
 نشریه علمی 

 علوم و مهندسی آب و فاضالب 

1399، بهار 45-39صفحات  ،1 شماره ،پنجم سال  

Journal of Water and Wastewater 

Science and Engineering (JWWSE) 

Vol. 5, No. 1, PP. 39-45, Spring 2020 

DOI: 10.22112/jwwse.2020.154348.1118 

یادداشت فنی

خانه گیری از پساب تصفیهسنجی بهرهبررسی امکان

محصوالت آبیاری  حیدریه برایشهری تربتفاضالب 

کشاورزی

  2و سمیه امامی *1یحیی چوپان
اه دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگ -1

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. 

 های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاهدانشجوی دکتری سازه -2

 تبریز، تبریز، ایران. 

gmail.com68yahyachoopan@ * نویسنده مسئول، ایمیل:

 08/08/1397تاریخ دریافت: 

 26/09/1398تاریخ اصالح: 

15/10/1398تاریخ پذیرش: 

Technical Note 

Investigation the Possibility of Using Torbat-

Heydarieh Urban Wastewater for Irrigation of 

Agricultural Products  

Yahya Choopan1* and Somayeh Emami2 
1- Ph.D. Candidate of Irrigation and Drainage, Water 

Engineering Department, Faculty of Agriculture, Gorgan 

University, Gorgan, Iran.

2- Ph.D. Candidate of Hydraulic Structures, Water 

Engineering Department, Faculty of Agriculture, Tabriz 

University, Tabriz, Iran.  

* Corresponding author, Email:  

yahyachoopan68@gmail.com 

Received: 30/10/2018     

Revised: 17/12/2019   

Accepted: 05/01/2020

 یبرا ژهیوبه یفاضالب شهر یهاخانههیپساب تصفاستفاده مجدد از 

استحصال آب از منابع  زانیکاهش م لیدلبه یکشاورزمحصوالت  یاریآب

پژوهشگران قرار گرفته توجه  موردهای اخیر در سال ،محدود متعارف

در استفاده از پساب برای آبیاری، توجه به کیفیت آن ضروری . است

عمده آبیاری محصوالت کشاورزی  خشکدر مناطق خشک و نیمهاست. 

پساب گیرد. لذا استفاده از با استفاده از منابع آب زیرزمینی صورت می

کاهش ی درجهت کار منطقراه کبرای آبیاری، ی هاخانههیتصففاضالب 

در . دیآیحساب مبه های زیرزمینیآببرداشت از  یاثرات سوء ناش

 میکروبی و شیمیایی تحلیل بررسی همین راستا، در تحقیق حاضر، به

 یاریآب برای حیدریهخانه فاضالب شهری تربتپساب تصفیه شده تصفیه

پساب مزبور طبق نتایج این تحقیق، . ی پرداخته شدکشاورزمحصوالت 

سازمان  یپساب در محدوده استانداردها یفیک یهالحاظ مشخصه از

محصوالت  یاریمناسب آبو بوده  FAOو  (WHO)جهانی بهداشت 

 کل که داد نشان فاضالب پساب شیمیایی تحلیل نتایج .است یکشاورز

 اکسیژن بیولوژیکی، نیاز مورد اکسیژن محلول، اکسیژن محلول، جامدات

 و منیزیم، سدیم کلسیم، هایکاتیون کلیفرم، شیمیایی، نیاز مورد

خانه تصفیه شده تصفیه پساب در کلراید و فسفات سولفات، هایآنیون

است. بر اساس  محصوالت آبیاری استاندارد حد حیدریه درتربت

میزان نیترات ، FAOو  (WHO)سازمان جهانی بهداشت  هایاستاندارد

باالتر از حد مجاز قرار داشته و برای استفاده خانه موجود در پساب تصفیه

 در آبیاری محصوالت کشاورزی باید تمهیداتی اندیشیده شود. 

خانهتصفیهپساب،  از مجدد استفاده شیمیایی، تحلیل: کلمات کلیدی

 کشاورزی.شهری، 

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.  

Keywords: Chemical analysis, Wastewater reuse, 

Urban wastewater plant, Agriculture.
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 مقدمه -1

 

جمله  عامل توسعه جوامع انسانی بوده و ایران از نیتریضرور آب

های کشورهایی است که تأمین آب برای مصارف مختلف از دغدغه

شود. پایدار محسوب می مردان در راستای توسعهمهم دولت

توجهی از منابع آبی کشور به دلیل کیفیت تاکنون حجم قابل

ها ضوابط و فاده از آنیا در است واستفاده قرار نگرفته  پایین، مورد

ده است. اما باور این است که شزیستی لحاظ نمحیطمعیارهای 

تری داشته یا مشکالت بخشی از این منابع که مشکالت کیفی کم

باید  ،استهای کاربردی مناسب قابل اغماض ها با اتخاذ روشآن

و  ههای توسعزیستی در برنامهمسائل محیط فتنبا در نظرگر

وری منابع آب گنجانده شوند. مطابق با قانون توزیع عادالنه بهره

عنوان یکی از منابع آبی های برگشتی بهها و آبآب، فاضالب

 یهاستمیاز س یادیحاضر، تعداد ز. در حالشوندیمحسوب م

 یبردارفاضالب در سطح کشور به بهره یهیو تصف یآورجمع

 معاونت) استدسترس  رد یتوجهو حجم پساب قابل دهیرس

  (.1389 ،جمهورسیرئ راهبردی نظارت و ریزیبرنامه

در استفاده از پساب برای آبیاری محصوالت کشاورزی، توجه 

در صورت استفاده غیراصولی، مواد به کیفیت آن ضروری است. 

های خانگی پساب زا درهای بیماریمیکروارگانیسم وسمی 

ها که برای برخی از پساب یندازد.بخطر به را گیاهسالمت تواند می

، (Cl)، کلر (B)بر  هایی چونشوند حاوی یونمی استفادهآبیاری 

)آلومینیوم، بریلیوم، کبالت، فلوئور، و عناصر کمیاب  (Na)سدیم 

آهن، لیتیم، منگنز، مولیبدن، سلنیوم ، قلع، تیتانیوم، تنگستن و 

این حالت باعث  .ندهستگیاه  نیاز حدز ا شیوانادیوم( در غلظتی ب

و از بین رفتن محصول  کاهشکاهش رشد، تغییر شکل گیاه و یا 

، جمهورسیرئ راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت) دشومی

 (. 1384زاده، ندافی و نبی ؛1389

 ازته، کشاورزی کودهای مصرف پساب، داشت اذعان باید

 ؛1379 ،علیزاده و عرفانی آگاه) دهدمی را کاهش پتاسه و فسفره

Gamito et al., 1999) .آن مقایسه و خروجی پساب باالی کیفیت 

 از استفاده انگیزه کشاورزی، مصارف برای آبیاری استانداردهای با

 قرار توجه مورد گیاهان آبیاری را در فاضالب خانهتصفیه پساب

 باعث کشاورزی در شدهتصفیه فاضالب از استفاده. داده است

 تواندمی کشاورزی برعالوه که شودمی هاییآب از استفاده کاهش

 (.Gamito et al., 1999) برسد شرب نظیر دیگر مصارف به

 برای شدهتصفیه فاضالب از استفاده هزینه بودن پایین چنینهم

 کاهش و زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی کاهش آبیاری،

 از استفاده مزایای دیگر از شیمیایی کودهای مصرف هزینه

 علیزاده و عرفانی آگاه) است کشاورزی در شدهتصفیه فاضالب

 مصرف به توجه با کشاورزی بخش(. Gamito et al., 1999 ؛1379

 از مجدد استفاده برای پتانسیل ترینبزرگ دارای آن باالی

  (.1381عابدی و نجفی، ) است شدهتصفیه فاضالب

با  یاریآب طیتحت شرا اهیتأثیر پرورش گ(، 1392ابریشمی )

 یمحالت دیخانه فاضالب شهرک شهاز تصفیه یپساب خروج

 یپساب خروجنتایج نشان داد . را مورد مطالعه قرار دادندتهران 

لحاظ  از یمحالت دیخانه فاضالب شهرک شهاز تصفیه

 انسازم یپساب در محدوده استانداردها یفیک یهامشخصه

مناسب و بوده  یو سازمان بهداشت جهان رانیزیست امحیط

(، در 1392بدلیانس و همکاران ). استسبز  یفضا یاریآب

 یبرا شدههیسنجی استفاده مجدد از پساب تصفامکانپژوهشی به 

ی فیک یهامشخصه پژوهش نیدر اپرداختند.  سبز یفضا یاریآب

خانه تصفیه یو پساب خروج یفاضالب در فاضالب ورود هیتصف

 یپساب خروجنتایج نشان داد . شدی آورماه جمع 6 مدتبه

 پساب در محدوده یفیک یهالحاظ مشخصه از یخانه محالتتصفیه

و سازمان بهداشت  رانیزیست اسازمان محیط یاستانداردها

است. انبیر و نوری فضای سبز  یاریبوده و مناسب آب یجهان

 یخانه فاضالب شهرتصفیه یپساب خروج تیفیک( 1397)

بررسی  سبز یو فضا یکشاورز یکاربرد در اراض را برایباتان اک

 تمامینظر  از یپساب خروج تیفینشان داد که ک جینتانمودند. 

زیست با استاندارد سازمان حفاظت محیط سهیدر مقا پارامترها

سبز و  یفضا یاریاستفاده در آب تیپساب قابل نیمطابقت دارد و ا

 . درا دار یکشاورز

 خانهتصفیه پساب از مجدد استفاده ( تأثیر1393) نعیمی

را مورد بررسی قرار  شهری سبز فضای آبیاری در قدس شهرک

نشان  نظر مورد پارامترهای با ارتباط در آمده دستبه نتایجدادند. 

 در سبز فضای آبیاری در خانهتصفیه این پساب از داد که استفاده

رو زیست با محدودیت روبهمحیط سازمان استاندارد با مقایسه

 پساب از استفاده امکان(، 1394مهرآوران و همکاران )است. 

 به توجه را با آبیاری مشهد در پرکندآباد خانهتصفیه شدهتصفیه

مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد  آن محیطیزیست اثرات

 کشاورزی مصارف جهت پرکندآباد خانهتصفیه شدهتصفیه پساب

 پساب از استفاده امکان( 1396عسگری و الباجی ) است.مناسب 

محصوالت  آبیاری برای شهرکرد شهری فاضالب خانهتصفیه

 خانهتصفیه پسابرا بررسی کردند. نتایج نشان داد  کشاورزی

 صنعتی و ایعلوفه گیاهان آبیاری برای شهرکرد شهری فاضالب

 مناسب است.  کربناتبی باالی هایغلظت به مقاوم

 از پساب مجدد استفاده قابلیت( 1397حاتمی و همکاران )

 کشاورزی مصارف را برای بجنورد شهرستان فاضالب خانهتصفیه

 خانهتصفیه از خروجی پساب نشان داد بررسی نمودند. نتایج

 دلیلبه اما باشد، مفید کشاورزی در کاربرد برای تواندمی بجنورد

 این شودمی توصیه شده،تصفیه پساب در کلراید غلظت بودن باال

  .شود استفاده حساس نیمه گیاهان آبیاری در پساب

شده فاضالب شهری برای استفاده مجدد از پساب تصفیه
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ویژه در مناطق خشک و نیمه آبیاری محصوالت کشاورزی به

کار مناسبی برای حفظ منابع آب موجود است. لذا در خشک راه

حیدریه در اقلیم قرارگیری شهرستان تربتاین پژوهش، با توجه به 

 خصوصیاتچنین کمبود آب در این مناطق، گرم و خشک و هم

آبی  منبع عنوانبه حیدریهفاضالب شهری تربت خانهتصفیه پساب

 پساب مدیریت برای روشی عنوان چنین بهو هم پایدار و مطمئن

بررسی منطقه  کشاورزی محصوالت آبیاری در آن کاربرد و

 شود. می

ها مواد و روش -2

خانه پساب تصفیهدر پژوهش حاضر برای بررسی استفاده مجدد از 

 مصارف کشاورزی برای حیدریهتربت فاضالب شهری شهرستان

برداری و پارامترهای صورت ماهانه نمونهبه 1394 سال در

، pH ،TDS ،SAR، (EC)ها، هدایت الکتریکی ها، آنیونکاتیون

، نماتد ، کدورتDOو  CODو  BODکلیفرم، فسفات و نیترات، 

 از تحقیق، این انجام برای. شد ای و تراکم کل کلیفرم انجامروده

 در آن تحلیل نتایج که شده برداشت شدهتصفیه خروجی پساب

  .است آمده 1 جدول

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

گیریواحد اندازه آزمایش استاندارد آبیاری نتایج آزمایش 

7-9 7/4 - اسیدیته  

1044 3000-1500(mg.Kg-1) کل جامدات محلول  

 92 100(mg.Kg-1) امالح معلق

 5610(mg.Kg-1) چربی

 NTU 6/5 50 کدورت

 9/6 2(mg.Kg-1) اکسیژن محلول

مورد نیاز بیولوژیکی اکسیژن  (mg.Kg-1)55 100 

 120 200(mg.Kg-1) اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

 N (100 mg-1) 200 400 کلیفرم

 52/8 250(mg.Kg-1) کلسیم

 35/5 100(mg.Kg-1) منیزیم

 84/9 500(mg.Kg-1) سولفات

 608 600(mg.Kg-1) کلراید

3/1 5/0(mg.Kg-1) نیترات  

 - 1/5(mg.Kg-1)فسفات

 04/05(mg.Kg-1) سرب

01/02/0(mg.Kg-1) مس  

 mg MPN (1003200 1000-1(فیکال کلیفرم

اینماتد روده  N (100 mg-1) 01 

8/5(dS.m-1) هدایت الکتریکی  7/0  

4/7 -نسبت جذبی سدیم  3 

از نوع تصفیه فاضالب با حیدریه خانه فاضالب تربتتصفیه

طرح لجن فعال از نوع هوادهی گسترده است. ظرفیت متوسط و 

لیتر در ثانیه است.  300و  150ترتیب حداکثر ظرفیت آن به

گیر، خانه شامل، آشغالمراحل تصفیه فاضالب در این تصفیه

گیری جریان، واحد تصفیه گیر با هوادهی، واحد اندازهدانه

ه، نشینی ثانویلجن فعال )هوادهی گسترده(، تهروش بیولوژیکی به

(. لجن فعال توسط دستگاه 1است )شکل  UVواحد گندزدایی 

مترمکعب  270کش مستغرق فاضالبی با ظرفیت الکتروپمپ لجن

ده های هوادهی وارد و لجن مازاد با استفابه حوضچه تقسیم حوض

 36کش مستغرق فاضالبی با ظرفیت از دستگاه الکتروپمپ لجن

شود )شرکت مهاب قدس، های لجن ارسال میمترمکعب به الگون

1380 .)

، دبی، دما و کدورت فاضالب pH، (DO)میزان اکسیژن محلول 

ورودی و دبی لجن برگشتی، لجن مازاد، کدورت، اکسیژن محلول 

تجهیزات ابزار دقیق صورت آنالین توسط پساب خروجی به pHو 

ارسال  PLCه اگیری و برای ثبت به دستگنصب شده، اندازه

در واحدهای مختلف  CODو  TSS ،5BODشود. پارامترهایی می

گیری و خانه اندازهدر حوض هوادهی در آزمایشگاه تصفیه SVIو 

های ثبت شده بردار با توجه به داده(. بهره1شود )شکل ثبت می

روزانه، میزان لجن برگشتی موردنیاز را  صورت ساعتی وبه

آورد و تعداد پمپ لجن دست میصورت تجربی و محاسباتی بهبه

کند و برای اجرا به اپراتور اعالم برگشتی و مازاد را مشخص می

کند. می
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شماتیک تجهیزات ابزار دقیق نصب شده در واحد بیولوژیکی  -1شکل 

 25 دمای در 664 متر مدل EC دستگاه از استفاده با شوری

 262 مدل ترم pH دستگاه توسط اسیدیته و گراد سانتی درجه

 تتراسیون روش از منیزیم و کلسیم تعیین برای. شد گیریاندازه

 و سدیم و موالر 02/0 غلظت با استات تترا آمین دی اتیلن با

 استفاده استاندارد هایمحلول با فتومتر فلیم دستگاه از پتاسیم

 اسید استفاده و تتراسیون از روش کلر میزان محاسبه برای. شد

 سولفات و فتالین فنل معرف حضور در نرمال 02/0 سولفوریک

سنجش کدورت با استفاده . شد گیریاندازه متری توربیدو روش

با استفاده از دستگاه  سنجیاز روش نفلومتری یا تفریق

 1000تا  0با دامنه کاربرد  AQUA LYTICسنج مدل کدورت

ترتیب با ها بهنمونه CODو  BODگیری صورت گرفت. اندازه

و دستگاه  AQUA LYTICمدل  CODهای استفاده از دستگاه

BOD  متر دیجیتال مدلAQUA LYTIC  ،انجام گرفت )ترکیان

عملکرد ارزیابی برای. (1397؛ چوپان و همکاران، 1374

 مقادیر محل، در الزم بررسی از پسحیدریه تربت خانهتصفیه

5BOD  وCOD مدت به هاد. نمونهشآزمایش  هفتگی صورتبه

 و کانال ورودی از زمانهم صورتبهداده  200سال و شامل یک

خانه تصفیه همان محل در و شده آوریجمع خانهتصفیه خروجی

استانداردهای. دش آزمایش موجود استاندارد هایروش طبق و

مجدد استفاده و فاضالب دفع برایزیست محیط حفاظت سازمان

 ارائه شده است.  2در جدول  پساباز 

زیست ایران برای استانداردهای سازمان حفاظت محیط -2جدول 

 دفع فاضالب و استفاده مجدد از پساب 

 آالینده
ه بهیتخل

های سطحیآب

تخلیه 

به چاه

مصارف کشاورزی 

و آبیاری
 5BOD

)1-Kg.mg(
3030100

COD 

)1-Kg.mg(
4060200

نتایج و بحث -3

 جامد محلول  مواد کل -3-1

 در محلول جامدات کل ،1 نتایج ارائه شده در جدول براساس

 1044 حیدریهخانه فاضالب شهری تربتتصفیه شدهتصفیه پساب

 برای آبیاری استاندارد حداقل از که است کیلوگرم در گرممیلی

 مشکلی آبیاری محصوالت کشاورزی برای و بوده ترکم کشاورزی

کند.نمی ایجاد
.

(BOD) بیوشیمیایی  اکسیژن نیاز -3-2

 برای متغیر بوده و مختلف هایزمان در فاضالب BOD مقدار

 حیدریه مقدارتربت خانه فاضالب شهریتصفیه شدهتصفیه پساب

محصوالت  آبیاری آمد که برای دستبه کیلوگرم در گرممیلی 55

تقریبی چنین مقادیرهم. است قبول کشاورزی مناسب و قابل

BODارائه شده است3 جدول در مختلف هایآب برای روزه پنج ،. 

)برحسب  مختلف هایآب برای 5BODتقریبی مقادیر -3 جدول

گرم بر لیتر(میلی

5BODنوع آب5BODنوع آب

آب خالص، آب 

 آشامیدنی
8 آب نیمه کثیف صفر

 20 آب خیلی کثیف 1 آب کامال تمیز

200 فاضالب خانگی رقیق 3 آب نسبتا تمیز

300 فاضالب خانگی متوسط 3تا  1 آب رودخانه تمیز

400 فاضالب خانگی غلیظ 5تا  3 آب رودخانه متوسط

(COD) شیمیایی  اکسیژن نیاز -3-3

COD خانه فاضالب شهریتصفیه شدهتصفیه پساب برای 

 بر که است آمده دستبه کیلوگرم در گرممیلی 120حیدریه،تربت
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آبیاری  مناسب برای محدوده (، در2و  1 )جداول نتایج اساس

 تربیش BOD از فاضالب COD است. مقدار محصوالت کشاورزی

 روش از تربیش شیمیایی روشبه شده اکسید ترکیبات زیرا بوده،

 Crites and؛1397چوپان و همکاران، ) است بیولوژیک

Tchobanoglous, 1998) . 

 کلیفرم -3-4

کلیفرم میکروبی، تراکم پارامترهای میانگین مقدار به توجه با

قرار  Bحیدریه در گروه شهری تربت فاضالب خانهتصفیه پساب در

 (WHO)جهانی بهداشت  سازمان استانداردهای با مطابقدارد که 

. است

 کدورت  -3-5

تعیین  5/6برابر  (NTU)مقدار متوسط کدورت پساب خروجی  

شد. براساس استاندارد تعیین شده پارامتر کدورت برای مصارف 

تعیین شده است،   50NTUکشاورزی و آبیاری که حد مجاز 

شهری  فاضالب خانهتصفیهمقدار متوسط کدورت پساب خروجی 

مجاز قرار دارد.  در محدودهحیدریه تربت

 نیترات  -3-6

 در گرممیلی 1/3مقدار نیتروژن پساب خروجی، برابر با 

سازمان جهانی حاصل شد که  براساس استانداردهای  کیلوگرم

( باالتر از کیلوگرم در گرممیلی 5/0)  FAOو  (WHO)بهداشت 

حد مجاز قرار داشته و برای استفاده در مصارف کشاورزی باید 

تمهیداتی لحاظ شود. 

 فسفات  -3-7

کیلوگرم  در گرممیلی 5/1میزان فسفات در تحقیق حاضر 

کیلوگرم(  در گرم 10دست آمد که در حد استاندارد آبیاری )به

قرار دارد. 

سولفات  -3-8

ها نشان داد که سولفات پساب خروجی میانگین مقدار داده

کیلوگرم است که در مقایسه با کاربرد  در گرممیلی 9/84برابر با 

پساب در بخش مصارف کشاورزی و آبیاری در حد مجاز استاندارد 

کیلوگرم( و برای مصارف کشاورزی  در گرممیلی 500آبیاری بوده )

آورد. وجود نمیمشکلی به

 کلراید  -3-9

مقدار میانگین کلراید پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب 

دست آمد کیلوگرم به در گرممیلی 608برابر  حیدریهشهری تربت

و  (WHO)سازمان جهانی بهداشت که براساس استانداردهای 

FAO  در حد مجاز برای مصارف کشاورزی قرار ندارد. دلیل این

چنین گندزدایی ها و همها، انگلتوان وجود میکروبامر را می

 (. 1397؛ چوپان و همکاران، 1393، نعیمیدانست )

  فیکال کلیفرم -3-10

 MPN مقدار میانگین آن برابر بافیکال کلیفرم،  مورد در

)1-mg 100(3200  استاندارد حاصل شد که باالتر از حد مجاز

 قرار دارد.  آبیاری

 سمی  آلی غیر ترکیبات -3-11

های ، میزان سمیت یون1با توجه به نتایج مندرج در جدول 

حد نسبی بوده و در استفاده برای موجود در پساب تصفیه خانه در 

تدابیری از جمله تصفیه مجدد  دآبیاری محصوالت کشاورزی بای

اندیشیده شود. 

  های غیر آلیآالینده -3-12

مقدار  میانگیندست آمده نشانگر این است که ههای بادهد

 حیدریهفاضالب شهری تربت در پساب تصفیه خانهو مس  سرب

است که بر اساس  کیلوگرم در گرممیلی 01/0و  04/0برابر با 

در حد  FAOو  (WHO)استانداردهای سازمان جهانی بهداشت 

مجاز برای آبیاری محصوالت کشاورزی است. 

 نسبت جذبی سدیمالکتریکی و  هدایت -3-13

 Ayers andآبیاری آب کیفیت تفسیر رهنمود اساس بر

Westcot (1994) شهری فاضالب  خانهتصفیه پساب کاربرد

مقدار براساس ( و4/7) شوری مشکالت نظر ازحیدریه تربت

( بدون محدودیت بود. dS/m 63/0-1)پساب  الکتریکی هدایت

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات دیگر  -3-14

های خانههای مشابهی که بر روی تصفیهبر اساس پژوهش

شهر صنعتی سلمانآباد میبد و شهرک شهرک صنعتی جهان

ها، پساب برای تخلیه خانهصورت گرفت، عملکرد مناسب تصفیه

جاذب و مصارف کشاورزی، مناسب  های سطحی، چاهبه آب

؛ دهقانی فیروزآبادی 1397)حاتمی و همکاران،  تشخیص داده شد

گرفته بر روی چنین مطالعات صورتهم (.1394و همکاران، 

اهواز نشان داد پساب  2خانه شهرک صنعتی شماره تصفیه

خوانی مطلوبی با استانداردهای خانه همخروجی این تصفیه

زیستی و استانداردهای ورود به اراضی زراعی دارد که با محیط

)دژکام و خواجه حسینی،  نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارند

خانه شهر صنعتی البرز بررسی شرایط کیفی پساب تصفیه (.1390

داد که برخی از پارامترهای کیفی این  استان قزوین نشان

تری دارد خانه بیش از حد مجاز بوده و نیاز به تصفیه بیشتصفیه
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که در مورد پارامتر کلراید با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. 

 شدهتصفیه فاضالب از مجدد استفاده هایطی تحقیقی پتانسیل

ترکیه  کشور در منتخب خانهتصفیه چهار پساب روی بر شهری

از  مطالعه مورد هایخانهتصفیه انجام شد. نتایج نشان داد پساب

هستند.  سنگین مناسب فلزات و متداول کنترلی پارامترهای نظر

نتایج تحقیق مذکور با نتایج پژوهش حاضر تا حدودی مطابقت 

خانه فاضالب شهرک صنعتی که بر روی تصفیه ایمطالعهدارد. 

(، بیانگر آن 1387دیان و همکاران، شکوهیه قم انجام شد )محمو

های خروجی و چاه در محدوده بود که پساب برای تخلیه به آب

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. 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه -4

 

 شدهتصفیه فاضالب پساب تحلیل شیمیایی مشاهده نتایج براساس

 در همگی پساب موجود در عناصر که کرد بیان توانمی شهری

 فلزات هستند. کشاورزی برای استفاده مورد و قبولقابل محدوده

 پنبه و گندم جو، مانند محصوالت برای نیز پساب این در سنگین

میزان . کندنمی ایجاد دارند، مشکلی قرار کشت مورد منطقه در که

 شیمیایی نیاز مورد اکسیژن و بیوشیمیایی نیاز مورد اکسیژن

 استاندارد مجاز در حد که آمد دستبه 120 و 55 ترتیب برابر بابه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد مقادیر متوسط  است. آبیاری

پارامترهای کیفی مورد بررسی از پساب فاضالب خروجی 

غیر از کلراید در محدوده استاندارد و بهحیدریه خانه تربتتصفیه

حد مجاز برای مصارف کشاورزی و آبیاری قرار دارند که ممکن 

زیستی نامطلوب پارامتر کلراید را در پی است عملکرد محیط

 شهری شدهتصفیه فاضالب پساب داشته باشد. بنابراین

 ایجاد مانعی منطقه محصوالت استفاده حیدریه برایتربت

جامع دیگری  تحقیقات بایستی دیگر گیاهان برای لیکنکند، نمی

  .شود انجام

 

 مراجع  -5

 

استفاده مجدد "، (1392) ،گ. ،یکندیقل انسیبدلو ع.،  ی،شمیابر

، مطالعه سبز یفضا یاریدر آب شدههیتصف یاز فاضالب شهر

، "یمحالت دیخانه فاضالب شهرک شهتصفیه موردی:

 یگروه مهندسنامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، پایان

 ،زیستآب و فاضالب، دانشکده آب و محیط-زیستمحیط

 ی. بهشت دیدانشگاه شه ،عباسپور دیشه یمهندس یفن سیپرد

 یپساب خروج تیفیک یبررس"(، 1397ز. ) ،ل.، و نوری ،انبیر

 یاکباتان جهت کاربرد در اراض یخانه فاضالب شهرتصفیه

-95(، 1)6، نشریه مدیریت اراضی، "سبز یو فضا یکشاورز

102 . 

کندی، گ.، ابریشمی، ع.، شویدی، ع.، و جمشیدی، بدلیانس قلی

هیتصف سنجی استفاده مجدد از پسابامکان"(، 1392ش.، )

 پساب یفضای سبز )مطالعه مورد یاریآب یبرا شده

 افتیباز یمل شیهما، "(یمحالت دیفاضالب شه خانهتصفیه
آبان،  15 ،بحران آب تیریمد یبرا یاصول یراهبرد آب؛

 اصفهان. 

 انتشارات ،زیستمحیط مهندسی (، 1374ترکیان، ا.، )

 کنکاش، تهران. 

 ارزیابی"(. 1397چوپان، ی.، خاشعی سیوکی، ع.، و شهیدی، ع.، )

 شیمیایی بر خصوصیات شهری تصفیه شده فاضالب اثرات

 و مهندسی آب و علوم نشریه، "پنبه کشت تحت خاک
 . 68-61(، 2)3، فاضالب

(، 1397شکوهی، ر.، )و . ا.، حاتمی، ط.، نادعلی، ا.، روشنایی، ق

 فرآیند خروجی پساب از مجدد استفاده سنجیانامک"

 مصارف جهت بجنورد شهر فاضالب تصفیه گسترده هوادهی

  .28-20 (،3)16 ،پژوهان علمی مجله ،"یآبیار و کشاورزی
سنجی امکان"(، 1390دژکام، ص.، و خواجه حسینی، ل.، )

اهواز برای  2استفاده مجدد از فاضالب شهرک صنعتی شماره 

پنجمین همایش ، "آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز
، دانشکده محیط زیست، زیستتخصصی مهندسی محیط

 . تهران دانشگاه تهران،
دهقانی فیروزآبادی، ع.، زرعی محمودآبادی، ه.، و احرامپوش، م. 

های بررسی استفاده مجدد از پساب شهرک"(، 1396ح.، )

آبیاری )مطالعه موردی: صنعتی جهت مصارف کشاورزی و 

طلوع  مجله، "خانه شهرک صنعتی جهان آباد میبد(تصفیه
 . 55-46(، 3)16، بهداشت

طراحی، ساخت، "(، 1380) ،سشرکت مهندسین مشاور مهاب قد

 ،"تربت حیدریه خانه فاضالببرداری از تصفیهنصب و بهره

  .72-34 ای خراسان رضوی،شرکت آب منطقه

استفاده از فاضالب تصفیه (، 1381عابدی، م. ج.، و نجفی، پ.، )
کمیته ملی آبیاری و زهکشی ، انتشارات شده در کشاورزی

 تهران. ران، ای

استفاده از فاضالب تصفیه "(، 1379ا.، )علیزاده،  و، ع.، عرفانی آگاه

سومین همایش ملی بهداشت  ،"شده خانگی در آبیاری
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، دانشگاه علوم محیط

 ، کرمان. کرمان

بررسی امکان استفاده از "(، 1396عسگری، ع.، و الباجی، م.، )

خانه پساب در کشاورزی )مطالعه موردی: پساب تصفیه

های حفاظت آب و نشریه پژوهش، "د(فاضالب شهری شهرکر
 . 308-303(، 2)24، خاک

http://psj.umsha.ac.ir/article-1-319-fa.pdf
http://psj.umsha.ac.ir/article-1-319-fa.pdf
http://psj.umsha.ac.ir/article-1-319-fa.pdf
https://www.civilica.com/Papers-CEE05=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-CEE05=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-CEE05=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-CEE05=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-CEE05=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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