمل تص

بسيار مشكل و پرهزينه مي کند. بر همين اساس مي توان شبكه های مجزا برای جمع آوری فاضالب ها ايجاد نمود که البته اين 

 کار فعال مقرون به صرفه نمي باشد.

اشد و يا در بسياری از مناطق آب خروجي از تصفيه خانه ها معموال دارای کيفيت پاييني مي باشد )مطابق استاندارد نمي ب د(

ولي ساده ترين استاندارد ها مورد استفاده قرار مي گيرد( که دليل اين مشكل مي تواند در عدم ساخت صحيح تصفيه خانه باشد 

معموال دليل اصلي اين مي باشد که تصفيه خانه ها بيش از حد ظرفيت خود فاضالب دريافت مي کنند و يا اينكه تصفيه خانه ها 

حي مي شوند ولي فاضالب صنايع نيز وارد ان ها مي شود در نتيجه عمل تصفيه بخوبي انجام نمي برای فاضالب خانگي طرا

 شودو پساب کيفيت مطلوبي ندارد.

شايد امكان اجرا های آن ها در ايران نيز فراهم های پيشرفته انجام مي شود که ه( در حال حاضر روش هايي نويني در کشور

کشور ها از لحاظ فرهنگ و...  قبل از اجرای ان بايد يک بررسي کامل صورت گيرد تا از )البته با توجه به تفاوت های شود

 نتيجه دادن آن اطمينان حاصل نماييم (

 

 نتیجه گیری

 به طور خالصه مي توان نتيجه را در موارد ذيل خالصه نمود:

کشاورزی اشتباه مي باشد و بايد در مقابل حتي اگر فاضالب طبق استاندارد ها تصفيه شده باشد استفاده از آن جهت توسعه  (1

 آن از برداشت آب های ابخوان ها کاسته شود .  
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در منطقه هايي که عمق آب زير زميني زياد مي باشد استفاده از شبكه جمع آوری فاضالب توسعه نمي شود . )فقط برای  (2

 فاضالب خانگي(

فاضالب در يافت مي کنند در نتيجه پساب خروجي کيفيت مناسبي تصفيه خانه های موجود معموال بيش از ظرفيت خود  (3

 ندارد.

( ايجاد شبكه جمع اوری فاضالب برای تمام شهر ها بر اساس يک قانون کلي و بدون برداشت اطلالعات نمي تواند راهكار 4

 مناسبي برای حفظ منابع آبي باشد.

 انتظار ما رو براورده کنند. بعضي از تصفيه خانه در ساخت مشكل دارند و نمي توانند (5

و عالوه بر هزينه تحميلي  اشتباه مي باشد.کامال ( مخلوط کردن فاضالب های مختلف از جمله: خانگي،صنايع و ... يک فعاليت6

 کيفيت پساب خروجي را شديدا کاهش مي دهد.

داد البته با توجه به تفاوت فرهنگ انسان مي توان از روش های جديد جديد استفاده مجدد از فاضالب رو در دستور کار قرار  (7

 های مختلف بايد قبل از اجرای ان تحقيقاتي انجام داد تا از نتيجه آن اطمينان حاصل گردد.

به فاضالب های کشاورزی توجه بيشتری داشت تا  توجه به استفاده وسيع از سموم ، آفت کش ها و کود های شيميايي بايد ( با8

 از صدمه به محيط زيست کاسته شود.

با توجه به اينكه آب استفاده شده در مصرف خانوار و صنايع در ايران نسبت به آب مورد استفاده در کشاورزی ناچيز مي  (9

باالی کشاورزی  ری کرد و روی مصرفباشد ، نمي توان برای حفظ منابع آبي روی آن خيلي حساب کرد و بايد فكر ديگ

 برنامه ريزی کنيم و به هر طريقي شده است آنرا کاهش دهيم.

( تصفيه فاضالب های صنايع)مثال چرم سازی( با توجه به ميزان باالی عناصر سنگين حتما بايد تصفيه کردند و بعد به محيط 10

 وارد کردند.

 بايد از گياهاني استفاده نمود که مستقيما مورد مصرف انسان قرار نمي گيرند. ( در مناطقي که تحت ابياری با پساب مي باشند11
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