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 مقدمه

گیرد می در محیط آبی صورت شیمیاییهای آب، شرط وجود حیات است و بسیاری واکنش

در طبیعت داشته و آن را در برابر تغییرات ای و به علت خواص ویژه اش نقش تنظیم کننده

 کند.می ناگهانی دما حفظ

گردد می و غیره( تبدیل به فاضالبصنعتی  کشاورزی،، گوناگون )خانگیبعد از مصارف ، آب

راهکارهایی ، پساب ها و ضروری است جهت جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست توسط

 اتخاذ گردد.ها برای تصفیه و استفاده مجدد آن

آن و نوع  مختلفی برای تصفیه آب و فاضالب وجود دارد که بسته به مصارفهای روش

 شود.می استفادهها آلودگی آب از این روش

ذکر این نکته ضروری است که بیشترین آب مصرفی جهان به ترتیب صرف کشاورزی و 

بنابراین در بیشتر کشورها بخصوص  گردد.می آبیاری، صنایع و سپس مصارف خانگی

قش داشته و باالترین ن کشورهای توسعه یافته ،کشاورزی و صنعت، بیشترین مصرف آب را

 کنند.می ایفاها را در آلودگی آب

 با توجه به روند روبه رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آن، سوالی که مطرح

آیا باید صنعت و یا موتور توسعه را متوقف کرد و یا رشد آن را کند شود این است که می

زیست محیطی و صرفا با تکیه بر اهمیت تولید در نمود یا اینکه بدون توجه به لطمات 

اجازه داده شود که صنایع با همین روال به کار ، توسعه و نقش آن در تقویت اقتصاد جهانی

 خود ادامه دهند؟
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بخصوص در شهرهای بزرگ، در بخش مصارف آب روند افزایش جمعیت  با در نظر گرفتن

ضالب شهری مواجه هستیم که سیستم خانگی نیز به صورت طبیعی با افزایش میزان فا

 مدیریتی –فنی  هایطلبد و نیازمند راه حلمی جمع آوری و تصفیه فاضالب کارآمدی را

هایی ، بنابراین باید از روشد فاضالب همواره امکان پذیر نیستپیشگیری از ایجا باشد.می

میزان انتشار آن در محیط زیست  ،ها استفاده شود که ضمن جلوگیری از آلوده شدن آب

بازیافت و استفاده مجدد ، بازگرداندن، از قبیل کاهش حجم فاضالبهایی کاهش یابد، روش

 از فاضالب. 

باشد و به عنوان یک می به طور کلی بازیافت آب، راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب

 ،امنیت غذایی، تواند در توسعه ملیمی معه است واستراتژی مهم در تامین نیازهای آبی جا

و در نهایت در توسعه پایدار نقش داشته بهداشت عمومی  ،توسعه صنعتی ،رفاه اجتماعی

ذا ل توسعه کشور بایستی برمبنای توسعه پایدار باشد،های باشد و با عنایت به اینکه برنامه

در راستای این اصل شود که  ضرورت دارد حوزه آب وفاضالب به نحوی مهندسی و مدیریت

 مهم باشد.

توان می توان نادیده انگاشت ونمی ،نوین از جمله نانو را در تصفیه آبهای البته نقش فناوری

 در مدیریت بهینه آب بهره جست.ها از آن

و مفاهیم آب و فاضالب در نشر این کتاب سعی بر آن شده که کلیاتی در خصوص 

های وریفنا ستفاده ازدر محیط زیست و اها فیه بیان و نقش و ارتباط آنتصهای سیستم

نوین در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته تا گامی هر چند کوچک در راستای توسعه پایدار 

 برداشته شود.
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