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Reuse of municipal wastewater, especially for
irrigation of agricultural crops due to reduced water
extraction from conventional limited resources, has
been of interest to researchers in recent years. In the
use of wastewater for irrigation, it is necessary to pay
attention to its quality. In arid and semi-arid regions,
the major crop irrigation is using groundwater
resources. Therefore, the use of wastewater
treatment plants for irrigation is a reasonable
solution to reduce the adverse effects of groundwater
abstraction. In this study, chemical and microbial
analysis of treated wastewater of Torbat-Heydariyeh
municipal wastewater plant for crops irrigation was
investigated. According to the results of this study,
the wastewater is in terms of quality characteristics
of the wastewater in accordance with WHO and
FAO standards and is suitable for irrigation of
agricultural products. The results of chemical
analysis of wastewater showed that total dissolved
solids, dissolved Oxygen, biological required
Oxygen, chemical required Oxygen, caloric,
magnesium, sodium and calcium, phosphate and
chloride in wastewater treatment plant. According to
the World Health Organization (FAO) and FAO
standards, the amount of nitrate in the treatment
plant is above the permitted level and some
precautions should be considered for use in
agricultural applications.

استفاده مجدد از پساب تصفیهخانههای فاضالب شهری بهویژه برای
آبیاری محصوالت کشاورزی بهدلیل کاهش میزان استحصال آب از منابع
 در سالهای اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته،محدود متعارف
 توجه به کیفیت آن ضروری، در استفاده از پساب برای آبیاری.است
 در مناطق خشک و نیمهخشک عمده آبیاری محصوالت کشاورزی.است
 لذا استفاده از پساب.با استفاده از منابع آب زیرزمینی صورت میگیرد
 یک راهکار منطقی درجهت کاهش،فاضالب تصفیهخانهها برای آبیاری
 در.اثرات سوء ناشی از برداشت آبهای زیرزمینی بهحساب میآید
 به بررسی تحلیل شیمیایی و میکروبی، در تحقیق حاضر،همین راستا
پساب تصفیه شده تصفیهخانه فاضالب شهری تربتحیدریه برای آبیاری
 پساب مزبور، طبق نتایج این تحقیق.محصوالت کشاورزی پرداخته شد
از لحاظ مشخصههای کیفی پساب در محدوده استانداردهای سازمان
 بوده و مناسب آبیاری محصوالتFAO ( وWHO) جهانی بهداشت
 نتایج تحلیل شیمیایی پساب فاضالب نشان داد که کل.کشاورزی است
 اکسیژن، اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی، اکسیژن محلول،جامدات محلول
 سدیم و، منیزیم، کاتیونهای کلسیم، کلیفرم،مورد نیاز شیمیایی
 فسفات و کلراید در پساب تصفیه شده تصفیهخانه،آنیونهای سولفات
 بر اساس.تربتحیدریه در حد استاندارد آبیاری محصوالت است
 میزان نیترات،FAO ( وWHO) استانداردهای سازمان جهانی بهداشت
موجود در پساب تصفیهخانه باالتر از حد مجاز قرار داشته و برای استفاده
.در آبیاری محصوالت کشاورزی باید تمهیداتی اندیشیده شود
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 -1مقدمه

فاضالب تصفیهشده است (عابدی و نجفی.)1381 ،
ابریشمی ( ،)1392تأثیر پرورش گیاه تحت شرایط آبیاری با
پساب خروجی از تصفیهخانه فاضالب شهرک شهید محالتی
تهران را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد پساب خروجی
از تصفیهخانه فاضالب شهرک شهید محالتی از لحاظ
مشخصههای کیفی پساب در محدوده استانداردهای سازمان
محیطزیست ایران و سازمان بهداشت جهانی بوده و مناسب
آبیاری فضای سبز است .بدلیانس و همکاران ( ،)1392در
پژوهشی به امکانسنجی استفاده مجدد از پساب تصفیهشده برای
آبیاری فضای سبز پرداختند .در این پژوهش مشخصههای کیفی
تصفیه فاضالب در فاضالب ورودی و پساب خروجی تصفیهخانه
بهمدت  6ماه جمعآوری شد .نتایج نشان داد پساب خروجی
تصفیهخانه محالتی از لحاظ مشخصههای کیفی پساب در محدوده
استانداردهای سازمان محیطزیست ایران و سازمان بهداشت
جهانی بوده و مناسب آبیاری فضای سبز است .انبیر و نوری
( )1397کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه فاضالب شهری
اکباتان را برای کاربرد در اراضی کشاورزی و فضای سبز بررسی
نمودند .نتایج نشان داد که کیفیت پساب خروجی از نظر تمامی
پارامترها در مقایسه با استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست
مطابقت دارد و این پساب قابلیت استفاده در آبیاری فضای سبز و
کشاورزی را دارد.
نعیمی ( )1393تأثیر استفاده مجدد از پساب تصفیهخانه
شهرک قدس در آبیاری فضای سبز شهری را مورد بررسی قرار
دادند .نتایج بهدست آمده در ارتباط با پارامترهای مورد نظر نشان
داد که استفاده از پساب این تصفیهخانه در آبیاری فضای سبز در
مقایسه با استاندارد سازمان محیطزیست با محدودیت روبهرو
است .مهرآوران و همکاران ( ،)1394امکان استفاده از پساب
تصفیهشده تصفیهخانه پرکندآباد مشهد در آبیاری را با توجه به
اثرات زیستمحیطی آن مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد
پساب تصفیهشده تصفیهخانه پرکندآباد جهت مصارف کشاورزی
مناسب است .عسگری و الباجی ( )1396امکان استفاده از پساب
تصفیهخانه فاضالب شهری شهرکرد برای آبیاری محصوالت
کشاورزی را بررسی کردند .نتایج نشان داد پساب تصفیهخانه
فاضالب شهری شهرکرد برای آبیاری گیاهان علوفهای و صنعتی
مقاوم به غلظتهای باالی بیکربنات مناسب است.
حاتمی و همکاران ( )1397قابلیت استفاده مجدد از پساب
تصفیهخانه فاضالب شهرستان بجنورد را برای مصارف کشاورزی
بررسی نمودند .نتایج نشان داد پساب خروجی از تصفیهخانه
بجنورد میتواند برای کاربرد در کشاورزی مفید باشد ،اما بهدلیل
باال بودن غلظت کلراید در پساب تصفیهشده ،توصیه میشود این
پساب در آبیاری گیاهان نیمه حساس استفاده شود.
استفاده مجدد از پساب تصفیهشده فاضالب شهری برای

آب ضروریترین عامل توسعه جوامع انسانی بوده و ایران از جمله
کشورهایی است که تأمین آب برای مصارف مختلف از دغدغههای
مهم دولتمردان در راستای توسعه پایدار محسوب میشود.
تاکنون حجم قابلتوجهی از منابع آبی کشور به دلیل کیفیت
پایین ،مورد استفاده قرار نگرفته و یا در استفاده از آنها ضوابط و
معیارهای محیطزیستی لحاظ نشده است .اما باور این است که
بخشی از این منابع که مشکالت کیفی کمتری داشته یا مشکالت
آنها با اتخاذ روشهای کاربردی مناسب قابل اغماض است ،باید
با در نظرگرفتن مسائل محیطزیستی در برنامههای توسعه و
بهرهوری منابع آب گنجانده شوند .مطابق با قانون توزیع عادالنه
آب ،فاضالبها و آبهای برگشتی بهعنوان یکی از منابع آبی
محسوب میشوند .در حالحاضر ،تعداد زیادی از سیستمهای
جمعآوری و تصفیهی فاضالب در سطح کشور به بهرهبرداری
رسیده و حجم پساب قابلتوجهی در دسترس است (معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور.)1389 ،
در استفاده از پساب برای آبیاری محصوالت کشاورزی ،توجه
به کیفیت آن ضروری است .در صورت استفاده غیراصولی ،مواد
سمی و میکروارگانیسمهای بیماریزا در پسابهای خانگی
میتواند سالمت گیاه را بهخطر بیندازد .برخی از پسابها که برای
آبیاری استفاده میشوند حاوی یونهایی چون بر ) ،(Bکلر )،(Cl
سدیم ) (Naو عناصر کمیاب (آلومینیوم ،بریلیوم ،کبالت ،فلوئور،
آهن ،لیتیم ،منگنز ،مولیبدن ،سلنیوم  ،قلع ،تیتانیوم ،تنگستن و
وانادیوم) در غلظتی بیش از حد نیاز گیاه هستند .این حالت باعث
کاهش رشد ،تغییر شکل گیاه و یا کاهش و از بین رفتن محصول
میشود (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور،
1389؛ ندافی و نبیزاده.)1384 ،
باید اذعان داشت پساب ،مصرف کودهای کشاورزی ازته،
فسفره و پتاسه را کاهش میدهد (عرفانی آگاه و علیزاده1379 ،؛
 .)Gamito et al., 1999کیفیت باالی پساب خروجی و مقایسه آن
با استانداردهای آبیاری برای مصارف کشاورزی ،انگیزه استفاده از
پساب تصفیهخانه فاضالب را در آبیاری گیاهان مورد توجه قرار
داده است .استفاده از فاضالب تصفیهشده در کشاورزی باعث
کاهش استفاده از آبهایی میشود که عالوهبر کشاورزی میتواند
به مصارف دیگر نظیر شرب برسد (.)Gamito et al., 1999
همچنین پایین بودن هزینه استفاده از فاضالب تصفیهشده برای
آبیاری ،کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و کاهش
هزینه مصرف کودهای شیمیایی از دیگر مزایای استفاده از
فاضالب تصفیهشده در کشاورزی است (عرفانی آگاه و علیزاده
1379؛  .)Gamito et al., 1999بخش کشاورزی با توجه به مصرف
باالی آن دارای بزرگترین پتانسیل برای استفاده مجدد از
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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آبیاری محصوالت کشاورزی بهویژه در مناطق خشک و نیمه
خشک راهکار مناسبی برای حفظ منابع آب موجود است .لذا در
این پژوهش ،با توجه به قرارگیری شهرستان تربتحیدریه در اقلیم
گرم و خشک و همچنین کمبود آب در این مناطق ،خصوصیات
پساب تصفیهخانه فاضالب شهری تربتحیدریه بهعنوان منبع آبی
مطمئن و پایدار و همچنین به عنوان روشی برای مدیریت پساب
و کاربرد آن در آبیاری محصوالت کشاورزی منطقه بررسی
میشود.

 -2مواد و روشها
در پژوهش حاضر برای بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیهخانه
فاضالب شهری شهرستان تربتحیدریه برای مصارف کشاورزی
در سال  1394بهصورت ماهانه نمونهبرداری و پارامترهای
کاتیونها ،آنیونها ،هدایت الکتریکی )،SAR ،TDS ،pH ،(EC
کلیفرم ،فسفات و نیترات BOD ،و  CODو  ،DOکدورت ،نماتد
رودهای و تراکم کل کلیفرم انجام شد .برای انجام این تحقیق ،از
پساب خروجی تصفیهشده برداشت شده که نتایج تحلیل آن در
جدول  1آمده است.

جدول  -1نتایج آنالیز شمیایی و بیولوژیکی فاضالب تصفیه شده شهری
آزمایش

واحد اندازهگیری

نتایج آزمایش

استاندارد آبیاری

اسیدیته

-

7/4

7-9

کل جامدات محلول

)(mg.Kg-1

1044

1500-3000

امالح معلق

)(mg.Kg-1

92

100

چربی

)(mg.Kg-1

56

10

کدورت

NTU

6/5

50

اکسیژن محلول

)(mg.Kg-1

9/6

2

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی

)(mg.Kg-1

55

100

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

)(mg.Kg-1

120

200

200

400

52/8

250

منیزیم

) (mg.Kg

35/5

100

سولفات

)(mg.Kg-1

84/9

500

کلراید

)(mg.Kg-1

608

600

نیترات

)(mg.Kg-1

3/1

0/5

فسفات

)(mg.Kg-1

1/5

-

سرب

)(mg.Kg-1

0/04

5

)(mg.Kg-1

کلیفرم
کلسیم

مس

)mg-1

N (100

)(mg.Kg-1
-1

0/01

0/2

3200

1000

نماتد رودهای

)N (100 mg-1

0

1

هدایت الکتریکی

)(dS.m-1

5/8

0/7

نسبت جذبی سدیم

-

7/4

3

فیکال کلیفرم

)mg-1

MPN (100

تصفیهخانه فاضالب تربتحیدریه از نوع تصفیه فاضالب با
طرح لجن فعال از نوع هوادهی گسترده است .ظرفیت متوسط و
حداکثر ظرفیت آن بهترتیب  150و  300لیتر در ثانیه است.
مراحل تصفیه فاضالب در این تصفیهخانه شامل ،آشغالگیر،
دانهگیر با هوادهی ،واحد اندازهگیری جریان ،واحد تصفیه
بیولوژیکی بهروش لجن فعال (هوادهی گسترده) ،تهنشینی ثانویه،
واحد گندزدایی  UVاست (شکل  .)1لجن فعال توسط دستگاه
الکتروپمپ لجنکش مستغرق فاضالبی با ظرفیت  270مترمکعب
به حوضچه تقسیم حوضهای هوادهی وارد و لجن مازاد با استفاده
از دستگاه الکتروپمپ لجنکش مستغرق فاضالبی با ظرفیت 36
مترمکعب به الگونهای لجن ارسال میشود (شرکت مهاب قدس،
.)1380
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

میزان اکسیژن محلول ) ،pH ،(DOدبی ،دما و کدورت فاضالب
ورودی و دبی لجن برگشتی ،لجن مازاد ،کدورت ،اکسیژن محلول
و  pHپساب خروجی بهصورت آنالین توسط تجهیزات ابزار دقیق
نصب شده ،اندازهگیری و برای ثبت به دستگاه  PLCارسال
میشود .پارامترهایی  BOD5 ،TSSو  CODدر واحدهای مختلف
و  SVIدر حوض هوادهی در آزمایشگاه تصفیهخانه اندازهگیری و
ثبت میشود (شکل  .)1بهرهبردار با توجه به دادههای ثبت شده
بهصورت ساعتی و روزانه ،میزان لجن برگشتی موردنیاز را
بهصورت تجربی و محاسباتی بهدست میآورد و تعداد پمپ لجن
برگشتی و مازاد را مشخص میکند و برای اجرا به اپراتور اعالم
میکند.
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شکل  -1شماتیک تجهیزات ابزار دقیق نصب شده در واحد بیولوژیکی

شوری با استفاده از دستگاه  ECمتر مدل  664در دمای 25
درجه سانتی گراد و اسیدیته توسط دستگاه  pHمتر مدل 262
اندازهگیری شد .برای تعیین کلسیم و منیزیم از روش تتراسیون
با اتیلن دی آمین تترا استات با غلظت  0/02موالر و سدیم و
پتاسیم از دستگاه فلیم فتومتر با محلولهای استاندارد استفاده
شد .برای محاسبه میزان کلر از روش تتراسیون استفاده و اسید
سولفوریک  0/02نرمال در حضور معرف فنل فتالین و سولفات
روش توربیدو متری اندازهگیری شد .سنجش کدورت با استفاده
از روش نفلومتری یا تفریقسنجی با استفاده از دستگاه
کدورتسنج مدل  AQUA LYTICبا دامنه کاربرد  0تا 1000
صورت گرفت .اندازهگیری  BODو  CODنمونهها بهترتیب با
استفاده از دستگاههای  CODمدل  AQUA LYTICو دستگاه
 BODمتر دیجیتال مدل  AQUA LYTICانجام گرفت (ترکیان،
1374؛ چوپان و همکاران .)1397 ،برای ارزیابی عملکرد
تصفیهخانه تربتحیدریه پس از بررسی الزم در محل ،مقادیر
 BOD5و  CODبهصورت هفتگی آزمایش شد .نمونهها بهمدت
یکسال و شامل  200داده بهصورت همزمان از کانال ورودی و
خروجی تصفیهخانه جمعآوری شده و در همان محل تصفیهخانه
و طبق روشهای استاندارد موجود آزمایش شد .استانداردهای
سازمان حفاظت محیطزیست برای دفع فاضالب و استفاده مجدد
از پساب در جدول  2ارائه شده است.

 -3نتایج و بحث
 -1-3کل مواد جامد محلول
براساس نتایج ارائه شده در جدول  ،1کل جامدات محلول در
پساب تصفیهشده تصفیهخانه فاضالب شهری تربتحیدریه 1044
میلیگرم در کیلوگرم است که از حداقل استاندارد آبیاری برای
کشاورزی کمتر بوده و برای آبیاری محصوالت کشاورزی مشکلی
ایجاد نمیکند.
.
 -2-3نیاز اکسیژن بیوشیمیایی )(BOD

مقدار  BODفاضالب در زمانهای مختلف متغیر بوده و برای
پساب تصفیهشده تصفیهخانه فاضالب شهری تربتحیدریه مقدار
 55میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمد که برای آبیاری محصوالت
کشاورزی مناسب و قابل قبول است .همچنین مقادیر تقریبی
BODپنج روزه برای آبهای مختلف در جدول  ،3ارائه شده است.
جدول  -3مقادیر تقریبی  BOD5برای آبهای مختلف (برحسب
میلیگرم بر لیتر)
نوع آب

BOD5

نوع آب

BOD5

آب خالص ،آب
آشامیدنی

صفر

آب نیمه کثیف

8

آب کامال تمیز

1

آب خیلی کثیف

20

آب نسبتا تمیز

3

فاضالب خانگی رقیق

200

جدول  -2استانداردهای سازمان حفاظت محیطزیست ایران برای

آب رودخانه تمیز

 1تا 3

فاضالب خانگی متوسط

300

دفع فاضالب و استفاده مجدد از پساب

آب رودخانه متوسط

 3تا 5

فاضالب خانگی غلیظ

400

آالینده
BOD5
)(mg.Kg-1
COD
)(mg.Kg-1

تخلیه به

تخلیه

مصارف کشاورزی

آبهای سطحی

به چاه

و آبیاری

30

30

100

40

60

200
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 -3-3نیاز اکسیژن شیمیایی )(COD

 CODبرای پساب تصفیهشده تصفیهخانه فاضالب شهری
تربتحیدریه 120،میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمده است که بر
42

سال پنجم ،شماره  ،1بهار 1399

 FAOدر حد مجاز برای مصارف کشاورزی قرار ندارد .دلیل این
امر را میتوان وجود میکروبها ،انگلها و همچنین گندزدایی
دانست (نعیمی1393 ،؛ چوپان و همکاران.)1397 ،

اساس نتایج (جداول  1و  ،)2در محدوده مناسب برای آبیاری
محصوالت کشاورزی است .مقدار  CODفاضالب از  BODبیشتر
بوده ،زیرا ترکیبات اکسید شده بهروش شیمیایی بیشتر از روش
بیولوژیک است (چوپان و همکاران1397 ،؛ Crites and
.)Tchobanoglous, 1998

 -10-3فیکال کلیفرم
در مورد فیکال کلیفرم ،مقدار میانگین آن برابر با MPN

 -3-4کلیفرم

) 3200(100 mg-1حاصل شد که باالتر از حد مجاز استاندارد
آبیاری قرار دارد.

با توجه به مقدار میانگین پارامترهای میکروبی ،تراکم کلیفرم
در پساب تصفیهخانه فاضالب شهری تربتحیدریه در گروه  Bقرار
دارد که مطابق با استانداردهای سازمان جهانی بهداشت )(WHO
است.

 -11-3ترکیبات غیر آلی سمی
با توجه به نتایج مندرج در جدول  ،1میزان سمیت یونهای
موجود در پساب تصفیه خانه در حد نسبی بوده و در استفاده برای
آبیاری محصوالت کشاورزی باید تدابیری از جمله تصفیه مجدد
اندیشیده شود.

 -3-5کدورت
مقدار متوسط کدورت پساب خروجی ) (NTUبرابر  6/5تعیین
شد .براساس استاندارد تعیین شده پارامتر کدورت برای مصارف
کشاورزی و آبیاری که حد مجاز  NTU 50تعیین شده است،
مقدار متوسط کدورت پساب خروجی تصفیهخانه فاضالب شهری
تربتحیدریه در محدوده مجاز قرار دارد.

 -12-3آالیندههای غیر آلی
دادههای بهدست آمده نشانگر این است که میانگین مقدار
سرب و مس در پساب تصفیه خانه فاضالب شهری تربتحیدریه
برابر با  0/04و  0/01میلیگرم در کیلوگرم است که بر اساس
استانداردهای سازمان جهانی بهداشت ) (WHOو  FAOدر حد
مجاز برای آبیاری محصوالت کشاورزی است.

 -6-3نیترات
مقدار نیتروژن پساب خروجی ،برابر با  3/1میلیگرم در
کیلوگرم حاصل شد که براساس استانداردهای سازمان جهانی
بهداشت ) (WHOو  0/5( FAOمیلیگرم در کیلوگرم) باالتر از
حد مجاز قرار داشته و برای استفاده در مصارف کشاورزی باید
تمهیداتی لحاظ شود.

 -3-13هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم
بر اساس رهنمود تفسیر کیفیت آب آبیاری Ayers and

) Westcot (1994کاربرد پساب تصفیهخانه فاضالب شهری
تربتحیدریه از نظر مشکالت شوری ( )7/4و براساس مقدار
هدایت الکتریکی پساب ( )0/63 dS/m-1بدون محدودیت بود.

 -7-3فسفات
میزان فسفات در تحقیق حاضر  1/5میلیگرم در کیلوگرم
بهدست آمد که در حد استاندارد آبیاری ( 10گرم در کیلوگرم)
قرار دارد.

 -14-3مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات دیگر
بر اساس پژوهشهای مشابهی که بر روی تصفیهخانههای
شهرک صنعتی جهانآباد میبد و شهرک صنعتی سلمانشهر
صورت گرفت ،عملکرد مناسب تصفیهخانهها ،پساب برای تخلیه
به آبهای سطحی ،چاه جاذب و مصارف کشاورزی ،مناسب
تشخیص داده شد (حاتمی و همکاران1397 ،؛ دهقانی فیروزآبادی
و همکاران .)1394 ،همچنین مطالعات صورتگرفته بر روی
تصفیهخانه شهرک صنعتی شماره  2اهواز نشان داد پساب
خروجی این تصفیهخانه همخوانی مطلوبی با استانداردهای
محیطزیستی و استانداردهای ورود به اراضی زراعی دارد که با
نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارند (دژکام و خواجه حسینی،
 .)1390بررسی شرایط کیفی پساب تصفیهخانه شهر صنعتی البرز
استان قزوین نشان داد که برخی از پارامترهای کیفی این
تصفیهخانه بیش از حد مجاز بوده و نیاز به تصفیه بیشتری دارد

 -8-3سولفات
میانگین مقدار دادهها نشان داد که سولفات پساب خروجی
برابر با  84/9میلیگرم در کیلوگرم است که در مقایسه با کاربرد
پساب در بخش مصارف کشاورزی و آبیاری در حد مجاز استاندارد
آبیاری بوده ( 500میلیگرم در کیلوگرم) و برای مصارف کشاورزی
مشکلی بهوجود نمیآورد.
 -9-3کلراید
مقدار میانگین کلراید پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب
شهری تربتحیدریه برابر  608میلیگرم در کیلوگرم بهدست آمد
که براساس استانداردهای سازمان جهانی بهداشت ) (WHOو
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب
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کشاورزی و فضای سبز" ،نشریه مدیریت اراضی-95 ،)1(6 ،
.102
بدلیانس قلیکندی ،گ ،.ابریشمی ،ع ،.شویدی ،ع ،.و جمشیدی،
ش" ،)1392( ،.امکانسنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه
شده برای آبیاری فضای سبز (مطالعه موردی پساب
تصفیهخانه فاضالب شهید محالتی)" ،همایش ملی بازیافت
آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب 15 ،آبان،
اصفهان.
ترکیان ،ا ،)1374( ،.مهندسی محیطزیست ،انتشارات
کنکاش ،تهران.
چوپان ،ی ،.خاشعی سیوکی ،ع ،.و شهیدی ،ع" .)1397( ،.ارزیابی
اثرات فاضالب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی
خاک تحت کشت پنبه" ،نشریه علوم و مهندسی آب و
فاضالب.68-61 ،)2(3 ،
حاتمی ،ط ،.نادعلی ،ا ،.روشنایی ،ق .ا ،.و شکوهی ،ر،)1397( ،.
"امکانسنجی استفاده مجدد از پساب خروجی فرآیند
هوادهی گسترده تصفیه فاضالب شهر بجنورد جهت مصارف
کشاورزی و آبیاری" ،مجله علمی پژوهان.28-20 ،)3(16 ،
دژکام ،ص ،.و خواجه حسینی ،ل" ،)1390( ،.امکانسنجی
استفاده مجدد از فاضالب شهرک صنعتی شماره  2اهواز برای
آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز" ،پنجمین همایش
تخصصی مهندسی محیطزیست ،دانشکده محیط زیست،
دانشگاه تهران ،تهران.
دهقانی فیروزآبادی ،ع ،.زرعی محمودآبادی ،ه ،.و احرامپوش ،م.
ح" ،)1396( ،.بررسی استفاده مجدد از پساب شهرکهای
صنعتی جهت مصارف کشاورزی و آبیاری (مطالعه موردی:
تصفیهخانه شهرک صنعتی جهان آباد میبد)" ،مجله طلوع
بهداشت.55-46 ،)3(16 ،
شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس" ،)1380( ،طراحی ،ساخت،
نصب و بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضالب تربت حیدریه"،
شرکت آب منطقهای خراسان رضوی.72-34 ،
عابدی ،م .ج ،.و نجفی ،پ ،)1381( ،.استفاده از فاضالب تصفیه
شده در کشاورزی ،انتشارات کمیته ملی آبیاری و زهکشی
ایران ،تهران.
عرفانی آگاه ،ع ،.و علیزاده ،ا" ،)1379( ،.استفاده از فاضالب تصفیه
شده خانگی در آبیاری" ،سومین همایش ملی بهداشت
محیط ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
کرمان ،کرمان.
عسگری ،ع ،.و الباجی ،م" ،)1396( ،.بررسی امکان استفاده از
پساب در کشاورزی (مطالعه موردی :پساب تصفیهخانه
فاضالب شهری شهرکرد)" ،نشریه پژوهشهای حفاظت آب و
خاک.308-303 ،)2(24 ،

که در مورد پارامتر کلراید با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد.
طی تحقیقی پتانسیلهای استفاده مجدد از فاضالب تصفیهشده
شهری بر روی پساب چهار تصفیهخانه منتخب در کشور ترکیه
انجام شد .نتایج نشان داد پساب تصفیهخانههای مورد مطالعه از
نظر پارامترهای کنترلی متداول و فلزات سنگین مناسب هستند.
نتایج تحقیق مذکور با نتایج پژوهش حاضر تا حدودی مطابقت
دارد .مطالعهای که بر روی تصفیهخانه فاضالب شهرک صنعتی
شکوهیه قم انجام شد (محمودیان و همکاران ،)1387 ،بیانگر آن
بود که پساب برای تخلیه به آبهای خروجی و چاه در محدوده
مجاز قرار ندارد و تنها گزینه مورد نظر برای دفع پساب ،استفاده
در بخش کشاورزی و آبیاری است که با نتایج پژوهش حاضر در
تناقض است.
 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس نتایج مشاهده تحلیل شیمیایی پساب فاضالب تصفیهشده
شهری میتوان بیان کرد که عناصر موجود در پساب همگی در
محدوده قابلقبول و مورد استفاده برای کشاورزی هستند .فلزات
سنگین در این پساب نیز برای محصوالت مانند جو ،گندم و پنبه
که در منطقه مورد کشت قرار دارند ،مشکلی ایجاد نمیکند .میزان
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی
بهترتیب برابر با  55و  120بهدست آمد که در حد مجاز استاندارد
آبیاری است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد مقادیر متوسط
پارامترهای کیفی مورد بررسی از پساب فاضالب خروجی
تصفیهخانه تربتحیدریه بهغیر از کلراید در محدوده استاندارد و
حد مجاز برای مصارف کشاورزی و آبیاری قرار دارند که ممکن
است عملکرد محیطزیستی نامطلوب پارامتر کلراید را در پی
داشته باشد .بنابراین پساب فاضالب تصفیهشده شهری
تربتحیدریه برای استفاده محصوالت منطقه مانعی ایجاد
نمیکند ،لیکن برای گیاهان دیگر بایستی تحقیقات جامع دیگری
انجام شود.
 -5مراجع
ابریشمی ،ع ،.و بدلیانس قلیکندی ،گ" ،)1392( ،.استفاده مجدد
از فاضالب شهری تصفیهشده در آبیاری فضای سبز ،مطالعه
موردی :تصفیهخانه فاضالب شهرک شهید محالتی"،
پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،گروه مهندسی
محیطزیست-آب و فاضالب ،دانشکده آب و محیطزیست،
پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور ،دانشگاه شهید بهشتی.
انبیر ،ل ،.و نوری ،ز" ،)1397( .بررسی کیفیت پساب خروجی
تصفیهخانه فاضالب شهری اکباتان جهت کاربرد در اراضی
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محمودیان ،م.ح ،.فهیمینیا ،م ،.سپهرنیا ،ب ،.و حیدری ،ا،.
( " ،)1387بررسی وضع موجود و عملکرد تصفیهخانه فاضالب
شهرک صنعتی شکوهیه قم  -در سال  ،"1386یازدهمین
همایش ملی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،
زاهدان.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور،)1389( ،

ضوابط زیستمحیطی استفاده مجدد از آبهای برگشتی و
پسابها ،نشریه شماره  ،535تهران ،ایران.
مهرآوران ،ب ،.انصاری ،ح ،.بهشتی ،ع .ا ،.و اسماعیلی ،ک،.
(" ،)1394بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در
آبیاری با توجه به اثرات زیستمحیطی آن (مطالعه موردی
پساب خروجی تصفیهخانه پرکندآباد مشهد)" ،مجله آبیاری و
زهکشی ایران.447-440 ،)3(9 ،
ندافی ،ک ،.و واعظی ،ف" ،)1384( ،.بررسی عملکرد الگونهای
هوادهی در تصفیه فاضالب شهرک صنعتی بوعلی همدان"،
مجله آب و فاضالب.53-47 ،)2(16 ،
نعیمی ،ل" ،)1393( ،.بررسی تاثیر استفاده مجدد از پساب
تصفیهخانه فاضالب در فضای سبز شهری بهمنظور توسعه
پایدار (مطالعه موردی :شهر اراک)" ،دومین همایش ملی و
تخصصی پژوهشهای محیطزیست ایران ،انجمن ارزیابان
محیطزیست هگمتانه ،همدان.
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