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 چکیده

 

تواند راهکار مناسبی برای مقابله با با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و محدودیت منابع آبی استفاده از پساب تصفیه شده می

های تصفیه شده در کشاورزی باعث خاک، گیاه و انسان، استفاده مجدد از فاضالببحران آب باشد. با توجه به اثر کیفیت فاضالب بر 

جویی در هزینه مصرف کودهای های فاضالب به زمین، صرفهسازی و حفظ موجودیت منابع آب از طریق برگشت دادن جریانبهینه

و بهبود کیفیت آن از طریق رشد گیاهان و  زایی، حفاظت خاکشیمیایی، بهبود وضعیت شهرها، گستردگی فضای سبز، کنترل بیابان

شود که به های صورت گرفته در این خصوص، پیشنهاد میجلوگیری از فرسایش خاک خواهد شد. در این مقاله با مروری بر پژوهش

توسعه پایدار  آبی و رونق بخش کشاورزی و رسیدن بهها و بکارگیری آن در بخش کشاورزی به منظور مقابله با کملزوم توجه به پساب

 پرداخته شود.
 

 گان کلیدی: آلودگی، پساب، کشاورزی، محیط زیستواژ
 

 مقدمه

وب متنای هاخشکسالیآب  و خت منابع اغیر یکنو، پراکندگی مینیزیر و زسطحی های آبگی دلو، آقفه جمعیتوشد بیر

 [.1331زاده، ]محمد بی باشندآمین منابع جدید أتل نبادست که به ده اکرهای آب را وادار نمازسا

های زمین دسترسی دارد های موجود در سطح خشکیدرصد از آب 33/0های جهان فقط به درصد از خشکی 1/1ایران با دارا بودن 

باشی، افیونی نژاد و خیامکند ]های شیرین جهان تجاوز نمیدرصد از آب 0002/0های شیرین قابل استفاده کشور از و حجم آب

که کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد بنابراین توجه به تصفیه فاضالب و استفاده جه به این[. با تو1993

یابی به توسعه تواند یک راهکار مناسب برای دستمجدد از آن در مصارف صنعتی، کشاورزی و غیره امری اجتناب ناپذیر است و می

ه کنندف ترین مصرهعمداز ین بخش ز رواج و ایربان از دمختلف جهای هارکشوورزی در کشادر ب پساد از مجدده ستفاپایدار باشد. ا

ف کاهش هزینه مصر، بیآبر منابع ر شامل کاهش فشاورزی کشاپساب در چرخانی زبای یاامزد. میشوب نیا محسودر دیافتی زباآب 

جهت آب منابع به بیشتر ورزی و دسترسی کشات د محصوالیش تولیافز، ایستزبه محیط وارده گی دلور آکاستن باورزی، کشاد از کو

 [. 1331شد. ]مصداقی نیا و احمدی مقدم، بامیشت ابهدب و شررف مصا
قدیمی ی هاخکاب در فاضالآوری سیستم جمعر ثاآست. ردار اساله برخو 0000قدمت قابل توجه ب از فاضالد از مجدده ستفاا

قانعیان و همکاران، ست]ه اسانیدت رثباابه ع را ین موضوارع، امزو به حومه شهر ب یت فاضالاهدو چین در  Minoanن به تمدط مربو

م توسط تماو ید دیید گرتأسماً آب رتوسعه منابع ای در گزینهان عنوبهب فاضالد مجدد بررکای یاابیستم مزن خر قر[. در اوا1330
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ی استفاده مجدد بویژه از دیدگاه بهداشتی، توسط سازمان جهانی هار رهنمودنتشااشد. ر نتشااپا قانونی ارویه دتحاو امریکا ت آیاالا

از اقدامات اساسی دیگری  1992( و دفتر توسعه بین الملل در سال EPAو آژانس حفاظت محیط زیست ) 1939بهداشت در سال 

 [.1310است که در این زمینه و سطح بین الملل صورت گرفته است ]ناصری، 

های زیرزمینی، پرورش آبزیان و آشامیدن مورد مصرف نظورهای صنعتی، کشاورزی، تفریحی، تغذیه آبتوان به مها را میفاضالب

کند، بلکه با توجه به کمبود عنوان چیزی که باید از اجتماعات دور نگه داشته شود نگاه نمیقرار داد. امروزه بشر دیگر به فاضالب تنها به

باشد. از میان مصارف عنوان شده برای فاضالب ها میبه استفاده مجدد از این آبآب بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک مجبور 

توان از شاید کاربرد آن درکشاورزی از اهمیت بیشتری برخودار باشد. بدین منظور برای استفاده از فاضالب جهت کشاورزی نمی

قبل از مصرف حتما تصفیه گردد که میزان و نوع  فاضالب خام استفاده کرد برای به حداقل رساندن پیامدهای آن بایستی فاضالب

تصفیه آن بسته به نوع آبیاری، محصول و کیفیت فاضالب متفاوت خواهد بود. در این زمینه باید از استاندارهای موجود بهره گرفت. 

ز آلودگی محیط زیست استفاده مجدد از فاضالب در صنعت با دو هدف کلی، امکان باز چرخش آنها در واحدهای صنعتی و جلوگیری ا

های آلوده در مصارف صنعتی بستگی به فرآیندهای خاص و نوع آن صنعت دارد. بسیاری از شود. استفاده مجدد از آببرنامه ریزی می

-ها برای مصارف صنعتی به عنوان خنک کننده آب، دیگ بخار، حمل و نقل مواد و عملیات فرآیندی استفاده میها از این آبکارخانه

ترین نقاط مصرف عنوان یکی از متداولهای خنک کننده، این واحدها بهها و برجد. همچنین بدلیل باالبودن نیاز آبی در سیستمکنن

های مصنوعی و ایجاد منظور توسعه و نگهداری دریاچهتوان بههای تصفیه شده را میاند. فاضالبهای صنعتی مطرح شدهمجدد پساب

های تفریحی که آب با بدن تماس ندارد تواند مشتمل بر فعالیتاستفاده قرار داد. این نوع کاربرد عمدتاً میمراکز تفریحات آبی مورد 

 [. 1313مانند قایقرانی و ماهیگیری باشد ]ناصری، 

ا در هکمبود آب مورد نیاز برای کشاورزی و تشدید آن در اثر رشد جمعیت، ارزش مواد مغذی موجود در فاضالب و تأثیر مثبت آن

افزایش تولیدات کشاورزی، حفاظت منابع آب، حفاظت خاک و کنترل بیابان زدائی از طریق رشد گیاهان و جلوگیری از فرسایش زمین 

های درصد فاضالب 30که بیش از [. با توجه به این1390باشد ]فرجی،ها میاز مهمترین عوامل تأثیرگذار بر توسعه کاربرد فاضالب

ها در آبیاری ها، کاربرد آنها و پسابترین موارد استفاده از فاضالبدهد از این رو یکی از مهمتشکیل می شهری و صنعتی را آب

[. تصفیه فاضالب موجب جلوگیری از آلودگی محیط زیست و عواقب خطرناک و جبران ناپذیر 1333محصوالت کشاورزی است]قربانی، 

توان تا حد زیادی بر بحران خشکسالی غلبه آب مورد مصارف کشاورزی و صنعتی میگردد. با تصفیه فاضالب و تأمین بخشی از آن می

های فاضالب پر از مواد مغذی جهت کشاورزی بوده و استفاده از آن در کشاورزی موجب افزایش نمود. پساب خروجی از تصفیه خانه

 [.1331گردد ]حیدرزاده و شیرزاد، وری میبهره

نماید و از ، از یک طرف از آلودگی محیط زیست جلوگیری میبر گسترش پوشش گیاهیشهری عالوههای استفاده صحیح از پساب 

های سطحی و زیرزمینی باعث کاهش هزینه مصرف کودهای بر کاهش آلودگی آبطرف دیگر با دارا بودن عناصر مغذی، عالوه

 ,Asano and Levineرد توجه قرار گرفته است ]عنوان منابع آب و کودی ارزان قیمت موشود به همین علت بهشیمیایی می

(، در آزمایشی روی ذرت، سورگوم وآفتابگردان نشان دادند که مقدار عملکرد محصوالت آبیاری شده با 1992[. مونت و ایسوزا )1996

تأثیر کاربرد فاضالب و ای که در هندوستان برای بررسی پساب بیشتر از آبیاری با آب شیرین همراه با کود است. همچنین در مطالعه

پساب بر عملکرد چند محصول زراعی صورت گرفت، نشان داد که عملکرد گیاهان تحت آبیاری با انواع پساب و فاضالب بیشتر از 

[. کاربرد لجن فاضالب در اراضی کشاورزی Monte and Sousa,1992باشد ]گیاهان تحت آبیاری با آب شیرین همراه با کود می

تواند در بهسازی خصوصیات فیزیکی نیز اثرات مثبت زیادی بر بهبود کیفیت شیمیایی و حاصلخیزی خاک میعالوه عنوان کود،به

پذیری خاک [. افزودن لجن فاضالب باعث افزایش خلل و فرج و به دنبال آن افزایش نفوذ1993باشی، افیونی نژاد و خیامداشته باشد ]

خاک  phشود یابد. استفاده از فاضالب خانگی تصفیه شده و فاضالب شهری باعث میش میآب کاهگردیده و فرسایش به وسیله روان

 [. Ladwani et al, 2012; Mojid et al, 2010و کربن خاک افزایش یابد ] ECکاهش، 

-Ahmed and Al یابد ]خاک کاهش می phآبیاری با فاضالب تصفیه شده هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک را افزایش و 

Hajri, 2010; Khaskhoussy et al, 2013( طی پژوهشی به بررسی خصوصیات شیمیایی 1333[. روحانی شهرکی و همکاران )

گردید و مقایسه آن با خاک اراضی مجاور پرداختند. نتایج نشان داد که خاک و فیزیکی خاکی که به مدت نه سال با پساب آبیاری می

پذیری نهایی، هدایت الکتریکی و نسبت جذبی سدیم کمتر و میزان درصد مخصوص ظاهری، نفوذ اراضی تحت آبیاری با پساب از وزن

اساس از [. بر اینRohani shahraki et al, 2005باشند]رطوبت در نقطه ظرفیت زراعی، نیتروژن و فسفر بیشتری برخوردار می
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دسترسی به یک منبع آب قابل اطمینان و  ش منابع آب آبیاری،توان افزایها در بخش کشاورزی را میجمله مزایای استفاده از پساب

 گسترش فضاهای سبز و مناطق زیبا، ها در افزایش تولیدات کشاورزی،شناسایی مواد مغذی موجود در فاضالب و تأثیر مثبت آن دائمی،

گیری از طریق رشد گیاهان و جلو کنترل بیابان زدایی و بهبود کیفیت خاک از صرفه جویی در هزینه های مصرف کودهای شیمیایی،

 [. 1330[، کاهش استفاده از کودهای شیمیایی]عابدی کوپایی و باقران،1313فرسایش آن ]ناصری، 

 

 هامواد و روش

های داخلی و ها و کنفرانسای و اینترنتی مرتبط در فصلنامه، مجلهگیری از روش کتابخانهدر این مقاله اطالعات مورد نیاز با بهره

 المللی در رابطه با اثرات استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده در کشاورزی استفاده شده است.نبی

 

 بحث و نتایج 

در محیط آبی صورت  شیمیایی هایباشد که اکثر قریب به اتفاق واکنش عنوان یکی از عناصر اربعه شرط وجود حیات میآب به

نه ه یندل و آحان ماد آب در زکمبوشود.  کشاورزی و صنعتی و غیره( تبدیل به پساب میگیرد. آب بعد از مصارف گوناگون )خانگی،  می

خانگی باعث ف مصرو صنعت ورزی، سه بخش کشادر کیفی زوال ست بلکه بیشتر به علت ه ایت منابع تجدید شوندودمحد ازتنها ناشی 

بی ز آنیاه کنندان یک منبع جبران عنوها بهبفاضالب قبیل پسااز رف بی غیر متعاآمنابع ده از ستفاابه آب منابع ان یزربرنامهه است شد

و پاالیش باشد. بنابراین میجه اموه شوندتجدیدآب کاهش منابع د آب و میانه با کمبوورخای هارکشواز یکی عنوان ان بهیراتوجه کنند. 

سی ربرار گیرد. توجه قررد ها مودین کمبواز ای بخشای جبران منابعی جدید برعنوان تواند بهی میشهری هاد از پسابمجدده ستفاا

با و ست ده ابوح مطرآب شمند ارزیک منبع عنوان ها بهبین پساده از استفاد آب، اکمبوبه هد که با توجه دن میجهانی نشارب تجا

حل مناسبی برای تواند راهاز آنجایی که استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده میهد شد. اخوردار برخوی همیت بیشترن از امازگذشت 

ها در حومه های مربوطه بجای رها کردن فاضالبشود ارگاناساس پیشنهاد میآبی در بخش کشاورزی باشد. بر اینمقابله با شرایط کم

ش شهرها، با هدایت آن به یک بخش مناسب و بکارگیری اصول مناسب بر روی آن به تصفیه فاضالب پرداخته تا بتوان از آن در بخ

-عنوان یک راهبرد در شرایط کمای که باعث آلودگی محصوالت و منابع آب زیر زمینی نشود. این امر بهگونهکشاورزی استفاده کرد به

 های ناشی از رها کردن فاضالب خام در طبیعت شود.   تواند باعث کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش بیماریآبی نیز می
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