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كالم آخر . 6  
ادامه . شده استما شور سال هاي اخير موجب آسيب گسترده به باغات و زراعت در بسياري از روستاهاي ك خشكساليِ

از سوي . محسوب مي شود ييكشور در توليد زراعي توسط توليد كنندگان روستا اييخشكسالي تهديدي بزرگ به توان
ديگر، گسترش شهرنشيني و فناوري نامناسبِ تصفيه فاضالب كه از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچكتر و شهرك هاي 

، آب عالوه بر هزينه كرد باالي انرژي. آمدن معضل بي سابقه اي شده استمسكوني تعميم داده شده است، موجب پديد 
چون اين روش قادر به جداسازي يا خنثي  ستا خروجي از اين سيستم ها آلوده به ناخالصي هاي بيماري زا و لجنِ

ران و ديگر همان طور كه تجربه در اي. كردنِ آلودگي هاي صنعتي، شيميايي و دارويي موجود در پساب شهري نيست
تغذيه افزودن اين آب و لجن به خاك زراعي پيامدهاي نامطلوب بهداشتي در كشورهاي جهان در عمل نشان داده است، 

استفاده از تاالب مصنوعي روشي علمي و طبيعي براي بازيافت پساب است به . جوامع جهان داشته استو سالمت 
بالمانع سالم و طالعات علمي براي بهره برداري زراعي و باغي صورتي كه آب خروجي آن به گواهي تجارب ميداني و م

                                                                                                                                        . است
 

تم هاي تصفيه آب فاضالب شهري در دو چيز دليل تفاوت فاحش بين سالمتي آب تاالب مصنوعي و آب خروجي سيس
روش ) 2و  تاكيد داردمخلوط شدن انواع آلودگي ها به پساب منازل ي بر جلوگيري از تاالبتصفيه روش ) 1 :است

براي زدودن و خنثي سازي انواع ناخالصي هاي بيولوژيكي، شيميايي، صنعتي و و هوشمندانه ي طبيعي فرآيندتاالب از 
بخش دو از يك سامانه سه گانه است كه بخش تاالب مصنوعي يك توضيح اينكه . استفاده مي كند دارويي در پساب

يعني اينكه آبي كه از استحمام، ظرفشويي، روشويي و نظافت منازل . استتوالت خشك و استحصال آب باران ديگر آن 
از سوي ديگر، آب . ساني نيستبه شبكه پساب جامعه وارد مي شود آلوده به فضوالت ان) موسوم به آب خاكستري(

بدين ترتيب، . بايد تصفيه شود نمي افزايدنهايتا و بر حجم آبي كه  مي شودحاصله از بارندگي ها نيز وارد اين شبكه ن
موسوم به آب (فضوالت انساني آب آلوده به آب پاكيزه حاصل از بارندگي مستقيما به مصرف زراعي و باغي مي رسد و 

با اطمينان و به صورت جداگانه،  ،كمپوست فرآيندنيز طي ت هاي خشك جمع آوري مي شود كه توسط توال) سياه
                                                    . گيردمي براي توليدات كشاورزي و باغي مورد استفاده قرار  ،بهداشت كامل

                       
مي توان به طور مضاعف به منابع آب جامعه افزود و از  پساب تصفيه و بازيافت ا استفاده از سيستم تاالبي برايلذا ب

با استفاده از اين فناوري مناسب . پرهيز كردپديد آمدن آب و لجن آلوده به انواع ضايعات شيميايي، صنعتي و دارويي 
 براي مصارف گوناگونِكامل،  جددا به چرخه طبيعي خود بازگردد، با سالمت و بهداشتمقبل از اينكه آب را مي توان 

نجات باغات از ويراني ناشي از  ،كمتر دشواريدوران خشكسالي با تحمل . دادمورد استفاده قرار بازيافت و يك جامعه 
از مزاياي احداث  فاضالب فناوريِ نامناسب و مسرفانهمرتبط با  زيست محيطيِ ياز آلودگي ها گيريجلوبي آبي و 

                                                                    .                 براي بازيافت آب استسيستم هاي تاالبي محلي 
            

تدوين  عمومي عالقمندان به فناوري هاي جايگزين، اتاطالعافزايشِ ، به منظور خارجياين راهنما با اقتباس از مĤخذ 
بر گرفته از تجارب عملي تاالب سازان در ديگر عمدتا ين راهنما نمونه هاي تاالبي ارائه شده در اپس . شده است
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ارزشمندي براي طراحي و نوآوري هاي مسلما با شروع تاالب سازي گسترده در ايران، تجارب . ستو اقليم ها كشورها
ليمي و در شرايط اقتاالب هاي مصنوعي براي تصفيه انواع پساب، اعم از پساب منازل، واحد هاي صنعتي و درماني، 

و محتواي اين راهنما  به دست خواهد آمدگياهان تاالبي بومي سرزمين ما، با بهره گيري از و  خاص ايران نوع خاك
باال رفتن بي سابقه هزينه انرژي و تغييرات آب و هواييِ ناشي از استفاده از سوخت هاي به با توجه  .كامل تر خواهد شد

نيازمند اصالح و بازبيني است تا در ر حوزه هاي مختلف توليدي و خدماتي دفسيلي، بسياري از فناوري هاي موجود 
جايگزين شدن تاالب مصنوعي به جاي سيستم  هاي پرمصرف تصفيه . شرايط جديد كارآيي بيشتري داشته باشند

اين . فاضالب تنها يك مثال از ضرورت برگزيدن يك فناوري مناسب به جاي يك فناوري ناقص و نامناسب است
جوامعي كه ضرورت اصالح الگوي مصرف انرژي و استفاده از فناوري اما . ابجايي ضروري و اجتناب ناپذير استج

دشواري هاي مرتبط با تحملِ و  خود هاي مناسب را زودتر درك كنند و به چاره جويي بپردازند مسلما از هدررفت منابع
                            .  شدشتر در جامعه بهره مند خواهند انواع كمبودها اجتناب خواهند كرد و از سالمت و آسايش بي
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