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  بررسي فرآيند اجرايي استفاده از پساب در شهر مشهد 
  

  آرمين بوستاني
  )علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري ، دانشگاهدانشجو، كارشناسي ارشد سازه آبي( 

water_structure82@yahoo.com 
 گروه مهندسي آب دانشگاه فردوسي مشهد) ان(استاديارسعيدرضا خداشناس، حسين انصاري، آرمين بوستاني

{  water_structure82 },{  Ansari_hos }@yahoo.com, Saeedkhodashenas@yahoo.fr  

  
  چكيده

افـزايش مصـرف و بـاطبع آن    يع صنايع از عواملي هستند كه سبب رشد روزافزون جمعيت و توسعه سر
بـدليل جايگـاه خـاص خـود در كشـور و       نيز توليد فاضالب در بخش هاي شهري، شده اند. شهر مشهد

  ديت منابع آبي، روي به استفاده از پساب ها در بخش كشاورزي آورده است.محدو
، از نظر زيسـت محيطـي بـا معضـالت بزرگـي      ريختن فاضالب هاي واحدهاي صنعتي كشف رود بدليل

مواجه است. در اين تحقيق به بررسي و علت پيك ماه ساليانه فاكتورهـاي آلـوده كننـده خروجـي سـه      
رداخته شده است. با شناخت منابع آلوده كننده و اتخـاذ قـوانين نظـارتي در    پ اصلي مشهدتصفيه خانه 

جهت جلوگيري از تخليه پساب هاي غير مجاز صنعتي و خانگي و همچنين روي آوردن بـه روش هـاي   
پااليش طبيعي فاضالب ها و حذف مواد آالينده آن ها با كاشت درختان و گياهاني كه عمـل تصـفيه را   

  .ه ميزان زيادي از مشكالت زيست محيطي موجود مي توان كاستانجام مي دهند، ب
  

  ي.اهي، كشت گآب بازيافتي ،يفاضالب، كشف رود، شهر مشهد، پساب صنعت هيتصف :كلمات كليدي
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 مقدمه .1 

 75برابر شده است. ساليانه به جمعيـت جهـان    6برابر و مصرف آب در جهان  3ن در قرن گذشته جمعيت جها
سـال   50ي شود و پيش بيني مي شود كه جمعيت كشورهاي توسعه نيافته و كم توسعه يافته طي ميليون نفر افزوده م

 7.9 مـيالدي جمعيـت جهـان را    2050درصدي فراتر رود. پيش بيني هاي خوش بينانه تا سال  300آتي نيز از رشدي 
ميليـار نفـري در جهـان     10.9 ميليارد نفر برآورد نموده اند، اين در حالي است كه برخي پيشگوئي ها خبر از جمعيـت 

 مي كند. ميليارد نفر برآورد 9.3دارند. نظريه اي بينابين اين رقم را 
متر مكعب در سال بوده است و پيش  4000-5000شمسي حدود  1335 -37سرانه آب در ايران در سال هاي 

  ].1متر مكعب در سال برسد [ 800شمسي به حدود  1400بيني مي شود كه در سال 
 كشـاورزي  و صنعتي شهري، هاي فاضالب توسط موجود آبي منابع آلودگي و طرف يك از آبي منابع يتمحدود

 و خشـك  منـاطق  در بويژه آبي، منابع كمبود دليل به. كند مي چندان دو را ها فاضالب مديريت به توجه ديگر، طرف از
 مصـارف  و كشـاورزي  و سـبز  فضـاي  يـاري آب در شده تصفيه فاضالب از مجدد استفاده ايران، كشور مانند خشكي نيمه
 .شود مي گرفته نظر در اصلي اهداف از يكي عنوان به ديگر،

كشاورزي اولين بخش مصرف كننده فاضالب هاي تصفيه شده و پساب ها و بعد از آن بخش صـنعت بيشـترين   
شـده از تصـفيه خانـه هـاي      وزارت نيرو پساب هـاي خـارج  بهره گيري از اين منابع بازيافتي را در كشور بر عهده دارد. 

فاضالب را به عنوان يك منبع آبي در نظر گرفته و استفاده از آن را تحت شرايط خاص براي مواردي مانند تغذيه آبهاي 
  زير زميني و تعادل بخشيدن به بيالن آبي دشت هايي كه در وضعيت بحراني قرار دارند مجاز دانسته است. 

ش جمعيت و همچنين توسعه حاشيه نشيني رشد چشمگيري داشته كه نه پساب هاي خانگي و صنعتي با افزاي
تنها بر شاخص هاي توسعه صنعتي بلكه بر نظام سالمت جوامع نيز به طور مستقيم و غير مستقيم تـاثير داشـته اسـت    

]14[.  
) بـه عنـوان   1به منظور تعيين اهميت توسعه بكارگيري پساب در چرخه مصرف صنعت و كشاورزي در جدول (

نمونه نرخ  ميانگين درصد آب بازيافتي به كل آب مصرفي دربعضي از كشورهاي خاورميانه و شـمال آفريقـا نشـان داده    
  شده است.

 درصد آب بازيافتي به كل آب مصرفي بعضي از كشورها  -1جدول 

 درصد آب بازيافتي به كل آب مصرفي % كشور
 6 بحرين
 1 مصر
 0.2 ايران

 10 اسرائيل
 8 اردن

ويتك  15 
  2  عمان
  1  قطر

  1  عربستان سعودي
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 درصد آب بازيافتي به كل آب مصرفي % كشور 
  4  سوريه

اين جدول نسبت آب بازيافتي در كشورهاي منطقه به آب كل مصرفي در دهه منتهي به قرن بيست و يكم مي 
باشد. همان طور كه از جدول برمي آيد، اكثر كشورهاي حاشيه خليج فارس توجه خاصي به آب هاي بازيافتي داشـته و  

ني در راستاي نظام بهره برداري از اين آب ها اتخاذ كرده اند. به عنوان مثال كشور كوچكي مانند كويـت  برنامه هاي كال
  % را در اين ميان به خود اختصاص داده است.15رقمي بيش از 

 3100در حـدود   1994در ايران پتانسيل توليد فاضالب در همه منـاطق شـهري و روسـتايي كشـور در سـال      
با توجه به رشد جمعيت و افـزايش   2021خمين زده شده است و پيش بيني شده است كه تا سال ت ميليون متر مكعب

ميليون متر مكعب در سال افزايش يابد. كه اين ارقـام تنهـا مربـوط بـه      5900فاضالب به  سطح زير پوشش شبكه هاي
وسـيع از فاضـالب هـم     و كشاورزي در آن منظور نشده است. ايـن حجـم   فاضالب خانگي است و فاضالب هاي صنعتي

تصفيه دفع مي شوند. كه مي تواند پاسـخگوي بخـش عمـده     هاي جاذب بدون اكنون عمدتاً در محل توليد بوسيله چاه
ميليـون متـر    154تنها در حدود  1999سال  اي از نيازهاي رو به رشد بخش هاي شهري، تفريحي و صنعتي باشند. در

  .]15[تي تامين شده استاز آب بازياف مكعب از طريق استفاده مجدد
در بكار بردن پساب همواره مواردي چون نحوه كاربرد فاضالب، محـدود كـردن نـوع محصـول، تثبيـت عناصـر       
سنگين در خاك و كاهش قابليت جذب آن ها، كنترل تجمع نمك در خاك و استفاده از آهك بايد مد نظر قـرار گيـرد.   

مشـخص   طـور  آب جهان به انيسوم جر كي بايآورد كرده كه تقربر كايمتحده آمر االتيا ستيز طيانجمن حفاظت مح
مطرح شده كه بر خواص  انيز كيبه عنوان  يبرآورد آلودگ نيدر ا آب بر هم زده شده است. تيفيآلوده و اصل حفظ ك

  .كند يآب لطمه وارد م يكيزيو ف ييايميش
ب كشـاورزي شـرق كشـور، بايسـتي     در شهر مشهد به عنوان پايتخت و كالن شهر مذهبي ايران و از طرفي قط

استاندارهاي زيست محيطي و الگوهاي اجرايي مدوني به منظور تصفيه فاضـالب علـي الخصـوص در بخـش كشـاورزي      
فرآينـدهايي  الزم بـوده و   هايالزم است كه پساب خروجي از تصفيه خانه ها داراي اسـتاندارد  لحاظ گردد. بدين منظور

. در اين شرايط مي توان انتظار داشت كه پساب در طي نفوذ يردها صورت گ مورد آنتصفيه ثانويه و گندزدايي در  چون
در خاك تا رسيدن به سفره آبهاي زير زميني پااليش شده و برخي عناصر زيان آور آن جذب اليه هاي خاك شده و تـا  

  حد زيادي نيز تصفيه شود.
حـدود   1395بيني مي شود كه در سـال   % تبديل آب مصرفي كل به فاضالب، پيش80با تخمين معيار حدود 

ميليون متر مكعب پساب تصفيه شده فاضالب خانگي تنها در شهر مشهد توليد خواهد شـد. حـوزه كشـف رود در     450
اين شهر كه پساب خروجي واحدهاي تصفيه خانه شماره يك و دو پركند آباد، اكنون كانون توجه مسئوالن استان قـرار  

  گرفته است.
دن اكثر واحدهاي توليدي و شهرك صنعتي در حاشيه اطراف كشف رود، اعم از واحدهاي آبكاري بدليل واقع ش

صنعتي، كارگاه هاي پوست و فرآورده هاي دامي و همچنين تخليـه غيـر مجـاز نخالـه هـاي سـاختماني و كارگـاهي و        
اني تبـديل شـده اسـت. بـا     تانكرهاي حامل فاضالب هاي خانگي، معضالت حوزه كشف رود به مسئله اي ملي و فرا است

اتخاذ قوانين نظارتي در جهت جلوگيري از تخليه پساب هاي واحدهاي مذكور و همچنين كاشت درختاني چون صـنوبر  
و اكاليپتوس سازگار با آب و هوايي نيمه خشك و كشت و توسعه نواحي نيزارهـاي مصـنوعي در حاشـيه حوضـه آبريـز      
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كالت موجود پساب ها در شهر مشهد كاست. البته نوع گياهان و سـبزيجات  كشف رود، مي توان به ميزان وسيعي از مش 
كشت شده در زمين هايي كه با فاضالب تصفيه شده آبياري مي شوند نيز همواره بايد مد نظر قرار گيرد. بدليل افزايش 

شـوري بايسـتي   شوري اين پساب ها نسبت به آب چاه و شور شدن زمين، محصوالت زراعي شوري پسند و يا مقاوم به 
  كشت گردد.

  
  بررسي پيشينه تحقيق  .2

از اوايل قرن بيستم كاربرد مجدد فاضالب به صورت مرتب در ايالت كاليفرنيـاي آمريكـا آغـاز و اولـين مقـررات      
 1930در همين ايالت تدوين شد، انـدكي بعـد و در ابتـداي دهـه      1918استفاده مجدد فاضالب در آبياري نيز در سال 

  .]2هيه شده، پروژه هايي در كاليفرنيا و آريزونا براي آبياري به اجرا درآمد [براساس ضوابط ت
 اولين پروژه تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زير زميني با استفاده از فاضالب تصـفيه شـده   1962در شروع سال 

وان گزينـه اي  شهري، در لوس آنجلس صورت گرفت. در آخرين ربع قرن بيستم مزاياي كاربرد پساب تصفيه شده به عن
  .]16[ منابع آب رسماً تاييد گرديد و توسط همه اياالت آمريكا و اتحاديه اروپا قانوني شد در توسعه

در پژوهش هاي متعددي در سطح كشور، به بررسي خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب با استانداردهاي زيسـت  
خانه فاضالب شهرك صنعتي قم، ميانگين غلظـت  محيطي پرداخته شده است. به عنوان مثال با بررسي عملكرد تصفيه 

BOD  وCOD    در پساب نهايي از اعداد پيشنهادي سازمان حفاظت محيط زيست براي تخليه به آب هـاي سـطحي و
چاه ها جاذب باالتر بود و تنها گزينه براي دفع پساب در اين سيستم، استفاده از آن در آبياري محصـوالت كشـاورزي و   

   .]3فضاي سبز بود [
در مطالعات روي عملكرد تصفيه خانه فاضالب اداره زندان هاي شهر زاهدان نيز مشخص شد كه مقـادير انـدازه   

  .]4گيري شده با استانداردهاي پساب ورودي به آب هاي پذيرنده فاصله چشمگيري دارد [
كدورت، نيتريت ، TDSهمچنين بررسي ها روي تصفيه خانه فاضالب شهر سركان نيز نشان داد كه تنها ميزان 

و فلزات سنگين در حد قابل قبول استانداردهاي ملي و جهاني است و در ديگر شاخص ها بيش از حد معيارهاي مزبـور  
  .]5است [

) در تصفيه خانه فاضالب شهر كرمانشاه صـورت گرفـت،   1388البته در مطالعاتي كه توسط الماسي و همكاران(
به روش لجن فعال كار مي كند، از نظـر آالينـدگي پسـاب تطـابق خـوبي بـا        آن ها نشان دادند كه اين تصفيه خانه كه

  .]6معيارهاي زيست محيطي دارد [
)، در مطالعه اي به بررسي كارآيي تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي سلمان شـهر  1388پاشازاده و مهردادي(

ند كـه در اكثـر پارامترهـاي موجـود،     در حذف آالينده هاي موجود در فاضالب پرداختند. آن ها بـه ايـن نتيجـه رسـيد    
در حد مطلوبي  CODو  TSS،BODميانگين متوسط آن ها در محدوده قابل قبولي بود. ميانگين شاخص هايي چون 

  .]7بود و پساب حاصل براي تخليه به آب هاي سطحي و چاه هاي جاذب و مصارف كشاورزي و آبياري مناسب بود [
ماهـه روي پسـاب خروجـي سـه تصـفيه خانـه اولنـگ،         8در يـك بـازه    )، با مطالعه اي1388قاسمي و دانش(

، به بررسي كيفيت اين پساب ها از نظر تعداد كليفرم هاي مدفوعي و غير مدفوعي پرداختند. 2و پركندآباد  1پركندآباد 
ديگـر ايـن   در تصفيه خانه اولنگ بيشترين حجم كليفرم نسبت به ميزان پساب خروجي در تيرماه و در دو تصفيه خانه 

  .]8ميزان  به طور مشترك در مردادماه وجود داشت [
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  وضعيت تصفيه و پساب ها در شهر مشهد .3

 . بـا افـت ي خواهـد  شيآب هسـتند افـزا   ازمنـد يكه ن يآب و محصوالت زراع متيشدن كمبود آب، ق دتريبا شد
ي آب و محصـوالت زراعـ   مـت يآمـدن ق  نييو امكان پا Ĥبدي يكاهش م نيريبه آب ش ازيپساب مناطق شهري، ن افتيباز

در طرح هاي استفاده مجدد از فاضالب ها، پارامترهايي چون نوع مورد مصرفي، كيفيـت آب بازيـافتي و   شود. يم فراهم
  روش توزيع و كاربرد آن جزء مالك هاي اصلي قرار مي گيرند.

مي دهد كه بخشـي  درصد آن را مواد جامد تشكيل  1/0درصد آن آب و  9/99فاضالب محلول رقيقي است كه 
از آن مواد آلي و بخش ديگر مواد معدني به حالت محلول يا معلق در آب است. تجزيه ميكروبي مواد آلي فاضالب دليـل  
اصلي بوي نامطبوع آب است. تركيبات شيميايي موجود در برخي از فاضالب ها ممكن است موجبات تخريب روزنه هاي 

قي مانده خاك را فراهم سازد، كه اين مورد عالوه بر اثر هوا در خلل و فرج بادن نفوذ آب و سطح خاك و به حداقل رسان
  كاهشي در توليد محصول گياه، سبب از بين رفتن گياه بدليل فقدان هوا و آب كافي گردد.

در صورت جاري شدن فاضالب ها به داخل مسير اصلي رودخانـه هـا، مشـكالت زيسـت محيطـي و پيامـدهاي       
رشـد   افزايشمقدار فسفر و نيتروژن باعث  يل مواد سمي همراه با پساب ها اتفاق مي افتد. افزايشبهداشتي بسياري بدل

) گشته و عـدم اكسـيژن   DOآب ( جلبك ها مي گردد. رشد بيش از حد جلبك ها باعث كاهش ميزان اكسيژن محلول
ندگي ماهيان و ساير آبزيان خواهد محلول در آب به مقدار كافي باعث توليد بو و همچنين ايجاد محيط نامناسب براي ز

   .بود
طبق بررسي هاي بعمل آمده توسط مهندسين مشاور سروآب مشهد، منابع آلوده كننده رودخانـه كشـف رود را   

  مي توان به دسته بندي زير تقسيم نمود:
 پساب واحدهاي توليدي و صنعتي موجود در محدوده مطالعاتي  
 ي (فاضالب هاي سرگردان)پساب هاي حاصل از جوامع شهري و روستاي  
 پساب كشاورزي اراضي حاشيه رودخانه كشف رود  
 رواناب هاي تصفيه نشده شهر مشهد  
 زباله هاي تخليه شده در مسيل ها و كانال ها  

به تفكيك مي توان فاضالب ها و پساب هاي تاثيرگذار با ميزان دبي هاي ورودي هر يك به سرشاخه هاي اصلي 
  ورت زير طبقه بندي نمود:رودخانه كشف رود را به ص

  
  .]9ميزان دبي هاي ورودي به سرشاخه هاي اصلي كشف رود  [  -2جدول 

 دبي متوسط (ليتر بر ثانيه) سرشاخه هاي ورودي فاضالب و پساب
 0 فاضالب خام كال طرق
 225 فاضالب خام كال پاوا

 260فاضالب خام از كالورت بتني پل التيمور و لوله مجاور آن
خام انتهاي طبرسي شمالي و چهارده معصوم فاضالب  50 

 150 فاضالب خام كال سيس آباد
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 60 پساب خروجي از تصقيه خانه شماره يك پركند آباد 
 180 پساب خروجي از تصقيه خانه شماره دو پركند آباد

 20 پساب خروجي از تصفيه خانه اولنگ
 945 جمع كل

  
ي از تخليه هاي غير مجاز تانكرهاي تخليه فاضالب به اين مجرا مي به عنوان مثال در حوزه كشف رود خطر اصل

عناصر سمي كه براي كشت  باشد. درست است كه پساب تصفيه شده پركند آباد حاصل از شهرك صنعتي بوده و عموماً
امـا   و زرع غير مجاز است در آن ديده مي شود و يا فاضالب صنايع آبكاري مستقر در محل مشكالتي ايجـاد مـي كنـد،   

  عمده ترين مشكل زيست محيطي تخليه غير مجاز اين تانكرها است.
  در حالت كلي اهداف تصفيه فاضالب عبارت است از :

  تثبيت مواد آلي  
 توليد پساب قابل تخليه در محيط و محافظت از محيط زيست  
 ] 10استفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشي از تصفيه فاضالب[.  

يه خانه به طور نسبي بزرگ فاضالب با فرآينـدهاي كـاربري مختلـف بـوده كـه امـر       شهر مشهد داراي سه تصف
تصفيه بخشي از فاضالب هاي جمع آوري شده خانگي و صنعتي و حومه شهر را بر عهده دارد. تصفيه خانه هاي اولنگ، 

  پركند آباد يك و پركند آباد شماره دو، كه در زير به اجمال توضيح داده خواهد شد.
 1- هكتار احداث  600ه خانه اولنگ: اين واحد در جنوب رودخانه فصلي كشف رود و با مساحتي در حدود تصفي

شده است. در اين تصفيه خانه از فرآيند بركه هاي تثبيت استفاده مي شود. واحدهاي اصلي اين تصفيه خانه 
هاي اختياري دو چاله هضم شامل چهار بركه اختياري و دو بركه جال دهي مي باشد. در داخل هر يك از بركه 

وجود دارد كه فاضالب خام بوسيله لوله از زير به داخل آن ها انتقال مي يابد و از اين طريق به توده فاضالب 
اين بركه ها به بركه هاي جالدهي وارد مي شود و پس موجود در بركه اختياري مي پيوندد و پس از خروج از 
  از عبور از اين بركه ها نيز به داخل كشف رود مي ريزد.

 2-  كيلومتري شمال  10تصفيه خانه شماره يك پركند آباد: در حاشيه جنوبي رودخانه فصلي كشف رود و در
دهي با اختالط  خانه از نوع الگون هوا غرب مشهد قرار گرفته است. فرآيند تصفيه مورد استفاده در اين تصفيه

كامل مي باشد. فاضالب خام با عبور از واحد آشغال گير، الگون هاي هوادهي، حوضچه هاي ته نشيني، بركه 
  دهي و واحد گند زدايي تصفيه شده و به رودخانه فصلي كشف رود تخليه مي گردد. جال

 3- ي كشف رود و در محلي نزديك به تصفيه خانه شماره تصفيه خانه شماره دو پركند آباد: در حاشيه شمال
يك پركند آباد ساخته شده است. فرآيند مورد استفاده در اين تصفيه خانه از نوع بركه هاي بي هوازي و 
اختياري است. فاضالب خام پس از آشغال گيري، بين چهار بركه بي هوازي توزيع شده و پس از عبور از شش 

ي شده و در نهايت براي انتقال به مزارع كشاورزي و يا مصارف ديگر در مخزن جمع بركه اختياري، گند زداي
  .]8آوري مي گردد [

در اجالس جهاني كه در انگلبرگ برگزار گرديد، رهنمودهاي كيفـي بيشـتر بـراي حـل مسـائل       1985در سال 
زان كليفـرم هـاي مـدفوعي    بهداشتي و زيست محيطي فاضالب هاي تصفيه شده از نظر تعداد تخم كرم و همچنين ميـ 
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مورد بررسي و طرح قرار گرفت. باكتري هاي كليفرم كه جزء دسته بندي ارگانيسم هاي مدفوعي فاضالب ها مي باشـد،   
علي الخصوص در آبياري محصوالت كشاورزي و عواملي كه به طور مستقيم و غيرمستقيم با سالمت انسان ها در ارتباط 

 ر بررسي كيفيت پساب ها مي باشد.است، اصلي ترين شاخص بهداشتي د
) روي شاخص هاي بهداشتي پسـاب هـاي خروجـي از    1387-88بر طبق تحقيقاتي كه توسط قاسمي و دانش(

تـا   87ماهـه( اسـفند   8) ميانگين تعداد كلـي كليفـرم هـا در يـك بـازه      1سه تصفيه خانه شهر مشهد انجام شد (شكل 
  ) به صورت زير نشان داده شده است.88آبان

ن طور كه از تحليل اين نمودارهاي لگاريتمي برمي آيد، مشخص است كه بيشترين آهنـگ رشـد ميـانگين    هما
كليفرم ها در حد واصل ماه هاي تير تا مرداد رخ مي دهد. همچنين ماكزيمم ميزان كليفرم موجود در خروجـي پسـاب   

ر افزايش زائرين و مسافران به مشـهد مقـدس   تصفيه خانه ها نيز در مردادماه موجود است. شايد دليل آن را بتوان بيشت
در اين ماه ها را داشت و همچنين حالتي با پيك كمتر نيز در بازه آخرين ماه سال مختوم به سال جديد كامال مشـهود  

  است.
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 .]11تغييرات لگاريتمي ميانگين ماهانه تراكم جمعيت كل كليفرم ها در پساب [  -1شكل 

  
، PHو در تمامي تصفيه خانه هاي موجود فاضالب شهري، عالوه بر تكنيك فرآيند تصفيه، دمـا،  در  حالت كلي 

زمان ماند هيدروليكي، نور خورشيد و اكسيژن، پارامترهاي تاثير گذاري در كنترل جمعيت ميكرو ارگانيزم هاي بيماري 
  زا مي باشد.

وژن ها، تحت تاثير تلفيقي از اين عوامل مـي  بديهي است كه راندمان فرآيند هاي تصفيه در كاهش جمعيت پات
باشد. نوع فرآيندهاي مورد استفاده در تصفيه خانه هاي فاضالب نقش تعيين كننـده اي را در ميـزان كـاهش جمعيـت     
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پاتوژن هاي موجود در فاضالب دارد، به گونه اي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر ميزان اثـرات سـاير عوامـل نيـز،      
در حـذف   PHفاضالب هاي شـهري، تـاثير غيـر مسـتقيم مقـدار       PHر است. البته با توجه به دامنه تغييرات تاثير گذا

ميكروارگانيزم هاي بيماري زا نسبت به اثرات مستقيم آن چشـمگيرتر اسـت. بـه عبـارتي هـر چـه در فرآينـد تصـفيه،         
  .]17فاضالب قليايي تر شود، جمعيت اين ميكرو ارگانيزم ها كاهش مي يابد  [

زيارتي  -از پساب توليدي اماكن تفريحي و اقامتي مانند هتل ها و مهمانسراها، علي الخصوص در شهر توريستي
مشهد، با اتخاذ تدابيري و تعبيه تجهيزاتي در محل مي توان آب هايي كه عموما براي استحمام و شست و شو بكار مـي  

) در خـود آن  grave waterراي شستشو و فـالش تانـك هـا(   رود را دوباره پس از تصفيه اوليه به چرخه آب مصرفي ب
اماكن برگرداند. بدين منظور نهادهاي دولتي با پرداخت وام هاي با بهره پـايين، امكـان نصـب تجهيـزات الزم را فـراهم      

  آورند.
، شايد اين رهيافت يكي از بهترين روش هاي كاهش مصرف در منطقه اي با تراكم باال مانند منطقه ثامن باشـد 

تا بتواند عالوه بر تامين پايدار آب مصرفي در سال، در ايام پيك و مناسبت ها نيز فشار بر شبكه انتقال و توزيع ابرساني 
  شهري نباشد.

  
  بحث و بررسي .4

 هـا كـه   پساب شيو افزا يتقاضاي آب براي مصارف خانگ شيمناطق شهري در جهان باعث افزا عيگسترش سر
 داشـته باشـد.   ادييز اييتواند مزا يپساب م افتيكشاورزي استفاده شوند، شده است. باز توانند براي مصارف يم بالقوه

 و كشاورزي با هـم  يخانگ ازيكه ن يدر مناطق را كاهش داده و ينيزم ريبه استخراج آب از منابع ز ازيتواند ن يامر م نيا
 هاي آبدار در دراز مدت شود. عالوه بر هيو پر شدن ال هيتعارض هستند مشكل كمبود آب را كاهش دهد و باعث تغذ در
محصـوالت   شيوجود داشـته باشـندكه ضـمن افـزا     اهيگ ازيمورد ن ييممكن است در پساب هاي شهري عناصر غذا نيا

   .]11[ به كود را كاهش دهند ازيكشاورزي، ن
اصر به خـاك  آلودگي آب هاي زيرزميني به عناصر سنگين در شرايط خاص مانند ورود بيش از حد مجاز اين عن

از طريق پساب هاي صنعتي يا كاربرد طوالني مدت لجن هايي با مقادير بيش از حد مجاز عناصر سنگين به عنوان كود 
استفاده مجـدد   است ممكن .]18آلي در خاك، بافت سبك خاك و باال بودن سطح سفره آب زيرزميني اتفاق مي افتد [

 نهياقتصادي نداشته باشد. هز هيهاي فرآوري پساب هاست، توج نهيهز كمتر از آب متيكه ق ياز پساب، حداقل تا زمان
كننده از گسترش استفاده از  رييو عامل جلوگ اديتواند ز يم زيشهري به مزارع ن ستميس نگهداري و انتقال پساب ها از

 داتيـ تول شيافـزا  و با ادامه ي گسترش مناطق شهري و تـالش كشـاورزان بـراي    ندهيآ در اديپسابها باشد. به احتمال ز
در  ژهيـ اسـتفاده از پسـاب شـهري در كشـاورزي و بـه و      شيرشد جهان، شاهد افزا روبه تيجمع هيكشاورزي جهت تغذ

  . ]19[ بود ميمناطق خشك جهان خواه
سـال گذشـته نسـبت بـه آمـاري       5به عنوان مثال رشد كارخانه هاي نوشابه سازي و نوشيدني هاي صنعتي در 

% بوده، آيا براي وضـعيت بحرانـي منـابع آب زيرزمينـي اسـتان خراسـان       100زه زماني بيش از مشابه در همين مدت با
رضوي و همچنين دشت هاي ممنوعه در چناران و بحراني در نيشابور و سبزوار و ساير شهرستان هاي استان بهتر ايـن  

ارد كننده اين محصوالت بـه جـاي   نيست كه اين چنين واحدهاي صنعتي به استان هاي مجاور انتقال يابد و استان ما و
 صادركننده باشد.
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يكي از روش هاي نوين در تصفيه طبيعي فاضالب هاي خانگي، به كار گيري نيزارهاي مصنوعي مي باشـد، بـه    
صورت پايلوت، در چهار نقطه از ايران در شهرهاي بوشهر، تهران، سنندج و سبزوار از نيزارهاي مصنوعي زير سطحي بـه  

متر مربع استفاده شده است. هدف از انجام اين گونه طرح ها، پيدا كردن سطح مورد نيـاز   800الي  200مساحت هاي 
به ازاي هر فرد و عملكرد سيستم در مناطق با آب و هواي متفاوت بـوده اسـت. ايـن تحقيـق نشـان داد كـه نيزارهـاي        

بي از نظر راحتي ساخت و راهبـري و  مصنوعي زير سطحي براي تصفيه فاضالب هاي خانگي در ايران روش بسيار مناس
  .]12عملكرد مي باشد [

در تحقيقات فراوان مشخص شده است كه در فرايند تصفيه فاضالب توسط نيزارهاي مصنوعي، در مراحل رشـد  
اوليه اين نيزارها درصد تصفيه ميكروارگانيزم ها به مراتب بيشتر از انتهاي دوره رشد مي باشـد. همچنـين بـراي بهبـود     

البته نـوع گياهـان و سـبزيجات كشـت شـده در        رد اين ني ها نيز، محدوده دماي خاصي بايد مد نظر قرار گيرد. عملك
زمين هايي كه با فاضالب تصفيه شده آبياري مي شوند نيز همواره بايد مد نظر قرار گيرد. بـدليل افـزايش شـوري ايـن     

  وري پسند و يا مقاوم به شوري بايستي كشت گردد.پساب ها نسبت به آب چاه و شور شدن زمين، محصوالت زراعي ش
بـه   كيدروپونيـ كشت هـاي ه  زيو ن انيبراي پرورش آبز ايدر موارد شرب و  ديدر كشاورزي نبا يفاضالب مصرف

 ارييـ بـا فاضـالب آب   يستيروز قبل از برداشت نبا 7روند حداقل  يپخته به كار م ايكه خام  يمحصوالت اي وهيم رود. كار
 وانـات يمذكور تا دو ماه بعد از پخـش لجـن مـورد اسـتفاده ح     يباروري شده با لجن فاضالب، اراض هاي نيمدر ز .گردد
بهتر است كانال هاي انتقال فاضالب هاي تصفيه شده حتي االمكان سرپوشـيده طراحـي شـوند تـا از      . رديقرار نگ ياهل

  دسترس وحوش و پرندگان و ساير جانداران در امان بماند.
 

 رينتيجه گي .5

ميليارد متر مكعب آب در سـال در بخـش شـرب شـهري و      10بيش از  1400پيش بيني مي شود كه در سال 
ميليـارد متـر    7تـا   6درصد ضريب بازيافت اين مصارف، حدود  70تا  60روستايي و صنعت مصرف خواهد شد. با فرض 

تامين اب كشور براي مصارف كشاورزي مكعب آب در سال قابل ستفاده مجدد بوده و مي تواند به طور مستقيم ظرفيت 
  .]13و صنعت را افزايش دهد [

توجه داشت كـه شـرط    ديبا محصوال ت كشاورزي است ارييموارد استفادة آنها ، كاربرد در آب نيتر از مهم يكي
و محصـوالت   سـت يز طياز فاضالب و پسـاب در كشـاورزي ، در نظـر گـرفتن اثـرات آن بـر محـ        زيآم تياستفاده موفق

 يو جوامـع انسـان   عتيطب هاي جدي به بيصورت آس نيا ريباشد، در غ يانسان ها م يرزي و بهداشت و تندرستكشاو
  .]20[ وارد خواهد آمد

با آن كه اثرات استفاده كوتاه مدت از فاضالب تصفيه شده براي آبيـاري محصـوالت زراعـي مـي توانـد رضـايت       
ت باشد، اثراتي چون تجمع برخي فلزات سـنگين كـه در حالـت    بخش باشد، ولي در صورتي كه اين بهره گيري دراز مد

كلي در فاضالب هاي شهري يافت مي شود، عالوه بر تخريب خاك، روي سالمتي مصرف كنندگان(انسان هـا) خطـرات   
جدي خواهد داشت. در صورت استفاده از پساب ها در كشاورزي، همواره مـواردي چـون كيفيـت محصـوالت، سـالمتي      

فيت خاك ها بايستي مد نظر قرار گيرد، مواردي از مزاياي استفاده از پساب هـاي تصـفيه شـده در شـهر     انسان ها و كي
  مشهد را به صورت زير مي توان برشمرد:

و كاشت گياهان مقاوم به  و احياء اراضي بياباني منطقه استفاده از پساب در فعاليت هاي مربوط به بيابان زدايي
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  شوري. 
  هاي برق منطقه نك كردن نيروگاهاستفاده از پساب جهت خ

و  نيريمنـابع آب شـ   تيمحـدود  سـبب كـاهش   ارييـ آب جـايگزين بـراي  شـده   هيتصف فاضالب هاي بكارگيري
به كار گيري فاضالب ها در جهت تغذيه مصنوعي سفره هـاي آب   .شود يم ينيزم ريز از افت سفره هاي آب رييجلوگ

، عالوه بر افزايش سطح ايستابي در سـفره هـاي آب زيرزمينـي، بـه     زيرزميني، در صورتي كه شرائط زمين مساعد باشد
  سبب دارا بودن بافت سبك توانايي خاصي در حذف ذرات معلق و مواد تجزيه پذير بيولوژيكي خواهد داشت.

كاشت درختاني مانند اكاليپتوس و صنوبر كه داراي خاصيت زهكش طبيعي هستند، در حاشيه و سرشاخه هاي 
رودخانه كشف رود. در صورت كاشت در حاشيه مجاري انتقال فاضـالب هـاي صـنعتي و خـانگي مـي       منشعب از حوزه

توانند به عنوان مصرف كننده مفيد محيط زيست در اين راستا شناخته شوند. كاشت اين گونه درختان عـالوه بـر آثـار    
همچنين صيانت از جنگل هـا و  زيست محيطي در منطقه، سبب افزايش ميزان توليد چوب در كشور و كاهش واردات و 

  مراتع كشور گردد.
در حالت كلي پساب هاي ناشي ازصنايعي مانند صـنايع غـذايي، پسـاب حاصـل از كشـتارگاهها و كارخانجـات       
نوشابه سازي و نوشيدني هاي خوراكي پس از تصفيه اوليه براي آبياري مفيد و قابل استفاده خواهد بود. در اين جا الزم 

  بازده به طور جداگانه سخن راند.  ر بسياري از طرح هاي اقتصادي و زوداست از اصالح د
همچنين كاشت و توسعه طرح هاي نيزارهاي مصنوعي در نواحي حاشيه حوزه كشـف رود، مـي توانـد تـا حـد      
بسيار زيادي در حذف آالينده هاي مخرب و پااليش پساب ها موثر باشد. همچنين اعمال نظـارت هـاي قـوي از سـوي     

ن هاي اجرايي و اتخاذ قوانين سخت و بازدارنده و برخـورد بـا متخلفـان زيسـت محيطـي و تانكرهـاي تخليـه چـاه         ارگا
  فاضالب، مي تواند رويكردي صحيح و موثر باشد.

  
  منابع و مراجع .6

-مجموعه مقاالت دهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران -مديريت توزيع و تحويل آب -فرهادي، ع
1379  

مجله آب و محـيط   -روش ها و معيارهاي بهداشتي و مديريت طرح هاي استفاده مجدد از فاضالب -ي، سناصر
  1378سال  -26تا32صفحه  -34شماره  -زيست

بررسي وضع موجود و عملكرد تصفيه خانه فاضالب شهرك صـنعتي شـكوهيه قـم( در سـال      -محمديان، حسن
  .1378-)، يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط، تهران1376

بررسي عملكـرد تصـفيه خانـه فاضـالب زنـدان و اداره كـل زنـدان هـاي سيسـتان و            -رخش خورشيد، عطاا...
  .1378-بلوچستان، يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط، تهران

  .1378كيفيت بهداشتي پساب خروجي از تصفيه خانه فاضالب شهر سركان در سال  -شكوهي، رضا
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كرمانشاه از لحاظ استفاده مجدد در كشاورزي، مجموعه مقاالت همايش ملي الگوهـاي توسـعه پايـدار در مـديريت آب،     
  1388مشهد

در حـذف  مهناز پاشازاده، ناصر مهردادي، بررسي كارآيي تصفيه خانه فاضـالب شـهرك صـنعتي سـلمان شـهر      
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