
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 2931اردیبهشت  ،(22)پیاپی:  2شماره  ،سال سوم

 

 

1 

 

 

 

 پوشش گیاهی شهری در احیاء فاضالب کیفیت بررسی

 ( زابلشهر : )مطالعه موردی 
 

 4سیروس شجاعی ،9بهاره اصغری ،2علی اصغری ،2*سعید شجاعی

 عضو گروه محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد زاهدان1
 عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه پیام نور واحد زاهدان2

 زش فنی وحرفه ای شهرستان سرباز، استان سیستان و بلوچستانمربی کارگاه رایانه آمو3

 دانشجو کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران4

 s_shojaei@ut.ac.ir پست الكترونیكی:

 

 

 

 چکیده
و با کمبود منابع آبی روبرو است. امروزه در کشور ایران  با توجه به اینكه ایران در کمربند خشک جهانی قرار دارد

شود. اما قبل از استفاده از این منبع طبیعی استفاده میاز منابع پساب برای آبیاری محصوالت کشاورزی و منابع

آبی ما نیازمند بررسی دقیق پارامترهای تشكیل دهنده موجود در پساب هستیم. در این پژوهش پارامترهای 

و  DO، BOD5مثل مواد آلی پساب و سرب و  فلزات سنگین کادمیوم، های کل و مدفوعی(بی )کلیفرممیكرو

COD  در پساب تصفیه خانه زابل تعیین گردید و با استانداردهای موجود بررسی شد. نتایج نشان داد کلیه

در زمینه استفاده مجدد از  زیست ایرانپارامترهای مورد بررسی در حد مجاز بوده که با استاندارد سازمان محیط

بسیار نزدیک به مرز آستانه خطر بود. نتایج تحقیق  DOپساب در کشاورزی مطابقت داشته است. اما میزان 

خانه جهت کشت شود از پساب تصفیهنشان داد که پساب فوق محدودیتی برای استفاده ندارد. اما توصیه می

 گیاهان بدون ثمر استفاده شود.

 

 .COD، کادمیومخانه، استاندارد، پساب، تصفیه :کلمات کلیدی 

 

 مقدمه
های جوی در ایران و پایین بودن راندمان آبیاری در کشاورزی، آب با توجه به نامناسب بودن پراکندگی زمانی و مكانی ریزش

ع آب در بسیاری از باشد. همچنین با توجه به کمبود منابترین عامل در تولیدات کشاورزی مطرح میبه عنوان محدود کننده

 ،باشد. یكی از مهمترین موارد استفادههای شهری، استفاده مجدد از آنها اجتناب ناپذیر میمناطق کشور و افزایش حجم فاضالب

های کیفی ها و دستور کارهایی برای اطالع از ویژگینامهکاربرد در آبیاری محصوالت کشاورزی است. به همین منظور، وجود آئین

تصفیه شده یا انواع دیگر پساب به منظور حفظ کیفیت مناسب محصول، حفاظت از محیط زیست و بهداشت جامعه، فاضالب 

های استفاده مجدد از نظر امكان پذیری های اخیر استفاده مجدد آب نشان داده است که بهترین پروژه.بررسیضروری خواهد بود

اند. یاء شده را در مصارف آبیاری و صنعتی با آب آشامیدنی جایگزین نمودههایی هستند که آب احاقتصادی و مقبولیت عمومی، آن

. هدف کلی از (Almas & Scholz, 7002) مزایای عمده این جایگزینی ذخیره و حفظ منابع آب و کاهش آلودگی بوده است

های فاضالب به دادن جریانسازی و حفظ موجودیت منابع آب از طریق برگشت استفاده مجدد از فاضالب در کشاورزی، بهینه

زمین و استفاده منطقی از منابع آب شیرین است.تجربه نشان داده است که وجود مقادیر قابل توجه موادی مانند فسفات، پتاس و 

های کشاورزی نقش با ارزشی دارند، در افزایش میزان محصوالت مؤثر بوده است. از ازت در فاضالب که همگی در باروری زمین

توان زیر کشت برد و این امر در کنترل مهاجرت های جدیدی را میگر به دلیل تأمین آب برای کشاورزی، زمینسوی دی

www.SID.ir

mailto:s_shojaei@ut.ac.ir
www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 تخصصی شـباک-نشریه علمی
 

 

2 

 

 

بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به استفاده از  (.Amjad et al., 7002) روستاییان به شهرها نقش اساسی خواهد داشت

های ها کشاورز در این مناطق در اطراف شهرها با استفاده از فاضالب یا آبباشند. میلیونهای جامع تصفیه فاضالب نمیبرنامه

توانند برای آور در فاضالب میآلوده به فاضالب، کشاورزی نموده و اغلب جایگزینی برای آبیاری با فاضالب ندارند. اجزای زیان

گیری از اثرات مضر های میانی برای پیشحل سالمتی و کیفیت محیط زیست تهدید کننده باشند.بنابراین مدیریت ریسک و راه

آبیاری با فاضالب ضروری است. ترکیبی از اقدامات کنترلی شامل کنترل در منبع تولید، کنترل در سطح مزرعه و اقدامات بعد از 

 (.APHA, AWWA, WEF, 7002) کار رودتواند بهکنندگان محصوالت میبرداشت محصول برای حفاظت کشاورزان و مصرف

های تولیدی در جزیره کیش انجام شد، نتایج نشان داد که فاضالب و کیفیت پسابای به منظور شناسایی وضعیت تصفیهمطالعه

کیفیت پساب در جزیره کیش با استانداردهای استفاده مجدد سازمان حفاظت از محیط زیست جهت آبیاری در همه پارامترها به 

دفوعی مطابقت داشته است. در مقایسه با معیارهای سازمان بهداشت جهانی پساب مذکور های مها و کلیفرمکل کلیفرم MNPجز 

ها مناسب تشخیص داده های ورزشی و فضای سبز هتلای و آبیاری درختان مناسب بوده و جهت آبیاری زمینجهت آبیاری قطره

شهری یزد نشان داد که کیفیت پساب در های استفاده مجدد از فاضالب بررسی امكانات و قابلیت (.US EPA, 7002) نشد

مقایسه با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست برای استفاده مجدد در کشاورزی و آبیاری مطابقت دارد و برای آبیاری و 

خانه منتخب در کشور ترکیه انجام شد نتایج از مطالعه بر روی پساب چهار تصفیه (.Yang et al., 7002) کشاورزی مناسب است

خانه های منتخب از نظر کیفیت نظر پارامترهای کنترلی متداول و فلزات سنگین مناسب تشخیص داده شد. لیكن پساب تصفیه

بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضالب (. WHO, 9191) های مدفوعی رضایت بخش نبوده استباکتریولوژی به ویژه کلیفرم

-نظر کلیفرمای انجام شد. نتایج مطالعات نشان داد که پساب فوق به جزء از العهاردبیل به منظور استفاده مجدد در کشاورزی مط

 (.WHO, 7002) های کل و مدفوعی محدودیتی برای استفاده در کشاورزی ندارد

 

 منطقه مورد مطالعه
و  کیلومتری شمال غربی شهرستان زابل واقع در استان سیستان 15هكتار در  4444منطقه مورد مطالعه با مساحت

 43  32شرقی و عرض جرافیایی    31  41  24تا   34  33  11بلوچستان قرار دارد. مرتع مورد مطالعه در مختصات جغرفیایی 

بندی خشک طبقه(. بر اساس طبقه بندی دومارتن دشت سیستان جزو مناطق فرا1شمالی قرار دارد )شكل 31  32  54تا   34

، منطقه بیابانی محسوب شده و روش کوپن آن را جزو منطقه خشک بسیار گرم با تابستان خشک شده. همچنین با روش گوسن

 دهد.قرار می

 

 
 . نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه 2شکل 
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گیرد. بر اساس بارندگی شهرستان زابل اکثراً از ماه آذر تا اوایل بهار، آن هم بیشتر اوقات بصورت ریزش رگباری صورت می

 22متر، میلی 41میلی متر است. از مجموع بارندگی ساالنه زابل به میزان  34ساله، میانگین بارندگی در شهرستان زابل  44آمار 

 پیوندد.میلیمتر در پاییز به وقوع می 14متر در تابستان ومیلی 2متر در بهار، میلی 3میلی متر در زمستان، 

 

 هامواد و روش

خانه فاضالب به منظور تعیین پارامترهای مورد نیاز برداری از پساب تصفیهی بوده و نمونهاین مطالعه از نوع توصیفی مقطع

-به منظور تأثیر شرایط حداکثر و حداقل دمای محیط بر روی عملكرد تصفیه 1323 سال تعیین کیفیت در دو فصل سرد و گرم

صورت مرکب در فواصل زمانی شش ساعت )چهار بار در ها به خانه و نهایتاً کیفیت پساب به صورت ماهانه انجام گرفت. نمونه

های میكروبی در ظروف های آزمایششبانه روز( تهیه شده و پس از انجام حفاظت مورد نیاز به آزمایشگاه منتقل شدند. نمونه

ید نیتریک و های آزمایش فلزات سنگین با افزودن اسگراد منتقل گردید. نمونهاستریلبرداشت و در دمای چهار درجه سانتی

 pH با افزودن اسید سولفوریک و رساندن CODهای آزمایش هم چنین نمونه به زیر دو، به آزمایشگاه منتقل شدند. pHرساندن 

های پرتابل در محل تعیین با دستگاه pHو  (DO) به زیر دو، به آزمایشگاه منتقل شدند. برخی پارامترها از قبیل اکسیژن محلول

 (.Nasery et al., 7097)انجام گرفت  2445های توصیه شده در کتاب استاندارد متد ها بر اساس روشآزمایشمقدار شدند. کلیه 

سرب به لحاظ اهمیت و  های کل و مدفوعی( و فلزات سنگین کادمیومهای میكروبی )کلیفرمبرای تعیین خطرات بهداشتی شاخص

گیری شدند. تجزیه و تحلیل اندازه CODو  BOD5پساب پارامترهای  تر تعیین مقدار شدند. برای تعیین میزان مواد آلیبیش

 آماری میانگین به دست آمدند. صورت گرفت و شاخص Excelنتایج در محیط 

 

 نتایج

 
 خانه فاضالب زابل با استاندارد سازمان محیط زیست ایرانمقایسه کیفیت پساب تصفیه 2جدول 

 میانگین کل سال میانگین فصل گرم میانگین فصل سرد استاندارد واحد پارامتر

COD (mg/L) 244 41/52  3/54  3/54  

BOD5 (mg/L) 144 04/24  4/21  4/22  

pH - 3-5/1  0/0  3/0  5/0  

DO (mg/L) 2 2/1  2/1  2/1  

1/104 1444 میلی لیتر 144تعداد در  کلیفرم کل  51/114  2/101  

4/305 444 میلیلیتر 144تعداد در  کلیفرم مدفوعی  2/312  55/302  

3/4 1> تعداد در لیتر تخم انگل  541/4  524/4  

1 55/4 (mg/L) سرب  54/4  51/4  

45/4 (mg/L) کادمیوم  43/4  452/4  453/4  

 
 

لیتر بوده است. این میلی 144در  4/22و  3/54به ترتیب  BOD5و  CODمقدار میانگین پارامترهای  1طبق جدول 

استاندارد سازمان محیط  pHلیتر است. حدود مجاز میلی BOD5 144لیتر و میلی COD 244پارامترها زیر حدود توصیه شده 

 باشد. بوده که در حد مجاز می 5/0است که میانگین کل سال برای پساب تصفیه خانه زابل برابر  5/1-3زیست ایران بین 

های کل و مدفوعی ه است. میانگین کلیفرملیتر بوده که زیر استاندارد ارائه شدمیلی 2/1محلول آب برابر  DOمقدار میانگین 

کلیفرم  444کلیفرم توتال و  1444باشد. بنابراین زیر حدود توصیه شده لیتر میمیلی 144در  55/302و  2/101به ترتیب 

-رد میکمتر از حد استاندا 524/4های برداشت شده از پساب با میانگین باشد. تخم انگل در نمونهلیتر میمیلی 144مدفوعی در 

گرم در لیتر است و با استاندارد سازمان محیط میلی 51/4و  453/4باشد. میانگین فلزات سنگین کادمیوم و سرب به ترتیب 

 زیست در این زمینه مطابق است.
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دهد که از نظر استفاده برای کشاورزی مشكلی وجود ندارد. مقایسه بین مقادیر میانگین عناصر موجود در نتایج نشان می

ب تصفیه شده در دو فصل گرم و سرد انجام شده است نتایج نشان داد سرما و گرما تاثیر زیادی بر روی عناصر ندارد. نتایج پسا

باشند. ولی در دو نشان داد که مقادیر میانگین پارامترهای فوق در زمستان بیشترین و در بهار کمترین مقدار را دارا می

 ر بهار نسبت به زمستان بیشتر است. پارامترکلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی د

 

 گیریبحث و نتیجه
عوامل موجود در پساب خروجی نسبت به استانداردهای موجود در محدوده مناسبی قرار دارند. بنابراین از  1با توجه به جدول 

اشد که به صورت خام نظر شیمیایی کاربرد پساب محدودیت خاصی ندارد. از نظر میكروبی درصورتی که آبیاری برای محصوالتی ب

توان انتقال باکتریهای بیماری زا خیلی ضعیف دانست. با توجه به اینكه حجم پساب خروجی تصفیه رسند، میبه مصرف انسان نمی

هایی را که به علت کمبود آب به صورت بایر هستند را به فضای سبز تبدیل نمود داد و از این توان زمینخانه منطقه باالست می

های زیر زمینی اطراف کویر از پیشروی آب های زیر زمینی استفاده کرد. با تغذیه مصنوعی سفرهتغذیه مصنوعی سفرهآب جهت 

شود. از این رو با توجه به اطالعات به دست آمده از کیفیت پساب در مقایسه با های زیر زمینی جلوگیری میشور به سفره

چنین آبیاری سبزیجات و ت آبیاری درختان بدون ثمر مناسب است. هممعیارهای سازمان بهداشت جهانی پساب مذکور جه

شود. حایز اهمیت این است که در تمام موارد کاربرد، شوند، به هیچ وجه توصیه نمیمحصوالتی که به صورت خام مصرف می

هر چند که در (. Salehiargmand et al., 7007) بایستی آبیاری با پساب را حداقل دو هفته قبل از برداشت محصول قطع نمود

تر از معیارهای  توصیه شده سازمان حفاظت محیط زیست بوده است اما به دلیل اثر این مطالعه غلظت فلزات سنگین پایین

 Salehiargmand et) باشدتجمعی این عناصر اولویت اول آبیاری گیاهان صنعتی غیر خوراکی از قبیل پنبه و درختان چوبده می

al., 7007  :Qadir et al., 7090) 
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