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 )خانه فاضالب شهري شهرکرد پساب تصفیه: مطالعه موردي( از پساب در کشاورزي  بررسی امکان استفاده

  
  2محمد الباجی* و 1عظیمه عسگري

  استادیار گروه آبیاري و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز2 ، شهید چمران اهوازدانشجوي دکتري گروه آبیاري و زهکشی، دانشگاه1
  25/5/96:  ؛ تاریخ پذیرش27/6/95: تاریخ دریافت

 ١چکیده
عنوان یک منبع آب  هاي فاضالب، به خانه  با افزایش محدودیت منابع آب، استفاده از پساب تصفیه:سابقه و هدف

خشک مورد توجه قرار گرفته  ویژه در مناطق خشک و نیمه ب، براي آبیاري کشاورزي، بهنامتعارف و تنها منبع پایدار آ
 فاضالب شهري شهرکرد براي آبیاري کشاورزي  خانه کان استفاده از پساب تصفیهمنظور بررسی ام این پژوهش به. است

  .انجام شد
 شهري  فاضالب خانه بی پساب تصفیهیایی و میکروهاي فیزیکی، شیم  به این منظور برخی ویژگی:ها مواد و روش

گیري و با استانداردهاي سازمان حفاظت  صورت ماهیانه اندازه ، به1394شهریور سال  - زمانی فروردین شهرکرد در بازه
 .مقایسه شد) FAO( و سازمان جهانی خواروبار و کشاورزي )WHO (محیط زیست ایران، سازمان بهداشت جهانی

، مطالعه  ی و کلیفرم کل پساب در طول دوره بررسی کیفیت آب، متوسط مقدار کلیفرم مدفوع بر اساس نتایج:ها یافته
شده در استاندارد سازمان حفاظت   مجاز توصیه  و خارج از محدودهMPN (100 ml)-1 7/16966 و 8/6416ترتیب  به

پساب پیش از تخلیه را تر  محیط زیست ایران براي کاربرد پساب در کشاورزي بود که گندزدایی و تصفیه بیش
اي  عالوه بر این، بر اساس مقدار متوسط پارامترهاي میکروبی کلیفرم مدفوعی و تعداد نماتد روده. نماید ضروري می

)N (100 ml)-1 0 ( و متناسب با استاندارد سازمان جهانی بهداشت، استفاده از پساب براي آبیاري گیاهانی که
بر اساس استاندارد سازمان جهانی خواروبار و کشاورزي، کاربرد . پذیر نیست شوند، امکان صورت خام مصرف می به

، براي گیاهان محدودیت کم تا متوسط )me L-1 64/4(کربنات در طی این دوره  پساب از نظر مقدار متوسط غلظت بی
  .دنبال داشت به

اي و صنعتی مقاوم به   گیاهان علوفهتوان براي آبیاري  فاضالب شهري شهرکرد را می خانه  پساب تصفیه:گیري نتیجه
 .کربنات استفاده کرد هاي باالي بی غلظت

  
      آب نامتعارف، آبیاري، پساب، کیفیت آب:هاي کلیدي واژه

  

                                                
  m.albaji@scu.ac.ir:  مسئول مکاتبه*

 گزارش کوتاه علمی
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  مقدمه
امروزه با افزایش محدودیت منابع آب، استفاده از 

عنوان یک منبع آب  هاي فاضالب به خانه پساب تصفیه
 آب، براي آبیاري محصوالت نامتعارف و تنها منبع پایدار

کارهاي کاهش پیامدهاي  یکی از راه عنوان ، بهکشاورزي
ناشی از بروز بحران آب و همچنین کاهش اثرات 

  محیطی و بهداشتی ناشی از تخلیه نامطلوب زیست
ویژه در مناطق خشک  هبها به منابع آب سطحی،  فاضالب

. )8 و 1(مورد توجه قرار گرفته است خشک،  و نیمه
  همراهزیادي فواید با کشاورزي در پساب کاربردچه اگر

 اما ممکن است موجب بروز مسائل )8 و 6( است
بهداشتی، کاهش کیفیت خاك و بنابراین کاهش کمیت و 

ها در مورد کاربرد بلند  کیفیت محصول شود که نگرانی
  .)4 و 3(مدت پساب را افزایش خواهد داد 

ازمند ی ن کاربرد پساب در کشاورزيبنابراین
مدیریت خاصی است که ضمن استفاده مناسب از آن، 

محیطی و بهداشتی را در خاك، گیاه  مخاطرات زیست
دنبال نداشته باشد و  و منابع آب سطحی و زیرزمینی به

همچنین بر اساس تطبیق خصوصیات فیزیکی، 
  هاي ارایه شده شیمیایی و میکروبی آن با استاندارد

این پژوهش با هدف . )5(المللی انجام شود  بین
 فاضالب  خانه ن استفاده از پساب تصفیهبررسی امکا

  .شهري شهرکرد براي آبیاري کشاورزي انجام شد
  

  ها مواد و روش
  خانه کان استفاده از پساب تصفیهمنظور بررسی ام به

فاضالب شهري شهرکرد براي آبیاري کشاورزي، از 
زمانی    در بازه خانه وجی از این تصفیهپساب خر

صورت ماهیانه  ، به1394فروردین تا شهریور سال 
 ،)pH ( اسیدیتهمانندبرداري و پارامترهاي مختلفی  نمونه

 ،)Total Dissolved Solids (غلظت مواد محلول
، )Electrical Conductivity (هدایت الکتریکی
، تراکم کلیفرم )Total Coliform (تراکم کل کلیفرم

 اي ، تماتد روده)Fical Coliform (مدفوعی
)Intestional nematodes(کدورت ،) Turbidity( ،

، منیزیم )+Ca2 (، کلسیم)+Na (غلظت عناصر سدیم
)Mg2+(کربنات ، بی) 

3HCO( کلرید ،)Cl-( ،
2 (سولفات

4SO( نیترات ،)
3NO(آهن ،) Fe( ،

، )Cd (، کادمیوم)Cu (، مس)Zn (، روي)Mn (منگنز
، اکسیژن خواهی شیمیایی )Ni (، نیکل)Pb (سرب

)COD(اکسیژن خواهی بیوشیمیایی ،) BOD5( و 
هاي  ، در نمونه)SAR (نسبت جذب سدیمی

هاي   روش شده، بر اساس دستورالعمل آوري جمع
ب، در آزمایشگاه کیفیت آب استاندارد آب و فاضال

سازمان آب و فاضالب شهرستان شهرکرد، تعیین و 
ها در استاندارد سازمان  سپس با مقدار این شاخص

، استاندارد سازمان )7(حفاظت محیط زیست ایران 
 و استاندارد سازمان )WHO( )9 (بهداشت جهانی

  . مقایسه شد)FAO ()2(جهانی خواروبار و کشاورزي 
  

  بحثنتایج و 
یایی و نتایج بررسی پارامترهاي فیزیکی، شیم

 فاضالب شهري شهرکرد در  خانه میکروبی پساب تصفیه
بر اساس رهنمودهاي ارایه .  ارایه شده است1جدول 

شده در استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 
مقدار پارامترهاي اکسیژن خواهی شیمیایی و 

سولفات، منیزیم، بیوشیمیایی، کدورت و غلظت عناصر 
دمیوم، سرب و کلراید، منگنز، آهن، روي، مس، کا

 مجاز  ، در محدودهپژوهش  نیکل، در طول دوره
شده در  شده براي استفاده از فاضالب تصفیه توصیه

که  در حالی. آبیاري محصوالت کشاورزي، قرار داشت
هاي میکروبی تراکم کلیفرم  متوسط مقدار شاخص

 و کلیفرم کل) MPN (100 ml)-1 8/6416( مدفوعی
)MPN (100 ml)-1 7/16966( از مقدار مجاز ،

شده در استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست  توصیه
تر بود و  ایران براي کاربرد پساب در کشاورزي، بیش

محدودیت کاربرد پساب عنوان عامل اصلی  بنابراین به
 فاضالب شهري شهرکرد براي کشاورزي،  خانه تصفیه

کاهش غلظت پارامترهاي میکروبی، . گردد میمحسوب 
هایی براي تصفیه و گندزدایی  نیازمند استفاده از شیوه
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هاي  که موجب افزایش هزینهتر پساب است  بیش
دلیل کاهش اثرات   فاضالب خواهد شد و اما به تصفیه

 و  محیطی، امکان کاربرد ایمن منفی بهداشتی و زیست
  .ا فراهم خواهد کرد کشاورزي ربرايتر پساب  گسترده

با توجه به مقدار میانگین پارامترهاي میکروبی 
   اي تراکم کلیفرم مدفوعی و تعداد نماتد روده

)N (100 ml)-1 (فاضالب شهر  خانه در پساب تصفیه 
 جهانی شهرکرد و متناسب با رهنمودهاي سازمان

 فاضالب شهري شهرکرد  خانه بهداشت، پساب تصفیه
  رد و استفاده از آن براي ، قرار داBدر گروه 

نشده،  صورت خام و فرآوري هآبیاري گیاهانی که ب
    تراکم باالي کلیفرم مدفوعیدلیل شوند، به مصرف می

)N (100 ml)-1 1000≥(اما این پساب . ، مجاز نیست
اي و  آبیاري گیاهان صنعتی و علوفهبراي توان  را می

با رعایت ضوابط بهداشتی براي حفظ سالمت 
ران در معرض خطر آلودگی میکروبی، مورد کارگ

  .استفاده قرار داد
بر اساس رهنمود تفسیر کیفیت آب آبیاري آیرز و 

 فاضالب  خانه ، کاربرد پساب تصفیه)1994(وسکات 
شهري شهرکرد از نظر مشکالت شوري و بر اساس 

) dS m-1 67/0-64/0(مقدار هدایت الکتریکی پساب 
 mg L-1( پساب و غلظت مواد محلول موجود در

  بر طبق . ، بدون محدودیت بود)9/416-7/395
رد، کاربرد پساب شده در این استاندا ضوابط ارایه

  ثیر أ فاضالب شهري شهرکرد از نظر ت خانه تصفیه
   بر میزان نفوذپذیري خاك و بر اساس مقادیر

SAR (me L-1)0.5 )36/1-5/0 ( و شوري آب آبیاري
   در تمام طول دورهdS m-1 7/0تر از  با مقدار کم

عبارت  به. متوسط بود - مطالعه، داراي محدودیت کم
 فاضالب شهري  خانه تصفیهدیگر، کاربرد پساب 

مدت، ممکن است موجب کاهش شهرکرد، در بلند
کارگیري  هنفوذپذیري خاك گردد، با این وجود با ب

هاي مدیریتی چون استفاده از ترکیباتی براي بهبود  شیوه
توان  می...  خاك، عملیات صحیح زراعی و کیفیت آب و

  .ثیر آن بر میزان نفوذپذیري خاك، کاستأاز شدت ت

بندي کیفیت آب ویل کاکس، کیفیت  مطابق با طبقه
 فاضالب شهري شهرکرد از نظر  خانه هپساب تصفی

 و µS m-1 (EC(کشاورزي و بر اساس پارامترهاي 
SARدر طبقه پژوهش ، در تمام طول دوره   C2S1 که 

گر آب با شوري متوسط و سدیم کم است، قرار بیان
گیرد و بر این اساس از منابع آب با کیفیت خوب،  می

  .شود محسوب می
 فاضالب شهري  خانه استفاده از پساب تصفیه
و ) me L-1 8/2-2/1(شهرکرد از نظر غلظت سدیم 

و بر اساس استاندارد ) me L-1 23/0-14/0(نیترات 
FAOیت  سمیت در گیاه، بدون محدود، از نظر ایجاد

 فاضالب شهري  خانه کاربرد پساب تصفیه. بود
، )me L-1 1/5-9/3(کربنات  شهرکرد از نظر غلظت بی

محدودیت کاربرد . داراي محدودیت متوسط بود
رد از نظر  فاضالب شهري شهرک خانه پساب تصفیه

که  طوري ه متغیر بود، بمطالعه  غلظت کلر در طول دوره
 فاضالب شهري شهرکرد  خانه  پساب تصفیهکاربرد

براي آبیاري محصوالت کشاورزي به روش سطحی، 
   مطالعه، بدون محدودیت بود؛  در کل طول دوره

این در حالی است که کاربرد این منبع آب براي 
رانی در فروردین، اردیبهشت و آبیاري به روش با

، 4 و me L-1 2/3 ،5/3ترتیب با مقدار  ماه بهتیر
هاي خرداد،  دنبال داشت و در ماه دودیت متوسط بهمح

اما . دنبال نداشت مرداد و شهریور، محدودیتی به
هاي آبیاري سطحی و  کاربرد این پساب در سیستم

 مطالعه  بارانی از نظر متوسط غلظت کلر در طول دوره
)me L-1 8/2(حال در  با این. ، بدون محدودیت بود

هاي آبیاري بارانی در  رد پساب در سیستمصورت کارب
هایی براي جلوگیري از پخش شدن  نظر گرفتن روش

آب بر سطح برگ گیاه و یا استفاده از منابع آب با 
کیفیت بهتر در انتهاي هر سیکل آبیاري، ضروري 

 پساب خروجی از pHتغییرات سطح . است
 فاضالب شهري شهرکرد بسیار جزئی و در  خانه تصفیه
  . نرمال توصیه شده در استاندارد بود دهومحد
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 .  فاضالب شهري شهرکرد خانه  خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پساب تصفیه-1جدول 
Table 1. Physical, chemical and microbial Parameters of wastewater of Shahrekordʼs municipal sewage treatment plant. 

  )ماه(برداري  زمان نمونه
Sampeling time (Month) پارامتر 

Parameter 
 حدوا

Unit فروردین 
April 

 اردیبهشت
May 

 خرداد
June 

 تیر
July 

 مرداد
Augeste 

 شهریور
September 

 میانگین
Average 

  فیکال کلیفرم
Fical coliforms 

MPN (100 ml)-1 4600 9400 3100 7800 7800 5800 6416.67 

  کلیفرم کل
Total coliforms 

MPN (100 ml)-1 28000 17000 9400 21000 17000 9400 16967 

 اي نماتد روده
Intestional nematodes 

N (100 ml)-1 0 - 0 - 0 0 0 

  اسیدیته
pH 

- 7.7 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.65 

  غلظت مواد محلول
Total Dissolved solide  mg L-1 416.9 409.8 398.9 401.2 395.7 410.5 405.5 

 هدایت الکتریکی
Electrical Conductivity  dS m-1 0.67 0.66 0.64 0.65 0.64 0.66 0.65 

  سدیم
Sodium (Na+) 

mg L-1 41.3 39.2 26.6 35.8 - 65 41.58 

  کلسیم
Calcium (Ca2+) 

mg L-1 70.3 79.4 80.6 - 76.0 66.5 74.36 

  منیزیم
Magnesium (Mg2+) mg L-1 23.5 13.1 15.9 - 13.7 12.6 15.76 

  کلر
Chloride (Cl-) 

mg L-1 115.0 125.0 100.0 88.1 142.5 73.0 96.52 

  کربنات بی
Bicarbonate ( 

3HCO ) 

mg L-1 311.0 314.1 265.9 - 241.1 - 283.02 

  نیترات
Nitrate ( 

3NO ) 

mg L-1 8.9 9.5 - 14.7 11.5 12.6 11.44 

  سولفات
Sulfate ( 2

4SO ) mg L-1 55.0 43.0 60.0 - 25.6 36.4 44 

  اکسیژن خواهی بیوشیمیایی
Biochemical Oxegen Demand (BOD5)  mg L-1 10.0 40.0 - 9.2 8.2 8.1 12.04 

  یژن خواهی شیمیاییاکس
Chemical Oxegen Demand (COD)  mg L-1 29.6 68.0 - 28.6 22.4 24.2 34.56 

  نسبت جذب سدیمی
Sodium Adsorbtion Ratio (SAR) 

(me L-1)0.5 0.77 0.76 0.5 - - 1.36 0.085 

  آهن
Iron (Fe) 

mg L-1 - - 0.013 - - - 0.013 

  منگنز
Manganese (Mn) 

mg L-1 - - 0.024 - - - 0.024 

  مس
Copper (Cu) 

mg L-1 - - 0.018 - - - 0.018 

  روي
Zinc (Zn) 

mg L-1 - - 0.039 - - - 0.039 

  کادمیوم
Cadmium (Cd) 

mg L-1 - - 0.004 - - - 0.004 

  سرب
Lead (Pb) 

mg L-1 - - 0.04 - - - 0.04 

 نیکل
Nickel (Ni) 

mg L-1 - - 1.4 - - - 1.4 
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   کلیگیري نتیجه
ر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ب

دلیل  ایران، استفاده از این پساب براي کشاورزي به
  و کلیفرم مدفوعی خارج از محدودهتراکم کلیفرم 

شده در استاندارد، مستلزم گندزدایی  مجاز توصیه
طور  هحال ب با این. تر پساب پیش از کاربرد است بیش

 آمده از بررسی کیفیت دست هکلی و با توجه به نتایج ب
فیزیکی، شیمیایی و میکروبی پساب و متناسب با 

رهنمودهاي سازمان جهانی بهداشت، کیفیت آب 
بندي کیفیت آب از نظر   و طبقهFAOآبیاري 

  خانه کاکس، پساب خروجی از تصفیهکشاورزي ویل 
توان براي آبیاري  فاضالب شهري شهرکرد را می

هاي باالي  وم به غلظتاي مقا گیاهان صنعتی و علوفه
  .کربنات استفاده نمود بی
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Abstract1 
Background and Objectives: With increasing restrictions on water resources, the use of 
wastewater in agriculture as a source of unconventional water and the only sustainable source of 
water, was expanded, especially in arid and semi-arid regions. The aim of this study was to 
examine the possibility of using wastewater of Shahrekordʼs municipal sewage treatment plant 
for agriculture irrigation. 
Materials and Methods: For this purpose, some of physical, chemical and microbial 
parameters of wastewater quality of Shahrekordʼs municipal sewage treatment plant, in April-
September 2015, were measured on a monthly basis and then compared with the standards of 
Iranian Environmental Protection Organization, World Health Organization (WHO) and World 
Food and Agricultural Organization (FAO). 
Results: According to the results of water quality, the average amount of fecal and total 
coliforms in wastewater during the study, were 6416.8 and 16966.7 (MPN (100 ml)-1), 
respectively; that was outside of the recommended permissible range by the Iranian 
environmental protection organization standards for using wastewater in agriculture, so more 
chlorination is necessary before wastewater discharge. In addition, based on the average value 
of microbial parameters, fecal coliform and the number of intestinal nematodes (0 N (100 ml)-1) 
and according to World Health Organization standards, the use of wastewater for irrigation of 
plants that can be eaten raw, is not possible. Also according to FAO standard, wastewater 
application in terms of average amount of bicarbonate concentration in this period (4.64 me L-1), 
had low to moderate limitation for crops. 
Conclusion: The wastewater of municipal sewage treatment plant in Shahrekord can be used 
for irrigation of cereal and industrial crops resistant to high concentrations of bicarbonate. 
 
Keywords: Irrigation, Unconventional water, Wastewater, Water quality    
 

                                                
* Corresponding Author; Email: m.albaji@scu.ac.ir 


