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 خالصه
 با توجه به بحران کم آبي در بسياري از کشورهاي جهان، استفاده مجدد و بازيابي فاضالب تصفيه شده در اين کشورها مورد توجه عامه مردم،

(، يکيناميو د يکيزيابي کمي ريسك ميکروبي )استاتصورت گرفته، مدلهاي ار يمهندسين و محققين قرار گرفته است. بر اساس پژوهشها

براي کسب اطمينان از عدم وجود عوامل بيماري زا در کاربردهاي مختلف فاضالب بازيابي شده در محيط هاي پذيرنده مانند  مئنراهکارهايي مط

بر نحوه استفاده از مدل استاتيکي در  يمروراساس، هدف از انجام اين تحقيق،  نيآبهاي سطحي و زيرزميني هستند. بر ا هاي کشاورزي، زمين

تر مطرح شدن ارزيابي کمي ريسك ميکروبي در کشور، معرفي،  . با توجه به کمباشد يفاضالب بازيابي شده م کروبيارزيابي کمي ريسك مي

 تواند نقش موثري در دانش افزايي افراد ذيربط داشته باشد. مي يکيشناخت و استفاده از مدل استات

 فاضالب بازيابي شده، ارزيابي کمي، ريسك ميکروبي، مدل استاتيکيکليدي:  کلمات

 

 

  مقدمه .1

به جاي منابع محدود آب، به ويژه در مناطق گرم و خشك از مباحث مهم جهت دستيابي به توسعه پايدار فاضالب تصفيه شده استفاده مجدد مناسب از 

فاضالب، و همچنين آناليز ريسك ناشي از حضور  از مجدد استفاده و و ميکروبي در فرآيند احيا . در نظر گرفتن معيارهاي فيزيکي، شيميايي]1 [است

بهداشتي از مباحث آناليز ريسك  ريسك باشد. ارزيابي ها در محيط پس از تصفيه، با توجه به نوع استفاده از پساب بازيافتي امري ضروري مي آالينده

 عفونت، از موضوع ارزيابي ريسك ميکروبي با هدف تعيين ريسك ناشي .]2 [شيميايي و ميکروبي تقسيم کرد توان آن را به دو دسته باشد، که مي مي

. ارزيابي ]3[ زا از جمله مباحث به سرعت در حال پيشرفت استبيماري مير به علت قرار گرفتن در محيط داراي عوامل و همچنين مرگ بيماري و

و يا مايعات  ]5[، مواد غذائي ]4[مستقيم از طريق تماس با مواد مايع يا جامد معلق در هوا به صورت گرد يا گاز  تواند براساس انتقال ريسك ميکروبي مي

سبز، آلوده باشد. در مورد پساب بازيابي شده، با توجه به امکان مصرف و ذخيره آن در مکانهايي نظير سيستمهاي داخل ساختمان، کشاورزي، فضاي  ]6[

، انواع مخازن ذخيره آب و يا حتي امکان استفاده جهت آب آشاميدني به صورت مستقيم يا غير مستقيم ارزيابي ريسك حضور هاي تفريحي درياچه

 .]2[عوامل بيماريزا امري بسيار حياتي است 

 مدلها . اين]7و  2[شد  استاتيکي متمرکز بر روي مدلهاي ها ريسك ميکروبي، ابتدا تالش ارزيابي براي کمي چارچوب يك در جهت ارائه

 -دوز هاي هاي حاصله از داده استفاده از منحني بيماريزا با عوامل معرض در شخص آن گرفتن قرار بيماري را از طريق يا و عفونت فرد به ابتال احتمال

 مانند مسري بيماريهاي هاي داده کيبتر راهي براي اي است که مدلهاي استاتيکي به گونه ساختار .]7[کنند  بررسي مي بتا يا و توابعي مانند نمايي پاسخ

 بيماري روند در مهم عوامل موارد ذکر شده از .]7[دهند  نمي آن ارائه عاليم پيشرفت ميزان و بيماري مدت طول ،1نهفتگي دوره بدن، ايمني وضعيت

باشند، که اين امر توسط مدلهاي  جمعيت گروه در ايمن و بيمار، آلوده، حساس، افراد تعداد مانند متغيرهايي اعمال به مدلها قادر است الزم و باشند مي

 .]7و  2[گردد  ديناميکي محقق مي

ويژه با به   ميکروبي کمي ريسك ديناميکي در ارزيابي و استاتيکي در ايران پژوهشي در رابطه با استفاده از مدلهاي موجود، بر اساس اطالعات

 1991به ترتيب در سالهاي  ،و ديناميکي ارزيابي کمي ريسك ميکروبي استاتيکي فاده از مدلهايموضوع آب و فاضالب انجام نشده است. در حاليکه است

تصفيه شده در  فاضالب از مجدد مدلهاي ارزيابي کمي ريسك ميکروبي با موضوع استفاده .]2[است  ي آب و فاضالب مطرح شده در حوزه 1995و 
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. هدف از اين تحقيق، معرفي ارزيابي کمي ريسك ميکروبي با استفاده از مدل استاتيکي در ]22-8[است  سالهاي اخير بسيار مورد توجه محققين بوده

 باشد. پساب بازيابي شده مي از مجدد استفاده

 

 

 ریسک میکروبی ناشی از استفاده مجدد از پساب یارزیابی کم  .2
 ریسک میکروبی در مدلسازيکمی روند ارزیابی تعریف مدل استاتیکی و . 122

 دهنده نشان 1 شکل. شود مي بيماري يا عفونت دچار مشخص دوز با زا بيماري عامل با گيري قرار معرض در از پس حساس فرد يك استاتيکي مدل در

 در هثانوي انتقال و بدن ايمني وجه هيچ به استاتيکي مدل در. است فرد آن شدن عفونت دچار يا شدن بيمار و مشخص دوز با زا عفونت عامل با فرد تماس

 [.2]شوند  نمي گرفته نظر

 

 
 ]22و  2[مدل مفهومي براي ارزيابي ريسك استاتيکي  -1شکل 

 

. ارزيابي ريسك بنا بر ]2[است  شده تشکيل 1ريسك اطالع رساني( 3ريسك و )( مديريت 2( ارزيابي ريسك، )1آناليز ريسك از سه عنصر اساسي: )

  سالمت با استفاده از:ت است از توصيف اثرات منفي بر روي عبارامريکا  (NRC) 2تحقيقات ملي تعريف شوراي

 محيطي  زيست هاي پژوهش و شناسي سم گيري، کلينيکي، نتايج همه -1

 معرض خطر  انسان در گرفتن هنگام قرار در بهداشتي اثرات ميزان برآورد و نوع بيني پيش به منظور حاصله نتايج از يابي برون -2

 هاي آنها هنگاميکه که در تماس با آلودگي با شدتهاي مختلف و در زمانهاي مشخص قرار دارند  گيارزيابي افراد و ويژ -3

 ]2[قضاوت در مورد امکان و بزرگي مشکالت سالمت عمومي  -4

( 3پاسخ، ) -دوز ( منحني2( شناسايي خطر، )1ارائه شده است که عبارتند از: ) NRCبه منظور استفاده از ارزيابي ريسك ميکروبي چهار گام توسط 

 شود. که در ادامه به اختصار توضيحاتي پيرامون هر يك از اين موارد داده مي .]23و  14و  3-2[( مشخصات ريسك 4ارزيابي در معرض قرارگيري و )

ميايي و ميکروبيولوژي آيند اجزاي شي در بحث استفاده مجدد از پساب بازيابي شده مباحثي که به عنوان اجزاي خطرناک به حساب ميشناسايي خطر: 

گردد  انجام نيز مرتبط افراد توسط پرسشنامه کردن پر طريق از متداول روشهاي بر عالوه تواند مي فاضالب بازيابي ي زمينه در خطر . شناسايي]2[هستند 

]14[. 

. ]2[باشد  وقوع حادثه بر انسان ميرابطه بين دوز دريافت شده توسط يك جمعيت در معرض خطر و سپس تخمين زدن احتمال  پاسخ: -منحني دوز

هاي  با استفاده از دادهمقدار کمي ريسك  .]23[بدن نقش دارند  ايمني وضعيت افراد، تغذيه و حساسيت در اين بخش مسائل زيادي مانند عوامل ژنتيکي،

 :]2[شود.  ميمحاسبه است( به دو صورت ذيل  3پواسون-بتا)که مهمترين آنها مدل  مختلفي  پاسخ و مدلهاي  -دوز




  )1(1),,(inf

d
dP   (1)   

بر اساس گزارشهاي محققين مختلف  پارامترهاي ثابتي هستند که βو  α، )از طريق خوردن( شده مصرف متوسط دوز dعفونت، احتمال  Pinf که در آن

 .]2[باشند  به عنوان تابعي از نوع پاتوژن قابل استفاده مي

  )]12(1[1),,(
1

50

50inf
N

d
NdP

  (2)   

 تواند از رابطه زير بدست آيد: دوز ميانگين است که مي N50ه در آن ک
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N

   (3)    

که يك فرد در معرض است تعيين يا تخمين شدت، تناوب و مدت زماني در صورت وجود آلودگي در محيط،  ارزيابي در معرض قرارگيري:

 گردد، به نحوي که منجر به باشد که در آينده وارد محيط زيست مي ميمقدار آلودگي آن ين تخمدر غير اين صورت،  .گيرد آلودگي موجود قرار مي

( با توجه به تعداد دفعات در Pd( به ريسك قابل قبول ساالنه )Pyrريسك قابل قبول روزانه ) . تبديل]2[ نشودآلودگي آلوده شدن افراد در معرض 

 :]2[آيد  زير بدست مي ( از رابطهnمعرض آالينده قرار گرفتن در سال )
n

dyr PP )1(1    (4)    

باشد  پاسخ و ارزيابي در معرض قرارگيري جهت تخمين کميت ريسك مي -ادغام شناسايي خطر، منحني دوز ريسك، : مشخصاتمشخصات ريسك

. ]23 [ها را نيز در نظر بگيرد حتي عدم قطعيتدار باشد و  هاي کمي و کيفي وزن تواند بر اساس داده . فرآيند بدست آوردن مشخصات ريسك مي]23[

استفاده  بهداشت بر ، جهت بيان ريسك محاسبه شده و مقايسه آن با استانداردها و هدف مبتني(DALYs) 1شده تعديل ناتواني با عمر طولتوان از  مي

 .]25-24و  21 و 16 و 12-11[تصفيه شده بسيار پر کاربرد است در بخش کشاورزي با پساب  DALYs. استفاده از ]24 [کرد
 

 

 ریسک میکروبیکمی کاربردهاي مدل ارزیابی  .222

امکان پذير است. ميزان خطر ميکروبي در محل فاضالب تصفيه شده ارزيابي کمي ريسك ميکروبي در محل تصفيه خانه و در محل مصرف/ذخيره 

براي مثال، استالکي و همکارانش ريسك کمي ميکروبي را در  .]26و  2 [( دارد2يتصفيه خانه بستگي به نوع سيستم تصفيه )متمرکز، غيرمتمرکز يا تلفيق

 3نشيني بررسي کردند و فاصله عقب ،در همسايگي تصفيه خانه فاضالب تارانتوي ايتاليا افراد ساکنپاتوژنها از طريق هوا براي جهت امکان انتقال آلودگي 

 21-18، 16، 12-13 [کشاورزيکاربرد بررسي ارزيابي کمي ريسك ميکروبي در بخشهاي همچنين  .]17 [متر اعالم نمودند 333همسايگان را تا شعاع 

و  ]8 [استفاده در کارواشها ،]14 [هاي توزيع دوگانه جهت استفاده در ساختمان  سيستم ،]22 [آب آشاميدني، ]15و  9 [آبخوان تغذيه مديريت ،]27و 

 از که است محاسباتي الگوريتم يك کارلو-مونت روشاستفاده شده است.  سازي مونته کارلو از شبيه در بسياري از تحقيقات باشد. مي ]28 [مخزن

 استفاده اقتصادي و يرياض فيزيکي، هاي سيستم سازي شبيه براي معموالً مونته کارلو روشهاي. کند مي استفاده نتايج محاسبه براي تصادفي گيري نمونه

 .]16 [شها استفاده مي شود که متغيرهاي ورودي خود داراي تابع توزيع احتمال باشندمعموال زماني از اين رو .شوند مي

با توجه به اينکه بيشترين پردازد.  ميدر زمينه کشاورزي ي ريسك ميکروب يکم يصورت گرفته در رابطه با ارزياب ياهم پژوهشهابه  1جدول 

ت نيز مربوط به ارزيابي کمي ريسك ميکروبي در مورد محصوالت توليدي، مصرف آب بازيابي شده در زمينه کشاورزي است، بيشترين مقاال

 و زميني سيب، ]11-13[سبزيجات ، ]27و  19 [، برنج]16و  12[توان به ارزيابي گياه/مزارع کاهو  کشاورزان و ساکنين در منطقه است. از آن جمله مي

نوع گياه مورد بررسي و ميکروارگانيزم نمونه اهميت زيادي دارد. گياه نمونه بهتر اشاره کرد. در اين تحقيقات انتخاب  ]23و  11 -13[فرنگي  گوجه

باشد و همچنين بهتر است به صورت خام مصرف شود تا بدترين شرايط در  فاضالب تصفيه شدهاست داراي مصرف زياد و بافت خاص جهت ذخيره 

ناشي از آن شايع  هاي. ميکروارگانيزم شاهد هم بهتر است ارزان، مقاوم و بيماري]16 [شود نظر گرفته شود، که از اين جهات معموال کاهو انتخاب مي

  د.نباش

با استفاده از فاضالب تصفيه  مديريت تغذيه آبخوانبه  2جدول باشد.  تغذيه آبخوان مورد توجه محققين و پژوهشگران مي ،پس از کشاورزي

فاضالب تصفيه ثانويه شده جهت تزريق به آب زير  که در آن از ،پژوهش توزه و همکارانشکي اند. ي دو تحقيق در اين جدول ذکر شده پردازد. شده مي

در چهار نقطه از جهان شامل ارزيابي کمي ريسك ميکروبي  بهپيج و همکارانش دوم،  در تحقيق. ]9 [استفاده شدو سپس آبياري فضاي سبز زميني 

 .]15 [پرداختند آشاميدن براي استفاده جهت آبخوان يهتغذبراي استراليا، آفريقاي جنوبي، بلژيك و مکزيك 
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 در زمينه کشاورزي اهم پژوهشهاي صورت گرفته در رابطه با ارزيابي کمي ريسك ميکروبي -1 جدول

مزرعه يا گياه 

 مورد بررسي
 مرجع سال نتايج/توضيحات

 مصرف کاهو

پواسون  -شاهد، شبيه سازي مونته کارلو، مدل بتا مبه عنوان ميکروارگانيز 1نوروويروسو همکارانش از  در پژوهش بارکر

 )پساب ناشي از آشپزخانه،درصد آب خاکستري  5نها بر روي کمتر از تدر يافتن احتمال عفونت زايي استفاده گرديد. 

شود، در حالي که در مدلسازي فرض شده است آب  نميدر ملبورن هيچ تصفيه اي انجام حمامها(  و شويي لباس ماشينهاي

 :عبارتند از نتايج حاصله. رود اکستري بدون تصفيه بکار ميخ

 13-6استفاده از آب خاکستري در شهر ملبورن با توجه به جمعيت آن داراي بار متوسط ساالنه بيماري کمتر از  -1

DALY  اده استف براي هر نفر بود، در حاليکه در ميان کسانيکه از سبزيجات پرورش يافته در منازل با آب خاکستري

براي هر نفر بسته به نوع )منبع( آب خاکستري و روشهاي  DALY 13-4و  13-13کردند بار متوسط ساالنه بيماري بين  مي

 شستن سبزيجات متفاوت بود.

( شويي لباس ماشينهاي)به جاي کدر  )حمامها( آب خاکستري شفاف استفاده ازجابجايي در منبع آب خاکستري، يك  -2

 ابر بار ساالنه بيماري را کاهش دهد.بر 1333 تواند تا مي

انتخاب هدف مبتني بر سالمت تاثير بسيار زيادي بر روي نتايج حاصله و بحث هاي مرتبط دارد، به همين دليل بايستي  -3

 توجه ويژه اي به بخش مميزين و مديران ريسك جهت تدوين راهنماها )و استانداردها( گردد.

2313 16 

پرورش و 

 مصرف کاهو

بررسي  براي) 3کريپتوسپوريديوم( ويروسي بررسي خطرات براي) 2روتاويروسهمکارانش  و گابال-حقيق آيسودر ت

 4اين تحقيق در رابطه با انتخاب گرديدند.  (باکتريايي بررسي خطرات براي) 4کامپيلوباکتر و( ياخته اي تك خطرات

از  اي سبز در آن در نظر گرفته شد. وجه تمايز آنآبياري جهت کشاورزي فض .کشور مختلف از جمله استراليا انجام شد

مصرف محصوالت يا بلع تصادفي ذرات معلق نتايج حاصل از ساير پژوهشها، بررسي حالتهاي در معرض قرارگيري است. 

 در هوا توسط ساکنين يا کشاورزان:

 ود.ب سال هر در فرد هر ازاي به DALY 13-6 مجاز حد زير حاالت تمامي در متوسط ريسك -1

 رتبه آن از پس دارد، را ريسك باالترين کشاورزان يا باغبانان توسط آبياري حين در هوا در معلق مواد تصادفي بلع -2

 حين مزارع يا سبز فضاي کنار در ساکن محلي افراد توسط در هوا در معلق مواد تصادفي بلع به متعلق زايي خطر دوم

 .است آبياري

 .بود موثر ميکروبي ريسك کاهش در آبخوان صحيح تمديري و پيشرفته هاي تصفيه -3

2311 12 

 برنج کاشت

. اثر پنج کردندبا توجه به ميزان تصفيه فاضالب تصفيه شده بررسي  5کوالي-غلظت و خطر آفريني ايآن و همکارانش 

ه در سانتي متر ميلي وات در ثاني 68، 43، 16، 6با سطوح متفاوت ) UVضدعفوني  (،BEبايو فيلتر )نوع تصفيه شامل 

( بررسي شد، براي اين منظور از STR( و روانسازي جريان آب )RES(، ذخيره سازي )Pondمربع(، برکه هاي تثبيت )

پواسون  -سانتي متري به عنوان پايلوت استفاده گرديد. همچنين از مدل بتا 43× سانتي متر  53× سانتي متر  53يك ظرف 

 شد.و شبيه سازي مونته کارلو استفاده 

 بدست 13-6-13-5 و 13-5-13-4 با برابر ترتيب به آبياري از پس ساعت چهار و بيست و ساعت يك به مربوط ريسکهاي

 فعاليتهاي اجراي يابد، مي کاهش آبياري از ساعت چهار و بيست گذشت پس ساالنه ريسك که آنجايي از آمدند.

 با آبياري باشد. تر مطمئن بسيار تواند مي شده فاضالب با شاليزار آبياري از روز دو تا يك گذشت از پس کشاورزي

 اين شدت به تواند مي UV با ضدعفوني حاليکه در دارد، دنبال به را سالمت ريسك بيشترين فيلتر بايو از پس تصفيه

 کاهش در UV با عفوني ضد همکارانش و آن پژوهش از مهم نتيجه يك عنوان به بنابراين. دهد کاهش را ريسك

 شود. مي توصيه شده بازيابي آب از استفاده المتس ريسك

2337 27 

 19 2313 حضور فلزات سنگين و ميکروبها در فاضالب تصفيه شده جهت آبياري شاليزار در کشور کره جنوبي بررسي شدند. 

                                                 
1
 Norovirus 
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3
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 )ادامه(در زمينه کشاورزي اهم پژوهشهاي صورت گرفته در رابطه با ارزيابي کمي ريسك ميکروبي  -1جدول 

مزرعه يا گياه 

 مورد بررسي
 مرجع سال نتايج/توضيحات

 مصرف سيب

 گوجه و زميني

 فرنگي

فرسالند و همکارانش در دو مقاله به طور مجزا اثر آبياري با پساب تصفيه شده را بر آلودگي ميکروبي سيب زميني و گوجه 

. نتايج حاصله همکارانش يکسان بودند و گابال-ميکروارگانيزمهاي تحقيقات فرسالند و همکارانش با آيسو .بررسي کردند

  عبارتند از:

 تواند داراي پاتوژنهاي خطر آفرين باشد.  خاک به تنهايي مي -1

 اي زير سطحي، شياري و باراني( تاثيري بر آلودگي ميکروبي گياه ندارد. نوع آبياري )استفاده از آب پاشها، قطره -2

 بي زير حد مجاز بودند.گياهان مورد بررسي داراي آلودگي ميکرو -3

 رابطه مشخصي بين آلودگي ميکروبي گياه، آب و خاک يافت نشد. -4

( تصفيه شدهمدفوعي در طبيعت )به جز در اثر استفاده از فاضالب  هاي قوانين و راهنماها جهت يافتن منبع واقعي آلودگي -5

 نياز به اصالحات دارند.

2312 

و 

2313 

13 

 و

11 

 فرنگي گوجه

بررسي شد. گوجه  کوالي-ايي تخم کرم و شاخص مدفوع يها يباکترل از آبياري با فاضالب تصفيه شده با ريسك حاص

-کوالي در غلظت کم وجود داشت. ريسك حاصل از حضور اي-ولي در خاک اي ،نداشت آلودگي ميکروبيفرنگي 

ي هر فرد در سال(. نکته جالب آنکه برا 13-3کوالي در خاک بيش از مقدار مجاز جهت بلع تصادفي براي کشاورزان بود )

 کوالي( اين مقدار به علت حضور ميکروارگانيزمها در خاک تفاوت نکرد. -در صورت آبياري با آب شير )بدون اي

2313 23 

 سبزيجات

آلودگي نوروويروس در آبياري سبزيجات خام آبياري شده توسط فاضالب شهري تصفيه شده با ميزان تصفيه باال، با توجه 

( غلظت نوروويروس در فاضالب 1بررسي شد:  ،عدم وجود نوروويروس در پساب تصفيه شده در صورته سه سناريو، ب

به حساب  يبرا 1روش  ليتعد( 3و  در ملبورن روسينوروو وعيبا استفاده از ش كيولوژيدميروش اپ ك(   ي2تصفيه نشده، 

نشان داد. نتايج نشان داد که هدف سالمت  3و  1شهاي ريسك بيشتري را نسبت به رو 2. روش روسينوروو وعيآوردن ش

 شود. تامين مي DALYساالنه 

2313 21 

را  WHOنشان داد که فاضالب تصفيه شده استاندارد ريسك قابل قبول  2توليتيکاـهيس اـنتامباو  1ژيارديا المبليابررسي 

 کند. جهت آبياري سبزيجات و تماس با انسان تامين نمي
2312 18 

 

، 3ژيارديا، نوروويروس 13ميزان کاهش براساس لگاريتم در مبناي  ،آشاميدن مستقيممورد استفاده از فاضالب تصفيه شده جهت  در

گزارش شدند.  3/12و  4/13، 1/12ي بدست آمد. اين مقادير براي جوامع کوچك به ترتيب فاضالب شهر يبرا 4/7و  8، 9/6کامپيلوباکتر به ترتيب 

گادفري و در تحقيق ديگري  .]22 [براي هر نفر الزم است DALY 13-6تصفيه اضافي براي جوامع کوچك جهت دستيابي به استاندارد کمتر از 

ي حاصل از حمامها در سيستم سيفون توالتها در مدارس شبانه روزي کشور هند همکارانش در يك پژوهش به بررسي امکان استفاده از آب خاکستر

پاسخ جهت بررسي هفت سيستم تصفيه مورد  -و دوز 4دوجمله اي -ريسك ميکروبي با استفاده از مدل بتاکمي پرداختند. در اين تحقيق از ارزيابي 

ر سالمت بر پايه باورهاي علمي در کشور هند جهت استفاده از آب خاکستري بود. برداري استفاده شد. هدف از اين طرح توسعه يك هدف مبتني ب بهره

به عنوان شاخص جهت ارزيابي کمي و کيفي  7و کليفاژ 6، کلي فرمهاي ترموتولرنت5در پژوهش گادفري و همکارانش ميکروارگانيزمهاي انتروکوکي

 آنها عبارتند از:. نتايج حاصله از پژوهش ]14 [ميکروبي مورد بررسي قرار گرفتند

 سيستمهاي مورد بررسي داراي کيفيت خروجي باال بودند. -1

واحد  13333ميلي ليتر به جاي  133واحد تشکيل کلوني در هر  5333مشاهده سطوح پايين ريسك در سيستمها منجر به اين شد که در راهنماها عدد  -2

 بکار رفته در سيستم سيفون توالتها پيشنهاد گردد.-اميلي ليتر، براي آب خاکستري مستقيم 133تشکيل کلوني در هر 

3- DALYs .در کنار شاخصهاي شيميايي و ميکروبي فاکتور بسيار مناسبي جهت ارزيابي ريسك مرتبط با عملکرد سيستم بازيابي آب خاکستري است 

                                                 
1
 Giardia lamblia 

2
 Entamoeba histolytica 

3
 Giardia 

4
 Beta-binomial 

5
 Enterococci 

6
 Thermotolerant coliforms (TTC) 

7
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در کشورهاي در حال توسعه و داراي امکانات محدود  براي ارزيابي ميکروبي و آناليز آب خاکستري هاي مناسبي کلي فرمهاي ترموتولرنت شاخص -4

 جهت تجزيه و تحليل هستند. 

شود که مقدار قرارگيري در معرض آلودگي  ارتباطات و اطالع رساني يك عنصر کليدي در کاهش قابل مالحظه ريسك است. اين امر باعث مي -5

 .]14 [بشدت پايين بيايد

 

 تغذيه آبخواندر زمينه  ابطه با ارزيابي کمي ريسك ميکروبياهم پژوهشهاي صورت گرفته در ر -2جدول 

 مرجع سال نتايج/توضيحات نحوه استفاده 

 تغذيه مديريت

 و آبخوان

 فضاي آبياري

 سبز

در پژوهش توزه و همکارانش از فاضالب تصفيه ثانويه شده جهت تزريق به آب زير زميني استفاده شد و سپس بررسي 

کريپتوسپوريديوم در افراد در تماس با فضاي سبز  هاي گونه و روتاويروس ،1موريوم تيفي آلودگي پاتوژنهاي سالمونال

آبياري شده با آب زيرزميني خروجي )که ورودي آن پساب بود( انجام گرديد. سپس آب خروجي از اين سيستم، براي 

ستفاده شد. نکته قابل توجه در تحقيق توانست با اين فضاها در ارتباط باشد، ا آبياري سه فضاي سبز خصوصي که انسان مي

حوضه آبخوان و روشهاي عددي در جريان و انتقال آب زير زميني  2توزه و همکارانش استفاده از ارزيابي هيدروژئولوژي

هاي  است. ارزيابي کمي ريسك ميکروبي نشان داد که توصيه 3جهت تعيين نرخ نابودي پاتوژنها در محل مورد مطالعه

شود. همچنين مطالعات توزه و  ده از آب بازيافتي در کشور استراليا در تحقيق توزه و همکارانش تامين نميراهنماي استفا

همکارانش نمايانگر تاثير ناهمگوني حوضه آبخوان بر روي زمان ماند و خروجي است. زمان ماند يکي از فاکتورهاي موثر 

است. توزه و همکارانش در اين تحقيق از شبيه سازي  در ارزيابي کمي ريسك ميکروبي در پژوهش توزه و همکارانش

مونته کارلو استفاده کردند و اعالم کردند که ارزيابي کمي ريسك ميکروبي در تحقيق آنها ابزاري مناسب جهت 

 باشد. نتايج اين پژوهش عبارتند: گيري و تلفيق فرآيندهاي پيچيده تصفيه و )انتقال( آلودگي در علوم مهندسي مي اندازه

باشد. پس از آن متغيرهاي زمان ماند در حوضه  مهمترين متغير مرتبط با ريسك مي ،مقدار اوليه پاتوژنها در فاضالب -1

 آبخوان و همچنين نرخ نابودي پاتوژنها قرار دارند. 

هاي  روجيتواند مهمترين اثر را بر خ هيدروژئولوژي محلي و مطالعات در جا در رابطه با ارزيابي زوال پاتوژها مي -2

 هاي ريسك داشته باشد.      ارزيابي

آبخوان  تغذيه هاي مديريت ارزيابي کمي ريسك ميکروبي به صورت استاتيك يك ابزار موثر در همکاري با برنامه -3

تواند با افزايش زمان  اين هدف مي شده است. جهت اطمينان از دستيابي به ريسك مطلوب در استفاده از فاضالب تصفيه

 شود، عملي گردد. ها که توسط مهندسين انجام مي هاي بيشتر شامل پيش و پس تصفيه ر حوضه آبخوان و يا با تصفيهماند د

2313 9 

 تغذيه مديريت

 جهت آبخوان

 براي استفاده

 آشاميدن

سطحي در تغذيه آبخوان و سپس استخراج آب از  هاي در پژوهش پيج و همکارانش اثر فاضالب تصفيه شده و فاضالب

 و همکارانشان روتاويروس، کريپتوسپوريديوم فرسالند و گابال،-ن آبخوان جهت آشاميدن بررسي شد. مشابه تحقيق آيسواي

پواسون( و شبيه سازي با روش  -پاسخ )بتا -نيز در پژوهش پيج و همکارانش بررسي گرديدند. منحني دوز کامپيلوباکتر

بررسي لگاريتم در مبناي ده براي ارزيابي حذف عوامل بيماري زا توسط مونته کارلو در اين تحقيق نيز بکار رفت. در اين 

 نتايج اين پژوهش عبارتند: رود. موانع جهت پاکسازي استفاده گرديد، که اين شيوه در تصفيه آب نيز بکار مي

اهش ريسك در محلهاي بررسي واقع در کشورهاي استراليا و آفريقاي جنوبي مدريت موانع جهت تصفيه آبخوان در ک -1

 ميکروبي بسيار موثر است.

در توريل سنت آنتره واقع در کشور بلژيك مراحل تصفيه با عناوين پيش تصفيه و پس تصفيه به قدري زياد هستند که  -2

 .باشند ميبسيار پايين ضامن ريسك ميکروبي 

ان ماند پايين آب در آبخوان، در ترو ولي واقع در کشور مکزيك ريسك ميکروبي به دليل عدم وجود پيش تصفيه و زم -3

پساب توان  دهد به علت پايين بودن نرخ زوال ميکروبي در آبخوان نمي باالست. پژوهش در رابطه با مکزيك نشان مي

که  شود . عالوه بر اين از بررسي ها در ترو ولي مکزيك نتيجه ميتزريق شودبا درجه تصفيه پايين در آن  تصفيه شده

 ها، الزم و ضروري است.دي براي دست يابي به استانداريچنين سيستمهاافزايش زمان ماند در 

د تغذيه آبخوان )آب زير زميني( با پساب تصفيه شده به دليل احتمال تخريب عوامل بيماري نده تمامي بررسيها نشان مي -4

 آبهاي سطحي است. بهزاي موجود در فاضالب بهتر از تخليه فاضالب تصفيه شده 

2313 15 
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تي و همکارانش امکان استفاده از آب بازيابي شده را در کارواشها در کشور برزيل بررسي کردند. در تحقيق زانتي و همکارانش عوامل زان

هاي پرداخت شده( بررسي شد. در پژوهش آنها از مدل  بسيار زيادي از جمله ريسك ميکروبي، فاکتورهاي شيميايي و حتي هزينه )زمان بازگشت هزينه

از نتايج تحقيق آنها اين است که کارواشها در صورت استفاده از آب بازيافتي دچار . کولي استفاده شد پواسون و ميکروارگانيزم اشريشيا -اسخ بتاپ -دوز

يسك کوالي( جهت ر-کولي )اي ميلي ليتر را براي اشريشيا 133واحد تشکيل کلوني در هر  233توان حد زير  شوند و همچنين مي خطر ميکروبي نمي

. در ]8 [ميلي گرم در ليتر، قابل حصول است 15ميکروبي قابل قبول با توجه به فرآيندها در کارواش پيشنهاد داد. حد مذکور با کلر زني به ميزان 

آبخيز  و حوزهپاسخ نمايي، براي يك مخزن واقع در نيويورک که از د -پژوهش هاس و آيزنبرگ مدل استاتيکي با شبيه سازي مونته کارلو و منحني دوز

. کريپتوسپوريديوم در اين تحقيق جهت بررسي آلودگي از آن جهت انتخاب شد که در مقابل ضد عفوني کردن با ]28 [گرفت، استفاده شد منشا مي

 .]28 [کند ميريسك ميکروبي بدست آمده استاندارهاي مربوطه را تامين دهد. در اين پژوهش،  توليد کيست بيشترين مقاومت را از خود نشان مي
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روند. از آنجائيکه مهمترين  کمي ريسك ميکروبي با موفقيت در زمينه آب و فاضالب به کار ميمدلهاي استاتيکي ارزيابي  ،نتايج اين تحقيق براساس

بخش بسيار متداول است. باشد، استفاده از مدلهاي کمي ارزيابي ريسك ميکروبي در اين  کاربرد فاضالب تصفيه شده در بخش کشاورزي مي

به علت پژوهشگران پس از بررسي مدلهاي کمي ارزيابي ميکروبي اعالم کردند که کشاورزي با فاضالب تصفيه شده تفاوتي با آبياري با آب تصفيه شده 

کند، تطبيق  روان روبرو ميهاي ف را با پيچيدگيآن آنچه که در مطالعات ارزيابي کمي ريسك ميکروبي، حضور ميکروارگانيزمها در خاک ندارد. 

مساله تزريق در هاي موجود در منطقه و ادغام ارزيابي کمي ريسك ميکروبي با فرآيندهاي پيچيده مهندسي است. براي مثال  شرايط مساله با واقعيت

شدگي مولکولي و پراکندگي، چندين مساله پيچيده شامل مدلهاي پخش  ،بازيافتي به يك آبخوان نامحدود و استفاده از آب اين آبخوان بفاضال

. به عالوه هماهنگ کردن مطرح استهاي در معرض قرارگيري افراد مختلف در استفاده از آبخوان  مدلهاي تخريب آالينده در محيط و همچنين شيوه

ك بدست آمده مساله مهمي است ، مديريت ريسهمچنين .طلبد دانش گسترده اي را در رابطه با علوم مختلف مي ،حاصل از اين فرآيندها با هم هايمدل

تواند شامل تعيين فاصله عقب نشيني، عدم حضور در مزارع در هنگام آبياري، افزايش زمان ماند  که بايستي به آن توجه ويژه شود. مديريت ريسك مي

 ح روشهاي آبياري باشد.يا پيش تصفيه و اصال فيهها، تصفيه بيشتر فاضالب بازيابي شده با عناوين پس تص پساب تصفيه شده در آبخوان
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