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نه یاستفاده به یدر راستا یپرور یه شده در آبزیتصف یشهر یهافاضالب استفاده از

 یداخل یهااز منابع آب

 یریش یعل ی، مصطف1یدریحسن نژادح

 :دهکیچ

مودارف   بدراي  آب تدامين  كه است كشورهايي جمله از ايران و بوده انساني جوام  توسعه عوامل ترين ضروري از آب

از روز افزون يت و نيش جمعيشود  افزامي محسوب پايدار توسعه راستاي در مردان دولت مهم هاي از دزدزه مختلم

ن هجدوم  يهدا و همچند  نير پدروتئ يسده بدا سدا   يمقا ان درين آبزيت مناس  پروتئيفكين و توجه به يشورها به پروتئك

شدور  ك يعد يان در منداب  طب يد ن نوع آبزيانه ايد ساليه موج  تنزل صك يياير دريو ذخا يعيطب يادان به مناب  آبيص

ش از هدر  يب يپرور يده تا به صنعت آبزين محوول باعث گرديا يو ارزآور ييجاد اشتغال در جوام  روستايده، ايگرد

شور برخوردار بدوده و تقاضدا   كدر  ياز شتاب و روند رو به رشد يپرور ين توسعه آبزيتوجه شود  بنابرا يگريزمان د

د يتول يمناب  آب برا يش است  از طرفيشور همچنان رو به افزاكان در نقاط مختلم ياحداث مزارع پرورش ماه يبرا

د  استفاده مجددد  ينمايت نميفاكپرورش، مناب  آب موجود  يد تقاضايد رو به تزاان محدود بوده و با توجه به رونيآبز

، حدذف مدواد   ير پدس از خروجد  يرسوبگ يهابا فواصل مناس ، احداث حوضچه ياز پساب، احداث مزارع پرورش ماه

 دليدل  به كشور آبي مناب  از توجهي قابل حجم كنون باشد  تايدار ميد پايحفظ تول يهاحل ره از جمله راهيد و زيزا

 نگرديدده  لحداظ  محيطدي  زيست معيارهاي و ضوابط آنها از استفاده در يا و نگرفته قرار استفاده مورد كيفيت پايين،

اهدداف توسدعه    يبدرا  يپدرور  يه اسدتفاده از پسداب در آبدز   كد شد  يريگجهين نتيز چنين نوشتار نيان اياست  در پا

ن حفاظدت سدالمت   يمد  مناب  و همچند  يطوالن يه حفاظت و نگهداركقابل اجرا خواهد بود  يفقط زمان ياقتواد

 ياريه بسد كدهد ينشان م يپرور يآبز يهاتياربرد پساب در فعالكتوأم با  يهاچالش ير باشد  بررسيپذانکعموم ام

ق حاضدر  يد ح برطرف نمود  تحقيصح يتيريمد يهاو اعمال روش ياصول يهايزيربا برنامه توان يمها را ن چالشياز ا

 آن پرداخته است  يهاها و چالشتيان و محدوديها در پرورش آبزاستفاده از پساب يهاروش يبه بررس

 ، پساب، منابع آبیپرور یه، آبزی، تصفیشهر یها: فاضالبیدیلک واژگان

 

 مقدمه .1

مختلم، مورف  يانسان در بخش ها يهاتيت و توسعه دامنه فعاليش رشد جمعيل افزاير به دليقرن اخ ي در 

ه كه از مناب  آب سب  شده است يرو يز استفاده بيش مورف سرانه و نيافته است  افزايش يسرانه آب به شد  افزا

ت مناب  آب روبرو يم نامناس  و محدوديبا اقل يعيه به طور طبك ياز مناطق جهان به خوو  نقاط ياريدر بس

نامتعارف از جمله  ياستفاده از آبها يطين شرايد  در چنيمناب  آب بروز نما يفكيو  يمك يط بحرانيهستند شرا

                                                           

 hn.heydari@ut.ac.ir دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيال  دانشگاه تهران  1
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( يپرور يان )آبزيدا  آبزيو تول يشاورزكژه در بخش يمخلتم به و يفاضالب در بخش ها يهاه خانهيپساب توف

   ]1[ابدي يم ياژهيت وياهم

مناس   يشاورزك يه براكاست  يبه گونه ا کن و خايت زميفكيشور، كاز مناطق  يدر برخ يافكبه رزم وجود آب 

از مناطق  ياريگر در بسيد ي  از سواست ي، عمليپرور يآبز ين ها، براين زمياز ا يارياز بس يريست  بهره گين

 يسطح يو فقدان آب ها ينيرزميز ين رفتن سطح آب هاييل پايشتر از مناب  آب به دليان برداشت بکشور امك

را در سطح  يپرور يال  و آبزيصنعت ش يامال بارزكه به صور  كن چالش يوجود ندارد  در پاسخ به ا يدائم

-و پساب يشاورزك، ي(، صنعتي)شهر يخانگ يهافاضالب يه يقرار داده است، توف ريتأثتحت  يو گاها مل يامنطقه

ته در کن نير اكباشد  البته ذ يار مناسبکن چالش راهيتواند در حل ايو استفاده مجدد از آنها م يپرور يآبز يها

با مراحل متعدد  يه يها را بدون توفن پسابيتوان ا يم ياديه در موارد زكالزم است  يپرور يآبز يهامورد پساب

پرورش  يبرا  ]5[رد كاز محووال  استفاده يود مورد نكاز  يمنتقل و از آنها به عنوان بخش يشاورزك يهانيبه زم

 يهاانالكو پس از گذشتن از  شود يمه استفاد يقزل آال، از آب به صور  عبور يمثل ماه يبآسرد يهايانواع ماه

ق يه از طرك يي، با توجه به مواد زذاين آبيه چنكاست  يهيرد  بدكاستفاده  يشاورزك يتوان از آن برا ي، ميپرورش

ن کمناس  تر است، اگر چه مم يشاورزك يآن، برا ييا مازاد مواد زذاي، و شود يمها به آن افزوده  يماه يمواد دفع

  د ش داشته باشياز به پااليوده و ننامناس  ب يا صنعتيو  يموارف انسان ياست برا

 شده زراعي اراضي از هکتار ميليون 5/8 حدود آبياري صرف ايران مورفي آب كل از درصد 93 حدود حاضر حال در

 كشور سطح در توليدي خانگي فاضالب باشد  پتانسيل مي درصد 2/1و  8/5ترتي   به صنعت و شرب سهم بخش و

ون متر يليم 4400و  727، 3670معادل  ترتي  به كل و روستايي شهري، تفکي  به1385سال  يسرشمار  براساس

 جوام  در برگشتي پساب حجم معمول سناريوي اساس بر كه دهند مي نشان باشد  محاسبا  يع  در سال مکم

ع  و در مجموع معادل کون متر ميليم 823، 4369معادل  ترتي ، به 1400سال  در كشور روستايي و شهري

 و شهرها در سال نيدر هم برگشتي پساب حجم سناريوي مطلوب اساس ع  در سال و برکون متر ميليم 5191

ها يخواهد بود  بررسع  کون متر ميليم 5822و در مجموع معادل  1113، 4709معادل  ترتي  به روستايي جوام 

  معادل توليدي پساب ع  و ميزانکون متر ميليم 2110از صنعت يآب مورد ن 1400ه در سال ك دهد مي نشان 

  ]7[بود  خواهد مکع  متر ميليون 1088

BODانساني  ايهبفاضال اصلي مشخوه
 و باكتريايي)زا  بيماري هاي ميکروارگانيسمو  ييباال، عناصر زذا 2CODو  1

 مي خطرزا حد در فلزا  سنگين فاقد صنعتيها فاضالب نفوذ عدم صور  در هافاضالب  اين باشد  مي  انگلي(

 نوسانا  كيفي حداقل از خانه توفيه درست راهبري صور  در مناب  نيست  اين نگراني جاي نظر اين از لذا باشند 

 نوع آبياري، سامانه راندمان و نوع مورفي، آب كيفيت به وابسته كشاورزي هايآب زه بود  در خواهند برخوردار

 يمنطقه م اقليمي شرايط چنين هم و خاک هايويژگي و نوع كشاورزي، يهانهاده مورف زهکشي، ميزان سامانه

 باشد  

 پيشرفته كشورهاي در  است داشته رواج باز دير از جهان مختلم كشورهاي در شده توفيه يهافاضالب كاربرد

 حفظ بر قوانين اين محور  گيرند مي ار قر استفاده مورد محيطي زيست ضوابط رعايت با شده توفيه هايفاضالب

 زماني هاي دوره در و بوده استوار آب و خاک آلودگي از جلوگيري و زيست محيط از حفاظت انسان، سالمتي

 شده توفيه هاي فاضالب بر عالوه توسعه، حال در كشورهاي در كه درحالي گيرد  مي قرار بازنگري مورد مشخوي

 كشورهاي از يکي عنوان به ايران  ]4[ شود مي استفاده كشاورزي محووال  توليد براي نيز خام يهاضالباف  از

                                                           

1. Biological oxygen demand )اكسيژن بيولوژيکي مورد نياز(  

2. Chemical oxygen demand  )اكسيژن شيميايي مورد نياز( 
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 حواشي در ويژه به كشور، سطح در حاضر حال در و بوده مواجه شونده تجديد آب مناب  كاهش با خاورميانه

 مواق  تر بيش در  وندش يم آبياري برگشتي هايآب و هاپساب با وسيعي مناطق ها، استان مراكز و بزرگ شهرهاي

 زيست، محيط آلودگي موج  و رفته كار به جا  صيفي و سبزيجا  كشت براي و بوده اصولي زير استفاده اين

 است   شده توليدي محووال  به آن انتقال و خاک در آلودگي تجم 

 يو آبز يالتيدا  شيجهت استفاده از آنها در تول يشهر يفاضالب هاه يتوف يروش ها يق به بررسين تحقيدر ا

 ان خواهد شد يردن آنها بكمرتف   يارهاکز راهيال  و تنگناها و نکپرداخته و مش يپرور

 برگشتی بهای آ و پساب از استفاده خارجی و داخلی تجربیات بررسی

 داخلی سوابق

  است داده قرار استفاده مورد كشاورزي در را هافاضالب و برگشتي هايآب نامعلوم، و دور هايگذشته از انسان

 استفاده مورد كشاورزي براي اصفهان شهر حومه در فاضالب هجري، دهم قرن در كه دهد مي نشانود موج اطالعا 

 در كه صورتي در داشته، كاربرد اراضي كردن حاصلخيز انگيزه با عمدتا فاضالب از استفاده قديم در است  گرفته قرار

 ظرفيت با و فعال لجن روش به شهري خانه توفيه اولين د شو مي محسوب اصلي انگيزه آب كمبود حاضر حال

 كشور شهري فاضالب خانه توفيه دومين شد  ساخته صاحبقرانيه منطقه در 1340 سال در روز در مترمکع  480

 كشور بزرگ شهرهاي ازل  اكنون هم  گرديد احداث اصفهان شهر فوالد در تثبيت بركه روش به 1235 سال در

  ]7[ اشندبيم آن اجراي يا و مطالعه مرحله در يا و بوده فاضالب توفيه و آوري جم  سامانه داراي

 

  خارجی سوابق

 نوزدهم قرن اواسط از  است داشته رواج ديرباز از نجها مختلم كشورهاي در شده توفيه و خام هاي فاضالب كاربرد

 لمسائ كه (متحده اياال  و اروپا ويژه به) صنعتي كشورهاي سطحي آب مناب  در باكتريايي هايآلودگي آزاز و

 شهري مناطق در مختلم فاضالب هاي خانه توفيه تاسيس تدريج به داشت، همراه به را اي گسترده بهداشتي

 هاياستاندارد و ضوابط رعايت با و شده توفيه هايفاضالب از استفاده فقط پيشرفته، كشورهاي در  يافت توسعه

 از بسياري در كه بوده سري  قدري به صناي  رشد و جمعيت افزايش متاسفانه  ]10[گيرد مي صور  مربوط

 از مناطقي در و نبوده يتوليد هايپساب و هافاضالب جوابگوي موجود، هاي خانه توفيه توسعه حال در كشورهاي

 همراه به را زيستي محيط و بهداشتي ناگوار عوارض كه شودمي استفاده مختلم موارف براي آلوده و خام هايپساب

  دارد 

 خانگی هایفاضالب کیفیت

 منطقه، بر حاكم هوايي و آب شرايط مورفي، آب ميزان مانند پارامترهايي از متاثر خام هايفاضالب كيفيت و كميت

 جامعه، فرهنگي و اجتماعي - اقتوادي شرايط ها، آب نشت ميزان فولي(، و روزانه ساعتي، )نوسانا  نوسانا  توليد

 از خروجي پساب كيفيت و بوده آوري جم  سامانه بودن مختلط يا و مجزا آوري، جم  از شبکه برداري بهره ضري 

 كيفيت مشترک، آوري جم  هايشبکه در  ]6[د بو خواهد متغير فرايند توفيه و مباني حس  بر هاخانه توفيه

 تغييرا  با صنعتي هايپساب و باران آب نتيجه اختالط در خانه توفيه از خروجي پساب و شهري خام فاضالب

 سنگين، فلزا  مزاحم )مانند عوامل بازدارنده اثرا  بروز از احتراز به منظور كه طوري به بود خواهد توام شديد

پيش  تاسيسا  بيني پيش به ملزم صنعتي واحدهاي زيستي، توفيه پروسه بر حلقوي( آلي تركيبا  ها، دترجنت

ه يمراحل توف 1ل کدر ش مي باشند  شهري فاضالب شبکه به مذكور تاسيسا  از خروجي پساب هدايت و توفيه

 آورده شده است  يشهر يفاضالب ها
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 یپرور یآبز و شیالت مصارف در استفاده قابلیت بررسی

 بايد ماهي پرورش هاياستخر براي استفاده مورد پساب 1(WHOجهاني ) بهداشت سازمان دستورالعمل اساس بر

نباشد   ليتر ميلي 100 هر در عدد 1000از  بيش آنها در مدفوعي فرم كلي تعداد و بوده نماتودها تخم انگل از عاري

 براي مناب  اين از استفاده در كه هستند هايي انگل جمله از شيستوزوما جمله كلونوركيس، از نماتودها از بعضي

 محدوديت عامل ترين مهم پروري آبزي در شهري هايپساب از استفاده در باشند  مي محدوديت داراي آبزي پروري

3نماتود انگل تخم و فرم كلي فکال ،2فرم كلي زا،
 استفاده امکان بهداشتي هاياستاندارد تامين صور  در باشد  مي 

 در دارد  بركه به ورودي پساب و محووال  توليدي دقيق پايش به نياز ولي بوده مقدور بخش اين در مناب  اين از

 هاكش علم و سختگيرانه، سموم هاياستاندارد به توجه با پروري آبزي در كشاورزي هايآب زه از استفاده زمينه

هاي فاضالب زمينه سازد  در مي مواجه محدوديت با را مناب  اين از استفاده كه بوده زا محدوديت عامل ترين مهم

 براي قلياييت و pHشديد  نوسانا  و شيميايي سنگين، تركيبا  فلزا  وجود و مناب  اين كيفيت به توجه با صنعتي

  ]8[گردد نمي توصيه پروري در آبزي استفاده

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 يفاضالب شهر يه خانه هايتوف ياتيعمل يواحدها ي   طرح شمات1لکش

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
. World health organization 

هايي هستند كه هميشه در مجراي گوارشي ها باكتريهاي خانواده انتروباكترياسه ) باكتري هاي روده اي( هستند  كلي فرمگروهي از باكتري   2

از پايه اي و اساسي ترين آزمايشا  تعيين آلودگي  در گياهان و مواد روزني نيز يافت مي شوند  ها و همچنينحيوانا  و انسان حضور دارند و در زباله

  باشدها ميباكتريايي منب  آب و حتي زذا ، آزمايش شمارش كلي فرم
3
. Nematode 

   حذف از 1

   حذف فسفر2

   حذف فلزا  سنگين3

TSS = ۹۹.۹ - ۹۹ % 
BOD5 = ۱۰۰% 

۹۹.۹ – ۱۰۰ = كلي فرم % 

N = ۹5 - ۸۰ % 
P = 5۰% 

 %۹۰ = فلزا  سنگين

 مراحل تصفیه

 آیتم

 واحدهای عملیات

و فرآیندی   

 راندمان حذف 

 آالینده های شاخص

   هوادهي1

   ته نشيني ثانويه2

   گندزدايي3

وضعیت موجود 

 در ایران
 

TSS = ۹5% 
BOD5 = ۸5 – ۹5% 
 %۹۹ – ۹5 = كلي فرم

N = ۳۰ – 5۰% 
P = ۳۰ – 4۰% 
سنگينفلزا    = 5% 

TSS = 65% 
BOD5 = 35% 
 %60  = كلي فرم

N = 5 – 10% 
P = 5% 

 %5 = فلزا  سنگين 

   آشغالگير1

  دانه گير با جريان 2
 هوادهي

   ته نشيني اوليه3

تصفیه فیزیکی 

 )اولیه(

تصفیه زیستی 

 )ثانویه(
 تصفیه پیشرفته

 )مرحله سوم(
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 آبزیان و وحش حیات برپساب ها   اثرات بررسی

 محيط پايداري و وحش حيا  براي مستقيم زير و مستقيم استفاده برگشتي، هايبآ و هاپساب موارف از يکي

 هايپساب در زايماريب  هايارگانيسم ميکرو برگشتي، هايآب و هاپساب در موجود سمي موادد  باشمي زيست

 سالمت و بوده سمي آبزيان ويژه به حيوانا ، براي كشاورزي هاي آبزه ها دركش آفت و شيميايي سموم و خانگي

 آبياري براي سنگين، فلزا  به آلوده برگشتي هايآب و هاپساب از استفاده چنين هم اندازد  مي خطر به را آنها

 براي بهداشتي مخاطرا  ايجاد نهايت در و نهايي محووال  در فلزا  اين تجم  و انتقال موج  ايعلوفه محووال 

-علوفه هايگونه آبياري براي ميکروبي آلودگي با هاييپساب از استفاده چنين هم د گردي هد خوا انسان و حيوانا 

 ترينمهم  گردد هادام و احشام به آلودگي انتقال باعث تواندمي كارگران براي بهداشتي مخاطرا  بر عالوه ي،ا

 باشد  مي سالموناليي هايآلودگي و (تنياساژيناتا) گاوي كدوي كرم سل، بيماري شامل رابطه اين در هابيماري

 باالي زلظت با آبزه نفوذ  است ياروده هايكرم از ناشي انگلي هايآلودگي به مربوط خطر ريس  رينتبيش

 آبي زيستگاه پرندگان كه كسترسون هکتاري 470 درياچه به كاليفرنيا ژواكين سان دره آبياري تحت منطقه سلنيوم

  ]2[است  شده سب  را منطقه اين پرندگان باروري كاهش و ماهيان نابودي باشد، مي

 شیالت و آبزیان به مربوط استانداردهای

 هاپساب از استفاده با مقايسه در پروري آبزي براي برگشتي هايآب و هاپساب از استفاده بهداشتي عوارض مورد در

 و مدارک است  دسترس در نيز كمتري اطالعا  ميزان همان به و شده انجام كمتري تحقيقا  كشاورزي در

 از آلودگي انتقال كه دهد مي نشان دارد، وجود فاضالب در يافته پرورش گياهان و هاماهي مورد در كه شواهدي

 باعث و گرفته انجام هستند، آنها با تماس و معرض در كه افرادي به هاماهي بدن و گياهان خارجي سطوح  طريق

 از توليدي محووال  طريق از آلودگي انتقال امکان عليرزم كه دهد مي نشان تجربيا  و نتايج شود  مي آلودگي

 معرض در افراد با گياهان و هاماهي بدنخارجي  سطوح طريق از ويژه به (گياهان و ها ماهي) بازيافتي هايآب

  باشد مي اندک و محدود افراد به آنها داخلي هايبافت طريق از انتقال امکان تماس،

 (آلوده آب در پرورش) بهداشتي زير فرايند طريق از كه خوراكي هايبافت آلودگي نظر از گفت توان مي كلي طور به

 به آلوده پساب در يافته پرورش گياه يا ماهي از اگر كند نمي طبيعي شرايط با زيادي تفاو  آيد مي وجود به

  افتاد خواهد اتفاق انسان به آلودگي انتقال صور  اين در شود، استفاده شده پخته كم يا و خام طور به ترماتودها

1اتودهارمت زنده تخم وجود عدم يا و ماهي وجود پرورش هايحوضچه به مربوط ميکروبي كيفي شاخص
 پساب در 

 پرورش آبزي گياهان با مد  تماس طوالني در كه كارگراني دهد مي نشان مطالعا  البته باشد  مي استفاده مورد

 پوستي هايبيماري ميزان بروز از معموال هستند، صنعتي هايپساب يا فاضالب وسيله به كه آلوده هايبركه در يافته

  ]7[ باشند مي برخوردار تريبيش پوستي التهابا  و سوزش مانند

 خطر بيانگر كه المللي بين تحقيقا  نتايج و جهاني بهداشت سازمان طرف از شده ارائه استاندارد اعتبار به توجه با

 از مربوط هاي آلودگي خطرزايي كاهش چنين هم و ماهي بافت داخل به بيوميکر هايآلودگي از انتقال ناشي كمتر

 جهاني بهداشت سازمان استاندارد بهداشتي، هايشاخص براي باشد؛ مي دهي و حرار  پخت شو، و شست طريق

 رسد مي نظر به تر عملي آن رعايت و تر مناس 

 

 

 
                                                           

1. Trematode 
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 پروری آبزی در برگشتی هایآب و هاپساب از مجدد استفاده پایش برنامه

 مورف طرح، محدوده ساكنين و كارگران شامل پروري آبزي در پساب از استفاده جهت پيشنهادي پايش مراحل

 پارامترهاي كه باشد مي زيرزميني و سطحي آب مناب  ها(،)ماهي توليدي محووال  توليدي، محووال كنندگان 

 است  شده ارائه 1جدول شماره  در تفکي  به بخش هر براي مورد نظر تواتر زماني و كيفي

 
 ]3[ يپرور يدر آبز يبرگشت يش استفاده از پساب ها و آب هاي  مراحل پا1جدول شماره 

 موردخواص 

 شیپا

 یو بررس یفواصل نمونه بردار

 ساالنه شش ماه یفصل ماهانه 

ارگران و ک

ن ینکسا

 محدوده

  

 يکينيلكنا  يمعا

 

مرتبط با پساب  يهايماريش از نظر بيآزما

 تيشامل حوبه، شبه حوبه، وبا، هپات

 هاي انگلي شامل: آسکاريس، آنکديرمك

 لوستوم ديودندال، تريکدوريس تريکدورا،

 تنياهدا، استرونژيلوييد اسدتراكوراريس

 

 يپوست يقارچ يهايماريب

مصرف 

 نندگانک

 محصوالت

  

 

-- 

 

 

-- 

 

 هاي باكتريايي و ويروسي مرتبطيماريب

 با پساب شامل: حوبه، شبه حوبه وبدا،

 هپاتيت

 آسدکاريس، هداي انگلدي شدامل:كرم

 آنکددي لوسددتوم ديودنددال، تريکددوريس

 تريکورا، اسدترونژيلوييد 

 (فلزا  سنگين)جيوه، كادميوم، سرب -

 باكتريايي عوامل  هایماه

 )اشريشياكلي،

ويبريوكلدرا، 

 (شديگال،سالمونال

 هددا )آسددکاريس،كددرم  -

 تنياهددددا، كلونددددورچيس،

  (اپيزتددددورچيز

، كادميوم فلددزا  سددنگين )جيددوه،  -

 سرب(

 

 

-- 

 

 

-- 

آب  منابع

 یسطح

  

 

-- 

 

 

pH-TDS- EC- COD- TSS- DO- 

BOD 

، سولفا  ،بيکربنا  آنيون )كربنا  -

 (كلرور

، سدديم، منيزيدوم ،كاتيون )كلدسيم -

 (پتاسيم

 فسفر كل، فکال كليفرم -

 

 تخم انگل نماتود  -

، جيددوه، فلددزا  سددنگين )كددادميوم  -

 (سرب

منابع آب 

 ینیرزمیز

  

pH-TDS- 

EC 

 ،آنيدددددون )كربندددددا   -

 (لرورك، سولفا  ،بيکربنا 

 ،كدددداتيون )كلددددسيم -

 (پتاسيم ،سديم، منيزيوم

 

 فکال كليفرم  -

 نيترا ، از  كل، فسفر كل -

 

 تخم انگل نماتود  -

 (سرب، جيوه، فلزا  سنگين )كادميوم -

 

 گیری نتیجه

نامعقول و  ين بحران در اثر دخالت و بهره بردارياست  است دستخوش بحران يط زيرابطه انسان عور حاضر با مح 

به همراه دارد  در ط اطراف او يانسان و مح يبرا يبار انيجاد شده و اثرا  زيست ايط زيانه، در محي  سودجويتخر

اهش مناب  ك  و ينار تخرك، در يشهر يهاضالبها و فاارخانهكو  يدا  صنعتياز تول يناش يهاان پسابين ميا

  ]9[ ندك يل مين تحميره زمكستم يوسكرا بر ا ي، فشار مضاعفيخداداد

اهش كط را يب وارد شده به محپسا يمختلم بار آلودگ يهاق روشيج  شده تا دانشمندان از طرن مساله مويا

از منظور ار گرفته شده است  كابداع و به  يکيولوژيو ب ييايمي، شيکيزيمختلم ف يهان راستا روشيدهند و در ا

ن اهداف يتراز مهم يکيه كا از آب آلوده است هندهيآال يق جداسازيزه از طركيپا ه پساب، به دست آوردن آبيتوف

و  يشاورزك يو استفاده مجدد آن برا يابيست، بازيط زيانسان و حفاظت مح يط بهداشتين شرايآن عالوه بر تام
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ها نه در حال توسعه فاضالب يشورهاكاز  ياريدر بساست، اما   مه خشيو ن  خش يشورهاكژه در يبو يپرور يآبز

ه يفاضالب تخل يهاهكبر اين آبراهه، رودخانه يتري مانند گذشته زالبا به درون نزده هکه نشده بليتوف يتنها بدرست

-سميروارگانيکم ييايتركت بايفعال ليا تاالب به دليژن موجود در آب رودخانه يسكن صور  زلظت ايدر ا شوند  يم

  شود يمجاد يدار ايپا يآن مواد معدن يم شده و به جاكط يمح يه مواد آليتجز يداخل فاضالب برا يها

ه حفاظت و كقابل اجرا خواهد بود  يفقط زمان ياهداف توسعه اقتواد يبرا يپرور يآبزاستفاده از پساب در 

اربرد كتوأم با  يهاچالش يبررس ر باشد يان پذکن حفاظت سالمت عموم اميمد  مناب  و همچن يطوالن ينگهدار

 ياصول  يهايزيتوان با برنامه ر يها را من چالشياز ا ياريه بسك دهد مي ان نش يپرور يآبز يهاتيفعالپساب در 

از  يانترل )مجموعهك يقيستم تلفيا از سهن گونه روشيح برطرف نمود  در ايحص يتيريمد يهاو اعمال روش

ه ك شود يماستفاده  ياشتو بهد يطيست محيز يها سياهش و جبران رك ،يريمختلم( جهت جلوگ يهاروش

 ها است يزيت برنامه ريوفقن ميرانه و تضميسختگ ياز به استانداردهايها، عدم ننهياهش هزك، جه آنينت

ه ك شود يمار گرفته كختلم به م يهانهياز گز يا، مجموعهيپرور يآبزاربرد پساب در ك يقيت تلفيريستم مديدر س

 آنها عبارتند از: اهم

 مناس  ياستفاده از استانداردها و رهنمودها -1

 هينه توفيبه يهاروش يريار گكبه  -2

 شت مناس ك ياربرد الگوهاك -3

 مناس  يارياشت و آبك يهاروش يريارگكبه  -4

 ارگران و عموم كتماس و در معرض قرار گرفتن  يالزم به منظور محدود ساز يهااعمال روش -5

مناب  موجود،  ا بودنيمانند مه يطيبه شرا يفوق بستگ يهاارکاز راه يانتخاب مجموعه مناسب هكاست  يهيبد

 يبازار برا يدر منطقه و تقاضا يبا منشأ مدفوع يهايماريوع بيت شيمنطقه، وضع يجتماعو ا يشاورزكت يوضع

و  يمجموعه منتخ  به دقت مورد بررس يساز ييقبل از اجرا يستيه باكشده با پساب را دارد  ياريمحووال  آب

 رد   يمطالعه قرار گ

 

 منابع

 يسنج انکام"(  1389  )حسن ،ياريبخت  محمدرضا محقق،  نيرحسيم موحد، يزاهد   نجمه تبار، ياشعر  1

  12 – 3: 48 شماره  ستيز طيمح يمهندس و علوم  "انيآبز توسط پساب تيفكي يساز نهيبه
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  رج ك، تهران دانشگاه داندشکده كشاورزي آبداداني و آبياري گروه ارشد يارشناسك
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