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 چکیده
های متعدد استفاده مجدد آب شود. با وجود مزیترهای واقع در مناطق خشک محسوب میاستفاده مجدد آب در کشو اصلیکمبود آب محرک 

از عدم وجود د. جدای در کشاورزی وجود دار پسابآوری، تصفیه و استفاده ایمن از هایی نیز برای جمعبرای کشاورزان و جوامع، محدودیت

نیز  ابپس از استفاده مجدد، و بودجه دولتی در بیشتر کشورها کمبود منابع انسانی ماهرهای حمایت کننده، مقدمات سازمانی نامشخص، سیاست

 یارزشکماستفاده مجدد، ارزش یا  سازوکارهایهای اقتصادی محدود، فقدان تجزیه و تحلیل بررسی سوابق نشان داد که. است کمتر از حد کفایت

رای ها بمحدودیت ازجمله اینناکارآمد، آبیاری  مدیریتو  انسیل بازیافت و استفاده مجدد آبآگاهی درباره پتکم برای فاضلاب تصفیه شده،

 گرفته کارهرا ب هاسامانهاز  های متنوعیروش ،، برخی از کشورها در مناطق خشکحالبا اینشوند. محسوب می پساببازیافت و استفاده مجدد 

ریزی و مدیریت استراتژیک آب و فاضلاب های ضروری برنامهعنوان یکی از جنبههاحیا شده را ب پساباین کشورها استفاده مجدد از  راهبرانو 

دیل با تب که است سرزمینی و اقلیمی های مشابهیوضعیت با دارابودنخشک  هطقدر من واقعکشورهای ایران از جمله کشور . دمی کننتلقی 

ونس، الگو قراردادن ت با از پسابهای بازیافت و استفاده مجدد برنامه مداوم و پایداردارائی اقتصادی از طریق اجرای محیطی بهبار زیست فاضلاب از

 .دمی و منابع آب خود را مدیریت کنهای اقلیتواند بخشی مهمی از چالشمی ن، فلسطین اشغالی و قبرسارد
 

 منابع آب، پساباستفاده مجدد، منطقه خشک،  :یهای کلیدواژه
 

 مقدمه -1
 

از جمعیت جهانی ممکن است تا سال  %06با توجه به روندهای دموگرافیگ کنونی و پیش بینی های رشد در آینده، به میزان 

. علاوه بر کمبود آب، انتظار می رود که بدترشدن کیفیت (Cosgrove and Rijsberman, 2014)از کمبود آب رنج ببرند  2622

آب نیز در کشورهای دارای منابع ضعیف در مناطق خشک، بعلت فعالیتهای انسانی و تغییرات جوی شدت یابد. پیش بینی 

شده است که کشورهای دچار کمبود آب مجبور خواهند شد تا بر منابع آبی جایگزینی چون فاضلاب جهت کم کردن شکاف 

 .(Jiménez et al., 2010, Keraita et al., 2008, Kfouri et al., 2009) بین میزان تقاضا و عرضه آب برای کشاورزی تکیه نمایند

تولید شده، بین کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و همچنین کشورهای کم درآمد  پساب و فاضلاب استفاده مجدد از در 

از فاضلاب تولیدی خود را تصفیه می کنند که پس  %16و پردرآمد شکاف بزرگی وجود دارد. کشورهای پردرآمد بطور متوسط 

( و کشورهای کم درآمد قرار %23(، کشورهای با درآمد متوسط رو به پائین )%93ی با درآمد متوسط رو به بالا )از آنها کشورها

 .(Simmons et al., 2010) از فاضلاب تولیدی خود را تصفیه می کنند %3می گیرند که تنها 

رب غ واقع درتصفیه و استفاده و یا دفع فاضلاب در مناطق خشک و نیمه خشک کشورهای توسعه یافته ای 

ه با م در رابطعموم مرد، آمریکای شمالی، استرالیا و اروپای جنوبی بخاطر وجود مقررات سختگیرانه تخلیه فاضلاب

. فاضلاب تصفیه شده، با توجه به رقابت رو به (Hamilton et al., 2007) کیفیت محیط زیست، انگیزه یافته اندحفظ 

 Sato)است  زمینهای کشاورزی بین کشاورزی و بخشهای دیگر در درجه اول برای آبیاری مصرف آنافزایش برای 

et al., 2013, Toze, 2006)توسعه، تصفیه فاضلاب محدود است، زیرا سرمایه گذاریهای انجام  . در کشورهای درحال
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 یدیتولتصفیه نتوانسته اند به پای سرعت افزایش دائمی جمعیت و افزایش حجم فاضلاب  تأسیساتشده روی 

ر فاضلاب بیشتاین در حالیست که و  بیشتر فاضلاب تولید شده در این کشورها تصفیه نمی شود برسند. از اینرو

 ,Qadir et al., 2010b)نشده توسط کشاورزان در مقیاس کوچک برای آبیاری مورد استفاده قرار می گیرد  تصفیه

Simmons et al., 2010).  با  آبیاری هستند دچار کمبود آبکه بسیاری از کشاورزان در کشورهای درحال توسعه

( آبیاری 2( این تنها منبع آب در دسترس برای آبیاری در تمام سال می باشد، )7)چرا که فاضلاب آبیاری می کنند

( اگر منبع آب 9است، ) با فاضلاب نیاز به خرید کود را کاهش می دهد زیرا فاضلاب غنی از مواد مغذی ضروری

( 2تمیز جایگزین در اعماق زمین وجود داشته باشد، آبیاری با فاضلاب شامل هزینه انرژی کمتری خواهد بود، و )

کشاورزان در مناطق پیرامون شهری را قادر می سازد تا سبزیجات با ارزش بالائی را برای فروش در بازارهای محلی 

 تولید نمایند.

رای جائی که رقابت ب که آبیاری با فاضلاب تصفیه شده در کشورهای توسعه یافته داده است مطالعات نشان

 خواهد یافتافزایش  ،، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشکذخایر آب شیرین به افزایش خود ادامه خواهد داد

(Evans et al., 2012, McCornick et al., 2001) راه حلهای فنی و سیاستهای دولتی عموما در کشورهای توسعه یافته .

اما این موضوع درمورد بسیاری از  باشند برای افزایشهای بوجود آمده در تصفیه و استفاده از فاضلاب کافی می

وسط بوده و بیشتر فاضلابی که تتصفیه در آنها ناکافی  تأسیساتکشورهای درحال توسعه صدق نمی کند، جائی که 

 کشاورزان مصرف می شود، تصفیه نشده است.

بررسی اجمالی از منابع آب و فاضلاب در کشورهای مناطق خشک، محدودیتهای موجود در استفاده مجدد 

روشهای بازیافت و ، آبی که در پیاده سازی سیاستها از کشورهای دچار کمبود اجراییو مثالهای  افت آبو بازی

نمونه های ارائه  این مقاله از پیشرفت نموده اند، را در اختیار می گذارد. هدف پساب و فاضلاباستفاده مجدد 

، اجرای پروژه ها تجارب، چالش ها و راه حل آنها دردر نظر گرفتن ایران، شرایط مشابه  کشورهایی با در اجرایی

فاضلاب در بخشهای مختلف  پایدارکه به استفاده ایمن و  ب و فاضلاباز پساروشهای بازیافت و استفاده مجدد 

 بخصوص کشاورزی منجر می شوند، می باشد.

 

 منابع آب و فاضلاب در کشورهاي مناطق خشک -2

 

در می گذارد، انسان در اختیار  مترمکعبی را 1666شونده تقریبی  ذخیره آب تجدیدسرانه چرخه آب طبیعی جهان یک  

که هرساله آب شیرین کافی برای برطرف کردن نیاز جمعیت فعلی کره زمین وجود  مساوی می توان فرض کردصورت توزیع 

 همچنینمی باشد.  مترمکعب 266ذخیره آب تجدید شونده سالانه کمتر از سرانه دارد. اگرچه، در مناطق و کشورهای خاصی 

ر د شدید می انجامد. بحرانهای که به استیادی متفاوت مناطق به میزان ز در دسترس بودن آب طی زمانهای مختلف در این

( خشک ترین منطقه جهان محسوب می شود. این MENA1میان مناطق خشک جهان، منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی )

نی از منابع آب شیرین جها %7، اما تنها (7)شکل شماره  از جمعیت موجود جهان را در خود جای داده است %2منطقه درحدود 

ها که البته اکثر آن –، بسته به میزان بارش فصلی دارای رودخانه های بسیار اندکی هستند MENAرا دارا می باشد. کشورهای 

و اغلب بر آبخوانهای ضعیف و گاهی غیرقابل تجدید متکی می باشند. هرچند  –هم از کشورهای دیگر سرچشمه می گیرند 

ین کشورهاست، بتدریج سهم آب خود را به مصرف کنندگان غیرکشاورزی شامل کشاورزی مصرف کننده غالب آب شیرین در ا

مصارف خانگی، شهرداری، و فعالیتهای صنعتی واگذار می کند. از آنجا که استفاده از آب شیرین برای این فعالیتها فاضلاب تولید 
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فزایش ایافته، و توسعه اقتصادی، می کند، حجم فاضلاب متناسب با رشد سریع جمعیت، شهرنشینی، شرایط زندگی بهبود 

 یافته است.

 مورد بررسی قرار گرفته اند. مقاله نیکه در ا ییکشورها شامل MENAنقشه منطقه  -1شکل 

 

رمقابل به بخشهای غیرکشاورزی د و آب شیرین بیشتر تخصیص آب شیرین کمتر به کشاورزی انتظار می رود که پدیده

حجم رو به افزایش فاضلاب در آینده ای نزدیک در کشورهای مناطق خشک ادامه یافته و تشدید شود. بیشتر کشاورزان در 

بدین خاطر که هیچ منبع جایگزینی از آب آبیاری قابل اعتماد مقیاس کوچک در مناطق شهری و پیرامون شهری این کشورها 

  .برای آبیاری انوع محصولات زراعی خود به فاضلاب متکی هستندند در دسترس ندار

 

 محدوديتهاي موجود براي بازيافت و استفاده مجدد از آب -3

 

افت و بازی، اقلیمیرویدادهای تغییرات  با توجه بهکیفیت آب  کاهش ناشی ازبا توجه به مشکل حاد کمبود آب و مشکلات 

در یک اولویت اجباری قرار گرفته کشورهای درحال توسعه واقع در مناطق خشک در استفاده مجدد آب برنامه ریزی شده 

 أسیساتتبسیاری از  ست کهدرحالیاین در اکثر این کشورها هنوز اندک است میزان فاضلاب تصفیه شده به تولید شده . است

یار بیشتر بس هستنداستفاده ر حال به نوعی داگر هم  و و نگهداری ضعیف گرفتار شده اند بازدهی پایین دچارتصفیه فاضلاب 

. این شرایط در نهایت فرآیندهای تصفیه فاضلاب، کیفیت فاضلاب (Bahri, 2008)از ظرفیت طراحی شده خود عمل نموده اند 

. محدودیتهای اصلی (Evans et al., 2012)تأمین نکرده اند تصفیه شده و ایمنی روشهای استفاده از فاضلاب در کشاورزی را 

( بودجه دولتی 7ی در مناطق خشک منتهی می شوند شامل: )که به درصد پائینی از بازیافت و استفاده مجدد آب در کشورهائ

ناکافی در بیشتر کشورها جهت جمع آوری فاضلاب خانگی و صنعتی بطور جداگانه برای تصفیه به منظور استفاده مجدد و یا 

روی مربوطه ب ( اطلاعات ناکافی درمورد وضعیت بازیافت و استفاده مجدد آب یا دفع شکلهای مختلف فاضلاب و اثرات2دفع؛ )

( آنالیز ناقص اقتصادی گزینه های تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد، معمولا منحصر به آنالیز 9سلامت محیط زیست و انسان؛ )

( هزینه بالای توسعه شبکه های جمع آوری فاضلاب و 2امکان سنجی مالی بجای یک ارزیابی کامل مالی و هزینه و مزایا؛ )

( فقدان مکانیزمهای بازیابی هزینه 2بازدهی اندک بدون ارزیابی و مطالعات امکان پذیری مستدل؛ ) کارخانجات تصفیه فاضلاب و

( عدم 0تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد  از جمله تعهد به حمایت از برنامه های جامع تصفیه فاضلاب در اکثر کشورها؛ )
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زش یا ارزش ناچیزی برای فاضلاب تصفیه شده که به هماهنگی بین قیمت گذاری روی آب و کمبود آب منطقه ای با عدم ار

بسته شدن کارخانه های تصفیه فاضلاب یا سوبسیدهای قابل توجهی برای قابل استفاده نگاهداشتن کارخانه های تصفیه فاضلاب 

ه از آب شیرین به استفاد ی( ترجیح عموم3( عدم وجود آگاهی درباره پتانسیل بازیافت و استفاده مجدد آب؛ )1منجر می شود؛ )

( 76) ؛فاضلاب و پسابپتانسیل استفاده مجدد  با تأثیر کاهشی در اکارآمد و طرحهای مدیریت آب( آبیاری ن3بجای فاضلاب؛ )

سازمانی  ساختار( 77؛ ) فاضلاب و پساب تصفیه شده فقدان سیاستهای حمایت کننده جهت ترویج بازیافت و استفاده مجدد 

( کمبود شدید منابع 72ملی و سازمانهای محلی برای مدیریت فاضلاب و ) شرکتهای اصلینامشخص و عدم هماهنگی بین 

 انسانی ماهر برای بررسی مسائل پیچیده ای که از سیستمهای جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد فاضلاب بوجود می آیند.   

فاضلاب به میزان زیادی به درجه خلوص تصفیه و ماهیت گزینه های استفاده  هرچند اثرات اقتصادی استفاده مجدد از

های اقتصادی از گزینه های تصفیه و استفاده مجدد فاضلاب در کشورهای مناطق خشک  مجدد آب بستگی دارند، ارزیابی

. هزینه بالای راه اندازی شبکه (Kfouri et al., 2009, Qadir et al., 2010a) معمولا به آنالیز امکان پذیری مالی محدود می شوند

است که به عدم قطعیت از لحاظ اتخاذ برنامه های جامع ی یکی دیگر از محدودیتهایخانه ها های جمع آوری فاضلاب و تصفیه 

و هزینه های تصفیه فاضلاب از مکانی به مکان دیگر متفاوت بوده و  تأسیساتتصفیه و استفاده مجدد فاضلاب منجر می شود. 

مکن است مبرمبنای زیرساختار مورد نیاز، کیفیت فاضلاب جمع آوری شده و کیفیت پیش بینی شده فاضلاب تصفیه شده که 

دلار آمریکا به ازای هر مترمکعب،  6412تا  6420هزینه از  این ثالث بوجود آمده باشد، می باشند.در نتیجه تصفیه اولیه، ثانویه و یا 

. اجزای اصلی هزینه برمبنای این (Qadir and Sato, 2016)متغیر باشد می تواند  دلار در هر متر مکعب،  6429با میانگین 

دلار در مترمکعب(، مراقبت  6426 – 6422دلار در مترمکعب(، عملیات ) 6470 – 6476شامل سرمایه ) 2667برآوردها در سال 

 دلار در مترمکعب( می باشد. 6469کعب( و هزینه متفرقه )دلار در مترم 6472 – 6463و نگهداری )

ی عودی براسبرآوردهای بدست آمده از کشورهای خاورمیانه مشخص می سازد که هزینه تصفیه فاضلاب در عربستان 

دلار  6429دلار در مترمکعب، در امارات متحده عربی برای فاضلاب تصفیه شده ثالث  6496فاضلاب تصفیه شده ثالث به میزان 

[. این محاسبات هزینه 72دلار در مترمکعب می باشد ] 6473در مترمکعب و در کویت برای فاضلاب تصفیه شده ثانویه برابر با 

انجام  2666ی شده کارخانه، نرخ بهره، در دسترس بودن کارخانه، و ظرفیت تولید در اواسط دهه برمبنای طول عمر پیش بین

، یلابس، خدمات مشتری و صورتحسابها، تصفیه و زهکشی آب جاریدرحالیکه با توجه به هزینه جمع آوری فاضلاب و  شده اند.

ین اکلی تصفیه فاضلاب،  مراحلنامه ریزی و مهندسی و جنبه های بر ت، سرمایه و نوسازی، خدمات شرکتیمالیات بر مستغلا

 ,Loos et al., 2013, Qadir and Sato) هزینه باید بسیار بیشتر از میزانی باشد که توسط لی و همکارانش گزارش شده است

2016) . 

کارآئی فنی و آنالیز هزینه در فرآیندهای تصفیه فاضلاب، ارزیابی کارخانه تصفیه در اسپانیا برای  993آنالیز از  پس

یورو  7یورو در مترمکعب تخمین زدند ) 11/6 – 2/6سانچو و همکارانش هزینه تصفیه فاضلاب ثانویه را چیزی بین  -هرناندز

ه شده برای محاسبه مشخص می سازند که در رویکردهای بکار برد یاد شده بررسی هایبود(.  2676دلار آمریکا در سال  99/7= 

ده )تصفیه شبازیافت هزینه کلی تصفیه فاضلاب تفاوتهائی وجود دارد. این تفاوتها از فقط در نظر گرفتن هزینه بازیافت آب 

اضافی، ذخیره سازی و توزیع( تا مورد توجه قراردادن هزینه های مربوطه دیگری چون هزینه جمع آوری و تصفیه فاضلاب 

 .(Lazarova et al., 2001)متغیر می باشند 

ر مقایسه شده مبتنی بر هزینه، دبازیافت فقدان مکانیزمهای بازیابی هزینه تصفیه فاضلاب، به تقاضای اندکی برای آب 

با فاضلاب تصفیه شده یا تصفیه نشده ای که بطور رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، منجر شده است. دلایل آن این 

شده شک و تردید دارند زیرا به تائید کیفیت آبی که از آن بازیافت است که هم کشاورزان و هم خانواده ها درباره کیفیت آب 

ستفاده می کنند دسترسی نداشته و یا ابزار نظارت بر آن را دراختیار ندارند. علاوه بر این، در دسترس بودن فاضلاب تصفیه ا

ازیافت بنشده بطور رایگان نیز بر پیچیدگی کل مسئله افزوده و متقاعد نمودن کشاورزان برای پرداخت هرگونه بها برای آب 
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یمت گذاری آب و . عدم هماهنگی بین ق(Kfouri et al., 2009) نیست مشکل می سازدفیت بالائی هم شده را که دارای کی

کمبود آب یکی از محدودیتهای مهمی است که روی کل فرآیند تصفیه فاضلاب در بیشتر کشورهای درحال توسعه مناطق 

. این جنبه دارای اهمیت گرفتقیمت گذاری آب باید ارزش کم بودن آن را نیز در نظر در خشک تاثیر می گذارد، جائی که

اظهارات کفوری و همکاران، قیمت آب شیرین ارائه شده به آبیاری کنندگان منعکس  براصی در بخش کشاورزی می باشد. بناخ

کننده حتی هزینه ذخایر آب نیز نمی باشد. در بهترین حالت، برخی از کشورها از جمله تونس، نرخ کافی برای تحت پوشش 

. بطور کل، اکثر (Bazza and Ahmad, 2002, Bucknall, 2007)قرار دادن هزینه های عملیات و نگهداری دریافت می کنند 

مناطق خشک در کشورهای درحال توسعه، بجز هزینه خصوصی فرآیند پمپاژ کردن و مجوز گرفتن، مبلغی را برای برداشت 

از  رتجمع آوری و انتقال فاضلاب به مناطق دور دلیلبه کنترل نمی کنند.  ده و یا آن را آبهای زیرزمینی از مردم دریافت ننمو

کمبود شدید آب تشخیص نمی دهند.  زمانهایتصفیه و استفاده مجدد فاضلاب را در  منافع ناشی از جوامعمناطق شهری، 

ه، آنها هزینه بعلاو و فاضلاب را از تصفیه نهائی آن آسانتر می یابند دفعو  شبکه جمع آوریبنابراین دولتها دریافت هزینه برای 

 . (Qadir and Sato, 2016) های تنظیمی و نظارتی را در نظر نمی گیرند

 

 فرصتهائي براي بازيافت و استفاده مجدد از آب -4

 
را بکار گرفته  نامتعارف همچنین و معمول سامانه هایاز  بازه ایبرخی از کشورهای در مناطق خشک  با وجود محدودیت ها

اند و دارای استانداردها و مقررات ملی برای استفاده مجدد می باشند. اگرچه هر کشور مسیر نسبتا متفاوتی را برگزیده است، 

بعنوان  شده رابازیافت اما آنها به طرق مهمی به یکدیگر شباهت نیز دارند. سیاست گذاران در این کشورها، استفاده مجدد از آب 

رجسته ویژگیهای ببه همین منظور ه های اساسی برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بخش آب و فاضلاب می دانند. یکی از جنب

 .  می شوندارائه  آتیبازیافت و استفاده مجدد آب در تونس، اردن، فلسطین اشغالی و قبرس در بخشهای 

 تونس   4-1

مترمکعب در سال  292( ARWR2ی تجدید شونده واقعی )منابع آبسرانه با برنامه استفاده مجدد فاضلاب و پساب تصفیه 

جهت افزایش منابع آبی قابل استفاده کشور  ،7336از اوایل دهه فاضلاب و پساب تصفیه شده ، بازیافت و استفاده مجدد 2676

از طریق لجن فعال شده، تصفیه  هابرای تونس یک اولویت محسوب می شده است. بیشتر فاضلاب شهرکه  ،شد راه اندازی 

و در برخی موارد تصفیه ثالث فاضلاب وجود دارد. به منظور ترویج گردشگری و حفاظت از محیط  می شودثانویه بیولوژیکی 

، چندین کارخانه تصفیه در امتداد ساحل واقع شده اند تا از استراحتگاههای ساحلی محافظت نموده و از ریگردشگ درزیست 

ن روشی شده برای آبیاری در تونس بعنوابازیافت فاضلاب و پساب تصفیه شده ائی جلوگیری کنند.  استفاده مجدد آلودگی دری

و تصفیه فاضلاب را به طریقی تقویت می کند که از  گذاردشود، مواد مکمل در اختیار می برای افزایش منابع آبی تلقی می 

ت شود. ظمحاففاضلاب و پساب تصفیه شده آب حساس در برابر کیفیت مناطق ساحلی، منابع آبی و نهادهای دریافت کننده 

که طراحی شده اند تا از سلامت عمومی محافظت نمایند، توجه زیادی را در تونس به خود جلب ی محدودیتهای استفاده مجدد

. دولت همچنین از مطالعات (Organization, 2006)نموده اند و با توصیه های سازمان بهداشت جهانی در یک راستا می باشند 

اشیه ح مجدد آبهای زیرزمینی، آبیاری جنگلها و تغذیه مصنوعی که درمورد استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای  پژوهشی

 نیز حمایت می کند.  انجام می شوندبزرگراهها، توسعه تالابها و مصارف صنعتی 

تمامی محصولات زراعی بجز سبزیجات، چه بطور خام و چه  استفاده از پسآبهای تصفیه ثانویه شده برای مقررات تونس

پخته قرار باشد که خورده شوند، را مجاز می شمرند. بخشهای کشاورزی منطقه ای استفاده مجدد فاضلاب تصفیه شده و جمع 

 مورد نیاز و آوری هزینه از کشاورزان را تحت نظارت قرار می دهند. در تونس، کشاورزان برای آب آبیاری برمبنای حجم آب
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در هر مترمکعب آب بها  TND43 62/6 – 69/6و تعداد ساعتهای مربوط به قرارداد با نرخ  مساحتی که باید آبیاری شود

و استفاده بازیافت در مجموع، حمایت شدید دولتی از  می باشد(. 2673دلار آمریکا در سال  TND  =93/6 7پرداخت می کنند )

. اگرچه، این حمایت هنوز باید استفاده از فاضلاب (Bahri et al., 2001, Saloua, 2012) وجود داردمجدد فاضلاب در این کشور 

مینی آبهای زیرز شده به کشاورزانی که ازبازیافت با وجود تلاشهائی جهت ارائه آب  چرا کهنماید  تبلیغدر مقیاس وسیع را را 

، آبهای زیرزمینی هنوز ترجیح داده می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند. مشکلات متعددی در رابطه با استفاده می کنند

ملاحظات اقتصادی دیگر وجود دارند که روی  و خاب نوع محصولات زراعی برای کاشتپذیرش اجتماعی، مقررات مربوط به انت

نگرانیهای خود را درباره اثرات درازمدت فاضلاب شور )اقلیم خشک(  تونساین تصمیمات تاثیر می گذارند. کشاورزان در جنوب 

ن مانعی روی محصولات زراعی و زمینهای خود بیان نموده اند. علاوه بر این، کشاورزان محدودیتهای محصولات زراعی را بعنوا

 شده پرورش دهند.  سیاست گذارانبازیافت محصولات زراعی با ارزش بالائی چون سبزیجات را با آب  د زیرا نمی توانندنمی دان

ه مبتنی بر تقاضا شروع به ارائه توجه بیشتری ب بهینهتونسی با در نظر گرفتن این چالشها، از طریق هماهنگی و رویکردهای 

فاضلاب و آبیاری با پسآبهای تصفیه شده در تونس نموده اند. جهت پرنمودن شکاف بین نیازهای افراد برنامه ریزی بهتر احیای 

انسانی و طبیعی، هماهنگی تعاونی و کمیسیونهای پیگیری با  زیستگاهو حفظ  ، تضمین دستیابی به اهداف توسعهمختلف

آنها، شهرداریها و نمایندگانی از اجتماعات مصرف کننده آب  نمایندگانی از وزارتخانه های مختلف و ادارات یا آژانسهای مربوطه

 .(Bahri, 2008)در سطح ملی و منطقه ای بوجود آمده اند 

 اردن 4-2

، یکی از کم آب ترین کشورهای جهان 2676در سال  میزان واقعی منابع آب تجدید شوندهمترمکعب  722سرانه  اردن با 

محسوب می شود. از نظر راه اندازی شبکه های جمع آوری فاضلاب، تصفیه فاضلاب جمع آوری شده و استفاده از فاضلاب 

چهارچوب سیاست فاضلاب و ساختار سازمانی وجود دارد تصفیه شده در کشاورزی، اردن یکی از کشورهائی است که در آن 

(McCornick et al., 2004) ،سال پیش در سال  26، که بیش از "سیاست مدیریت فاضلاب ملی اردن". این سیاست فاضلاب

آبی کشور بدون هیچگونه  منبعوان بخشی از شده باید بعنبازیافت ( آب 7بوجود آمد، دارای سه نکته اصلی می باشد: ) 7333

( هزینه های 9( استفاده مجدد آب باید در یک مقیاس حوضه ای برنامه ریزی شود؛ و )2شود؛ )نملاحظه ای برای دفع محسوب 

. سیاست فاضلاب اردن (Nazzal et al., 2000)مربوط به تصفیه فاضلاب ممکن است از مصرف کنندگان آب دریافت شود 

منحصر بفرد و خلاقانه می باشد و هرچند دولت در پیاده سازی این سیاست به موفقیت کامل دست نیافته است، نشان دهنده 

 . (Kfouri et al., 2009) د آب می باشدطرز تفکر متفاوتی درباره بازیافت و استفاده مجد

نموده  ریبا جدیت پیگیتصفیه فاضلاب  تأسیسات بهبود نوسازی و به منظوررا در  ختگیرانه خودبرنامه اجرایی ساردن، 

ند. اتهیه شده جهت حفاظت از سلامت کارگران مزرعه و مصرف کنندگان معرفی  اجرا یتقابلبا ی یبعلاوه، استانداردها است.

گسترده ای درمورد بازیافت و استفاده مجدد آب می باشد. سهم آب  پژوهشی و کاربردیعلاوه بر این، اردن دارای مطالعات 

( استفاده مستقیم 7است. سه نوع استفاده مجدد از آب در اردن وجود دارد: ) %79شده در کل ذخیره آبی اردن درحدود بازیافت 

شده بازیافت نامه ریزی نشده از آب ( استفاده مجدد بر2شده در درون کارخانجات تصفیه فاضلاب یا در جوار آنها؛ ) برنامه ریزی

، که عمدتا در دره اردن اجرا می ی( استفاده مجدد غیرمستقیم پس از مخلوط شدن با ذخایر آبی سطح9ها؛ و ) در مسیل

قیمت ذخیره آب در عین حال . تآمین می کندشده درحدود نیمی از آب آبیاری در دره را بازیافت گردد، جائی که فاضلاب 

شامل هزینه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب نمی شود. دیگر مصرف کنندگان مستقیم آب بازیافت شده شامل  بازیافت شده

 می باشند حمایت مالی بین المللی پژوهشی کاربردی در این این زمینه بابرخی از شرکتهای خصوصی و پروژه های 

(McCornick et al., 2001). 
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را تشکیل می دهد و سهم آن قرار است افزایش یابد زیرا انتظار می رود که  ARWR %79فاضلاب تصفیه شده امروزه 

. اردن از لحاظ تصفیه بخشی از فاضلاب (Carr and Potter, 2013) بهداشت و جمع آوری فاضلاب در دهه های آتی افزایش یابد

تری شناخته می شود، در سطح خانواده و یافتن استفاده ای از آن برای آبیاری طیفی خانگی خود، که عموما با عنوان آب خاکس

فاضلاب مسکونی را تشکیل می دهد.  %12 – 22است. این فاضلاب  توسعه یافتهاز گونه های گیاهی در باغچه های خانگی 

آب خاکستری، پتانسیل قابل توجهی از استفاده مجدد آب خاکستری در آبیاری در سطح خانگی از پروژه های استفاده مجدد 

نموده اند. استفاده مجدد آب خاکستری، علاوه بر افزایش بازدهی محصولات زراعی با ارزش  شناسایی و اجرارا در جوامع فقیر 

فظ منابع آبی محدود در منطقه و سیستمهای کم بالا و بازگشت اقتصادی، میزان مشارکت جامعه در تلاشهای ملی جهت ح

 . (Al-Balawenah et al., 2011) هزینه تصفیه و استفاده مجدد آب خاکستری را نیز افزایش داده است

، اردن اولین طرح اصلی فاضلاب خود را جهت کمک به دولت در تعیین اولویتهای سرمایه گذاری 2672فوریه  26در 

را آغاز نمود. این طرح که با عنوان طرح اصلی استراتژیک فاضلاب ملی  2692در خدمات فاضلاب در سراسر کشور تا سال 

ها و اولویتهای سرمایه گذاری برای جمع آوری و تصفیه فاضلاب را در هر استان شناسائی می کند تا وزارت نامیده می شود، نیاز

و منابع دولتی به مناطقی با خدمات فاضلاب محدود یا ظرفیتهای بیش از حد  سرمایه گذارانآب و آبیاری را به هدایت بهتر 

ت وزارت آب و آبیاری تهیه ، این طرح را برمبنای درخواسUSAIDبودجه مقدور سازد. برنامه تقویت و حمایت سازمانی اردن با 

، ارائه 2692تا سال  سرمایه گذارانبرای سرمایه گذاری، توسعه وحمایت  اجراییهدف این طرح کلان بعنوان یک طرح نمود. 

کمک می نیز و فاضلاب نفر جمعیت می باشد. این کار به بخشهای آب  2666خدمات فاضلاب به تمامی مناطقی با بیش از 

، تحت فشار رو به افزایشی می چالشهایو سایر  جمعیت، هزینه های بالای انرژی، اثر تغییرات جویکند زیرا آنها بخاطر رشد 

باشند. به منظور ادامه دادن این طرح، متصدیان آب در اردن با استفاده از ابزار سیستمهای اطلاعات جغرافیائی نقشه دقیق و به 

 مانبندیبرنامه زروز شده ای را برای اطلاعات فاضلاب تهیه نموده اند. این اطلاعات به پروژه های جدید امکان خواهند داد تا در 

 کمک یزن فاضلاب های پروژه اولویتی های زمینه شناسائی به و درکنار آن نمایندرا نیز امکانپذیر  جوئی صرفهماهها ماهیانه ای 

 .نمود خواهند

 فلسطین اشغالي 4-3

می باشد. درحدود  2676در سال مترمکعب  ARWR 226سرانه فلسطین اشغالی یکی دیگر از کشورهای دچار کمبود آب با 

، فلسطین اشغالی استانداردهائی را برای استفاده مجدد آب طراحی نمود، که به تکامل خود ادامه دادند تا منعکس 7329سال 

و سیاست  7323. قانون آب (Tal, 2006) کننده جدیدترین یافته های علمی درمورد خطرات میکروبیولوژیکی و شیمیائی باشند

و یکی از بخشهای جدائی ناپذیر  "منبع آبی"وضع شده توسط بخش اداری تا به امروز فاضلاب شهری )اگو( را بصورت یک 

 ستفاده می کنند،شده ابازیافت ی که از آب فلسطین اشغال در بیشتر کشاورزان می کنند. آبی آن تعریف بیلانمنابع آبی کشور و 

تعاونیها سازماندهی می شوند. وزارت کشاورزی، از طریق یک خدمات گسترده کارآمد  مختلفی از جوامع و گروههای در

لسطین در ف فاضلاب و پساب تصفیه شده. بخشی از موفقیت روش استفاده مجدد گزارد میآنه راهنمایهای تخصصی در اختیار 

با  برای تطابقدر سازگاری سریع  بصورت خودآگاهیکشاورزان بخوبی سازماندهی شده و و استقبال اشغالی بخاطر ظرفیت 

فزایش ا قابل توجهی برای منابعشده، بازیافت استفاده مجدد از آب  هم چنین شده می باشد.بازیافت استفاده از آبهای  شرایط

 .(Jiménez and Asano, 2008) ذخیره آبی در کشور را در اختیار نهاده است

سازمانی بخش آب در فلسطین اشغالی، در  ساختار و مدیریت، فاضلاب و پساب تصفیه شدهاستفاده مجدد  بخشدر 

سط که توشده بازیافت شده در کشاورزی یک نقش محوری را ایفا نموده است. هزینه آب بازیافت تسهیل استفاده مجدد آب 

در مناطقی برای حجم معادلی از آب شیرین می باشد. کمتر از هزینه پرداخت شده  %26درحدود کشاورزان پرداخت می شود 

این  .وجود نداردکشاورزان  و یا آب رودخانه( برای چاه)هیچ منبع جایگزینی از آب  تحویل می گرددکه فاضلاب تصفیه شده 
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یک  الح و درعینشده را حل می کند بازیافت ، به میزان زیادی مشکل تقاضای کاهش یافته آب سازمانی و مدیریتیساختار 

شده هنوز هم به آبیاری محدود اختصاص داده می شود، بازیافت بیشتر آب و  ی برای آبیاری را تضمین می کندذخیره منظم آب

عین  درکمک می کند  برای سایر مصارف و در پارهای موارد آبیاری تکمیلیکه این کار به آزادسازی منابع آب شیرین برای 

دی ، درمعرض خطر جو پساب تصفیه شده فلسطین اشغالی با استفاده طولانی مدت از فاضلاب حال خاطر نشان می گردد که

در مبارزه ای جهت  7336. وزارت محیط زیست از اوایل دهه استشورنمودن آبهای زیرزمینی خود در مناطق آبیاری شده 

ی یکی از بهترین تجربیات به ثبت داشته است. این کشور دارافعال کاهش اضافه نمودن نمک به فاضلاب شهری مشارکت 

 رسیده از استفاده مجدد آب است که نشان دهنده نوآوری، بخصوص طی سه دهه گذشته می باشد.

 قبرس 4-4

قبرس، سومین جزیره بزرگ در منطقه مدیترانه است و همیشه با حجمهای ناکافی آب جهت برطرف نمودن نیازهای کشاورزی 

ت جغرافیائی آن، آب و هوای نیمه خشک آن با خشکسالیهای دائمی، اقتصاد و وضعیت و خانگی خود مواجه بوده است. موقعی

مترمکعب بود. بیش  161برابر با  ARWRسرانه دارای  2676سیاسی آن، مشکلات آبی آن را تشدید می کنند. قبرس در سال 

رای مقاصد کشاورزی مورد استفاده قرار از آن از آبهای زیرزمینی گرفته می شوند، ب %30استخراج آب این جزیره، که  %31از 

ده است. منجر ش انها به توسعه ذخایر آبی جایگزینمی گیرد. شورشدن منابع آب زیرزمینی در اثر بهره برداری بیش از حد آبخو

اده فاین کشور با نمک زدائی بعنوان یک جایگزین برای برطرف نمودن نیازهای آبی خود، بطور پیوسته درحال افزایش دادن است

. (Malvezzi et al., 2014) کیلومترمکعب رسیده است 23از آب نمک زدائی شده است، بطوریکه به حجم سالانه ای معادل 

میلیون مترمکعب  22استفاده مجدد از فاضلاب یکی دیگر از گزینه های جایگزین محسوب می شود بطوریکه بیشتر حجم 

 . (Zimmo and Imseih, 2010) فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری کشاورزی و فضای سبز مصرف می شود

فاضلاب در سطح شهرداری مسئول جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب می باشند درحالیکه بخش توسعه  دوایر اداری

آب از  کارآمد از آب مدیریت و توزیع آب بازیافت شده را برعهده دارد. قبرس از استراتژیهای موثری در رابطه با تقویت استفاده

تفاده و اس درباره آب اطلاع رسانییمت گذاری روی آب، کمپینهای جمله تقویت سیستمهای آبیاری، حفظ آبهای زیرزمینی، ق

 سامانهد است. این کار به ایجا در مقایسه با سایر کشورهای منطقهتصفیه شده و پسآب خاکستری،  فاضلابها و پسابهایمجدد از 

تغذیه  نظراز  منجر شده است. %36 – 32انتقال معادل  بهره وریو یک میانگین  کارآمد روشهایآبیاری، با بسیار کارآمدی از 

آبهای زیرزمینی با فاضلاب تصفیه شده برای بازیابی و استفاده مجدد در آینده، قبرس چندین قدم برداشته است. بطور  مصنوعی

غذیه تمثال، کل کمیت فاضلاب تصفیه شده تولید شده در پافوس، چهارمین شهر بزرگ واقع در جنوب غربی قبرس، برای 

یاری یاری برای آبگیرد، که در نهایت از طریق انحراف یافتن در یک کانال آبمجدد آبخوان ازوسا مورد استفاده قرار می مصنوعی 

 پمپاژ می شود. 

سآب پشود که بر اساس آن شده را تنظیم می بازیافت آبیاری با آب قواعد ، پایدارکشاورزی  بر اساس ضوابط لازم برای

رگدار، پیازها، و ذرتهائی که قرار است خام مصرف تصفیه شده می تواند درمورد تمامی انواع محصولات زراعی بجز سبزیجات ب

شوند، مورد استفاده قرار گیرد. محصولات زراعی عمده ای که با پسآبهای تصفیه شده آبیاری می شوند شامل درختان مرکبات، 

ین بیاری زمدرختان زیتون، محصولات علوفه ای، محصولات صنعتی، و غلات و حبوبات می باشند. علاوه بر آن، این آب برای آ

در لیماسول، بزرگترین شهر .  (Papaiacovou and Papatheodoulou, 2013)فوتبال و فضاهای سبز نیز استفاده می شود 

قبرس، استفاده های متعددی از فاضلاب تولید شده توسط شهر و در نهایت تصفیه شده وجود دارد. در طول ماههای زمستان، 

وقتی که تقاضا برای آب در کشاورزی کاهش می یابد، فاضلاب تصفیه شده به درون یک سد مخصوص آبیاری برای آبیاری یا 

تغذیه از فاضلاب تصفیه شده برای  %72، درحدود 2676مجدد آبخوان پمپاژ می شود. در سال تغذیه مصنوعی  با کاربرد توأمان

مجدد آبخوان آکروتیری مورد استفاده قرار گرفت. هدف برنامه و سیاست آب درازمدت دولت، استفاده کامل از آب مصنوعی 
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. ملاحظاتی در جهت (Papaiacovou and Papatheodoulou, 2013)آب کشور می باشد  بیلانشده و وارد نمودن آن به بازیافت 

تهی شده را پر کند. های مجدد آبخوان وجود دارد که آبخوان تغذیه مصنوعی افزایش دادن حجم فاضلاب تصفیه شده برای 

بهبود رفاه می گردد که نه تنها مزیتهای اقتصادی را برای  افزایش امید به زندگی در جامعه و  پیاده سازی این طرح باعث

بلکه حتی به قبرس در تلاشهایش برای پاسخگوئی به دستورالعمل  و همچنین درازمدت افزایش می دهد ذینفعان در کوتاه مدت

 WFD 3کمک خواهد نمود. مطابق با بند برای جلب سرمایه مورد نیاز WFD4(2666/06/EC ،)(، EUاروپا )آب اتحادیه  ضوابط

(2666/06/EC قبرس سیاست قیمت گذاری آب جدیدی را آغاز نموده است تا هزینه خدمات آبی خود را ،)کند. به  بازنگری

هزینه کامل برای مصارف مختلف با هزینه ای کمتر از آب  دریافتمنظور ترغیب استفاده از فاضلاب تصفیه شده، این آب بدون 

 قرار می گیرد.  متقاضیشیرین در اختیار مصرف کنندگان 

 

 خلاصه و نتیجه گیري -5

 کشورهای ده توسط بخشهای خانگی و صنعتی در، حجمهای فاضلاب تولید ششیرین در دسترس کمبود آب با وجود 

شهرنشینی سریع افزایش یافته، شرایط بهبود یافته زندگی، و توسعه های واقع در مناطق خشک بخاطر رشد جمعیت و 

 تا بطور فزاینده ای بر منابع آبی جایگزینی چون فاضلاب هستند ناچاراین کشورها بنابر اقتصادی، درحال افزایش می باشند

 اشند.ای زراعی متکی ببرای کم کردن شکاف بین تقاضای آب و عرضه آن برای کشاورزی یا جنگله و پساب تصفیه شده

ال کمبود آب و رشد اقتصادی درح و پساب تصفیه شده در کنار فاضلاباز مشکلات مربوط به تولید، تصفیه و استفاده 

 وگزینه های فنی مبتنی بر تحقیقات برای تصفیه و استفاده مجدد فاضلاب  اجرایافزایش در آینده تشدید خواهند شد. 

ح در سط برنامه های مدیریت جامع، پیوسته و پایدارواقع در مناطق خشک که توسط  در کشورهای درحال توسعهپساب 

را برای  امیدوار کننده ایبا منابع انسانی ماهر مورد حمایت قرار گرفته است، وعده  سیاست گزارسازمانهای  با ایجاد

 افزایشاز طریق  ن مواد غذاییتأمیو همچنین انعطاف پذیری ، ارتقاء بهداشت و سلامت عمومی حفاظت از محیط زیست

 لازم است. بنابراین، نزدیک به وقوع نپیوندداین امر ممکن است در آینده  گرچه ارائه می دهدرا رزی وکشادربهره وری 

 مورد نیاز میفاضلاب و پساب برای بررسی بازیافت و استفاده مجدد و کوتاه مدت معیارهای موقتی که توجه نمود که 

و  ایمن با روشهایبه سطحی برسند که بیشترین میزان فاضلاب در این کشورها جمع آوری، تصفیه و باشند تا بتدریج 

 مورد مصرف قرار گیرد. پایداری
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Abstract 
Water scarcity is a major motive of water reuse in countries located in arid areas. Despite the many 

advantages of water reuse for farmers and communities, there are limitations on the collection, treatment 

and safe use of wastewater in agriculture. Apart from the lack of supportive policies, unspecified 

organizational arrangements, lack of skilled human resources and government funding, in most countries, 

using of wastewater is less than adequate volumes. Review of the literature showed that limited economic 

analyzes, lack of reuse mechanisms, cheap or underestimation cost for treated wastewater, lack of 

knowledge about the potential for recycling and water reuse and inefficient water resources management, 

are added to the limitations of wastewater recycling and reuse. Meanwhile, some countries in arid areas 

have used a variety of wastewater reuse systems where the leaders of these countries regard the reuse of 

wastewater as one of the essential aspects of strategic planning and management of water and wastewater. 

Iran is among the countries in the dry region with similar territorial and climatic conditions. Converting 

wastewater from one environmental point to an economic asset through the continuous and sustainable 

implementation of waste recycling and reuse programs with the pattern of Tunisia, Jordan, Occupied 

Palestine, and Cyprus can manage a significant part of their climate and water challenges in Iran. 
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