
 

  باز چرخانی آب و توسعه پایدار ، مزایا و محدودیتها
  : 1محمود حاجیانی

 ستادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجندا
  

  :چکیده
قرن  یکی از مهمترین چالشهاي پیش روي دولتها و یکی از مشکالت اساسی و بحران آب مساله کمبود منابع 

ایران به عنوان کشوري با . زندگی بشررا با تهدیدات جدي مواجهه ساخته است در پارهاي موارد می باشد که اخیر
بارش میلیمتر که در حدود یک سوم میانگین  250اقلیم گرم و خشک و با سرانه متوسط نزوالت جوي در حدود 

عالوه براین توزیع نامناسب مکانی و . جهانی می باشد از کشورهاي داراي منابع محدود آب به حساب می آید
زمانی، عدم توازن بین عرضه و تقاضاي آب، کاهش بارندگی و دوره هاي طوالنی خشکسالی،تغییرات اقلیم، 

ح بهداشت عمومی، توسعه صنعتی، استحصال بیش از حد از منابع آبهاي زیرمینی، رشد جمعیت، ارتقاي سط
کشاورزي و گسترش فعالیتهاي انسانی، اتالف بیش از حد آب در شبکه هاي آبرسانی و مصارف کشاورزي، منابع 

یافتن راه حلهاي مناسب و گزینه هاي جدید یکی از .تجدید پذیر را زیر فشار بیش از توان بازیافت قرار داده است
با پیاده کردن آنها اهداف توسعه پایدار، رفع مشکالت کم آبی و حفظ میراث  اهداف کالن دولتها می باشد تا
از جمله راه حلهاي مطرح شده استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه هاي . آیندگان از منابع آبی تحقق یابد

فیه خانه مطالعات متعدد سودمندي استفاده از پسابهاي تصفیه شده تص.فاضالب هاي خانگی و صنعتی می باشد
بازچرخانی آب در صنعت مبتنی بر مدلهاي اقتصادي مقایسه اي . هاي فاضالب را در کشاورزي اثبات نموده است

در نظر گرفتن کلیه جوانب این پروژه ها از اصول . میان استفاده از منابع آب تازه و پسابهاي تصفیه شده می باشد
مطالعات مربوط به استفاده مجدد از پسابهاي تصفیه شده  چنانچه. اساسی در سیستمهاي بازچرخانی آب می باشد

به طور جامع و دقیق انجام پذیرد نه تنها کم به کاهش مشکالت موجود خواهد کرد بلکه منبع درآمدي براي 
  .جبران هزینه هاي تصفیه نیز خواهد بود

  
  :واژه هاي کلیدي

  بحران آب، استفاده مجدد پساب، کشاورزي، صنعت
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  مقدمه
درصد سطح زمین را دریاها و اقیانوسها پوشانده است ،  97نکه کره زمین به یک کره آبی معروف می باشد و بیش از با آ

کمتر از یک درصد از موجودي کل آب را منابع قابل استفاده براي مصارف شرب ، کشاورزي و صنعت تشکیل 
و به طوري که مساله کمبود منابع . دیده استاین درصد کم نیز در سالهاي اخیر با تهدیدات جدي مواجهه گر.میدهد

در پارهاي  می باشد که قرن اخیر یکی از مهمترین چالشهاي پیش روي دولتها و یکی از مشکالت اساسی بحران آب 
میلیارد نفر از  9/1در حدود  2025بر طبق گزاش فائو تا سال . زندگی بشررا با تهدیدات جدیمواجهه ساخته است موارد

ن در کشورها با کمبود آب مطلق و در حدود دو سوم مردم جهان تحت تنش ناشی از کمبود آب خواهند جمعیت جها
بنابراین وجود این شرایط رقابت بر سر برداشت بیشتر از منابع محدود را افزایش خواهد داد و بی شک بر . ]1[بود

مناسبات سیاسی ، اقتصادي و اجتماعی حاکم بر ملت ها و دولتها تاثیر خواهد گذاشت ، که از آن به جنگ آب یاد می 
  . شود

صد برداشت از منابع آب تجدید پذیر به عنوان شاخص اندازه بر اساس معیار کمیسیون توسعه سازمان ملل ، میزان در
درصد  10بر این اساس چنانچه میزان برداشت از منابع تجدید پذیر کمتر از . گیري بحران آب در نظر گرفته می باشد

گر درصد باشد، بحران در حد معتدل، ا 20تا  10باشد، وضعیت بدون بحران آب یا بحران کم ، چنانچه برداشت بین 
درصد باشد بحران  40درصد باشد، بحران از نوع متوسط و چنانچه برداشت از منابع بیشتر از  40تا  20برداشت بین 

  . ]2[آبی شدید دامن یک کشور را می گیرد
میلیمتر که در حدود یک  250ایران به عنوان کشوري با اقلیم گرم و خشک و با سرانه متوسط نزوالت جوي در حدود 

عالوه براین توزیع . ن بارش جهانی می باشد از کشورهاي داراي منابع محدود آب به حساب می آیدسوم میانگی
نامناسب مکانی و زمانی، عدم توازن بین عرضه و تقاضاي آب، کاهش بارندگی و دوره هاي طوالنی خشکسالی،تغییرات 

طح بهداشت عمومی، توسعه صنعتی، اقلیم، استحصال بیش از حد از منابع آبهاي زیرمینی،رشد جمعیت، ارتقاي س
کشاورزي و گسترش فعالیتهاي انسانی، اتالف بیش از حد آب در شبکه هاي آبرسانی و مصارف کشاورزي، منابع تجدید 

بررسی میزان مصرف از منابع تجدید پذیر نشان می دهد که . پذیر را زیر فشار بیش از توان بازیافت قرار داده است
درصد می باشد که این امر نشان دهنده اوضاع بحران آبی شدید در  40ي اخیر رقمی بیش از درصد برداشت در سالها

از آثار این بحران می توانبه خشک شدن دریاچه ها و تاالبها ، آسیبهاي جدي بر محیط زیست، شور . ایران می باشد
ستانهاي غربی کشور ، فرو نشست شدن و کاهش کیفیت منابع آبهاي زیر زمینی، ظهور پدیده ریزگردها به خصوص در ا

  .زمین و دشتها و گسترش جابجایی مردم و مهاجرتها اشاره نمود
اصول توسعه پایدار بیان می نماید که تا حد امکان باید فشار بر منابع تجدید پذیر کم و سپس مهار گردد تا امکان 

د نظام جامع و یکپارچه مدیریت منابع آب یکی براي نیل به این هدف وجو. استفاده براي نسلهاي آینده نیز فراهم گردد
بدین ترتیب که مدلهاي مدیریت .از اصولی است که در راستاي ایجاد تعادل بین عرضه و مصرف آب حیاتی می باشد

قدیمی که بر مبناي مدیریت تولید و عرضه آب بوده است باید با رویکردي جدید مدیریت مصرف را نیز مورد توجه قرار 
  :رهاي متعددي در راستاي نیل به اهداف توسعه پایدار مطرح می گردد که از آن جمله میتوانراهکا. دهد

 و کاهش استفاده از آبهاي زیر زمینی مدیریت منابع آبهاي سطحی  -

 افزایش بهره وري دربخش کشاورزي -

 توجه به اصالح قیمت آب -

 توجه به مهار آبهاي بخشهاي مرزي -

 مدیریت سیالب و آبخیزداري -

 .استفاده از پسابهاي برگشتی و آبهاي غیر متعارف اشاره نمود -



 

و ) بازیافت آب از فاضالب(استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده تولیدي در تصفیه خانه هاي فاضالب خانگی و صنعتی 
گرفته بازچرخانی آن به سیستم براي استفاده مجدد یکی از راهکارهایی است که در سالهاي اخیر مورد توجه قرار 

بکارگیري این روش نه تنها کمک شایانی به حفظ منابع آبی محدود می نماید بلکه می تواند راهکاري به . ]3[است
از . منظور جبران هزینه هاي پرداخت شده ناشی از فرآیند تصفیه در تصفیه خانه هاي فاضالب خانگی و صنعتی گردد

کشاورزي، آبیاري فضاهاي سبز، سرویسهاي بهداشتی، مصارف  جمله می توان از پساب تصفیه شده تصفیه خانه ها در
صنعتی، تغذیه آبخوانهاي زیرزمینی، ایجاد دریاچه هاي مصنوعی، آتش نشانی، کارواشها، تهیه بتن در فرآیندهاي 

ا در بازچرخانی آب،پساب تصفیه شده خروجی از تصفیه خانه ه. ساخت وساز، آبنماها و تغذیه منابع آب استفاده گردد
با توجه به درجه تصفیه و بررسی شاخصهاي کیفی در آزمایشگاه و مقایسه نتایج حاصل از آزمایشات مربوطه با 

به آب حاصل از فرآیندهاي تصفیه، آب خاکستري . استانداردهاي موجود، در فعالیتهاي گوناگون بکار گرفته می شود
  .یه شده در فعالیتهاي گوناگون نشان داده شده استامکان سنجی استفاده از پساب تصف) 1(در شکل. اطالق می شود

  
فلشهاي بنفش رنگ نشان دهنده . امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه شده در فعالیتها و مکانهاي مختلف -1شکل 

  .پسابهاي تصفیه شده و فلشهاي آبی رنگ نشان دهنده آب تازه از منابع شرب می باشند
  

  مطالعات انجام گرفته
بررسی کیفیت فاضالب تصفیه شده و استفاده از آن مطالعات متعددي در داخل و خارج به منظور برآورد به منظور 

  .کارایی بازچرخانی آب انجام گرفته است
در مطالعه اي به منظور بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضالب اردبیل براي استفاده در کشاورزي  مشخص گردید 

میلیگرم در لیتر و میانگین فلزات سنگین کادمیوم، مس  25/57و  87/97به ترتیب CODو BOD5میانگین پارمترهاي  
میلیگرم در لیتر و سازگار با استانداردهاي زیست محیطی براي استفاده در  67/0و  08/0،  013/0و سرب به ترتیب 

  .]4[مصارف کشاورزي بوده است



 

با توجه به محدودیتهاي موجود در استفاده از پساب این در مطالعه اي بر روي پساب تصفیه خانه اراك  مشخص گردید 
تصفیه خانه معهذا امکان استفاده در آبیاري درختان غیر مثمر و چوبده و پس از آن نباتات صنعتی نظیر پنبه، روناس، 

  .]5[نباتات ذانه اي و درختان مثمر وجود دارد
ردهاي سازمان حفاظت محیط زیست محدودیتی براي بررسی پساب تصفیه خانه یزد  مشخص نمود با توجه به استاندا

  .]6[استفاده مجدد در کشاورزي و آبیاري وجود ندارد
بررسی قابلیت استفاده از پساب تصفیه خانه هاي شهر اصفهان در آبیاري محدود مشخص ساخت که میانگین 

بنابراین با توجه به افزایش تقاضاي . در حد استانداردهاي زیست محیطی ایران بوده استCODو BOD5پارمترهاي  
کشاورزان می توان از پساب با کیفیت مطمئن به عنوان منبع پایدار آب براي آبیاري محصوالت کشاورزي غیر خوراکی، 

  .]7[صنعتی، علوفه اي، جنگلی و فضاي سبز استفاده نمود
انداردهاي استفاده مجدد از پساب در بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه جزیره کیش نشان داد که کیفیت پساب با است

  .]8[و از این پساب می توان جهت آبیاري قطره اي و آبیاري درختان استفاده نمود. تطابق بوده است
بررسی کیفیت پساب چهار تصفیه خانه در کشور ترکیه مشخص ساخت کیفیت فاضالب خروجی از این تصفیه خانه ها 

  .]9[لزات سنگین براي بازچرخانی مناسب بوده استاز نظر پارامترهاي کنترلی متداول و ف
مدل برنامه ریزي خطی استفاده از پساب در شهر پکن چین، سودمندي استفاده مجدد در کشاورزي و مصارف تفریحی 

سودمندي نتایج حاصله امکان استفاده از این مطالعه را براي الگوهاي مشابه در سایر شهرها فراهم . اثبات نمود
  .]10[نمود

  :بررسی کاربرد پسابهاي تصفیه شده در سایر کشورها مشخص می نماید که
در حدود . درصد پساب تصفیه شده در تصفیه خانه ها در بخشهاي مختلف استفاده می شود 32در آفریقاي جنوبی 

از  هکتار 88000کشور آلمان . هکتار از اراضی کشاورزي استفاده می شود 28000نیمی از این حجم براي آبیاري 
که این رقم در سالهاي اخیر گسترش . با پساب تصفیه شده آبیاري نموده است 1997زمینهاي کشاورزي را در سال 

میلیون  52/1و  67/1در ایاالت متحده آمریکا فقط در دو ایالت کالیفرنیا و فلوریدا به ترتیب . چشمگیري داشته است
درصد در آبیاري محصوالت  59قدار در ایالت کالیفرنیا متر مکعب پساب تصفیه شده حاصل می شود که از این م

 3در کشور چین در حدود . درصد در ایالت فلوریدا براي کشاورزي استفاده می شود 21کشاورزي و فضاي سبز و 
  .]11[میلیون هکتار از مزارع با پساب تصفیه شده آبیاري می شوند

  
  بررسی قابلیت بازچرخانی پساب تصفیه شده در ایران

یزان پساب تولیدي در دو بخش شهري و صنعتی با توجه به اطالعات بدست آمده از تصفیه خانه هاي در حال بهره م
ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از (معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور  535برداریدر نشریه 

ی اطالعات جدول مشخص می نماید که میزان بررس. ارایه گردیده است) 1(در جدول ) آب هاي برگشتی و پسابها
متر مکعب در ماه می باشد، که عددي بسیار  22471957پساب تصفیه شده دردو بخش فاضالب خانگی و صنعتی 

بدیهی است که مدیریت صحیح . قابل توجه براي بازچرخانی و استفاده مجدد در فعالیتهاي گوناگون متفاوت می باشد
جه به شدت بحران کم آبی کمک شایانی به حفظ و احیاء منابع تجدید شونده و جلوگیري از پسابهاي تصفیه شده با تو

این در حالی می باشد که این آمار مربوط به تصفیه خانه هاي در حال بهره . فشار بیش از حد بر این منابع می نماید
  .]11[دبرداري می باشد و از کل پساب تولیدي اطالعات دقیقی در کشور موجود نمی باش

   



 

  خالصه وضعیت کلی پساب ها در کشور -1جدول 
نوع 

  پساب
تعداد 

شهرهاي 
داراي 
  تصفیه

خانه   تصفیه  تعداد
  ها

  جمعیت
  

  تحت 
  )نفر(

میزان پساب   پوشش
  تولیدي

میزان پساب 
  تصفیه شده

  پساب  میزان 
  متر مکعب

  تخصیص
  در ماه

  داده شده

بهره     
  برداري

بهره   مطالعه  اجرا
  برداري

متر مکعب   مطالعه  اجرا
  در ماه

متر مکعب 
  در ماه

تخصیص   صنعت  خدمات  کشاورزي
  نامشخص

  1747008  0  2309472  3032640  19334547  46363434  7136504  5861627  6959227  62  57  77  65  شهري
  0  0  0  49248  3137428  3723972  0  0  0  1  1  15  12  صنعتی

  1747008  0  2309472  3081888  22471957  50087405  7136504  5861627  6959227  63  58  92  77  کل

  
  بررسی قابلیت استفاده در کشاورزي

درصد از منابع آب تجدید شونده در  70در حدود . بیشترین مصرف آب در کشورها در بخش کشاورزي می باشد
و با درصد می باشد  85کشورهاي مختلف صرف مصارف کشاورزي می گردد، در حالیکه این رقم در ایران بیشتر از 

برنامه ریزي و استفاده از پساب تصفیه شده کمک شایانی به حفظ ) 1(با توجه به جدول. میزان تلفات باال می باشد
باید توجه داشت پسابهاي صنعتی به لحاظ دارا بودن ترکیبات مختلف از جمله . منابع ارزشمند آب شیرین می نماید

بطور کلی در استفاده از . چرخانی فعالیتهاي کشاورزي قرار می گیرندفلزات سنگین در مرحله آخر استفاده از زنجیره باز
  :]11[پسابهاي تصفیه شده در مصارف کشاورزي براي افزایش بهره وري باید موارد زیر را مد نظر قرارداد

 حفاظت خاك و جلوگیري از آلودگی آن با رعایت شرایط استاندارد در تصفیه فاضالب -

 انسانها و نیروي کار در تماس مستقیم با پسابهاي تصفیه شدهتوجه ویژه به سالمتی  -

 توجه به میزان مواد مغذي موجود در پساب تصفیه شده و تأثیر این میزان بر روي کود مصرفی -

تزریق پساب تصفیه شده به منابع آبهاي زیرزمینی در فصول غیر زراعی از دیگر نکاتی است که در مدیریت پایدار می 
نکته اساسی در این زمینه توجه به غلظت عناصر مغذي و مواد آلی موجود در پساب می . ه قرا میگیردتوان مورد توج

باشد که بعضی اوقات باعث ایجاد محدودیتهایی در تغذیه آبهاي زیر زمینی می شود و چه بسا باعث آلودگی خاك و 
یرزمینی مساله امالح موجود در آب یا همان نکته دیگر در تزریق پساب تصفیه شده به آبهاي ز.منابع زیر زمینی گردد

انباشت شوري بیش از حد . براي سنجش یونهاي موجود در آب از هدایت الکتریکی استفاده می شود. شوري می باشد
یکی از امالح بسیار مهم بر روي کیفیت . در ناحیه ریشه منجر به تجمع نمک و نهایتاً تأثیر بر میزان محصوالت می شود

غلظتهاي بیش از حد یون سدیم می تواند ساختار خاك را فرسایش داده و میزان نفوذ . دیم می باشدخاك یون س
بنابراین سنجیدن میزان سدیم موجود در آب آبیاري یکی از پارامترهاي بسیار مهم در . پذیري خاك را کاهش دهد

د در تعیین میزان تأثیر آبیاري بر افزایش یکی از شاخصهاي پر کاربر. کشاورزي و تغذیه آبخوانهاي زیر زمینی می باشد
حاکی از جابجایی سدیم با کلسیم و منیزیم در خاك می  SARمقادیر باالي . می باشد)SAR(سدیم نسبت جذب سدیم

  :]12[را محاسبه نمودSAR می توان مقدار ) 1(با استفاده از معادله . باشد
ܴܣܵ =

Na
ඥ(Ca + Mg)/

  .میلی اکی واالن بر لیتر محاسبه می شودهمه یونها در این فرمول بر حسب 
میزان مجاز بعضی ازپارامترهاي کیفی فاضالب تصفیه شده در آبیاري برطبق استانداردهاي سازمان حفاظت ) 2(جدول 

  :]13[محیط زیست ایران را مشخص می کند
   



 

  ردهاي سازمان حفاظت محیط زیست ایرانپارامترهاي کیفی فاضالب تصفیه شده مورد استفاده در آبیاري بر طبق استاندا -2جدول 
  مقدار حد مجاز  واحد  پارامتر

BOD5 mg/lit 100  
COD mg/lit  200  
DO mg/lit  2  
TSS mg/lit  100  
pH   5/8 -6  

  ml100  400تعداد در  کلیفرم گوارشی
  ml 100  1000تعداد در   کل کلیفرم

  1    )نماتد روده اي(تخم انگل 
  

  صنعتبررسی قابلیت استفاده در 
صنعت، حفاظت از منابع آبی با استفاده از بازچرخانی آب از نقطه نظر کمبود منابع آبی تجدید پذیر، هزینه تامین در 

در مناطقی که منابع آب تجدید پذیر با . آب و مسائل زیست محیطی مورد توجه بسیار ویژه اي قرار گرفته است
از تصفیه آب و رهاسازي پسابها در طبعت باال باشد بازچرخانی  محدودیتهاي جدي مواجه می باشند و هزینه هاي ناشی

و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده یکی از گزینه هاي ارزشمند در حفاظت منابع باارزش آب و کاهش هزینه ها می 
  .باشد

این . دارندبعضی از فعالیتهاي صنعتی مانند پاالیشگاههاي نفت و پتروشیمیبه حجم عظیمی از منابع آبی احتیاج 
مصارف شامل تولید بخار، سیستمهاي گرمایش و سرمایش، مصارف مربوط به تولیدات و سایر پروسه هاي فعالیتهاي 

بدیهی است که مقدار زیادي از این آبها پس از بکارگیري و تبدیل به فاضالب در این .صنعتی و شیمیایی می باشد
الب تولید شده در بخش صنعتی و بازگرداندن آن به چرخه مصرف مسلما تصفیه فاض. صنایع باید در طبیعت رها شوند

دالیل بازچرخانی آب در بخشهاي صنعتی را می توان در موارد . یکی از اصول توسعه پایدار در حفظ منابع آبی می باشد
  :زیر خالصه نمود

ساختها بسیار زیاد می باشد در خیلی از مناطق هزینه هاي انتقال آب به بخشهاي صنعتی به علت نیاز به احداث زیر  -
  .اگر فاصله انتقال آب از منبع تا صنعت طوالنی باشدمخصوصاً 

هر چند که در خیلی از مکانها، گزینه انتقال آب ممکن است یک انتخاب اقتصادي باشد ولی کمبود منابع آب و دوام و  -
توجه به اینکه بشر از کمبود منابع آب با . پایداري آنها، تأمین دراز مدت آب را تردیدهاي جدي مواجه نموده است

سطحی و زیرزمینی آگاه شده است، دائماً به دنبال یافتن راه حلهاي جایگزین می باشد که مسلماً بازچرخانی آب یکی 
 .از گزینه هاي محبوب می باشد

 .فتدر خیلی از مکانها امکان تأمین آب دیگر وجود ندارد وباید به سراغ تأمین آب از منابع دیگر ر -

هزینه هاي تأمین آب از منابع تجدید پذیر با هزینه هاي ناشی از باز چرخانی آب مقایسه می گردد و هرجا منافع  -
اقتصادي و تحقق توسعه پایدار با اصل حفاظت از منابع آبی تجدید پذیر تأمین شد آنگاه نسبت به بازچرخانی آب اقدام 

 .می شود

ب تصفیه شده با در نظر گرفتن کلیه پارامترهاي  یکی از ارکان اصلی بررسی مفید بودن استفاده مجدد از پسا
بدین منظور باید کلیه منابع تولید فاضالب نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز . انجام آن در صنعت می باشد

د نیز کامالً همچنین کلیه نقاط هدفی که در آن پساب تصفیه شده و یا آب تازه، مورد نیاز می باش. مشخص گردد
سازگاري کمیت و ) بازچرخانی پساب تصفیه شده ( بر مبناي کاهش استفاده از منابع تجدید پذیر . مشخص گردد

نهایتاً یک مدل اقتصادي مقایسه اي براي . کیفیت پساب ، با نیازهاي آبی هر یک از نقاط هدف بررسی می گردد



 

بدیهی است نتایج حاصل از . شده در نظر گرفته می شود سیستم مبتنی بر پساب تصفیه شده و آب تازه استفاده
  .]14[استفاده دو منبع متفاوت آب تازه و پساب تصفیه شده مقایسه و بهترین گزینه انتخاب می گردد

  
  نتیجه گیري

وضعیت بحرانی منابع آب تجدید پذیر در چند سال اخیر که ناشی از مصرف بی رویه و مدیریت ناصحیح مصرف، 
. ي طوالنی می باشد، باعث شده است که مدیران به دنبال حفظ و کاهش فشار بر این منابع باشندخشکسالیها

بدین منظور یافتن راه حلهاي مناسب و گزینه هاي جدید یکی از اهداف کالن دولتها می باشد تا با پیاده کردن 
از جمله راه . ع آبی تحقق یابدآنها اهداف توسعه پایدار، رفع مشکالت کم آبی و حفظ میراث آیندگان از مناب

تعداد . حلهاي مطرح شده استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه هاي فاضالب هاي خانگی و صنعتی می باشد
زیادي از مطالعات در داخل و خارج کشور سودمندي گزینه استفاده از پساب تصفیه شده یا همان بازچرخانی آب 

ه شده در تصفیه خانه هاي ایران مشخص می سازد که با رعایت شرایط حجم پساب تصفی. را اثبات نموده است
تصفیه مناسب و در نظر گرفتن استانداردهاي موجود در زمینه استفاده از پساب تصفیه شده در دو بخش صنعت و 

ب با توجه به کیفیت پسا. کشاورزي می توان کمک زیادي به تجدید منابع آبی و کاهش فشار بر آنها اقدام نمود
تصفیه شده تصفیه خانه هاي فاضالب خانگی و حساسیت بخش کشاورزي به دلیل تماس مستقیم با انسان 

بازچرخانی آب در صنعت مبتنی . استفاده از این آبها در الویت نسبت به پساب تصفیه خانه هاي صنعتی می باشد
در نظر گرفتن . تصفیه شده می باشد بر مدلهاي اقتصادي مقایسه اي میان استفاده از منابع آب تازه و پسابهاي

چنانچه مطالعات مربوط به . کلیه جوانب این پروژه ها از اصول اساسی در سیستمهاي بازچرخانی آب می باشد
استفاده مجدد از پسابهاي تصفیه شده به طور جامع و دقیق انجام پذیرد نه تنها کم به کاهش مشکالت موجود 

  .ي جبران هزینه هاي تصفیه نیز خواهد بودخواهد کرد بلکه منبع درآمدي برا
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