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 چکیده

بوده که  ردایمحور توسعه پا نواناست. آب به ع یو رفاه اجتماع ینیتوسعه شهرنش یمهم و ضرور یهااز شاخص یکی یبهداشتبه آب شرب و  یدسترس
رشد  نینجهان و همچ تیجمع شیشود. با افزایم لیتبد گریشکل به شکل د کیرود بلکه از یم نیگردد و نه از بینه خلق م ،یهمانند انرژ عتیدر طب

سررانه  شیبه توسرعه شرهرها و افزا هجهان امروز اسرت. با توج یرو شیپ یاز چالش ها یکیاسرت. بحران آب  افتهی تیجوامع، آب و مصرر  آن اهم
عالوه بر جدظ منابع آب  ،یشرهرغیر شررب آب در مصرار   میمنبع عظ نیاز ا حیشرود. اسرتداده  رحیم دیاز فاضرالب تول یادیمصرر  آب، ججم ز

 یتانداردهامطابق با اس یشرب شهر ریغ ختلففاضالب تصدیه شده جهت مصار  م کند. استداده مجدد ازیم یریجلوگ زین طیمح یاز آلودگ ،یدنیآشام
ت ی مروری اسمطالعه کیبه عنوان یک راهکار پایدار در راستای مدیریت بهینه مصر  آب در کشور جائز اهمیت است. پژوهش جاضر  یزیست محیط

 ،یشرررب شررهر ریمطالعه بحث در رابطه با منابع و انواع مصررار  غ نیهد  از اای به دسررت آمده اسررت. های آن از طریق مطالعات کتابخانهکه داده
ضالب  زانیکیدی آب و م یپارامترها ع،یخطوط توز یرهنمودها ستداده مجدد از فا صدیه الزم برای ا صار  ت شهربرای م شرب  به جن نیو همچن یغیر

سداده اجتماعی –های فرهنگی ضالب از مجدد ا شمی فا شد. در نهایت ا شورهای خاورمیانه با کمبود  انکه ایران به عنو قتیجق نیاره به ابا یکی از ک
منابع آب، استداده بهینه از منابع تجدیدپذیر، رعایت الگوی  حی ح تیریرو، مدنیمنابع آب تجدیدشونده مواجه بوده و در آستانه بحران آب قرار دارد. از ا

ش صار  غیر  ضالب در م صدیه فا ساب جا ل از ت ستداده از آب های غیر متعار  و پ صر ، ا سبز، فالش تانک توالت ربم ضای  ا، هازجمله، آبیاری ف
 باشد.ساختمان سازی، تهویه مطبوع، اطدای جریق و غیره امری ضروری می

  یلیدککلمات 
 "اجیا شدهآب های  "، "مصار  غیرشرب "، "بحران آب "، "آلودگی محیط زیست "، "استداده مجدد"

 

  مقدمه -1
دارند برمیکشورهای پیشرفته و در جال توسعه، که در جهت توسعه گام   

به این نتیجه رسرریده اند که هد  بایسررتی توسررعه پایدار یا به عبارتی 
توسعه بدون تخریب محیط زیست باشد. الزمه پیشرفت و توسعه پایدار، 
اسررتداده  ررحیح و بهینه از منابع موجود از جمله منابع آب می باشررد. 

جمعیت، گسترش  نایع، باال رفتن استانداردهای زندگی و انتشار  افزایش
روزافزون آلودگی ها، منابع آب در دسرررترا را به شررردت محدود نموده 
شور ما برای جبران کمبود منابع آب و نیز جداظت  ست، به طوری که ک ا
محیط زیسررت به ناچار به اسررتداده مجدد از فاضررالب روی آورده اسررت 

های جدظ منابع طبیعی یکی از ویژگی .(1385ائیان، مصرررداقی نیا، ی م)
ست. سعه پایدار ا ضا برای منابع  ا لی تو افزایش جمعیت و افزایش تقا

داده  غذا و جدظ و اسرررت تأمین  بت بین مردم برای  قا به ر طبیعی منجر 
شود  آب مهمترین منبع  (.Ashoori, 2016)منطقی از این منابع می 
با توجه به کمبود شدید  امنیت غذایی است.تولید محصوالت کشاورزی و 

 مدیریت و برنامه ریزی مناسبآب و تقاضای زیاد برای این منبع کمیاب، 
می برراشررررد همیررت  ئز ا بع بسررریررار جررا ن م ین  جدظ ا جهررت   در 

(Gholamrezai, 2017.)  عا رررر، بحران آب یکی از هان م در ج
مبود یت جهان با کجمع از یک چهارممهمترین مسررائل اسررت زیرا جدود 

ضعیف آب  ستداده بیش از جد از منابع آب، مدیریت  ستند. ا آب مواجه ه
در بخش کشررراورزی، ت ییرات آب و هوایی و آلودگی منجر به خشرررک 

با (. FAO, 2014)شرردن رودخانه ها و آبهای زیرزمینی شررده اسررت 

ظار می مه خشرررک انت ناطق نی به ویژه در م که افزایش کمبود آب  رود 
سیالب اف سالی و  شک شیرین خ سی به آب  ستر زایش یابد. از این رو، د

از دسررترسرری به خدمات آموزشرری و جتی برای مصررار  خانگی انسرران 
شتی  شد تر میجیاتینیز بهدا کمبود منابع  (.UN-Water, 2006)با

کشررور جهان با این بحران  43آب مختص یک منطقه نیسررت. بیش از 
که اگر جهان به مواجه هسررتند. سررازمان ملل متحد هشرردار داده اسررت 

میلیارد ندر در جهان تا سرررال  8/1میزان فعلی آب مصرررر  کند، تقریبا  
شد 2025  ,FAO, 2007; WWAP) با کمبود آب مواجه خواهند 

2012; Grey, 2013  .)  شتی یکی از دسترسی به آب شرب و بهدا
ست. شاخص شینی و رفاه اجتماعی ا شهرن سعه  ضروری تو های مهم و 

سبب می محدودیت منابع آب شور  شرب ک شود که تامین این نیاز قابل 
در اغلب شهرها به سهولت  ورت نگرفته و به تدریج این امر به دغدغه 
مسئولین ذیربط محلی و ملی تبدیل می شود ولی بهر جال تحت شرایط 

سیاسی هر منطقه و اغلب با  ر  هزینه های سنگین  -خاص اجتماعی
شود.  بروز برای شهرها تامین می این امر مهم  ورت گرفته و آب شرب

 تر استهای شدیدتر برای شهرهای با تراکم زیاد جمعیت محتملبحران
چاره جویی سرررریع جل یترو  بد. یکی از راه  با را می طل های برخورد 

شهری به منابع  شرب  صار  غیر  صاص تمام یا بخشی از م بحران، اخت
شدهاجآب های آبی با کیدیت نازلتر وبه بیان دیگر  شد، ک یا  ه قابل می با

سترا ترین این آب سابنتوانها مید شندی شهر هاید همان پ نی ) با
 .(1381 دری، ؛ 1380قانعیان،  ؛ 1387، ریزی
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های در دسترا و قابل های شهری را باید مهمترین فاضالبفاضالب 
شرب به ویژه در آبیاری معرفی نمود که از  صار  غیر  ستداده برای م ا

شدهقدیم  ستداده  شاورزی ا سمی، ) انداالیام نیز در ک ؛ وزارت 1390قا
. اما اسررتداده در مصررار  غیر شرررب شررهری نسرربتا  جدید (1389نیرو، 

وزیع های دو گانه تشود. روش اخیر البته با تأسیس سیستم محسوب می
ستداده از  سه با ا ست. در مقای شتر قرار گرفته ا سعه بی آب در معرض تو

ضالب در بخش شهر و  نعت  فا ضالب در  شاورزی، باز چرخش فا ک
ا برای تواند سود بیشتری رمستلزم توجه بیشتر می باشد و گاه جتی می
ها در کشرراورزی جز برای جوامع جا ررل کند. انتقال و مصررر  پسرراب

مزارع موجود در جوار شهرها و در آبیاری محصوالتی خاص چندان سود 
گیری شرررود که به کارمیبخش نبوده اسرررت. از طر  دیگر مالجظه 

شهرها جالبفاضالب شد و با این عمل از ها در مصار  آبیاری در  تر با
. در نهایت با مجزا شودمیجلوگیری نیز هدر رفتن مواد م ذی فاضالب 

طراجی  ،های آب شرررب و آب غیر شرررب در شررهرهاشرردن شرربکه
 هتر امکان پذیر شدبسیار کوچکدر جدی شرب  آب های توزیعسیستم

شبکه شرب در   عتوزی و این امر اثر مهمی در جدظ کیدیت مطلوب آب 
پاسررخ گویی به نیاز آب  (.1380واعظی، مصررداقی نیا، ) خواهد داشررت

ترین و پیچیده ترین عملیات شرررهرهای پرجمعیت از جمله جسررراا
سوب می شک جهان به مح شک و نیمه خ شور ما از مناطق خ شود. ک
میلیون هکتار آن را کویرها و  رررحاری رود چرا که پنجاه شرررمار می
شکیل می شور ما کمتر از ت سالیانه در ک سط بارندگی  دهند و میزان متو

باشررد. از همین رو یک سرروم جد متوسررط باران سررالیانه کره زمین می
های مختلف آن روز به موضوع تأمین آب و اختصاص آب برای کاربری

شتری میروز اهمیت و جلوه ضالبیابد. از طهای بی ایی هرفی تخلیه فا
اند منابع محدود آبی کشررور را در معرض که به درسررتی تصرردیه نشررده

تهدید قرار داده اسررت و واضررح اسررت که در آینده ای نه چندان دور با 
ادامه این وضررعیت نه تنها توسررعه کشررور بلکه تأمین جداقل شرررایط 

شوارتر می شهری مطلوب د شدیدتر شود. بروز بحرانزندگی   برایهای 
تر است و چاره جوئی سریعتری شهرهایی با تراکم جمعیت زیاد محتمل

سنگاپور، را می شهرها از جمله در توکیو و  طلبد. در تعدادی از این قبیل 
یا بخشررری از جلیکی از راه با بحران، اختصررراص تمام  های برخورد 

شهری به منابع آبی با کیدیت نازلتر و به بیان دیگر  شرب  صار  غیر م
 توانند همانها میترین این آببوده که قابل دسترا اجیا شدههای  آب

ساب  شندپ شهری با  دری، ؛ 1380قانعیان،  ؛ 1387، نی ریزی) های 
مصار  غیرشرب در شهرها شامل: اطدای جریق، فضای سبز،  .(1381

ست توالت فالش تانک صار  تدریحی و غیره ا سازی، م ساختمان  ها، 
سا  به  سا شته و با مجزا نمودن آنها از  شرب کیدیت ی باآبکه ا نیازی ندا

شرب،  رفه صار   صر  آب های تازه به م شمگیری در م جویی چ
وجود خواهد آمد. تأمین بخشررری از این مصرررار  با انجام جداقل لوله 

ل جهت تحوی کشی شهریهای قدیمی لولهشبکهو با اختصاص کشی 
شده  صدیه  ساب های ت شدمیپذیر امکانپ هر  ورت باید توجه  . دربا
صدیه خانه  شت که در ت شهری مراجل اولیه ودا  های متعار  فاضالب 

باشد مینچرخش باز، اغلب ضمانت کننده آب مناسب برای تصدیه ثانویه
ضافی سل به مراجل ا ضرورت تو صدیه و لذا معموال   جود و و تکمیلی ت

  (.1376)سجادی،  خواهد داشت

  شود نزدیك میایران به مرزهای بحران آب 

ه ن ،یهمانند انرژ عتیبوده که در طب داریآب به عنوان محور توسرررعه پا
 یرگیشررکل به شررکل د کیبلکه از  رود،یم نیردد و نه از بگمیخلق 

یکی از معضررالت  .(United Nations, 2014) شررودیم لیتبد
که آینده زندگی بشر در این کره خاکی را به شدت تهدید  های اخیرسال
 ،در د کل آب موجود در جهان 100از  معضل کمبود آب است. ،کندمی

در ررد  3و تنها  بوده اسررتداده قابلدر ررد آب شررور و غیر  97جدود 
بصورت  زین آب شیریناز دو سوم  شیباشد که بمی شیرین آب بصورت

ه در رررد کل آب جهان ب 1باشرررد و فقط کمتر از یم یو بر  قطب خی
 نیریدر د آب ش 98از  شیب . از طرفیباشدمی عیما نیری ورت آب ش

در ررد آن در رودخانه ها و  2و فقط بوده  ینیرزمیز های ررورت آبه ب
ش .(Anderson, 2003)وجود دارد اچه ها یدر در  نیریلذا منابع آب 

س شد.یمحدود و کم م اریجهان ب ستنباط می با شود که از این آمارها ا
سیار کمیتنها  ستحصال  از در د ب شر قابل ا شیرین برای ب ججم آب 
ت و به طور یکنواخ بودهاین منابع هم به شدت پراکنده  و از طرفی است

ها تقسیم نشده و متأسدانه سهم کشور ما از این منابع بین تمامی انسان
 بسرریار کمجهان  و نیمه خشررک قرار گرفتن در اقلیم خشررک دلیلبه 
 کشررور ما در (.1380یزد، شرررکت آب و فاضررالب اسررتان ) باشرردمی

خشررک واقع شررده اسررت و در جال جاضررر با  مهیخشررک و ن یامنطقه
آب و  راتییاسرررت که ت  نیآب مواجه اسرررت. اعتقاد بر ا یبحران جد

سالییهوا شک سی، خ شکالت  سیها و م صاد یا بحران آب را  یو اقت
 جل بحران آب یبرا یتیریمد یها، راه جلجهیکرده است. در نت دیتشد
 نرایالوقوع، مصر  آب در ا بیقر یوجود کمبودها امهم است. ب اریبس
صر  جهان شتریدر د ب 70 سط م ست. اگر ا یاز متو خواهد  یم رانیا

با ند،  ما قرار دهد  تیمنابع آب در کشرررور را در اولو تیریمد دیزنده ب
(Khatibi, 2019.)  در ررد ایران خشررک یا نیمه خشررک  90جدود

شامل کوه و بیابان است. مقدار و  کشوربیش از نیمی از مساجت  ،است
شور متداوت  سر ک سرا شیرین به طور قابل توجهی در  توزیع منابع آب 

میلی 2275ها تا متر در بیابانمیلی 50است. میانگین بارندگی ساالنه از 
 ,Michel) متر در نزدیکی سواجل جنوب غربی دریای خزر مت یر است

2017; Lehane, 2014 .)  228 در ایران متوسط بارندگی ساالنه 
میلی 850) بارندگی جهانی متوسطمتر است که کمتر از یک سوم میلی
کشررورمان در سرراالنه در  هاینیمی از بارندگی از طرفی اسررت. متر(

دهد و دو سرروم خارج از فصررل رشررد کشرراورزی ر  میو  زمسررتان
های کشرررور تبخیر رودخانههای سررراالنه قبل از رسررریدن به بارندگی
در د  1و  جهان یهایدر د از خشک 1/1با دارا بودن  رانای. شودمی

شیرین جهان را در اختیار در د  36/0فقط  ،جمعیت جهان از منابع آب 
شور از  نیریش یهاججم آب و دارد ستداده ک در د از  0002/0قابل ا
جاوز نم نیریشررر یهاآب  Research National) کندیجهان ت

 Council, 2005; Ardekanian, 2005 .) مطالعات جامع آب
 22د و تنها نشویم ریتبخدر ایران ها در د بارش 72دهد که ینشان م

بارش ندر ررررد  به عنوان م  دنابییم انیجر یبع آب سرررطحاها 
(Alemohammad,2015). کعررب  ونیلیم 130 رانیا م تر  م

(MCM ) 6، یآن در بخش کشاورز در د 92کند که یم افتیدرآب 
صار   نعت یدر د برا 2و  یشهر نیتأم یدر د برا ستداده  یم ا

 هایداده چنین. (Moridi, 2017; Iran Dialy, 2015شود )یم
تلخ و تکان دهنده اهمیت جدظ منابع آب موجود را تا جد زیادی نشرران 

 مشرررکلبا توجه به نکات مذکور، بشرررر از لحاب آب در آینده  .می دهد
ین شود. از اسال به سال تشدید می معضلبیشتری خواهد داشت و این 

ست که جنگرو گدته می ششود و خالی از جقیقت هم نی ر های آینده ب
سان ها و دیگر  سر آب خواهد بود، زیرا فقدان یا کمبود آن، جیات ان بر 
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در توجه داشرررت که  سرررتیاندازد. بایموجودات زنده را به مخاطره می
سر آب ورتی که  شود، آتش جنگ بر  شن  نیز های جهان تمام آب رو

ب از آ (.1380)کردوانی،  قررادر برره خرراموش کردن آن نخواهنررد بود
ترین عوامل توسرررعه جوامع انسرررانی بوده و ایران از جمله ضرررروری

های هایی است که ترامین آب بررای مرصار  مختلرف از دغدغهکشور
پایدار محسرروب می شررود. تاکنون مهم دولتمردان در راسررتای توسررعه 

پایین، مورد  یل کیدیت  به دل نابع آبی کشرررور  بل توجهی از م قا ججم 
ستداده از آن ستداده قرار نگرفته و یا در ا ست ا ضوابط و معیارهای زی ها 

ساسرررری .محیطی لحاب نگردیده است و  مطابق ا ل پنجاهم قانون ا
سب از  اریبردبهره و ریزیقانون توزیع عادالنه آب، برنامه ضالبمنا  فا

ساب ستای جلوگیری از به عنوان یک منبع آبی غیر متعار ، هاو پ  در را
باشد. از این آلودگی محیط زیست و جدظ بهداشت عمومی ضروری می

ساب رو، شهری،  نعتی و آببا توجه به ججم قابل توجه پ های های 
را برگشتی، برنامه رابع ب رن من رتداده از ای  فتننظر گردر ریزی جهت اس

های زیسرررت محیطی به عنوان راهکاری مناسرررب جهت جبران جنبه
رودگی راهش آل را بخشی از این کمبودها و همچنین ک  دارای اهمیته

جمعیت ایران در قرن گذشرررته افزایش  (.1389شرررد )وزارت نیرو، بامی
شد جمعیت عامل ا لی بحران جهانی آب  ست. ر شته ا قابل توجهی دا

در  .(Vojdani, 2004) را مادر بحران آب نامیداست و می توان آن 
شور همراه با محدود بودن ججم منابع دهه های اخیر افزایش جمعیت ک

سالی شک سو و خ صال از یک  ستح شده تا آب قابل ا سبب  های پیاپی 
شونده آب سرانه منابع  شور با روند نزولی از تجدید  متر مکعب  7000ک
 1732جدود و  1378در سال  متر مکعب 2160جدود  به 1335در سال 

بحران آب عموما  با اسرررتداده از تقلیل یابد.  1395مترمکعب در سرررال 
، شاخص (Falcon Marc)شاخص هایی مانند شاخص فالکن مارک

موسسه بین المللی مدیریت آب تعیین شاخص  و  (UN)سازمان ملل 
در مطالعات خود بحران آب را بر  فالکن مارکدانشمند سوئدی شود. می

شور تعریف کرده  سالیانه هر ک سرانه منابع آب تجدیدپذیر ساا مقدار  ا
متر مکعب در سررال را به عنوان  1700 اسررت. فالکن مارک سرررانه آب

ست. شورهایی که دارای  شاخص کمبود معرفی کرده ا ساا ک بر این ا
ب هسرتند جز  مترمکع 1700تا  1000 سررانه منابع آب تجدیدپذیر بین

؛ جسررین 1395)جدی وند،  گردندکشررورهای با تنش آبی محسرروب می
ضعیت منابع آب ایران (. 1389نژاد،  شاخص فالکن مارک، و ساا  بر ا

سازمان ملل در ک .قرار داردآبی  تنش در معرض سعه پایدار  سیون تو می
 این تعیین شرراخص بحران آب از معیار دیگری اسررتداده نموده اسررت.

کمیسیون، میزان در د برداشت از منابع آب تجدیدپذیر هر کشور را به 
عنوان شرراخص اندازه گیری بحران آب معرفی کرده اسررت. بر اسرراا 
 40شاخص سازمان ملل، هرگاه میزان برداشت آب یک کشور بیشتر از 

شد،  شدید آب  آندر د کل منابع آب تجدیدپذیر آن با کشور با بحران 
بر اساا شاخص  .(1389؛ جسین نژاد، 1395ی وند، )جد هستمواجه 

ضعیت منابع آب ایران سازمان ملل شت از  80با بیش از  ، و در د بردا
ن بنابرای .قرار دارد در معرض بحران شردیدکل منابع آب تجدیدپذیر آن 

جراسررت از منابع آبی کشررور پیش از پیش  اهمیت جدظ و و ضرررورت
شررود و چاره کار را می توان در اعمال مدیریتی  ررحیح، مشررخص می

ستداده از آب های غیر متعار  و پساب جا ل  رعایت الگوی مصر ، ا
از تصرردیه در کشرراورزی، آبزی پروری، تدریحات سررالم،  ررنایع، ت ذیه 

 جستجو کرد…مصنوعی آبهای زیرزمینی، مصار  غیر شرب شهری و 
 (.1381 دری،  ؛1379ایماندل، )

 انجام تحقیق  روش -2

های آن از طریق ی مروری اسررت که دادهپژوهش جاضررر یک مطالعه
ست. هد  از این مطالعه بحث در مطالعات کتابخانه ست آمده ا ای به د

شهری، رهنمودهای خطوط  شرب  صار  غیر  رابطه با منابع و انواع  م
ستداده مجدد  صدیه الزم برای ا توزیع،  پارامترهای کیدی آب و میزان ت
شهری و همچنین جنبه های فرهنگی  –از فاضالب به منظورغیرشرب 

اجتماعی اسررداده مجدد از فاضررالب می باشررد. در نهایت اشرراره به این 
جقیقت که ایران به عنوان یکی از کشررورهای خاورمیانه با کمبود منابع 

 آب تجدیدشونده مواجه بوده و در آستانه بحران آب قرار دارد
 

 مصارف غیر شرب شهری استفاده مجدد برای  -3
فاضررالب شررهری را باید مهمترین فاضررالب های در دسررترا و قابل 
شرب به ویژه در آبیاری معرفی نمود که از  صار  غیر  ستداده برای م ا

اند. اما استداده در مصار  غیر قدیم االیام نیز در کشاورزی استداده شده
سبتا  جدید می شهری ن سیشرب  شد. روش اخیر با تأسیس  م های ستبا

ست. در مقایسه  شتر قرار گرفته ا سعه بی دو گانه توزیع آب در معرض تو
با استداده از فاضالب در بخش کشاورزی، باز چرخش فاضالب در شهر 
و  ررنعت مسررتلزم توجه بیشررتر می باشررد و گاه جتی می تواند سررود 
ساب ها در  صر  پ شتری را برای جوامع جا ل کند، زیرا انتقال و م بی

جز برای مزارع موجود در جوار شهرها و در آبیاری محصوالتی کشاورزی 
خاص چندان سودبخش نبوده است. از طر  دیگر مالجظه می شود که 

شهرها جالب صار  آبیاری در  ضالب ها در م شد و به کار گیری فا تر با
فاضرررالب جلوگیری می گردد هدر رفتن مواد م ذی  مل از   با این ع

 (.1380واعظی، مصداقی نیا، )
 

  منابع آب غیر شرب 
ای هترین منابع آب غیر شرب، پساب تصدیه خانهدر اکثر جوامع معمولی

ستی  ستند. برای این کار تکنولوژی موجود بای ضالب همان جوامع ه فا
در جدی باشد که کیدیت مورد نیاز آب به خوبی تأمین شود. سایر منابع 

شررور و های سررطحی و زیرزمینی برای مصررار  غیر شرررب شررامل آب
ساب برخی سطحی، آب نایع، آب از معدنی مانند آب دریا، پ های های 

  (.1376سجادی، ) های برگشتی از آبیاری می باشدطبیعی آلوده و آب
 

  انواع مصارف غیر شرب شهری 
سه گروه ا لی شهری را می توان به  شرب  صار  غیر   به طور کلی م

دی بنطبقه تجاری و ساختمان سازی -مصار  عمومی؛ مصار   نعتی
ز انواع مصررار  غیر شرررب ا 1. در جدول (AWWA, 2004)کرد 

 اند. شده ارائه ها در شهرفاضالب
 

ها در شهر )صفری، اسدی، انواع مصارف غیر شرب از فاضالب -1جدول 

1381) 

 مناطق عمومی و خصو یآبیاری در فضای سبز شهری: 

 زمین گلف، تنیس، ورزشگاه، میدان بازی آبیاری در مصارف تفریحی:

 ساختمان تجاری/ مسکونی فالش تانك:

 هاها، ساختمانوسایل نقلیه، خیابان نظافت:

 تهویه هوای اماکن تجاری

 تهیه سیمان، کنترل گرد و غبار ساختمان سازی:

 اطفای حریق

نما، ها، ایجاد فواره، آب افزایش جریان آبراهه بهبود شرررایط محیطی:

 ها، وتلندهاپارک
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  استفاده مجدد از فاضالب جهت مصارف صنعتی 
سال آب یکی از مهمترین و پر اهمیت ست. در  ترین مواد اولیه  نایع ا

های اخیر جداظت، باز چرخش و اسررتداده مجدد آب در  ررنعت اهمیت 
شده به ازای  صر   ست که نتیجه آن کاهش مقدار آب م زیادی یافته ا

 ،ترایینپ تبا کیدی ی ررنعت اسررت. عالوه بر این منابع آب واجد تولید در
سیاری از نتوانمی . وندش نعتی  فرایندهاید جایگزین آب مصرفی در ب

تواند جایگزین آب  رررنعتی شرررود، اسرررتداده از یکی از منابعی که می
باشرررد. در مناطقی که منابع آب های شرررهری در  رررنایع میپسررراب

ند، پسررراب یت دار یدارترین و  هایمحدود پا به کیدی  شرررهری از جن
ا تصدیه د، چرا که بند باشنتوانمی  نایعترین منبع تأمین آب در مطمئن

نایع را  آب مورد نیاز توان ،  میفاضالب شهریپیش تصدیه مناسب و 
سدی،  وردبا کیدیت قابل قبول به دست آ کیدیت آب  (.1381) دری، ا

سی ست. آبالزم برای فرایندهای مختلف  نعتی ب  نیاز مورد ار مت یر ا
نکبرج نده های خ پایینکن یب  به ترت خار  یگ ب ن باالتریترین و و د

ای که بر روی فاضرررالب انجام د. میزان تصررردیهنکیدیت را الزم دار
صر  کننده تعیین میمی سط  نعت م ای گردد. فرایندهشود قطعا  تو

باالترین ججم آب الزم در اکثر  رررنایع را خنک تشرررکیل کننده که 
سیستم تصدیه ثانویه فاضالب را می ساب خروجی از  دهند، می توانند پ

ستداده  ستقیما  ا ست و نمایندم شتری الزم ا ، اگر چه جذ  جامدات بی
شد ممکن است برای جلوگیری از ر تصدیه اضافی با مواد شیمیایی غالبا 

ش سطوح الزم با سم ها بر   – Donal, Abdel) دانواع میکرو ارگانی

Majid, 2005.) 
 

 استفاده مجدد از فاضالب جهت مصارف تفریحی 
ستداده، مقدار تماا با  ستانداردها و رهنمودها بستگی به نوع ا معیارها، ا

رد.  با آلودگی هوا دا های ثانویه مانندفاضالب تصدیه شده و نیز آلودگی
ستداده از  ستانداردها و رهنمودها برای ا توجه به نوع تدریحات معیارها، ا

 ,Grook) دسررته تقسرریم می شرروند 3فاضررالب تصرردیه شررده به 

Surampall, 2006:) 
 

  تماس مستقیم با فاضالب تصفیه شده 
نا شرر از قبیل شررامل مواردیفاضررالب تصرردیه شررده با تماا مسررتقیم  

سکی روی آب و  شدمی …کردن، ا شامل تدریحاتی است با . این دسته 
صر  شود و که مدت زمان طوالنی بین آب و م کننده تماا برقرار می 
میلی لیتر( و نیز اجتمال  15الی  10خطر آشررامیدن مقدار زیاد آب )جدود 

ورود ویروا از طریق پوسررت به بدن وجود دارد. معموال  اسررتانداردها و 
ستقیم با بدن قرار می گیرند،  معیارهای آب های تدریحی که در تماا م

بدن ناز آب با  ماا  که در ت ند، شررردیدتر اسرررتهای تدریحی   یسرررت
(Grook, Surampall, 2006.) 
 

  تماس غیر مستقیم با فاضالب تصفیه شده 

ستداده شامل ا سته  های قایقرانی، ماهیگیری، آبیاری زمین های این د
می باشرررد . کیدیت مورد نیاز برای این دسرررته، از آبی که  …گلف و 

 ,Grook) تمراا مسرررتقیم برا بردن دارد، شرررردت کمتری دارد

Surampall, 2006.) 

 

  شده  تصفیهعدم تماس با فاضالب 
ی با ، هیچ گونه تماسفواره ها از قبیل فاضالب تصدیه شده در این دسته 

سان ندارد شامل دما، ستیمعیارهای کیدی که بای .ان شود   در نظر گرفته 

سیدیته، قلیائیت،  اکسیژن محلول، کیدیت شیمیایی مانند عنا رکمیاب، ا
می بی  کرو ی م دیررت  ی ک در( و م ررذی )ازت و فسررر  برراشرررردمواد

(Grook,Surampall, 2006.)  های تصرردیه فرآیند( 2)در جدول
پیشنهادی برای رسیدن به معیارهای بهداشتی در استداده مجدد فاضالب 

 منظور مقا د تدریحی ارائه شده است. به
 

 جهت اطفای حریق  استفاده مجدد 
شرب طراجی  شرب فقط برای تحویل آب  در  ورتی که لوله های آب 
شود در آن  ورت  ستداده  شده ا شوند و برای اطدای جریق از آب اجیا 

سیار کوچکاندازه آن شود و این امر می تواند در جلوگیری از می ترها ب
ستم های توزیع  سی شکل ا لی که تقریبا  در تمامی  هری شآب یک م

 هایلوله آب شررهری، متداولهای شرربکهدر افتد، موثر باشررد. اتداق می
های اطدای جریق به جز  در مواقع آب طراجی شده جهت تأمین جریان
سوزی، آب کمتری را جمل می نتیجه آن تنزل کیدیت آب  کنند وآتش 
تواند منجر باشرررد که این امر میبه دلیل زمان ماند زیاد آب در لوله می

از سهای میکروبی مسئلهباقیمانده و در نتیجه رشد الیه آزاد به محو کلر
یت آب و به منظورگردد.  ی خوردگ همچنین پیشرررگیری از تنزل کید
ساعت  24کمتر از  مانز های آب، آب تصدیه شده بایستی در مدتلوله
تولید مصررر  شررود. این در جالی اسررت که در سرریسررتم های  لحظهاز 

اند، های اطدای جریق هم طراجی شدهمتداول توزیع آب که برای جریان
شد. جذ  جریانها طول میاین زمان ماند تا هدته های اطدای جریق ک

ر دو روز ها، یک روز و یا جداکثتواند این زمان ماند را به سررراعتمی
شرب در شود که لولهکاهش دهد. همچنین این امر باعث می های آب 

د و اخته شوستر و از مواد بهتر و بدون اتصاالت های بسیار کوچکاندازه
در نهایت خوردگی لوله و موارد نشرررت آب و تنزل کیدیت آب کاهش 

 (.Grook, Surampall, 2006)  یابدمی
 

  استفاده مجدد جهت فالش تانك توالت ها 
ساختمانها و آبریزگاهفالش تانک توالت    های تجاری،  نعتی ها در 

های چند طبقه بیشترین کاربرد از آب و مسکونی، خصو ا  در ساختمان
چون ایجاد اسرا  نمی کنند و به بیان  هافالش تانک. اجیا شده را دارند

ستداده مدید ها دیگر آب مصرفی در آن ستداده مکرر دارد، یک ا قابلیت ا
سوب می جویی در آب گردد. در تواند موجب  رفهشود و بهتر میمح

شررهرهای متعددی از ژاپن و ایاالت متحده آمریکا، اسررتداده از آب اجیا 
لت نک توا تا ها و دیگر مصرررار  غیر شررررب در شرررده در فالش 

 ,Grook) سرررتهای بسررریار بلند اجباری اعالم شرررده اسررراختمان

Surampall, 2006.)  ثال از سرررال عد در  1990به عنوان م به ب
آمریکا قانونی وضرررع شرررده اسرررت که در مناطقی که آب اجیا شرررده 

متر  17های جدید االجداث با ارتداع بیش از دردسترا است، ساختمان
 بررایررد سررریسرررتم دوگررانرره برای فالش تررانررک نصررررب نمرراینررد

(Crist,Tchobanogolous, 2008.) 
 

فرآیندهای تصفیه پیشنهادی برای رسیدن به معیارهای  -1جدول 

 ,Grookفاضالب به منظور مقاصد تفریحی) بهداشتی در استفاده مجدد

Surampall, 2006) 

 با تماس بدون تماس یند تصفیهآفر

 +++ +++ تصدیه اولیه
 +++ +++ تصدیه ثانویه
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های  افی شنی یا روش
 زالل سازی معادل

 +++ 

 +++ + گندزدایی
 B D+G معیارهای بهداشتی

 +++ = ضروری 
 + = گاهی ممکن است نیاز باشد 

 Bها= عاری از جامدات درشت، جذ  کامل تخم های انگل و باکتری  

 D نشود.  در د نمونه ها یافت 80میلی لیتر در  100کلیدرم در 100= بیش از 
 G ،رود. ن به کار= مواد شیمیایی که منجر به تحریک مخاط و پوست می شود 

 
  استفاده مجدد جهت بهبود محیط زیست 

اسرررتداده مجدد جهت بهبود محیط زیسرررت شرررامل، ایجاد فواره ها، 
ضچه های منعکس شهری که کننده و تقویت جریان در آبراههجو های 

باشد. همچنین  به علت توسعه شهری در جال خشک شدن هستند، می
 ,Grook) جدظ یا ایجاد و تلندهای مصنوعی جز  این گروه می باشد

Surampall, 2006.) 

 

  پارامترهای کیفی آب احیا شده برای مصارف غیر شرب

 و میزان تصفیه الزم

اسررتانداردها  نامه ها، رهنمودها و به ویژه وضررعمعموال  در تدوین آئین  
صدیه  ساب جا ل از ت شبرای کیدیت پ ضالب، پارامترهایی که بی تر فا

، کدورت، کل مواد معلق، کلیدرم های BODمطرح هسرررتند شرررامل 
 باقیماندهآزاد کلر میزان و  مقاوم به جرارت، نیتروژن، زمان تماا کلر

باشند. در استداده مجدد از فاضالب برای مصار  غیر شرب شهری می
ی دارد. در شرایط انجام عملیات تصدیه با درجه باال و گندزدایی ضرورت

انسان وجود دارد، تصدیه پیشرفته برای ایجاد ا مستقیم که اجتمال تما
شرررود. برای کاهش خطرات پسرررابی عاری از پاتوژن ها تو ررریه می

شرب و آب اجیا  ستم توزیع آب  سی سته بین  صال ناخوا شتی و ات بهدا
انسانی نیز وجود  های قانون گذار جتی در جایی که تمااشده، سازمان

ندارد )مانند اسرررتداده مجدد در فالش تانک توالت یا شررریرهای آتش 
ز بو، نمایند. برای جلوگیری انشانی( پسابی عاری از پاتوژن را تو یه می

کپک و رشررد باکتریایی در سرریسررتم توزیع آب اجیا شررده، کنترل کلر 
ست. ضروری ا ستداده مجدد  باقیمانده  شده برای ا رهنمودهای تو یه 

برای خطوط  L  /mg 5/0باقیماندهآزاد کلر میزان  پسررراب، جداقل 
ضالب ها تو یه صدیه فا ساب جا ل از ت  ,Crist) کندمی توزیع پ

Tchobanogolous, 2008.) 
شرب( به ترتیب 4و )( 3در جدول ) و  رهنمودهای خطوط توزیع آب غیر

صار  غیر  ضالب جهت م صدیه فا شده برای ت شنهاد  رهنمودهای پی
 شده است.شرب شهری ارائه 

 

 اجتماعی اسفاده مجدد از فاضالب  -جنبه های فرهنگی 
ستداده مالگوهای رفتاری انسان کلید تعیین کننده در برنامه جدد از های ا

باشررند. باورهای فرهنگی در نقاط مختلف دنیا به میزان قابل پسرراب می
جدد از  داده م یات اسرررت ندارد عمل کان  ند و ام داوت دار با هم ت توجهی 

شرررود بتوان عینا  به نقاط را که در یک نقطه دنیا انجام می فاضرررالب
اعی اجتم -دیگری منتقل نمود. ارزیابی و بررسرری کامل مدهوم فرهنگی

شدجامعه در طی مراجل برنامه در غیر این  ورت باید  ،ریزی الزم می با
شیم شته با شکست پروژه را دا  Water Environmental) انتظار 

and Technology, 2000.)  قاتی نظر عه تحقی طال ندین م در چ
های معمول استداده مجدد به این نتیجه خواهی شده از مردم برای گزینه

رسرریدند که نگرش مندی در ارتباط با اسررتداده مجدد از آب اجیا شررده، 
، کند و باالترین میزان تماامسررتقیما  با میزان تماا انسرران ت ییر می
اده مجدد از فاضررالب دارد. در بیشررترین نگرش مندی را به طر  اسررتد

ق گسترده در زمینه نگرش مردم در ارتباط یمقابل این مطالعات، یک تحق
با استداده اختصا ی آب اجیا شده در کالیدرنیا انجام گرفت. نتایج جا ل 

یانگر آن بود هاز این تحقیق و دیگر تحقیقات مربوط عامل موثر  2که  ب
سنگرش مردم  رابطه باا لی در  ستداده اختصا ی از آب اجیا  تایدر را ا

 عبارتند از :  و دشده وجود دار
  درجه تماا انسانالف(  

 پنج عامل بهداشت، محیط زیست، تصدیه، توزیع و جدظ آب ب( 

ست که در ارزیابی گزینه شده ا شنهاد  ستداده همچنین پی های معمول ا
صاص ندارد، میزان تماا  سان مجدد که به زمان و مکان خا ی اخت ان

شود و در ارزیابی گزینه های مجدد  مهمترین عامل موثر در نظر گرفته 
سخ به جامعه طراجی می صا ی در پا شوند، پنج عامل که به طور اخت

 .IWA) ذکر شده به عنوان مهمترین عوامل موثر در نظر گرفته شوند

2000). 

 
 (1390 ،)رسولی شربنمودهای خطوط توزیع آب غیر ره -2جدول 

 هاتوصیه پارامتر
 کمتر از خطوط آب شرب 2lb/in 10 فشار

 زیر سطح تکمیل شده خیابان in 36 جداقل عمق
بصورت  ft  1بصورت افقی و ft 10 جداسازی جداقل

 عمودی
 ارغوانی لوله رنگ

برای  -آب غیرقابل شرب دارای تذکر: مشخصات شیر آب
 آشامیدن نیست.

 
  آینده استفاده مجدد آب 
شمگ یهاشرفتیپ ش ریچ سعه  طمئن م یکیتکن یهاوهیدر رابطه با تو
 بخشدیشررده، نو ایباال از فاضررالب اج تیدیو با ک منیآب ا دیتول یبرا

تحقیقات مداوم  استداده مجدد از آب است. ندهیآ یبرا یچشم انداز خوب
گسرررترش های بیشرررتر در و تالش های مسرررتمر منجر به پیشررررفت

ستاربریک شده ا ستداده مجدد  ستداده . های ا امروزه تأکید ا لی در ا
ضالب برای کاربری ازمجدد  شرب فا ضای  از قبیلهای غیر  آبیاری ف

سازی  نعتی و کاربری شاورزی، خنک  ساختمان سبز و ک های داخل 
در جال جاضر، استداده مجدد مستقیم از  و باشدها میمانند فالش تانک
هری اجیا شررده به منظور شرررب، فقط به شرررایط جاد و فاضررالب شرر

ستقیم به  ستداده مجدد غیر م ست. اگر چه ا شده ا ضطراری محدود  ا
منظور شرب از طریق ت ذیه آب زیرزمینی یا تقویت آب سطحی جمایت 

ی هاشده است اما هنوز نگرانی های زیادی در ارتباط با وجود ریزآالینده
 مجدد و تصدیه و به ویژه مقبولیت عمومی آلی، قابلیت اطمینان استداده

نوین اسرررتداده مجدد و اجیا  هایبا توجه به شرررروع برنامهوجود دارد. 
های چشمگیری در این زمینه ایجاد پیشرفت، های اخیرفاضالب در دهه

شررده اسررت. برای جلوگیری از عواقب بهداشررتی بالقوه در مواردی که 
ستداده مجدد از آب موفقیت  ست، اتخاذ یک راهکار برنامه ا آمیز نبوده ا
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عالوه بر این، اهمیت موضرروع   .شررودمدبرانه و محتاطانه تو رریه می
مقبولیت عمومی را نباید از نظر دور داشرررت. نتایج به دسرررت آمده از 

واند تتحقیقات مختلف، موید این مطلب است که فاضالب اجیا شده می
آشرررامیدنی در نظر  جتی به عنوان یک منبع ارزشرررمند برای تأمین آب
ا را در هتوان محدودیتگرفته شود و مسلما  با انجام تحقیقات بیشتر می

شرب کاهش داد. اما به هر  ستقیم جتی برای مقا د  ستداده مجدد م ا
ستقیم برای  ستداده مجدد م شرب صار مجال تأکید ا لی، در ا  غیر 

 .(Asano, 2006) می باشد
 

 نتیجه گیری
 فزایندهامروزه بسررریاری از کشرررورهای جهان به دالیلی از جمله رشرررد 

شرایط اقلیمی و هم چنین  سعه  نایع، ت ییرات آب و هوا و  جمعیت، تو
راین . بناببا بحران آب مواجه می باشندمحدودیت منابع آبی در دسترا، 

داده از  تامین آباسرررت عار   ید و غیرمت جد نابع  کاهش  به منظور م
. رسررردهای موجود امری ضرررروری به نظر میاز منابع آببرداری بهره

م قداایک  بعنوان یک منبع غیرمتعار  آب فاضررالباسررتداده مجدد از 
رود. امروزه درکشور اساسی برای جراست از منابع آبی کشور به شمار می

شک مانند  شک و نیمه خ ستداده مجدد از ایران های خ ضالبا برای  فا
   نعتی، مصار  کشاورزی، مصار  مصار  غیر شرب شهری، مصار

های زیرزمینی پروری، مصررار  محیط زیسررت و تدرج و ت ذیه آبآبزی
ای پیدا کرده اسرررت. بدیهی اسرررت که اسرررتداده مجدد از اهمیت ویژه
ضالب ست محیطی فا ستانداردهای زی ، تنها با مدیریت  حیح و جدظ ا

سر خوا صدیه آن، نوع و نحوه مصر  آن می شد و در در مورد میزان ت هد 
یطی محها و معضالت زیستواند منشا بسیاری از بیماریغیر این  ورت 

غیر شرررب )کشرراورزی، مصررار  اسررتداده مجدد مسررتقیم برای  گردد.
 هایشود که  رفه جوییشهری،  نعتی و زیست محیطی( موجب می

صار  ای از لحاب جدظ آبارزنده های تازه و دیگر منابع آبی خام برای م
جا ل شود. لذا این عمل به عنوان یک روش استراتژیک مدیریتی شرب 

سعه پایدار جوامع مطرح می شد و دالیلی همچون پذیرش بهتر برای تو با
ست که  شده ا شتی و مخارج کمتر موجب  مردمی، مخاطرات کمتر بهدا
استداده از فاضالب برای مقا د غیر شرب در آینده نیز گسترش بیشتری 

شد شته با سترش یش بینی محققینطبق پ .دا ستم گ وزیع آب های تسی
های تأمین آب به رنگ ارغوانی )رنگ نشان دهنده جاری شبکه دوگانه و
در لوله( در سال های آینده چه برای کشورهای واقع  اجیا شدهبودن آب 

 .در نقاط خشک دنیا و چه سایر کشورها امری اجتناب پذیر خواهد بود

 
رهنمودهای پیشنهاد شده فاضالب جهت استفاده مجدد به  -5جدول

 (Grook, Surampall, 2006) منظور مصارف غیر شرب شهری

 مورد نیاز:  تصفیه

 (یکیثانویه )بیولوژ
 فیلتراسیون
 گندزدایی

 آب احیا شده: کیفیت

6-9  =pH 
mg/l 10 > 5BOD 

NTU2 >  ساعت(  24کدورت )متوسطa 

  bهای گرماپای نباید در جد قابل اندازه گیری باشد کلیدرم
mg/l 1 <  دقیقه(  30کلر باقیمانده )بعد ازc 

mg/l 5/0 <  در سیستم توزیع 

 :پایش
pHهدتگی : 

5BODهدتگی : 

 کدورت: مداوم
 کلیدرم گرماپای: روزانه
 کلر باقیمانده: مداوم

a  ساا یک دوره زمانی شد، در  24= برا ساعته ، باید برای گندزدایی مناسب با
 بیشتر باشد.  NTU 5هر زمان نباید از 

b  کلیدرم مدفوعی در هر  رررد  14روزه نباید از  7= براسررراا میانگین مقادیر
 میلی لیتر در هر نمونه بیشتر باشد. 

c دقیقه 30= بعد از جداقل زمان تماا 
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Abstract 

Human civilization has always evolved throughout history with direct access to water resources. Water 

plays an important role in economic and social developments with its quantitative and qualitative 

effects. Water has been the axis of sustainable development, which in nature, like energy, is neither 

created nor destroyed, but transforms from one form to another. One of the problems of the 

contemporary century that threatens the future of human life is the problem of water shortage. The water 

crisis is one of the challenges facing the world today. Due to the development of cities and increasing 

per capita water consumption, a large volume of wastewater is produced. Proper use of this huge water 

source in non-potable urban uses, in addition to preserving drinking water resources, also prevents 

environmental pollution.Reuse of treated wastewater for various uses in accordance with environmental 

standards as a sustainable solution to optimize the management of water consumption in the country is 

important. The present study is a review study whose data has been obtained through library studies. 

The purpose of this study is to present and discuss in relation to the sources and types of non-potable 

urban uses, distribution line guidelines, water quality parameters and the rate of treatment required for 

wastewater reuse to non-potable urban uses, as well as sociocultural aspects of wastewater reuse. 

Finally, it must be acknowledged that Iran, as one of the Middle Eastern countries, has experienced a 

shortage of renewable water resources and is approaching the brink of a water crisis. Therefore, proper 

management of water resources, optimal use of renewable resources, observance of consumption 

pattern, use of unconventional water and effluent from wastewater treatment for non-urban drinking 

purposes, including, irrigation of green space, flash tank toilets, ventilation construction Air 

conditioning, and firefighting is essential. 

 

Introduction  
Access to safe drinking water is one of the important and essential indicators of urban development and 

social welfare. Developed and developing countries, especially our country, which are taking steps 

towards development, have come to the conclusion that the goal should be sustainable development, or 

in other words, development without destroying the environment. Requisite for sustainable 

development, optimum use of available resources, including water resources. Population growth, the 

expansion of industries, rising living standards, and the increasing emission of pollution have severely 

limited available water resources. Therefore, to compensate for the shortage of water resources and 

also environmental protection, reuse wastewater is necessary.  Municipal wastewater should be 

introduced as the most important available and usable resource for non-potable uses, especially for 

irrigation purposes.Wastewater reuse in agriculture has a long history, while the reuse of wastewater 

for non-potable urban purposes is relatively new. This method has been further developed by 

establishing dual water distribution systems. Non-potable uses in cities including firefighting, irrigation 

of green spaces, flash tanks of toilets, construction, recreational uses etc., which with separating them 

from drinking uses, will lead to significant savings in water resources.  In some cities, the old water 

distribution system can be considered for the delivery of treated effluents and non-drinking uses. In any 

case, it should be noted that conventional municipal wastewater treatment (primary and secondary 

treatment) is often unable to provide proper water quality guidelines for reuse. Therefore, the 

application of advanced and tertiary treatment is essential for reuse.The protection of natural resources 

is one of the basic features of sustainable development. Increasing population, as well as increasing 

demand for natural resources, create competition between people for food supply and the conservation 

and rational use of these resources. Water is the main source of agricultural production and food 

security. Considering acute shortages of water and high demands on these scarce resources, proper 

management and planning to sustain this resource are highly solicited. In the contemporary world, the 

water crisis is one of the most important issues because about ¼ of the world's population is facing 

water shortages. The excessive use of water resources, poor management of water in the agriculture 

sector, climate change, and pollution have led to the drying up of rivers and groundwater. With 
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increasing water shortages, especially in the semi-arid part, drought and floods are expected to increase. 

Therefore, access to fresh water for human consumption has become even more essential than access 

to education and health services.The scarcity of water resources is not specific to one area; more than 

43 countries in the world are suffering from this crisis. The United Nations has warned that if the world 

consumes as much water as it does now, Approximately 1.8 billion people in the world will suffer from 

water shortage by 2025.Iran is one of the arid and semi-arid regions and is currently facing a drastic 

water crisis. Climate change, droughts, and political and economic problems have exacerbated the water 

crisis. As a result, management measures are crucial to resolving the water crisis. Iran's progress and 

development depend on the efficient management of the country's water resources. In recent decades, 

the increase in population in the country as well as the limited volume of extractable water resources 

and serial droughts have declined renewable water resources. Iran’s renewable water supplies have 

dipped from 7000 m3 per inhabitant in 1956 m3 to 2160 m3 in 2000 and to 1,732 m3 in 2017. It is 

predicted that Iran's renewable water resources will reach about 1300-1400 m3 in 2025. Comparison of 

this data indicates that Iran is approaching the threshold of the water crisis. 

 

Methodology  

Material: The present study is a review study whose data has been obtained through library studies. 

The purpose of this study is to present and to discuss in relation to the sources and types of non-potable 

urban uses, distribution line guidelines, water quality parameters, and the rate of treatment required for 

wastewater reuse to non-potable urban uses, as well as sociocultural aspects of wastewater reuse .

Finally, it must be acknowledged that Iran, as one of the Middle Eastern countries, has experienced a 

shortage of renewable water resources and is approaching the brink of a water crisis. Therefore, proper 

management of water resources, optimal use of renewable resources, observance of consumption 

pattern, use of unconventional water and effluent from wastewater treatment for non-urban drinking 

purposes, including, irrigation of green space, flash tank toilets, ventilation construction Air 

conditioning, and firefighting is essential. 

 

Conclusion  
Today, many countries in the world are facing water crises for reasons such as growing population, 

industrial development, climate change, and climate conditions, as well as limited water resources 

available. Therefore, the use of new and unconventional water supply sources in order to reduce the 

utilization of existing water resources seems necessary. The reuse of wastewater as an unconventional 

source of water is an essential step to protect the country's water resources. Today, in arid and semi-

arid countries such as Iran, the reuse of wastewater for non-urban drinking, industrial use, agriculture, 

aquaculture, environmental use and recreation, and groundwater recharge has become particularly 

important. It is obvious that the reuse of wastewater will be possible only with proper management and 

maintenance of environmental standards regarding its amount of treatment, type, and method of 

consumption, and otherwise, it can be the source of many diseases and environmental problems. Direct 

reuse for non-drinking purposes (agricultural, urban, industrial and environmental) results in significant 

savings in terms of conservation of fresh water and other raw water resources for drinking purposes. 

Therefore, this practice is considered as a strategic management method for sustainable development 

of communities, and reasons such as better public acceptance, lower health risks, and lower costs have 

caused the use of wastewater for non-drinking purposes to be further expanded in the future. According 

to researchers. Expansion of water supply networks in purple (the color indicates the flow of second-

hand water in the pipe) in the coming years, both for countries in the arid regions of the world and other 

countries, will be inevitable. 
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