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  بررسی استفاده از علوفه آبیاری شده با فاضالب در تغذیه دام
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 (zarnegar.zohreh@ um.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ) -1

 (shebrahimi@um.ac.irاستادیار گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد ) -2

 

  چكیده
 شده شهری های بخش در فاضالب توليد آن باطبع و مصرف افزایش سبب صنایع سریع توسعه و جمعيت روزافزون رشد

 از استفاده ایران، کشور خشك از جمله در نيمه و خشك مناطق در بویژه آبی، منابع کمبود دليل به دیگر اند. از سوی

 کننده مصرف اولين کشاورزی بخش .می باشد ل توجيهکشاورزی، امری قاب و سبز یافض آبياری در شده تصفيه فاضالب

با توجه  دارد. را غير طبيعی منابع این از گيری بهره بيشترین صنعت بخش آن از . پسشهری و صنعتی می باشد فاضالب

به اینکه گياهان علوفه ای بخش عمده جيره غذایی دام ها را تشکيل می دهند، اطمينان از سطح استانداردهای تصفيه 

 شيميایی ترکيباتاضالب مورد استفاده و آگاهی از اثرات آن بر سالمت گياهان و محيط زیست امری ضروری می باشد. ف

و  آب نفوذ رساندن حداقل به و خاك های سطح روزنه تخریب است موجب ممکن ها فاضالب از برخی در موجود

ت زراعی دارای بار باکتریایی زیاد و پاتوژن های تغذیه شده با محصوالدر حيوانات خاك گردد.  منافذ در هوا همچنين

شواهد نشان دادند که هيچ خطری سالمتی مصرف کنندگان د. انگل ، هيچ نشانی از بيماری و عفونت مشاهده نش

در راستای استفاده از فاضالب در بخش . محصوالت دامی تغذیه شده با گياهان آبياری شده با فاضالب را تهدید نمی کند

کنترل مشکالت مربوط به خاك، گياه و خطرسالمتی بخصوص برای سبزیجات و گياهان خام خوراکی مطالعات  کشاورزی

 بيشتری را طلب می کند.

 

 ، سالمت، محيط زیستعلوفه، فاضالب تصفيه شده، تغذیه دام كلیدی: هایواژه

  مقدمه -1
اقتصادی، افزایش مصرف آب و توليد حجم  افزایش رشد جمعيت، باال رفتن سطح بهداشت عمومی و توسعه اجتماعی و

باالیی از فاضالب را به دنبال داشته است. عالوه براین محدودیت منابع آبی و تغييرات آب و هوایی باعث افزایش تعداد مناطق 

مناطق ميلی متر در سال و کاهش منابع آبی با کيفيت خوب در  240مواجه با کمبود آب شده است. با توجه با ميانگين بارش 

(، به منظور حفاظت از منابع آب شيرین استفاده از فاضالب تصفيه شده شهری و صنعتی در 1)خشك و نيمه خشك ایران

بخش کشاورزی ناگزیر و قابل توجيه می باشد. به گونه ای که در سال های اخير تعداد پروژه های بازیافت و تصفيه فاضالب 

 در بخش کشاورزی به سرعت رشد کرده است.برای استفاده مستقيم و برنامه ریزی شده 

با توجه به قدرت تحمل محصوالت زراعی به سطوح شوری متفاوت و حتی باالی فاضالب های شهری، به منظور کاهش 

مشکالت بالقوه استفاده از آب های شور در کشاورزی در نواحی که آب چشمه از سطح شوری باالیی برخوردار می باشد در 

فاضالب تصفيه شده می توان از هر دو منبع آبياری )فاضالب و آب چشمه( به صورت ترکيبی و یا متناوب صورت دسترسی به 

کشور توسط  50ميليون هکتار زمين کشاورزی در  20گزارش نمودند که بيش از  (3)اسکات و همکاران  .(2)استفاده نمود

وان در نواحی شهری و روستایی بخصوص شهرهایی که فاضالب خام و تا حدی تصفيه شده آبياری می شوند. بنابراین می ت

 (.3متقاضی محصوالت لبنی می باشند از فاضالب به منظور توليد علوفه استفاده نمود. )

گياهان علوفه ای به لحاظ فيزیولوزیکی و اقتصادی قسمت عمده جيره غذایی دام ها را تشکيل می دهند به طوری که 

م توسط علوفه تامين می شود. دو گياه یونجه )به دليل خوشخوراکی و کيفيت بسيار باال( کل ماده خشك دریافتی دا % 70-60

و ذرت )به دليل برخورداری از مواد قندی و نشاسته ای( به طور فراوان جهت تغذیه گاوهای شيری و اکثر دام های پرواری 
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ود منابع آبی باعث گردیده تا استفاده از فاضالب . کشت گسترده و نياز فراوان این گياهان به آب و کمب(4)استفاده می شوند

های تصفيه شده در زمينه کشاورزی مورد توجه قرار گيرد. بدیهی است که به دليل خصوصيات کيفی متفاوت فاضالب های 

المت توليدی تصفيه شده با منابع طبيعی و تاثير پذیری ترکيب و ارزش غذایی گياهان علوفه ای از نوع خاك، اثرات آن بر س

جامعه و محيط زیست از منظر اجتماعی و بهداشتی فوق العاده حائز اهميت می باشد. در این راستا به روز رسانی، ارتقا و 

افزایش ظرفيت تصفيه خانه های فاضالب هم به لحاظ کيفی و هم کمی مد نظر بوده و برنامه ریزی های دقيق و اعمال روش 

 لبد.های مدیریتی و نظارتی مناسب را می ط

 

 فاضالب شهری تصفیه شده و مراحل تصفیه آن -2
درصد مواد جامد می باشد که حاوی مواد آلی و مواد معدنی به  0.1درصد آب و  99.9فاضالب محلول رقيق متشکل از 

ت . فاضالب شهری تصفيه شده به حجم فاضالب توليد شده به طور ساليانه از تاسيسا(5) حالت محلول و یا معلق در آب است

. فاضالب شهری پس از طی سه مرحله تصفيه به فاضالب اوليه، فاضالب ثانویه و (6) تصفيه فاضالب شهری اطالق می شود

 که در ذیل شرح داده شده اند: (6)درجه سه تبدیل خواهد شد 

 یندهای تصفيه اوليه: مجموعه ای از فرآیندهای فيزیکی و یا شيميایی شامل ته نشين شدن مواد جامد معلق یا فرآ

روز توسط فرآیندهای بيولوژیکی تجزیه مواد آلی  5ميزان اکسيژن محلولی که در طی ) 5BODدیگر می باشد که طی آن 

صد قبل از تخليه کاهش می  در 50و  20مصرف شده است( فاضالب ورودی و کل مواد جامد معلق آن حداقل به ترتيب به 

 رسوب گذاری و سپتيك، جمع آوری و تصفيه اوليه شيميایی می باشد. . این مرحله شامل: مخزن ((7یوروستات، ))یابد 

  تصفيه ثانویه : به طور کلی این فرآیند عالوه بر تصفيه بيولوژیکی شامل جداسازی ثانویه و فرآیندهای دیگر است که

ن( حذف می گردد ز شيميایی اکسيژ)نيا COD درصد 75)نياز بيوشيميایی اکسيژن( و  BODدرصد  70قبل از تخليه حداقل 

(. این مرحله از تصفيه، هوادهی تاالب، فعال سازی لجن، جریان بی هوازی پوشش لجن، فيلترهای قطره ای، چرخش 7)

 . کنتاکتورهای بيولوژیکی، اکسيداسيون گودال و ته نشينی هاضم حوضچه را در بر می گيرد

 هر آالینده خاص دیگر می گردد. کيفيت یا ویژگی  سوم تصفيه : موجب تصفيه ثانویه نيتروژن و یا فسفر و یا مرحله

های دیگر آب از جمله آلودگی ميکروبيولوژیکی، رنگ و غيره تحت تاثير این مرحله قرار می گيرند مرحله سوم تصفيه می تواند 

کلرزنی، اوزون و )اوش، فعال سازی کربن و ضدعفونی نفوذ و ترلترا و اسمز معکوس(، اوفيلتراسيون غشایی )ميکرو، نانو، شامل: 

UV درصد به ترتيب برای  80و  70، 85، 95( باشد. به طور کلی در پایان مراحل تصفيه حداقلBOD ،COD ،نيتروژن ،

 (صورت می گيرد.7فسفر حذف می گردد و یا حذف ميکروبيولوژیکی )

 

 استانداردهای استفاده از فاضالب تصفیه شده -3
، پروتوزوآها و انگل ها در فاضالب ممکن است عالوه بر انسان، در دام ها نيز ایجاد حضور بسياری از باکتری ها، ویروس ها

با توجه به قدرت زنده مانی متفاوت پاتوژن ها در خاك، مراتع و محصوالت زراعی )که به عوامل مختلفی از  بيماری نمایند.

 آبياری و نوع پاتوژن به لحاظ مقاومت بستگی دارد قبيل بار پاتوژن در فاضالب، نوع مرتع یا محصول، شرایط آب و هوایی، روش

ضروری است تا به اثرات مهم پاتوژن ها بر بهداشت انسان و دام های اهلی از جنبه های هزینه، رفاه  ((8)، )سباسی و همکاران

والت حيوان و ایمنی مواد غذایی )به عنوان مثال کاهش توليد شير،کاهش وزن و یا حتی مرگ حيوان و آلودگی محص

توجه شود. از آنجایی که تغدیه دام های اهلی با محصوالت زراعی یا مراتع آبياری شده با فاضالب ممکن است  ((9)، دامی)شوال

 جاگآنها را در معرض تعداد زیادی ميکروارگانيسم هایی قرار دهد که در گله های پرورشی و حتی در اطرافشان وجود ندارند )

 استانداردهای با باید استفاده از فاضالب زیست محيط و سالمتی برای خطرات رساندن حداقل به رمنظو (، به(10)و همکاران، 

( برای WHO) جهانی قوانين اخير سازمان بهداشت (.(11) جهانی، بهداشت سازمانباشد ) داشته از آن مطابقت مجدد استفاده

عی و مراتع اشاره ندارد بلکه شامل آبياری تمامی گياهان به استفاده ایمن از فاضالب در کشاورزی تنها به آبياری محصوالت زرا
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نگرانی اصلی این سازمان محافظت از سالمت کارگران و کسانی است.  سبزیجات خام مورد استفاده انسان جز گياهان ساالدی و

کی مزارع زندگی می کنند و می باشد که با مزارع آبياری شده با فاضالب در ارتباط هستند ) به عنوان مثال آنهایی که در نزدی

تخم انگل در فاضالب های مورد استفاده کمتر یا مساوی یك تخم در یا کودکانی که در آنها بازی می کنند( بنابراین اگر ميزان 

 .((12)ميلی ليتر از فاضالب باشد خطری سالمت انسان را تهدید نخواهد کرد )سازمان جهانی بهداشت،  1هر 

 (14و  13) (U.S.EPA) امریكا زیست محیط حفاظت سازمان مقررات از ای خالصه - ۱ جدول

A مقررات کالس   B مقررات کالس   

 کليفرم مدفوعی کمتر از

1000MPN / g . DS*  

 کليفرم مدفوعی کمتر از

2 ×106MPN / g . DS 

 سالمونال کمتر از

3MPN / g . DS  
 

 ویروس روده ای کمتر از
1 PFU / 4g . DS 

 

ور کمتر ازتخم انگل بار  

1 OVA / 4g . DS 
 

  
MPN  *- 1000 در گرم جامدات خشك لجن  

 

مطابق با . (14 و 13ارائه شده است ) 1در جدول  (USEPAمقررات سازمان حفاظت محيط زیست آمریکا) خالصه ای از

ات شيرده کمتر یا مساوی قوانين این آژانس، استاندارد فاضالب تصفيه شده جهت آبياری گياهان زراعی و مراتع برای حيوان

ميلی ليتر فاضالب تصفيه شده و در صورت تغذیه از مراتع اشاره شده قبل از زمان  100( به ازای FCکليفرم مدفوعی ) 200

 ,USEPA)ميلی ليتر فاضالب تصفيه شده خواهد بود 100در FC 14معين، استاندارد استفاده دقيق تر و کمتر یا مساوی 

یا و  210 مقدار ایکالی در فاضالب استفاده شده برای آبياری طبق قوانين اتحادیه اروپا باید کمتر از مقررات همچنين. ((15)
  ,NRMMC/EPHC/AHMC) ,(16)) ميلی ليتر فاضالب باشد 100در  310

ایران تعيين  گردیده      زیست محيط حفاظت سازمان درفاضالب تصفيه شده که توسط مدفوعی و کليفرم کل ميزان   

ليتر می  ميلی ١٠٠ ، ام  پی ان در ١٠٠٠ و ٤٠٠ زیر ترتيب به آبياری، و جاذب چاه سطحی، آب به تخليه جهت است

 (.17باشد)
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 (18پساب ) در ها كالی فرم كل جمعیت تراكم ماهانه میانگین لگاریتمی تغییرات .1 شكل

 

 كیفیت فاضالب در كالن شهرهای ایران -4
مام کشور به یك اندازه نمی باشد در برخی از شهرهایی که منابع آبی با محدودیت مواجه از آنجایی که کمبود آب در ت

(. ميزان بارندگی در 1) صفيه شده شهری مطالبه می گرددالب های تزیر منابع غير طبيعی آب همچون فاضهستند به ناگ

(. پيش بينی می شود که 1ی باشد )ميلی متر در سال م 140 استان خراسان که حدود یك پنجم کشور را در بر می گيرد

 قطب طرف دیگر از و ایران مذهبی شهر کالن و پایتخت عنوان در کالن شهر مشهد به 2020 حجم فاضالب توليدی در سال

 مکعب متر ميليون 100 از کشور، با جمعيت کنونی تقریبا سه و نيم ميليون نفر و با ظرفيت ساالنه بيش شرق کشاورزی

برد محيطی، کار زیست ميليون متر مکعب افزایش خواهد یافت که باید عالوه بر رعایت استاندارهای 400 تصفيه فاضالب، به

  (.1مناسبی برای آن اتخاذ شود)

 در گذار تاثير اکسيژن از جمله عوامل و خورشيد نور هيدروليکی، ماند ، زمانpHدما،  تصفيه، فرآیند تکنيك عالوه بر

 های آزمون نتایج مقایسه از .(5)باشد شهری می فاضالب های خانه تصفيه بيماری زا در های ارگانيزم ميکرو جمعيت کنترل

 تعيين فاضالب های خانه از تصفيه خروجی پساب ميکروبی کيفيت استانداردهای تعيين شده، با های خروجی پساب ميکروبی

م ی کليفرم )جزء دسته بندی ارگانيس(. اصلی ترین شاخص در بررسی کيفيت پساب ها ميزان باکتری ها19) می گردد

روی شاخص های بهداشتی  (5با توجه به تحقيقات انجام شده توسط قاسمی و دانش ) .(5) باشدمدفوعی فاضالب( می 

 .(1بود )شکل   مرداد تا از ماه تير ميانگين این باکتری ها رشد ميزان فاضالب های خروجی سه تصفيه خانه مشهد، بيشترین

 حضور زائرین دليل مرداد می باشد که ممکن است به در ها خانه فاضالب حاصل از این تصفيه در موجود کليفرم ميزان حداکثر

به  .می باشد باکتری ها در ماه اسفنداین شهر زیارتی باشد. همانطور که نشان داده شده است حداقل ميزان این  به مسافران و

خانه های مشهد به دليل حجم باالی فاضالب ورودی، تصفيه فاضالب مطابق با طور کلی با توجه به بازده بسيار پایين تصفيه 

استانداردها انجام نمی شود لذا تالش می گردد با افزایش تعداد تصفيه خانه ها، استانداردهای تصفيه فاضالب شهری بخصوص 

 فاضالب انسانی به درستی رعایت شود. 

فاضالب شهرك  تصفيه خانه چهار خروجی پساب( 2002) ،همکاران و فرزادکيا توسط شده انجام با توجه به مطالعات

 با کردند در اکثر موارد می کار فعال گسترده لجن هوادهی روش به که تهران کالنشهر در اکباتانغرب، قيطریه، شوش و 

 نشده تثبيت و ها خام خانه تصفيه این دفعی های لجن زیست کشور مطابقت داشتند در حالی که محيط سازمان معيارهای

 از این یك هيچ ( نشان می دهد که2های تهران )نمودار  خانه تصفيه از خروجی پساب ميکروبی آزمایشات (. نتایج20) بودند

 بخش کشاورزی در استفاده یا و سطحی به آبهای دفع برای ایران زیست محيط حفاظت سازمان ها، با استانداردهای نمونه
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 برای جدی تهدیدی شرایط این آنها در از مجدد استفاده مواد، این پایين ميکروبی کيفيت به با توجه .(مطابقت ندارند21)

 .گردد محسوب می عمومی سالمت

 
 از خروجی پساب در فرم كلی باكتریهای میانگین لگاریتم. 2نمودار                                  

 (19)(MPN/100 ml)طرح های خانه تصفیه                     

 

 برای زیست محيط حفاظت سازمان پيشنهادی اعداد قم از صنعتی شهرك فاضالب در COD و  BODغلظت ميانگين

مورد   سبز فضای و کشاورزی محصوالت آبياری به منظور تنها و باالتر می باشد جاذب های و چاه سطحی های آب به تخليه

 شهر فاضالب خانه کردند که در تصفيه گزارش (1388، )همکاران و الماسی . عالوه بر این(22) استفاده قرار می گيرد

 .(23) محيطی را تامين می کند زیست خوبی معيارهای فاضالب تصفيه شده به کند، می کار فعال لجن روش به که کرمانشاه
 

 سالمت خاک و گیاه -5
عناصر  تثبيت محصول، نوع کردن محدود فاضالب، کاربرد نحوه چون در موارد استفاده از فاضالب های تصفيه شده عواملی

(. 5گيرد ) قرار نظر مد باید آهك از استفاده و خاك در نمك تجمع کنترل ها، آن جذب قابليت کاهش و خاك در سنگين

 های بيماری شيوع کشاورزی، محصوالت و خاك شيميایی آب، و آلودگی های ميکروبی مجدد از این منابع آبی موجب استفاده

آبياری زمين های کشاورزی توسط فاضالب به دليل وجود مقادیر قابل توجهی از . می گردد شيميایی های مسموميت انگلی و

فلزات سنگين سمی باعث انباشت بيش از اندازه آن ها در خاك می گردد. استفاده از فاضالب صنعتی بدون اعمال تصفيه 

(. منابع 2) ت و سالمت خوراك تاثير بگذارندبرای خاك، بر کيفي مناسب موجب می شود تا این فلزات عالوه بر ایجاد آلودگی

هراتی،  .(24)های قابل مصرف گياهان تجمع یابند اصلی فلزات سنگين، خوراك و آب می باشند که قادرند به آسانی در بخش 

موجود در ( و ميکرو پتاسيمذرت بيان نمود که عناصر ماکرو )نيتروژن، فسفر و  در مطالعه ای در مورد تاثير فاضالب بر (25)

، روی، منگنز، رشد و توليد ذرت را بهبود می بخشند در حالی که تجمع فلزات سنگين از قبيل کادميومفاضالب تصفيه شده، 

 ، بيشتر از حد استاندارد برای تغذیه حيوان بود.در نتيجه آبياری با فاضالب  ذخيره آنها در این گياههدایت و و  آهن، مس

  قابليت انحالل              ، . به دنبال این کاهشمی گردد خاك PHباعث کاهش اندك  فاضالب باالی مواد آلی موجود درغلظت     

(. در ارزیابی 1) فاضالب افزایش می یابد با آبياری مفيد اثرات از عناصر سنگين و جذب آن ها توسط ریشه به عنوان یکی

خاك و گياه ذرت در شهر مشهد تصفيه خاك به عنوان مهمترین کاراکتر فيزیکی  جوانب سالمتی و اثرات آبياری فاضالب بر

درصد کاهش داشت. دليل اصلی این کاهش غلظت باالی خاك های معلق می باشد که موجب مسدود شدن   6/15خاك 

یه مواد آلی( تصفيه درصد از این مواد در طبيت، آلی هستند )توسط تجز 75منافذ خاك می گردد. با این حال از آنجایی که 

 (.1بد تا به مقدار اوليه اش برسد)خاك به تدریج افزایش می یا
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 سالمت دام و محصوالت دامی -6
، باید از به خصوص در کشورهای در حال توسعهدر صورت آبياری گياهان زراعی و مراتع با فاضالب تصفيه شده       

. (3) شود به گونه ای که باعث انتشار بيشتر بيماری و یا مرگ دام نگرددکمترین سطح نياز به این نوع فاضالب اطمينان حاصل 

ميلی ليتر 100در کليفرم مدفوعی و ایکالی  14 -310 متاسفانه به دليل عدم وجود اطالعات کافی دستيابی به  سطح

فقدان طور کلی عليرغم  (. به3) نين کشورهایی امکان پذیر نيستبه دليل هزینه زیاد ناشی از آن در چ فاضالب تصفيه شده

اطالعات و حتی وجود برخی از داده های متناقض می توان این چنين استنباط نمود که احتمال ابتال گاوها به عفونت سالمونال 

در دام هایی که در معرض کود مایع یا فاضالب تصفيه شده حامل این عامل قرار دارند ضعيف می باشد به جز در مواردی که 

به  والنی در معرض آلودگی های شدید قرار داشته باشد و یا حساسيت دام به علت پایين بودن سن یا ابتالیدام به مدت ط

و  MAPA (2002) (26)هوازی در محصوالت دامی از قبيل شير خام  (. تعداد کلنی های3) عفونت و بيماری باال باشد

در هر ميلی ليتر و    c.f.u 510× 5/7تيب کمتر یا مساوی مطابق با استانداردهای برزیل به تر MS (2001)  (27)پاستوریزه

ميلی ليتر و بدون حضور سالمونال می باشد. عالوه بر این طبق  100حرارت در هر کليفرم مقاوم به  200کمتر یا مساوی 

ت گرفته بر روی در مطالعات صور .(27) گرم گوشت سالمونال مشاهده شود 25استانداردهای این کشور به هيچ عنوان نباید در 

در معرض باکتری ها )بار زیاد( و پاتوژن های انگلی محصوالت زراعی آبياری شده با فاضالب، هيچ نشانی از بيماری و حيوانات 

فرم در فوع حاکی از این بود که تعداد کليعفونت مشاهده نشد. نتایج آزمایشات مربوط به کيفيت باکتریولوژیکی نمونه های مد

اله ها نسبت به نمونه های مربوط به گاو بيشتر بود و سالمونال نه تنها در نمونه های مدفوع که در نمونه های مدفوع بز و بزغ

(. عالوه بر این شواهد نشان دادند که هيچ خطری سالمتی 3) یك از دام های فوق مشاهده نشد مربوط به شير و گوشت هيچ

 عی آبياری شده با فاضالب را تهدید نمی کند.مصرف کنندگان شير بزهای تغذیه شده با محصوالت زرا

 گیرینتیجه -7
 شده است. پيش فاضالب در نتيجه آن افزایش و خانگی مصارف آب جهت برای تقاضا افزایش باعث گسترش شهرنشينی

 مصرف صنعت و و روستایی شهری بخش سال توسط در آب مکعب متر ميليارد 10 از بيش 1400 سال در که شود می بينی

 قابل استفاده سال در آب متر مکعب ميليارد 7 تا 6 حدود مصارف، این بازیافت ضریب درصد 70 تا 60 فرض با شد. اهدخو

می توان از این حجم فاضالب به منظور تامين مداوم آب آبياری در بخش کشاورزی بهره برد.  بنابراین( 28) می باشد مجدد

 تعارض در هم با کشاورزی و خانگی نياز که مناطقی در و می گردد زمينی زیر منابع از آب استخراج باعث کاهش امر این

بعالوه این . شود آبدار های الیه افزایش ذخایر و موجب تغذیه مدت دراز در و ش خواهد دادکاه را آب کمبود مشکل هستند

 محصوالت افزایش بنابراین ضمنباشد و  داشته وجود گياه نياز مورد غذایی عناصر شهری های پساب احتمال وجود دارد که در

 در پساب و فاضالب از آميز موفقيت استفاده شرط که داشت توجه باید(. 29) کاهش می دهد نيز را کود به نياز کشاورزی،

 غير در باشد، می ها انسان تندرستی و بهداشت، کشاورزی محصوالت و زیست يطحم بر آن اثرات گرفتن نظر در کشاورزی،

 فاضالب از مدت کوتاه استفاده اثرات که آن با (.30آمد) خواهد وارد نانسا جوامع و طبيعت به جدی ایه آسيب صورت این

باعث تجمع فلزات  ،از آن مدت دراز گيری بهره باشد، بخش رضایت تواند می زراعی محصوالت آبياری برای شده تصفيه

اثرات نامطلوبی می  ها( کنندگان)انسان مصرف متیسال روی خاك، تخریب بر عالوه که سنگين در خاك و گياهان خواهد شد

نتایج مطالعات انجام شده نشان دادند که حضور این فلزات در فاضالب تصفيه شده کمتر از حداکثر غلظت توصيه  .(5) گذارد

تحت این شده می باشد. همچنين غلظت فلزات سنگين در گياهان آبياری شده با فاضالب در مقایسه با آب چشمه بيشتر بود. 

شرایط غلظت منگنز در گياه یونجه در مقایسه با زمانی که با آب چشمه آبياری شده بود کاهش و در دانه ذرت افزایش یافت. 

(. انباشت نيتروژن در خاك و بافت گياه به عنوان یك اثر تهدید کننده 3) ظت مس در گياه یونجه کاهش یافتعالوه بر این غل

 .(31)اری می باشد. با افزایش ميزان نيتروزن درصد پروتئين در دانه ها نيز افزایش می یابد استفاده از فاضالب جهت آبي

در ارتباط با مصرف محصوالت  .(32)کيفيت آرد را به عنوان یك مزیت افزایش خواهد داد در گياه ذرت افزایش پروتئين 
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الوه هيچ بيماری به ماری تا کنون گزارش نشده است. بعشده با فاضالب توسط گاوها و بزها هيچ گونه عفونت و عالیم بي آبياری

)بيشتر  ( و سالمونال25در هر  گرم  410-710کالی )های مدفوع آلوده با سطوح باالی ایکالی در نمونه علت وجود کليفرم و ای

رسالمتی کنترل مشکالت مربوط به خاك، گياه و خط. با این وجود (3) گرم مشاهده نشده است 25در هر  1.6×410از 

 .بخصوص برای سبزیجات و گياهان خام خوراکی مطالعات بيشتری را می طلبد
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