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چكيده
بكارگيري پساب هاي تصفيه شده خانگي و صنعتي به منظور آبياري محصوالت زراعي، بهترين و موثرترين روش براي كاهش 

فرآيند تصفيه فاضالب و نوع در بكارگيري پساب تصفيه شده بايستي عالوه بر. فشار بر منابع آبي سطحي و زيرزميني مي باشد
شهر مشهد بدليل جايگاه خاص خود در كشور و محدوديت . مد نظر قرار گيردبايد محصوالت مورد آبياري، بهترين روش آبياري نيز 

حوزه رودخانه كشف رود بدليل ريختن فاضالب . منابع آبي، روي به استفاده از پساب ها علي الخصوص در بخش كشاورزي آورده است
اي واحدهاي صنعتي و آبكاري و همچنين تخليه غير مجاز تانكرهاي فاضالب خانگي، از نظر زيست محيطي و بهداشتي با معضالت ه

در اين تحقيق به بررسي و علت پيك ماه ساليانه فاكتورهاي آلوده كننده خروجي سه تصفيه خانه اولنگ و پركندآباد . بزرگي مواجه است
با شناخت منابع آلوده كننده و اتخاذ قوانين نظارتي در جهت جلوگيري از تخليه پساب هاي غير مجاز .يك و دو پرداخته شده است

صنعتي و خانگي و همچنين روي آوردن به روش هاي پااليش طبيعي فاضالب ها و حذف مواد آالينده آن ها با كاشت درختان و 
.ز مشكالت زيست محيطي موجود مي توان كاستگياهاني كه عمل تصفيه را انجام مي دهند، به ميزان زيادي ا

.تصفيه بيولوژيكيتصفيه خانه، كشت گياهي، آبياري با پساب،كشف رود، شهر مشهد، پساب صنعتي،: كلمات كليدي

مقدمه.1
قابل ذكر است كه همين مقدار ناچيز . متوسط بارش ساليانه در ايران چيزي حدود يك سوم ميزان جهاني آن است

از سطح كشور مقدار بارش متوسط ددرص28كه در طوريه ب،باشدبرخوردار نميييكسانينيز از توزيع مكانيگبارند
اقليم فرا. مي باشدنيز كمترمتريميل200درصد از سطح كشور از 96اين مقدار درمتر بوده ويميل100ساالنه كمتر از 

اقليم غالب است، بنابراين مسئله باال بودن تبخير و تعرق نيز استان10استان و در 7استان كشور، در 15خشك در 
درصد از خشكي هاي جهان را به خود اختصاص داده 1/1كه كشور ايران حدود با آن. محسوب مي شوداعفضمحدوديتي م

. هاي جهان را در اختيار دارددرصد از آب34/0صرفاً،است
آن آب ) كيلومتر مكعب1ر365ر000ر000معادل (درصد 5/97است اما درصد سطح زمين پوشيده از آب 70با اينكه 

88/88بخش كشاورزي با اختصاص . شور است كه به طور معمول قابل استفاده آشاميدن و استفاده براي كشاورزي نيست
.درصد مهمترين مصارف آب در ايران مي باشند45/4درصد و بخش صنعت با 67/6درصد، آب شرب با اختصاص 



��� ����	
 ����:
 �� ����� ������ � ���� � �������� ����� ����� –"#
 ��$� � �����%& � �'����&

٢

ميليون 75ساليانه به جمعيت جهان . برابر شده است6برابر و مصرف آب در جهان 3ن در قرن گذشته جمعيت جها
سال آتي نيز از 50نفر افزوده مي شود و پيش بيني مي شود كه جمعيت كشورهاي توسعه نيافته و كم توسعه يافته طي 

ميليارد نفر برآورد 9/7ميالدي جمعيت جهان را2050سال پيش بيني هاي خوش بينانه تا . درصدي فراتر رود300رشدي 
نظريه اي بينابين اين . ميليار نفري در جهان دارند9/10نموده اند، اين در حالي است كه برخي پيشگوئي ها خبر از جمعيت 

.مي كندميليارد نفر برآورد3/9رقم را 
متر مكعب در سال بوده است و پيش بيني 4000-5000شمسي حدود 1335-37سرانه آب در ايران در سال هاي 

بندي سازمان ملل متحد در ميبا توجه به تقس].1[متر مكعب در سال برسد800شمسي به حدود 1400مي شود كه در سال 
ي مآب ديشديابيكمطيبلكه وارد شرا، آب را تجربه خواهد كرداز كمبود يتنش و فشار ناشطينه تنها شرارانيسال مزبور ا

].2[گردد
ازكشاورزيوصنعتيشهري،هايفاضالبتوسطموجودآبيمنابعآلودگيوطرفيكازآبيمنابعمحدوديت

نيمهوخشكمناطقدربويژهآبي،منابعكمبوددليلبه. كندميچنداندوراهافاضالبمديريتبهتوجهديگر،طرف
عنوانبهديگر،مصارفوكشاورزيوسبزفضايآبياريدرشدهتصفيهبفاضالازمجدداستفادهايران،كشورمانندخشكي

.شودميگرفتهنظردراصلياهدافازيكي
كشاورزي اولين بخش مصرف كننده فاضالب هاي تصفيه شده و پساب ها و بعد از آن بخش صنعت بيشترين بهره 

نيرو پساب هاي خارج شده از تصفيه خانه هاي فاضالب را به وزارت . گيري از اين منابع بازيافتي را در كشور بر عهده دارد
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
يآلودگزانيمزارع و باالرفتن ميدهكودي استفاده از روش هاي سنتاري،يآبايين بودن راندمانپ: عواملي چون

راستاي اصالح الگوي درموجبات اتخاذ رويكردهايي جديد و بهينه كشاورزي هايتيفعالبه واسطهيمنابع محدود آب
اب هم در جهت اصالح الگوي مصرف آب به طور حتم يكي از مهمترين اين رهيافت ها بكارگيري پس. استمصرف شده

.زراعي و هم كمك به استقرار نظام پايدار توسعه كشاورزي مي باشد
در بسياري از موارد توليد آب براي كشاورزي مستلزم صرف هزينه هاي گزاف جهت انتقال آب از نقاط دوردست و 

در حالي كه پساب خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب احداث سدها و بندهاي انحرافي و يا پمپاژ آب از اعماق زمين مي باشد،
در سطح زمين قرار دارد و از طرف ديگر به علت ثبات تقريبي جريان آن،نيازي به مهار توسط سد و بند ندارد و موجب كاهش 

. هزينه هاي توليد محصوالت كشاورزي مي گردد
ن ذخيره سازي مطمئن آب همراه با افزايش همچنين استفاده از پساب اضافي جهت تغذيه منابع زيرزميني آب ضم

كيفيت آن موجب ممانعت از افت سطح آب زيرزميني شده و مانع بروز پيامدهاي ناگواري همچون نشست زمين،كاهش توليد 
آب و خشك شدن چاه ها و قنوات و همچنين تخريب كيفيت و شور شدن آب در اثر هجوم آب هاي شور به داخل سفره 

].3[هاي شيرين مي شود
در مورد بكار گيري پساب ها به منظور بهره گيري در امر كشاورزي، تاريخ خاصي مشخص نبوده ولي همين بس كه 

- در آن ايام عموما نه براي حفظ منابع آبي و بحث كمبود آب، بلكه به علت وجود بار حيواني. تاريخچه طوالني داشته است
در هر حال . ت محصوالت زراعي مورد استفاده قرار مي گرفته استانساني موجود در پساب هاي حاصل و بهبود كيفي

پس از تاريخ ياد شده با . ميالدي و به آلمان ها منصوب مي شود1531دورترين سابقه مدون در استفاده از پساب ها به سال 
].4[رواج اين رهيافت، كشورهايي چون اسكاتلند و فرانسه در بكارگيري پساب ها پيشرو بودند 

اب هاي خانگي و صنعتي با افزايش جمعيت و همچنين توسعه حاشيه نشيني رشد چشمگيري داشته كه نه تنها بر پس
.]5[شاخص هاي توسعه صنعتي بلكه بر نظام سالمت جوامع نيز به طور مستقيم و غير مستقيم تاثير داشته است
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كردن نوع محصول، تثبيت عناصر سنگين در در بكار بردن پساب همواره مواردي چون نحوه كاربرد فاضالب، محدود 
انجمن حفاظت . خاك و كاهش قابليت جذب آن ها، كنترل تجمع نمك در خاك و استفاده از آهك بايد مد نظر قرار گيرد

مشخص آلوده و اصل حفظ طورآب جهان بهانيسوم جركيبايبرآورد كرده كه تقركايمتحده آمراالتياستيزطيمح
آب يكيزيو فييايميمطرح شده كه بر خواص شانيزكيبه عنوان يبرآورد آلودگنيدر ا.زده شده استآب بر هم تيفيك

.كنديلطمه وارد م
به عنوان نمونه ) 1(به منظور تعيين اهميت توسعه بكارگيري پساب در چرخه مصرف صنعت و كشاورزي در جدول 

.از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نشان داده شده استنرخ  ميانگين درصد آب بازيافتي به كل آب مصرفي دربعضي

درصد آب بازيافتي به كل آب مصرفي بعضي از كشورها-1جدول 
كشور %درصد آب بازيافتي به كل آب مصرفي 
بحرين 6
مصر 1
ايران 2/0
اسرائيل 10
اردن 8
كويت 15
عمان 2
قطر 1

عربستان سعودي 1
سوريه 4

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

به عنوان مثال كشور كوچكي مانند كويت رقمي بيش از . رده اندكالني در راستاي نظام بهره برداري از اين آب ها اتخاذ ك
.را در اين ميان به خود اختصاص داده است% 15

ميليون متر 3100در حدود 1994در ايران پتانسيل توليد فاضالب در همه مناطق شهري و روستايي كشور در سال 
با توجه به رشد جمعيت و افزايش سطح زير پوشش 2021تخمين زده شده است و پيش بيني شده است كه تا سال مكعب

. ميليون متر مكعب در سال افزايش يابد5900فاضالب به شبكه هاي
اين . و كشاورزي در آن منظور نشده استكه اين ارقام تنها مربوط به فاضالب خانگي است و فاضالب هاي صنعتي

كه مي تواند تصفيه دفع مي شوندهاي جاذب بدونه چاهحجم وسيع از فاضالب هم اكنون عمدتاً در محل توليد بوسيل
تنها در حدود 1999سال در. پاسخگوي بخش عمده اي از نيازهاي رو به رشد بخش هاي شهري، تفريحي و صنعتي باشند

كشورها در رده آخرينايرانو به اين ترتيب. ميليون متر مكعب از طريق استفاده مجدد از آب بازيافتي تامين شده است154
.]6[استگرفته در منطقه خاورميانه قرار 

در شهر مشهد به عنوان پايتخت و كالن شهر مذهبي ايران و از طرفي قطب كشاورزي شرق كشور، بايستي 
استاندارهاي زيست محيطي و الگوهاي اجرايي مدوني به منظور تصفيه فاضالب علي الخصوص در بخش كشاورزي لحاظ 

تصفيه فرآيندهايي چونالزم بوده و هايم است كه پساب خروجي از تصفيه خانه ها داراي استانداردالزبدين منظور. گردد
در اين شرايط مي توان انتظار داشت كه پساب در طي نفوذ در خاك تا رسيدن . يردها صورت گثانويه و گندزدايي در مورد آن
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آن جذب اليه هاي خاك شده و تا حد زيادي نيز تصفيه به سفره آبهاي زير زميني پااليش شده و برخي عناصر زيان آور
.شود

تصفيه فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي براي پساب هاي مورد استفاده در كشاورزي در جهت توسعه پايدار امري 
از به دليل مواد شيميايي مختلف و،فاضالب از نوع پساب هاي صنعتي باشدبه عنوان مثال در صورتي كه . ضروري مي نمايد

عالوه بر ي مورد استفادهمتاسفانه برخي تصفيه ها. جمله فلزات سنگين، استفاده مجدد از آن دركشاورزي توصيه نمي شود
ها براي كشاورزي استفاده شود عناصر مضر مي فاضالب شهري پساب هاي صنعتي را نيز بخود جاي مي دهند كه اگر از آن

.تقل شودتواند به خاك و گياه و در نهايت انسان من
450حدود 1395تبديل آب مصرفي كل به فاضالب، پيش بيني مي شود كه در سال % 80با تخمين معيار حدود 

حوزه كشف رود در اين شهر كه .در شهر مشهد توليد خواهد شدتنها ميليون متر مكعب پساب تصفيه شده فاضالب خانگي 
.، اكنون كانون توجه مسئوالن استان قرار گرفته استمي ريزدنيز به آنپساب خروجي واحدهاي تصفيه خانه پركند آباد

بدليل واقع شدن اكثر واحدهاي توليدي و شهرك صنعتي در حاشيه اطراف كشف رود، اعم از واحدهاي آبكاري 
صنعتي، كارگاه هاي پوست و فرآورده هاي دامي و همچنين تخليه غير مجاز نخاله هاي ساختماني و كارگاهي و تانكرهاي

با اتخاذ قوانين . حامل فاضالب هاي خانگي، معضالت حوزه كشف رود به مسئله اي ملي و فرا استاني تبديل شده است
نظارتي در جهت جلوگيري از تخليه پساب هاي واحدهاي مذكور و همچنين كاشت درختاني چون صنوبر و اكاليپتوس سازگار 

رهاي مصنوعي در حاشيه حوضه آبريز كشف رود، مي توان به ميزان و كشت و توسعه نواحي نيزابا آب و هوايي نيمه خشك
البته نوع گياهان و سبزيجات كشت شده در زمين هايي كه با . وسيعي از مشكالت موجود پساب ها در شهر مشهد كاست

نسبت به آب چاه بدليل افزايش شوري اين پساب ها . فاضالب تصفيه شده آبياري مي شوند نيز همواره بايد مد نظر قرار گيرد
.و شور شدن زمين، محصوالت زراعي شوري پسند و يا مقاوم به شوري بايستي كشت گردد

بررسي پيشينه تحقيق.2
از اوايل قرن بيستم كاربرد مجدد فاضالب به صورت مرتب در ايالت كاليفرنياي آمريكا آغاز و اولين مقررات استفاده 

براساس ضوابط 1930در همين ايالت تدوين شد، اندكي بعد و در ابتداي دهه 1918مجدد فاضالب در آبياري نيز در سال 
.]7[تهيه شده، پروژه هايي در كاليفرنيا و آريزونا براي آبياري به اجرا درآمد

هري، شاولين پروژه تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زير زميني با استفاده از فاضالب تصفيه شده1962در شروع سال 
منابع مزاياي كاربرد پساب تصفيه شده به عنوان گزينه اي در توسعه،قرن بيستمآخرربعدر. جلس صورت گرفتدر لوس آن

.]8[آب رسماً تاييد گرديد و توسط همه اياالت آمريكا و اتحاديه اروپا قانوني شد
با فاضالب تصفيه ، در تحقيقات روي پارامترهاي زيست محيطي و بهداشتي زمين هايي كه)1997(استرچ و ريچتر

زمين هايي كه با فاضالب تصفيه نشده آبياري مي شود، باعث انتقال و شيوع بيماري هاي . نشده آبياري مي شوند، پرداختند
انگلي چه در كارگران مشغول به كار در مزرعه و چه دام هايي كه در سطح مزرعه مشغول به چرا هستند مي گردد كه 

].9[بيماري هاي مشترك بين انسان و دام مي باشد بسياري از اين بيماري ها جزء
، در نتايجي مزاياي بكارگيري سيستم آبياري قطره اي را نسبت به ساير روش هاي رايج در )1999(اورن و همكاران
اب، آن ها به اين نتيجه رسيدند كه در طراحي ها براي محدوده مجاز شيب زمين آبياري شده با پس. آبياري با پساب پرداختند

].10[نيز قابل قبول باشد و در اجرا مشكلي پيش نيايد % 20مي تواند تا 
در پژوهش هاي متعددي در سطح كشور، به بررسي خروجي تصفيه خانه هاي فاضالب با استانداردهاي زيست 

غلظت به عنوان مثال با بررسي عملكرد تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي قم، ميانگين . محيطي پرداخته شده است
BOD وCOD در پساب نهايي از اعداد پيشنهادي سازمان حفاظت محيط زيست براي تخليه به آب هاي سطحي و چاه
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ها جاذب باالتر بود و تنها گزينه براي دفع پساب در اين سيستم، استفاده از آن در آبياري محصوالت كشاورزي و فضاي سبز 
.]11[بود 

كارآيي فاضالب هاي تصفيه شده خانگي در آبياري زراعت كاهو و گوجه فرنگي ، به بررسي )1383(علي عرفاني اگاه
وي بدين منظور در آزمايشي كه در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد صورت گرفت، در بلوك هاي كامل . پرداخت

در پايان مشخص شد . پرداختتصادفي به مطالعه تجزيه شيميايي اندام گياهان مورد مطالعه پس از آبياري كامل و ميوه دهي 
. كه غلظت عنصر آهن در اندام گوجه فرنگي و كاهو بسيار بيشتر نسبت به شاهد كه در آن آبياري با آب چاه انجام شده بود

در مطالعات روي عملكرد تصفيه خانه فاضالب اداره زندان هاي شهر زاهدان نيز مشخص شد كه مقادير اندازه گيري شده با 
.]12[پساب ورودي به آب هاي پذيرنده فاصله چشمگيري دارداستانداردهاي 

، كدورت، TDSنيز نشان داد كه تنها ميزان )1378(همچنين بررسي ها روي تصفيه خانه فاضالب شهر سركان
نيتريت و فلزات سنگين در حد قابل قبول استانداردهاي ملي و جهاني است و در ديگر شاخص ها بيش از حد معيارهاي مزبور

.]13[است 
در تصفيه خانه فاضالب شهر كرمانشاه صورت گرفت، آن ها ) 1388(البته در مطالعاتي كه توسط الماسي و همكاران

نشان دادند كه اين تصفيه خانه كه به روش لجن فعال كار مي كند، از نظر آاليندگي پساب تطابق خوبي با معيارهاي زيست 
، در مطالعه اي به بررسي كارآيي تصفيه خانه فاضالب شهرك صنعتي سلمان )1388(پاشازاده و مهردادي.]14[محيطي دارد 

آن ها به اين نتيجه رسيدند كه در اكثر پارامترهاي موجود، ميانگين . شهر در حذف آالينده هاي موجود در فاضالب پرداختند
در حد مطلوبي بود و پساب CODو TSS،BODميانگين شاخص هايي چون . متوسط آن ها در محدوده قابل قبولي بود

.]15[حاصل براي تخليه به آب هاي سطحي و چاه هاي جاذب و مصارف كشاورزي و آبياري مناسب بود 
و 1ماهه روي پساب خروجي سه تصفيه خانه اولنگ، پركندآباد 8، با مطالعه اي در يك بازه )1388(قاسمي و دانش

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

.]16[ماه وجود داشت در مرداد

مشهدحوزهدر پساب ها و تصفيه آنوضعيت .3
افتيبازبا. افتيخواهدشيآب هستند افزاازمنديكه نيآب و محصوالت زراعمتيكمبود آب، قشدن دتريبا شد

.شوديمفراهمي آب و محصوالت زراعمتيآمدن قنييو امكان پاĤبدييكاهش منيريبه آب شازيپساب مناطق شهري، ن
، كيفيت آب بازيافتي و روش توزيع و كاربرد در طرح هاي استفاده مجدد از فاضالب ها، پارامترهايي چون نوع مورد مصرفي

.آن جزء مالك هاي اصلي قرار مي گيرند
درصد آن را مواد جامد تشكيل مي دهد كه بخشي از آن 1/0درصد آن آب و 9/99فاضالب محلول رقيقي است كه 

مواد آلي فاضالب دليل اصلي تجزيه ميكروبي . ]17[مواد آلي و بخش ديگر مواد معدني به حالت محلول يا معلق در آب است
تركيبات شيميايي موجود در برخي از فاضالب ها ممكن است موجبات تخريب روزنه هاي سطح . بوي نامطبوع آب است
قي مانده خاك را فراهم سازد، كه اين مورد عالوه بر اثر كاهشي در دن نفوذ آب و هوا در خلل و فرج باخاك و به حداقل رسان

.سبب از بين رفتن گياه بدليل فقدان هوا و آب كافي گرددتوليد محصول گياه، 
در صورت جاري شدن فاضالب ها به داخل مسير اصلي رودخانه ها، مشكالت زيست محيطي و پيامدهاي بهداشتي 

رشد جلبك ها مي افزايشمقدار فسفر و نيتروژن باعث افزايش. مي همراه با پساب ها اتفاق مي افتدسبسياري بدليل مواد 
گشته و عدم اكسيژن محلول در آب به ) DO(آب رشد بيش از حد جلبك ها باعث كاهش ميزان اكسيژن محلول. گردد

.مقدار كافي باعث توليد بو و همچنين ايجاد محيط نامناسب براي زندگي ماهيان و ساير آبزيان خواهد بود
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آلوده كننده رودخانه كشف رود را مي توان طبق بررسي هاي بعمل آمده توسط مهندسين مشاور سروآب مشهد، منابع 
:به دسته بندي زير تقسيم نمود

پساب واحدهاي توليدي و صنعتي موجود در محدوده مطالعاتي
)فاضالب هاي سرگردان(پساب هاي حاصل از جوامع شهري و روستايي 

پساب كشاورزي اراضي حاشيه رودخانه كشف رود
رواناب هاي تصفيه نشده شهر مشهد

ه هاي تخليه شده در مسيل ها و كانال هازبال
به عنوان مثال در حوزه كشف رود خطر اصلي از تخليه هاي غير مجاز تانكرهاي تخليه فاضالب به اين مجرا مي 

درست است كه پساب تصفيه شده پركند آباد حاصل از شهرك صنعتي بوده و عموما عناصر سمي كه براي كشت و . باشد
آن ديده مي شود و يا فاضالب صنايع آبكاري مستقر در محل مشكالتي ايجاد مي كند، اما عمده زرع غير مجاز است در 

.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

.]18[ده مجدد از آب و مواد جامد ناشي از تصفيه فاضالب استفا
به تفكيك مي توان فاضالب ها و پساب هاي تاثيرگذار با ميزان دبي هاي ورودي هر يك به سرشاخه هاي اصلي رودخانه 

:طبقه بندي نمود)2(جدول كشف رود را به صورت 

.]18[كشف رود  ميزان دبي هاي ورودي به سرشاخه هاي اصلي -2جدول 
))))ليتر بر ثانيهليتر بر ثانيهليتر بر ثانيهليتر بر ثانيه((((دبي متوسط دبي متوسط دبي متوسط دبي متوسط سرشاخه هاي ورودي فاضالب و پسابسرشاخه هاي ورودي فاضالب و پسابسرشاخه هاي ورودي فاضالب و پسابسرشاخه هاي ورودي فاضالب و پساب

0فاضالب خام كال طرق
225فاضالب خام كال پاوا

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

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

20پساب خروجي از تصفيه خانه اولنگ
945945945945جمع كل

شهر مشهد داراي سه تصفيه خانه به طور نسبي بزرگ فاضالب با فرآيندهاي كاربري مختلف بوده كه امر تصفيه 
تصفيه خانه هاي اولنگ، پركند آباد . الب هاي جمع آوري شده خانگي و صنعتي و حومه شهر را بر عهده داردبخشي از فاض

.يك و پركند آباد شماره دو، كه در زير به اجمال توضيح داده خواهد شد
شده هكتار احداث600اين واحد در جنوب رودخانه فصلي كشف رود و با مساحتي در حدود ::::تصفيه خانه اولنگتصفيه خانه اولنگتصفيه خانه اولنگتصفيه خانه اولنگ-1

واحدهاي اصلي اين تصفيه خانه شامل چهار بركه . در اين تصفيه خانه از فرآيند بركه هاي تثبيت استفاده مي شود. است
در داخل هر يك از بركه هاي اختياري دو چاله هضم وجود دارد كه فاضالب خام . اختياري و دو بركه جال دهي مي باشد
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مي يابد و از اين طريق به توده فاضالب موجود در بركه اختياري مي پيوندد و پس از بوسيله لوله از زير به داخل آن ها انتقال
.خروج از اين بركه ها به بركه هاي جالدهي وارد مي شود و پس از عبور از اين بركه ها نيز به داخل كشف رود مي ريزد

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

فاضالب خام با عبور از واحد آشغال گير، الگون هاي هوادهي، حوضچه هاي ته نشيني، بركه جالدهي و واحد گند زدايي 
.رودخانه فصلي كشف رود تخليه مي گرددتصفيه شده و به 

در حاشيه شمالي كشف رود و در محلي نزديك به تصفيه خانه شماره يك : : : : تصفيه خانه شماره دو پركند آبادتصفيه خانه شماره دو پركند آبادتصفيه خانه شماره دو پركند آبادتصفيه خانه شماره دو پركند آباد-3
فاضالب . فرآيند مورد استفاده در اين تصفيه خانه از نوع بركه هاي بي هوازي و اختياري است. پركند آباد ساخته شده است

غال گيري، بين چهار بركه بي هوازي توزيع شده و پس از عبور از شش بركه اختياري، گند زدايي شده و در خام پس از آش
.]16[نهايت براي انتقال به مزارع كشاورزي و يا مصارف ديگر در مخزن جمع آوري مي گردد 

ي حل مسائل بهداشتي و در اجالس جهاني كه در انگلبرگ برگزار گرديد، رهنمودهاي كيفي بيشتر برا1985در سال 
زيست محيطي فاضالب هاي تصفيه شده از نظر تعداد تخم كرم و همچنين ميزان كليفرم هاي مدفوعي مورد بررسي و طرح 

باكتري هاي كليفرم كه جزء دسته بندي ارگانيسم هاي مدفوعي فاضالب ها مي باشد، علي الخصوص در آبياري . قرار گرفت
ه به طور مستقيم و غيرمستقيم با سالمت انسان ها در ارتباط است، اصلي ترين شاخص محصوالت كشاورزي و عواملي ك

.بهداشتي در بررسي كيفيت پساب ها مي باشد
روي شاخص هاي بهداشتي پساب هاي خروجي از سه ) 1387-88(بر طبق تحقيقاتي كه توسط قاسمي و دانش

به صورت ) 88تا آبان87اسفند( ماهه8تعداد كلي كليفرم ها در يك بازه ميانگين) 1شكل (تصفيه خانه شهر مشهد انجام شد 
.زير نشان داده شده است

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

- رين آهنگ رشد ميانگين كليفرمهمان طور كه از تحليل اين نمودارهاي لگاريتمي برمي آيد، مشخص است كه بيشت
همچنين ماكزيمم ميزان كليفرم موجود در خروجي پساب تصفيه خانه ها نيز . ماه هاي تير تا مرداد اتفاق افتادفاصلها در حد 

شايد دليل آن را بتوان بيشتر افزايش زائرين و مسافران به مشهد مقدس در اين ماه ها را داشت و . در مردادماه موجود است
.چنين حالتي با پيك كمتر نيز در بازه آخرين ماه سال مختوم به سال جديد كامال مشهود استهم
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، زمان PH،در  حالت كلي و در تمامي تصفيه خانه هاي موجود فاضالب شهري، عالوه بر تكنيك فرآيند تصفيه، دما
.عيت ميكرو ارگانيزم هاي بيماري زا مي باشدماند هيدروليكي، نور خورشيد و اكسيژن، پارامترهاي تاثير گذاري در كنترل جم

. بديهي است كه راندمان فرآيند هاي تصفيه در كاهش جمعيت پاتوژن ها، تحت تاثير تلفيقي از اين عوامل مي باشد
نوع فرآيندهاي مورد استفاده در تصفيه خانه هاي فاضالب نقش تعيين كننده اي را در ميزان كاهش جمعيت پاتوژن هاي 

البته . ر فاضالب دارد، به گونه اي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر ميزان اثرات ساير عوامل نيز، تاثير گذار استموجود د
در حذف ميكروارگانيزم هاي بيماري زا PHفاضالب هاي شهري، تاثير غير مستقيم مقدار PHبا توجه به دامنه تغييرات 

عبارتي هر چه در فرآيند تصفيه، فاضالب قليايي تر شود، جمعيت اين ميكرو به. نسبت به اثرات مستقيم آن چشمگيرتر است
.]19[ارگانيزم ها كاهش مي يابد  

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

Grey(دوباره پس از تصفيه اوليه به چرخه آب مصرفي براي شستشو و فالش تانك ها water ( در خود آن اماكن
راهم با پرداخت وام هاي با بهره پايين، امكان نصب تجهيزات الزم را فمي توانندبدين منظور نهادهاي دولتي. برگرداند

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

ايي و بيولوژيكي پساب ها براي كشاورزيتصفيه فيزيكي، شيمي. 4
در حالت كلي در سطح كشور اكثر فاضالب هاي تصفيه شده در محدوده مجازي از نظر ميزانم سديم و شوري قرار 
دارند، ولي بايستي با اعمال مديريت صحيح و آبشويي قبل از آبياري نمك هاي تجمع يافته در محدوده ريشه هاي گياهان از 

استفاده بهتر و جهيكننده فاضالب و در نتافتيهاي درآبيبار آلودگليتقل.هاي زراعي جلوگيري كردشور شدن خاك 
، اصلي از آنياز خسارات ناشرييو جلوگطيمحيو باالخص كاهش بار آلودگمورد نيازآبنيمنابع در تامنياز اشتريب

معيارها و ) 4(و ) 3(در جداول . لوژيكي پساب ها مي باشدشيميايي و همچنين بيو-ترين گزينه پيش رو در تصفيه فيزيكي
.شيميايي پساب ها براي كشاورزي بر مبناي سازمان بهداشت جهاني آورده شده است-اثرات تصفيه فيزيكي

شيميايي پساب ها -معيارهاي سازمان بهداشت جهاني براي تصفيه فيزيكي-3جدول 

)WHO1989(كشاورزيشيميايي پساب ها براي -تصفيه فيزيكي
حد قابل قبولحد قابل قبولحد قابل قبولحد قابل قبولنوع نارسايينوع نارسايينوع نارسايينوع نارسايينوع مشكلنوع مشكلنوع مشكلنوع مشكل

شوري
EC0.7تحليل كيفيت خاك و محصولds/m<
TDS450تحليل كيفيت خاك و محصولmg/L<
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شيميايي پساب ها -معيارهاي سازمان بهداشت جهاني براي تصفيه فيزيكي-4جدول 

)WHO1989(شيميايي پساب ها براي كشاورزي-تصفيه فيزيكي
حد قابل قبولحد قابل قبولحد قابل قبولحد قابل قبولنوع نارسايينوع نارسايينوع نارسايينوع نارسايينوع مشكلنوع مشكلنوع مشكلنوع مشكل

نفوذ پذيري خاك
SAR0.3كاهش نفوذ پذيري خاك

عناصر سمي
Na3كاهش نفوذپذيري و شور شدن خاكme/L<
Cl3كاهش نفوذپذيري و شور شدن خاكme/L<
B0.7كاهش نفوذپذيري و شور شدن خاكmg/L< 
N5تحليل كيفيت محصولmg/L<

ات سنگينفلز
As0.1سمي و مخرب براي گياهانmg/L<
Cd0.01سمي و مخرب براي گياهانmg/L<
Cu0.2سمي و مخرب براي گياهانmg/L<
Pb5سمي و مخرب براي گياهانmg/L<
Zn2سمي و مخرب براي گياهانmg/L<

ارگانيسم هاي بيماري زا جود ميكروپساب از نوع فاضالب هاي شهري باشد كه مهمترين مشكل آن ودر صورتي كه
و مواد آلي است و اگر فاضالب از نوع پساب هاي صنعتي باشد به دليل مواد شيميايي مختلف و از جمله فلزات سنگين، 

.كشاورزي توصيه نمي شوداستفاده مجدد از آن در
را نيز بخود جاي مي دهند كه عالوه بر فاضالب شهري پساب هاي صنعتي ي مورد استفادهمتاسفانه برخي تصفيه ها

ها براي كشاورزي استفاده شود عناصر مضر مي تواند به خاك و گياه و در نهايت انسان منتقل شود كه عالوه بر اگر از آن
پيامدهاي بهداشتي به لحاظ آلودگي خاك و محيط نيز زيان آور بوده و ممكن است جبران آن غير ممكن يا بسيار مشكل 

معيارهاي تصفيه بيولوژيكي پساب ها، علي الخصوص در مورد محصوالت ) 6(و ) 5(در جداول ). 1389اده،امين عليز(باشد
.كشاورزيي كه به صورت خام به مصرف انسان ها مي رسد، عنوان شده است

معيارهاي سازمان بهداشت جهاني براي تصفيه بيولوژيكي پساب ها -5جدول 
))))WHO1989198919891989((((ورزيتصفيه بيولوژيكي پساب ها براي كشا

افراد در خطرافراد در خطرافراد در خطرافراد در خطرنوع استفادهنوع استفادهنوع استفادهنوع استفادهگروهگروهگروهگروه
تعداد تخم كرم در تعداد تخم كرم در تعداد تخم كرم در تعداد تخم كرم در 

واحد ليترواحد ليترواحد ليترواحد ليتر
تعداد كليفرم تعداد كليفرم تعداد كليفرم تعداد كليفرم 

ميلي ليترميلي ليترميلي ليترميلي ليتر1000100010001000دردردردر
تصفيه الزم براي تصفيه الزم براي تصفيه الزم براي تصفيه الزم براي 
تهيه آب مناسبتهيه آب مناسبتهيه آب مناسبتهيه آب مناسب

A

آبياري محصوالتي 
كه خام خورده مي 

مصرف كنندگانشود

>1>1000

استفاده از سري 
استخرهاي تثبيت 

كننده
ميادين آبياري

آبيارانورزشي
عموم مردمآبياري پارك ها
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معيارهاي سازمان بهداشت جهاني براي تصفيه بيولوژيكي پساب ها -6جدول 
))))WHO1989198919891989((((تصفيه بيولوژيكي پساب ها براي كشاورزي

افراد در خطرافراد در خطرافراد در خطرافراد در خطرنوع استفادهنوع استفادهنوع استفادهنوع استفادهگروهگروهگروهگروه
تعداد تخم كرم در تعداد تخم كرم در تعداد تخم كرم در تعداد تخم كرم در 

واحد ليترواحد ليترواحد ليترواحد ليتر
تعداد كليفرم تعداد كليفرم تعداد كليفرم تعداد كليفرم 

لي ليترلي ليترلي ليترلي ليترميميميمي1000100010001000دردردردر
تصفيه الزم براي تصفيه الزم براي تصفيه الزم براي تصفيه الزم براي 
تهيه آب مناسبتهيه آب مناسبتهيه آب مناسبتهيه آب مناسب

B

آبياري غالت

استانداري لحاظ 1<آبياران
نشده

نگهداري در 
استخرهاي تثبيت 

8كننده به مدت 
روز10تا 

آبياري نباتات 
صنعتي

آبياري درختان

Cآبياري تحت فشار---
تصفيه مورد نياز 
آبياري تحت فشار

بحث و بررسي .5
بالقوهها كهپسابشيو افزايتقاضاي آب براي مصارف خانگشيمناطق شهري در جهان باعث افزاعيگسترش سر

يامر منيا.داشته باشدادييزاييتواند مزايپساب مافتيباز. توانند براي مصارف كشاورزي استفاده شوند، شده استيم
تعارض هستند درو كشاورزي با هميخانگازيكه نيدر مناطقرا كاهش داده وينيزمريابع زبه استخراج آب از منازيتواند ن

.هاي آبدار در دراز مدت شودهيو پر شدن الهيمشكل كمبود آب را كاهش دهد و باعث تغذ
شيفزاكه ضمن اداشته باشندوجوداهيگازيمورد نييممكن است در پساب هاي شهري عناصر غذانياعالوه بر

.]20[به كود را كاهش دهندازيمحصوالت كشاورزي، ن
لزوم توجه به استفاده از پساب تصفيه شده در آبياري محصوالت زراعي و مرتعي بدون لحاظ كردن بهترين روش 

مي شيوه زير4نحوه كاربرد فاضالب تصفيه شده در حالت كلي به . آبياري خاص محصوالت در هر منطقه بي معنا خواهد بود
:باشد

در اين سيستم به علت آن كه تمامي سطح مزرعه از پساب پوشيده مي شود، در مورد ): كرتي(سيستم نواري-1
محصوالتي مانند سبزيجات و علوفه كه در فاصله اندكي با سطح زمين قرار دارند آلوده مي گردند، بدين منظور روش مناسبي 

.نمي باشد
روش احتمال آلودگي محصول كمتر از روش قبل است ولي احتمال آلودگي كارگران در اين : سيستم آبياري نشتي-2

].21[وجود دارد، حفاظت كامل محصول و بهداشتي بودن آن قابل ضمانت نيست 
اين روش به علت تماس مستقيم فاضالب با شاخ و برگ گياه در سطح باالتر، براي ميوه ها و برگ : آبياري باراني-3

البته طبق . ه و همچنين كارگران و ساكنان اطراف مزرعه به دليل انتقال قطرات بوسيله باد بسيار مضر استهاي درختان ميو
، اين روش در مواردي كه در تماس با خاك شور بوده نسبت به روش )1382(تحقيق صورت گرفته توسط عابدي و همكاران

.  حداقل فاصله تا نقاط مسكوني كمتر از يكصد متر نباشددر آبياري باراني با فاضالب بايستي]. 21[غرقابي برتري دارد 
در مقايسه با ساير روش هاي ذكر شده، چه از لحاظ راندمان آبياري و چه از لحاظ بهداشتي : آبياري قطره اي-4

موجود در براي كارگران و مصرف كنندگان بهتر است، البته عيب آن هزينه اوليه باال و امكان گرفتگي به وسيله مواد معلق
.م از فيلترهاي مخصوص استفاده كردبنابراين بايستي قبل از ورود فاضالب به سيست. فاضالب مي باشد

سديمي شدن خاك زراعي و مسموميت گياهان و ميكرو ارگانيزم هاي مفيد در آن در اثر آبياري دراز مدت با پساب 
شنهاد مي شود در دورهاي تناوبي و به صورت چرخشي آبياري فاضالب رخ مي دهد، بنابراين  به عنوان راهكاري ارزشمند پي

.با پساب لحاظ شود
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آلودگي آب هاي زيرزميني به عناصر سنگين در شرايط خاص مانند ورود بيش از حد مجاز اين عناصر به خاك از 
ه عنوان كود آلي در طريق پساب هاي صنعتي يا كاربرد طوالني مدت لجن هايي با مقادير بيش از حد مجاز عناصر سنگين ب

.]21[خاك، بافت سبك خاك و باال بودن سطح سفره آب زيرزميني اتفاق مي افتد 
هيهاي فرآوري پساب هاست، توجنهيكمتر از هزآبمتيكه قياستفاده مجدد از پساب، حداقل تا زماناستممكن

رييو عامل جلوگاديتواند زيمزيبه مزارع نشهري ستميسنگهداري و انتقال پساب ها ازنهيهز. اقتصادي نداشته باشد
گسترش مناطق شهري و تالش كشاورزان و با ادامهندهيآدراديبه احتمال ز. ها باشدكننده از گسترش استفاده از پساب

استفاده از پساب شهري در كشاورزي و شيرشد جهان، شاهد افزاروبهتيجمعهيكشاورزي جهت تغذداتيتولشيبراي افزا
. ]22[بودميدر مناطق خشك جهان خواهژهيه وب

سال گذشته نسبت به آماري مشابه در 5به عنوان مثال رشد كارخانه هاي نوشابه سازي و نوشيدني هاي صنعتي در 
بوده، آيا براي وضعيت بحراني منابع آب زيرزميني استان خراسان رضوي و همچنين % 100همين مدت بازه زماني بيش از 

ممنوعه در چناران و بحراني در نيشابور و سبزوار و ساير شهرستان هاي استان بهتر اين نيست كه اين چنين دشت هاي 
.واحدهاي صنعتي به استان هاي مجاور انتقال يابد و استان ما وارد كننده اين محصوالت به جاي صادركننده باشد

ار گيري نيزارهاي مصنوعي مي باشد، به يكي از روش هاي نوين در تصفيه طبيعي فاضالب هاي خانگي، به ك
صورت پايلوت، در چهار نقطه از ايران در شهرهاي بوشهر، تهران، سنندج و سبزوار از نيزارهاي مصنوعي زير سطحي به 

. متر مربع استفاده شده است800الي 200مساحت هاي 
رد و عملكرد سيستم در مناطق با آب و هدف از انجام اين گونه طرح ها، پيدا كردن سطح مورد نياز به ازاي هر ف

اين تحقيق نشان داد كه نيزارهاي مصنوعي زير سطحي براي تصفيه فاضالب هاي خانگي در . هواي متفاوت بوده است
.]23[ايران روش بسيار مناسبي از نظر راحتي ساخت و راهبري و عملكرد مي باشد

ه فاضالب توسط نيزارهاي مصنوعي، در مراحل رشد اوليه در تحقيقات فراوان مشخص شده است كه در فرايند تصفي
همچنين براي بهبود عملكرد اين . اين نيزارها درصد تصفيه ميكروارگانيزم ها به مراتب بيشتر از انتهاي دوره رشد مي باشد

هايي كه با البته نوع گياهان و سبزيجات كشت شده در زمين .ني ها نيز، محدوده دماي خاصي بايد مد نظر قرار گيرد
بدليل افزايش شوري اين پساب ها نسبت به آب چاه . فاضالب تصفيه شده آبياري مي شوند نيز همواره بايد مد نظر قرار گيرد

.و شور شدن زمين، محصوالت زراعي شوري پسند و يا مقاوم به شوري بايستي كشت گردد
كاربه كيدروپونيكشت هاي هزيو نانيآبزبراي پرورشايدر موارد شرب و ديدر كشاورزي نبايفاضالب مصرف

در .گرددارييبا فاضالب آبيستيروز قبل از برداشت نبا7روند حداقل يپخته به كار مايكه خام يمحصوالتايوهيم.رود
.رديگقرار نياهلواناتيمذكور تا دو ماه بعد از پخش لجن مورد استفاده حيباروري شده با لجن فاضالب، اراضهاينيزم

بهتر است كانال هاي انتقال فاضالب هاي تصفيه شده حتي االمكان سرپوشيده طراحي شوند تا از دسترس وحوش و 
.پرندگان و ساير جانداران در امان بماند

نتيجه گيري.5
ميليارد متر مكعب آب در سال در بخش شرب شهري و روستايي و 10بيش از 1400پيش بيني مي شود كه در سال 

ميليارد متر مكعب آب در سال 7تا 6درصد ضريب بازيافت اين مصارف، حدود 70تا 60با فرض . صنعت مصرف خواهد شد
ستفاده مجدد بوده و مي تواند به طور مستقيم ظرفيت تامين اب كشور براي مصارف كشاورزي و صنعت را افزايش دهد اقابل 

]24[.
توجه داشت كه شرط ديبات كشاورزي استمحصوالاريياربرد در آب، كهاموارد استفادة آننيتراز مهميكي

و محصوالت كشاورزي و ستيزطي، در نظر گرفتن اثرات آن بر محاز فاضالب و پساب در كشاورزيزيآمتياستفاده موفق
واهد آمدوارد خيو جوامع انسانعتيطبهاي جدي بهبيصورت آسنياريباشد، در غيانسان ها ميبهداشت و تندرست
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اگر در يك محاسبه اجمالي خواسته شود هزينه تصفيه و استفاده مجدد از پساب ها براي آبياري را با ديگر گزينه هاي .]25[
پيش رو به منظور مديريت بهينه منابع آب در جهان بررسي شود به طور ميانگين، كمتر از نيمي از طرح هاي اجرايي در مورد 

. باشدافزايش راندمان آبياري مي
% 20همچنين نسبت به بعضي روش ها از جمله شيرين كردن آب درياها و توسعه منابع آبي جديد تقريبي كمتر از 

سبز شهري و توسعه فضاهايدرهمچنين در مواردي چون استفاده . هزينه هاي مرسوم در اين طرح ها را در بر مي گيرد
، كه از آب هايي با كيفيت نازل تري نيز مي توان بهره برد، )زداييطرح هاي بيابان (ي دست كاشت و مصنوعدر جنگل هاي 

.بهترين انتخاب آبياري با پساب ها مي باشد
با آن كه اثرات استفاده كوتاه مدت از فاضالب تصفيه شده براي آبياري محصوالت زراعي مي تواند رضايت بخش 

تي چون تجمع برخي فلزات سنگين كه در حالت كلي در باشد، ولي در صورتي كه اين بهره گيري دراز مدت باشد، اثرا
خطرات جدي خواهد ) انسان ها(فاضالب هاي شهري يافت مي شود، عالوه بر تخريب خاك، روي سالمتي مصرف كنندگان

در صورت استفاده از پساب ها در كشاورزي، همواره مواردي چون كيفيت محصوالت، سالمتي انسان ها و كيفيت . داشت
بايستي مد نظر قرار گيرد، مواردي از مزاياي استفاده از پساب هاي تصفيه شده در شهر مشهد را به صورت زير مي خاك ها 

:توان برشمرد
و كاشت گياهان مقاوم به و احياء اراضي بيابانيمنطقهاستفاده از پساب در فعاليت هاي مربوط به بيابان زدايي

شده هيتصففاضالب هايبكارگيريو همچنين هاي برق منطقهوگاهاستفاده از پساب جهت خنك كردن نير،شوري
.شوديمينيزمريزاز افت سفره هاي آبرييو جلوگنيريمنابع آب شتيمحدودسبب كاهشكه ارييآبجايگزين براي

ين در جهت تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني، در صورتي كه شرائط زمي تصفيه شدهبه كار گيري فاضالب ها
مساعد باشد، عالوه بر افزايش سطح ايستابي در سفره هاي آب زيرزميني، به سبب دارا بودن بافت سبك توانايي خاصي در 

.حذف ذرات معلق و مواد تجزيه پذير بيولوژيكي خواهد داشت
لينسپتانيشتريداراي ببيو كمپوست زباله به ترتيوانيحدهند كه كودهاي لجن فاضالب،ينشان مبررسي ها

نامه نييآبر طبق. ديآنها دقت الزم به عمل آمصرفو محليدر مورد چگونگدينظر بانيدر خاك هستند و از ايكروبيم
ي كه نپخته به مصرف جاتيسبزارييفاضالب براي آبهيمنابع شبگريدولت استفاده از مخزن فاضالب آلوده و دايفرنيكال

هاي بادام ودرختووهيبراي مپساب تصفيه شدهجازه داده شده كه از انينهمچ. رسند را ممنوع كرده استيانسان م
.استفاده شودخربزه و هندوانه 

كاشت درختاني مانند اكاليپتوس و صنوبر كه داراي خاصيت زهكش طبيعي هستند، در حاشيه و سرشاخه هاي 
در .پساب ها در حوزه شهري مشهد مي باشداز جمله روش هاي موثر در حذف آاليندگيمنشعب از حوزه رودخانه كشف رود

صورت كاشت در حاشيه مجاري انتقال فاضالب هاي صنعتي و خانگي مي توانند به عنوان مصرف كننده مفيد محيط زيست 
كاشت اين گونه درختان عالوه بر آثار زيست محيطي در منطقه، سبب افزايش ميزان توليد چوب . در اين راستا شناخته شوند

.ر و كاهش واردات و همچنين صيانت از جنگل ها و مراتع كشور گردددر كشو
در حالت كلي پساب هاي ناشي ازصنايعي مانند صنايع غذايي، پساب حاصل از كشتارگاهها و كارخانجات نوشابه 

زم است از در اين جا ال. سازي و نوشيدني هاي خوراكي پس از تصفيه اوليه براي آبياري مفيد و قابل استفاده خواهد بود
همچنين كاشت و توسعه طرح هاي . بازده به طور جداگانه سخن رانداصالح در بسياري از طرح هاي اقتصادي و زود

نيزارهاي مصنوعي در نواحي حاشيه حوزه كشف رود، مي تواند تا حد بسيار زيادي در حذف آالينده هاي مخرب و پااليش 
ي قوي از سوي ارگان هاي اجرايي و اتخاذ قوانين سخت و بازدارنده و برخورد همچنين اعمال نظارت ها. پساب ها موثر باشد

.با متخلفان زيست محيطي و تانكرهاي تخليه چاه فاضالب، مي تواند رويكردي صحيح و موثر باشد
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