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 چکیده
غلب شهرهای بزرگ ااست. در توسعه و ایجاد فضای سبز  ،های شهریو زیبائی محیط پاکالزمه تولید هوای 

باشد. برای کاهش دادن این محدودیت استفاده می مناطق خشک، کمبود آب عامل اصلی محدود کننده توسعه

ی مناسب هاکاشت گونهو استفاده از آب افزایش بهره وری امتعارف، جمع آوری و ذخیره آب باران، از آبهای ن

سازمان پارکها و تجربیات عملی از فعالیتهای علمی و ای در مقاله حاضر گوشهباشند. می ئی در این زمینههاراهکار

گیری افق سرانه فضای پشتیبان تصمیمی هاو با کمک سیستم گرفتهشهرداری مشهد، مورد بحث قرار  فضای سبز

افزایش سرانه ای راهکارهای توسعهعالوه بر این  بینی شده است.د نیاز در آن افق پیشسبز و میزان آب مور

  مورد بررسی قرار گرفته است. زیرزمینی هایهای سطحی و آبرواناب بدون آسیب رسانی به ،فضای سبز

 

 : کلیدی کلمات

 ضای سبز، روشهای استفاده از آب و پسابتامین آب آبیاری، ف

 

 مقدمه -1

باشد که الزم است برای بطرف کردن نیاز آبی از راهکارهای می کشور ما جز کشورهای خشک کره زمین

ی جهان هادرصد از وسعت خشکی 2/1درصد جمعیت جهان و در اختیار داشتن  1خاصی استفاده نمایم. ایران با دارا بودن 

زارشات سایت آبفا و به استناد مطالعات طرح جامع آب یرین دنیارا در اختیار دارد طبق گاز منابع آب ش درصد 63.0تنها 
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درصد آن به  .3میلیارد مترمکعب معادل  .3میلیارد متر مکعب منابع آب تجدید شونده حدود  1.6کشور در حال حاضر از 

درصد  1میلیارد مترمکعب باقیمانده معادل  135نگی و درصد به بخش خا 0میلیارد مترمکعب معادل  535بخش کشاورزی، 

میلیون نفری کشور سرانه آب تجدید پذیر در  55رسد. که با در نظر گرفتن جمعیت می در بخش صنعت و مدن به مصرف

باشد. براساس شاخص مالکن مارک دانشمند سوئدی ایران در آستاه قرار گرفتن در می مترمکعب 1556موقعیت کنونی 

ی سازمان ملل ایران هم اکنون در وضعیت بحران شدید ابی قرار دارد. بر پایه هاآبی است و بر اساس شاخصتنش 

درصد به منابع آب قابل استحصال خود  112اند وباید بت 2625ی موسسه بین المللی مدیریت آب کشور تا سال هاشاخص

شود که با توجه به وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور مشکل به می میلیارد متر مکعب 66.بیفزاید که این مقدار تقریبا برابر 

 رسد.می نظر

 

  وضعیت منابع آب در شهر مشهد -2

درجه سانتیگراد و  11میلیمتر در سال و درجه حرارت متوسط ساالنه  255شهر مشهد با متوسط بارندگی دراز مدت اقلیم 

  ای آمبرژه در منطقه خشک سرد قرار گرفته است.نممیلیمتر تبخیر و تعرق بر اساس اقلیم  1166میانگین 

منابع آب سطحی و زیرزمینی اطراف مشهد، در کفایت  در منطفه خشک و کم باران و عدماین شهر به دلیل واقع شدن 

ی بزرگ تامین آب از قبیل سد دوستی و خط انتقال آن و همچنین هاسالهای اخیر چندین هزار میلیارد ریال صرف پروژه

ی آینده برطرف هاهی دیگری بایستی اجرا شود تا نیاز آبی مشهد در دههاشده است و هنوز پروژه جایگزینی پسابپروژه 

 شود. 

در حال حاضر  باشد.می هکتار فضای سبز تحت مدیریت یکی از مصرف کنندگان بزرگ آب در شهر 53..شهر مشهد با 

علیرغم تالشهای بی وقفه برای  .گرددمی تامینشرب شهری و الباقی توسط شبکه  توسط منابع آبیبخش اعظم این آب 

لیتر در ثانیه کمبود وجود دارد که با کم آبیاری  131تامین آب فضای سبز، هنوز برای آبیاری فضاهای سبز موجود بیش از 

نه فضای سبز ی تصمیم گیری در خصوص میزان افزایش سراهابا توجه به سیستم مدیریتی تا حدودی قابل جبران بوده است.

 (.1میلیون مترمکعب خواهد رسید )جدول  56بنظر می رسد میزان نیاز آبی به بیش از  1115مترمربع تا افق  15به 

 
 در مشهد  1115کسری نیاز آبی تا افق   -1جدول 

کسری نیاز 
آبی در سال 

)میلیون  36
 متر مکعب (

 منابع آبی موجود
 )میلیون متر مکعب ( 

کل نیاز آبی 
ن متر )میلیو

 مکعب(

مساحت 
فضای سبز 

 )هکتار(

 سرانه هدف
)متر مربع به 
 ازای هر نفر(

 جمعیت 
) میلیون نفر 

) 
 سال

 انشعابات چاهها

532 1631 135 1033 1331 1633 2350 1.36 

1.30 163. 135 2531 .133 113.. 2332 1.31 

1031 1631 135 233. .550 123.5 2333 1.32 

213. 1631 231 .033 10.6 15 .363 1.35 

233. 1631 231 1633 51.6 15 .312 1166 

.230 1631 231 1531 5056 15 .353 1165 

.5 1631 231 1335 0226 15 1315 1116 

.335 1631 231 5232 0556 15 135 1115 
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 تجربیات استفاده از پساب -3

 اک های ناحیه برخوار اصفهان و انباشتگی برخی از بررسی پیامد آبیاری با پساب بر برخی از ویژگی های شیمیایی خ

مشاهده شد که هفت سال آبیاری با پساب توانسته است زمین های شور و سدیمی منطقه  نتیجهعناصر در گیاه یونجه که در 

را بدون هیچ تیمار دیگری به یک خاک مناسب برای کشاورزی تبدیل کند و شوری سدیم محلول و تبادلی و همچنین 

هم چنین آبیاری با پساب نتوانسته است غلظت عناصر سنگین گیاه را  .کل خاک را به اندازه چشمگیری کاهش دهد سدیم

 .به مرز زیان آور برساند

  بررسی روش های بازیافت و کاربرد فاضالب ها در امور کشاورزی و احیای اراضی که بیانگرنقش مثبت استفاده

 .و زمین در پاالیش فاضالب ها می باشداصولی از پساب ها و هم چنین نقش خاک 

  بررسی تاثیرات استفاده مجدد از پساب پاالیشگاه تهران، در آبیاری جنگل های اطراف پاالیشگاه نشان داد که میزان

اغلب آلودگی های پساب پاالیشگاه تهران در حدی است که نمیتوان از آن برای آبیاری درختان جنگلی یا مصرف مجدد 

 استفاده نمود. در پاالیشگاه

 ساله از پساب شمال اصفهان بر خواص شیمیایی، فیزیکی و زیست محیطی خاک نتایج  3 بررسی پیامدهای استفاده

سال، باعث کاهش وزن مخصوص ظاهری، نفوذپذیری و افزایش درصد رطوبت  3 نشان داد که آبیاری با پساب طی مدت

 .زرعه آبیاری نشده با پساب گردیده استدر ظرفیت مزرعه، عملکرد و کیفیت محصول نسبت به م

 

 مدیریت منابع آب در آینده 

بطور کلی، تصفیه فاضالبهای شهری و صنعتی باید بتواند چنان کیفیتی تولید نماید که مصارف مطلوبی برای آن قابل پیش 

شده بعنوان یک منبع صفیه بینی باشد. مهمترین راه حل منطقی توسعه منابع آب در آینده، استفاده مجدد از فاضالبهای ت

 جدید است.

 

 اقدامات شهرداری برای تامین کسری و بهینه سازی مصرف منایع آبی فضای سبز: -4

با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت مکانی شهر مقدس مشهد و با توجه به حضور میلیونی جمعیت مقیم و زائران به نظر می 

ش فضای سبز در این شهر استفاده از منابع آبی جدید از مخازن طبیعی و نامتعارف رسد تنها راه مدیریتی نگهداری و یا افزای

است. با توجه به ساختار این سازمان و وظایف آن راهکارهایی مدون و در حال اجرا می باشد که این پایتخت معنوی به 

ه برداری بهتر از منابع آبی به شرح پایتخت معنوی جهان اسالم تبدیل گردد. لذا گوشه ای از اقدامات انجام شده جهت بهر

 ذیل می باشد:

 اجرای شبکه جداسازی آب فضای سبز از شرب  -1

  ف تانکهااجرای پکیج تصفیه فاضالب بی هوازی ایم -2

 اجرای پکیج تصفیه فاضالب هوازی لجن فعال -.

  ی لوکال با برداشت فاضالب خام تصفیه فاضالب در همان محلهااجرای تصفیه خانه -1

اولنگ( و  با ارتقاء کیفیت پساب آنها و احداث تصفیه  -ی متمرکز موجود)پرکندهاپساب تصفیه خانه استفاده از -5

 ( ی متمرکزجدید)سیدیهاخانه

 احیاء مجدد آب چاههای شور -0

  استحصال آب باران -5
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ترین راه تامین اصلی رسد می به نظرپس از بررسی و مطالعه در خصوص موارد اجرا شده ای که در باال بدان اشاره گردید 

 ی جدید در دشت مشهد استفاده از آبهای بازیافتی و فاضالب تصفیه شدههاکسری آب به دلیل عدم امکان حفر چاه

نزدیک به محیط ، قابل دسترس فاضالب تصفیه شده منبعی است باشد.می باشد که در اکثر نقاط دنیا در حال استفادهمی

قابلیت ، ارزشمند از نظر مواد غذایی مورد نیاز گیاهان، گین جهت استحصالبدون نیاز به سرمایه گذاری سن،  مصرف

 . جایگزین با آبهای شیرین

 عبارت است از: دالیل عمده افزایش تمایل به استفاده از پساب

 زیست کاهش آلودگی ناشی از تخلیه فاضالب به محیط -

 مدیریت کیفیت منابع آب و حفاظت محیط زیست -

 ای مدیریت خشکسالیراهکاری استراتژیک بر -

 قابلیت رقابت فاضالب تصفیه شده با برخی از منابع آب -

 ی آبی به ویژه در مواقع کمبود آبهاکاهش تنش -

 عدم نوسانات فصلی -

 هاکاهش بار آلی رودخانه -

 ی کشاورزیکاهش مصرف کودها -

 نسبت به سایر منابع آبی قیمت ارزان -

 طرات بعدید آبهای زیرزمینی و مخااز ح بیش افتجلوگیری از  -

 

  جهت آبیاری فضای سبز شهری ی تصفیه محلی فاضالبهابررسی فنی روش -5

 :بایستی در حدی  باشد که استانداردهای کیفی فاضالب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز در شهر مشهد

 آب تازه تفاوتی از نظر رنگ و بو نداشته باشد از نظر ظاهری کیفیت آن با  -1

 میکروبی در حد آب آشامیدنی باشد از نظر کیفیت  -2

 دبوهای نامطبوع شومقدار آلودگی مواد آلی آن در حدی نباشد که پس از مصرف در آبیاری مولد  -.

 . ی محلی درون شهر و در نزدیکی مناطق مسکونی الزامات خاص خود را داردهااحداث تصفیه خانه -1

)ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و  5.5استانداردهای الزم براساس نشریه شماره  2در جدول 

پساب( به طور خالصه آورده شده است که می بایست با توجه به نوع کاربری مورد نظر پارامترهای الزم در تصفیه خانه 

 تامین گردد:
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 برخی از پارامترهای استاندارد استفاده از آب های برگشتی:  2جدول 

 دهکیفیت فاضالب تصفیه ش

 نوع مصرف تصفیه
 کلی فرم مدفوعی

 MPN/100ml 

کل مواد محلول 

TDS 
 میلی گرم بر لیتر((

کل مواد جامد معلق 

TSS 
 میلی گرم بر لیتر((

 اکسیژن مورد نیاز

 BOD بیو شیمیایی 

 میلی گرم بر لیتر((

 هدایت

 هیدرولیکی

1666 156 16 .1 035-331 

 ثانویه

 فیلتراسیون

 گندزدایی

آبیاری فضای 

 سبز

166 - - .6 3-5 

اولیه برای پخش 

ثانویه برای 

 تزریق

تغذیه آبهای 

 زیرزمینی

- 

 الف< 566

 ب< 1666

 ج >1666

 الف *< 56

 ب< 166

 ج >166

- 3-0 
 ثانویه

 گندزدایی
 صنعتی 

- - - 16> 3-0 

 ثانویه

 فیلتراسیون

 گندزدایی

 تفریحی

166 556 - >=5 035-3 

 ثانویه

 فیلتراسیون

 ندزداییگ

 شهری

 

  ی تصفیه قابل استفاده در طرحهامعرفی واحد -6

 ییهای تصفیه فاضالب متنوع بوده و هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارد. در پروژه حاضر ما به بررسی روشهاروش

  پردازیم که با شرایط زیر همخوانی داشته باشند:می

  اسب برای مصارف غیر شرب شهری با احتمال دسترسی عمومیقابلیت تولید فاضالب تصفیه شده با کیفیت من -

 قابلیت کارکرد مطمئن و بدون خطا در تولید فاضالب تصفیه شده  -

  امکان احداث در داخل شهر و فاصله نزدیک به منازل مسکونی -

 سهولت راهبری و کمترین نیاز به پرسنل بهره برداری  -

  انعطاف پذیری نسبت به شرایط راهبری -

  )مدوالر(ای حداث وتوسعه به صورت مرحلهامکان ا -

-  

 و انتخاب بهترین روش تصفیه زیستی پیشرفته معیارهای مقایسه روشهای -7

برای مقایسه بین این روشهای تصفیه معیارهای مختلف بررسی و طبقه بندی شد که در نهایت این معیارها برای مقایسه 

 انتخاب گردید: هاگزینه

 معیارهای فنی -

 اقتصادیمعیارهای  -

o :الف: هزینه سرمایه گذاری 

o :ب: هزینه بهره برداری و نگهداری 

 زیست محیطی-معیارهای بهداشتی -
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  MBRفرآیند مشخصات 

 باشد: دارای واحدهای ذیل می MBRفرایند 

 .ی ممبرانهافیلتر،  واحدشستشوی معکوس،  واحدهوادهی،  واحد آنوکسیک -

 MBR سیستمهای مزایای

  .طوالنی ماندسلولی زمان در سیستم از برداری رهبه بدلیل لجن کم تولید -

  .ثانویه زاللسازهای از ناشی مشکالت حذف نتیجه در و زالل ساز بجای غشاء جایگزینی  -

  هوادهی. تانک حجم افزایش به نیاز بدون باال MLSS برداری در بهره اجازه -

  .کمتر فضای به نیاز  -

  .سیستم در دنیتریفیکاسیون و نیتریفیکاسیون انجام و فسفر شیمیایی حذف -

  ویروسها باراندمان فوق العاده باال و باکتریها انواع حذف  -

  MBR سیستمهای معایب

  سرمایه گذاری سیستم قیمت بودن باال  -

  مصرف باالتر انرژی  -

  غشاء احتمال گرفتگی  -

 نیاز به تخصص در راهبری   -

 

 تصفیه زیستی پیشرفته نتایج نهایی مقایسه روشهای -5

با  ،برای انتخاب گزینه برتراما وقتی  .باشد می MBBRروش  ،جهت استفاده در تصفیه خانه محلی فاضالب هترین گزینهب

 فنی و زیست محیطی نیزمعیارهای ، Expert choice( و نرم افزار AHPسلسله مراتبی )ای استفاده از روش تحلیل مقایسه

  .برتر انتخاب شدبه عنوان گزینه  MBR روش ،مورد توجه قرار گرفت

 

  نتیجه گیری -6

تامین  امروزه با توسعه شهرنشینی و رشد بهداشت عمومی، به دلیل رشد روزافزون تقاضا برای آب جهت مصارف مختلف،

نیازهای آب شهری با مشکالت فراوانی روبرو شده است. یکی از مهمترین راه کارهای غلبه بر این بحران، استفاده از آبهای 

طوالنی در دنیا داشته و امروزه یکی از منابع ای باشد. این راه کار سابقهمی پایین تر برای مصارف غیر شرببا کیفیت 

ی تصفیه شده است که پیوسته حجم آن افزایش یافته و از درجه اعتماد باالیی به لحاظ هاجایگزین آب در شهرها، فاضالب

 (1و  .)جدول قابلیت دسترسی برخوردار است. 
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 1.32مقایسه کیفی و اقتصادی منابع تامین کننده آب فضای سبز شهرداری مشهد  -3جدول
جمع 

هزینه 

 برای هر

متر 

مکعب 

آب 

 )ریال(

 کیفیت 

هزینه 

حمل 

 )ریال(

مبلغ 

آب 

بهاء 

 )ریال(

و  هزینه تجهیز

راه اندازی 

 )ریال(

ی جاری هاهزینه

 )ریال(

ه هزینه خرید اولی

 )ریال(

دبی 

(L/S) 
همنبع تامین کنند  

طمتوس 13،553  چاه 26 16،666،666،666 166،666،666 ندارد .1 13،500 

 آب و فاضالب 166 6 216،666،666 156،666،666 1،3.6 13،500 خوب 530،.2
 المی

 آب منطقه ای 166 6 216،666،666 156،666،666 5،121 13،500 خوب 336،.2

شعاباتان 635 266،666،666 6 1،166،666 3،105 6 عالی 3،105  

هپساب خروجی تصفیه خان 26 36،666،666،666 1،666،666،666 6 6 6 عالی 22566  

 

 قابل استفاده در مشهد  ولویت بندی منابعا -4جدول 

 1 انشعابات

آب ازنظر کیفیت  
 2 المی

 . تصفیه خانه

 1 چاه

 1 چاه

 ازنظر آب بها
 2 المی

 . انشعابات

 1 تصفیه خانه

 1 تصفیه خانه

 ازنظر پایداری
 2 چاه

انشعابات   . 

 1 المی 

 1 انشعابات
م ازنظر هزینه تما

شده درمحل 

 مصرف

 2 چاه

 . المی

 1 تصفیه خانه

 

باشند اما می دارای اولویت باالتری های تمام شده، انشعابات آب شرب نسبت به سایر گزینههابه لحاظ کیفی و هزینه

ن کننده و امکان قطع آن در شرایط بحرانی تامین آب شرب، آبیاری فضای سبز وابسته به این مورد ناپایداری این منبع تامی

باشد اما پایداری این منبع و می را با چالش مواجه خواهد کرد. از طرفی اگرچه خرید چاه ، از هزینه اولیه باالیی برخوردار
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شود . می هابا گذشت زمان، سبب برتری چاه از سایر گزینههمچنین امکان مدیریت در شرایط مختلف و افزایش قیمت چاه 

تواند گزینه خوبی برای اتصال به شبکه می باال ، عدم نیاز به برق و ایستگاه پمپاژای به واسطه دبی لحظه هاهمچنین المی

د چاه میسر نمی باشد ، در مواردی که امکان اخذ انشعاب و خری هاباشد . الزم به ذکر است استفاده از المیمی جداسازی

 یابد. می اضطرار

ولی علیرغم موارد فوق با توجه به کسری باالی آب جهت فضای سبز و همچنین افت سطح آبهای زیر زمینی تنها گزینه 

باشد که هرچند هزینه اقتصادی بسیار باالیی دارد ولی به دلیل می ممکن جهت تامین این میزان کسری آب استفاده از پساب

 باشد.می وجود گزینه جایگزین انجام این مورد منطقیعدم 

سازمان بهداشت و همچنین رهنمودهای  و سازمان محیط زیست ایران هابا بررسی و مقایسه استانداردهای سایر کشور

جهانی و با نگاهی به تجارب پروژه جایگزینی پساب در شهر مشهد که با اعمال استانداردهای ساده گیرانه موجب بروز 

مشکالت زیادی در استفاده از پساب برای آبیاری شده است و به منظور حفظ بهداشت و سالمت عمومی، توصیه میشود که 

در پروژه حاضر، از استانداردهای سختگیرانه تر برای افزایش اطمینان از سالمت و کیفیت فاضالب تصفیه شده استفاده 

از هر کدام از روشهای رد استفاده جهت کنترل کیفی آب بازیافتی گردد. در جدول ذیل مهمترین پارامترهای متداول مو

گردند. سایر پارامترهای کیفی که در این جدول نیامده است، تابع از نظر بهداشتی معرفی میعنوان شده در این پژوهش 

 (5)جدول باشد.می استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای تخلیه جهت آبیاری و کشاورزی

 

 خروجی  یهامشخصات پساب -5دول ج

 ردیف پارامتر مورد نظر کیفیت آب بازیافتی

3-0 PH 1 

 BOD 2 میلی گرم در لیتر 16کمتر از 

 . کدورت واحد نفلومتری 2کمتر از 

 1 کلی فرم مدفوعی بدون کلی فرم مدفوعی

 5 کلرباقی مانده میلی گرم در لیتر 1کمتر از 

 0 تخم انگل در لیتری اد رودهونمات 1/6کمتر از 

 

الزم به ذکر است که این پارامترهای و اعداد بدست آمده در آن به عنوان یک استاندارد کلی اولین بار در سازمان پارکها و 

فضای سبز مشهد مورد تصویب ارگانهای مختلف همچون استانداری خراسان، آبفا، اداره محیط زیست و شهرداری قرار 

باشد. امید است که با این اطالعات و پژوهش می ی منطقه ای( به سایر استانها نیزهاپس از بررسیگرفت و قابل توصیه )

ی های استفاده از آبهای نامتعارف و روانابهای جاری دست پیدا کرده و کشور را از بحرانهاتمامی استانها به تکنولوژی

 آینده مصون نمایند.
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