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در راستای  دانشگاه بیرجند فاضالب خانهارزیابی استفاده از پساب تصفیه

  تحقق اهداف دانشگاه سبز
 

 2سپیده دولت آبادی ،*5علی شهیدی
 

  گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بیرجند ،دانشیار1
  مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند گروه علوم و، دانشجوی دکتری منابع آب2

 

 

 چكیده
ها، حفظ محیط . در جهت مقابله با اين چالشفراوانی روبروست محیطی زيست هایچالش با جهان هامروز

 پژوهش و سطح آموزش ارتقای هدف با بسیاری هایفعالیت رسیدن به اهداف توسعه پايداردر راستای زيست و 

 عنوان تحت عموما آن و بلندمدت مدتکوتاه راهبردهای که است انجام حال در دنیا مختلف هایدر دانشگاه

میلیمتر بارندگی و  2011و  121به ترتیباستان خراسان جنوبی با میانگین  شود.می مطرح سبز دانشگاه برنامه

در حال توسعه کشور وضعیت ، اين نکتهبا توجه به د. گردمناطق خشک کشور محسوب می ءتبخیر سالیانه جز

 فاضالبتصفیه خانهو تاسیس طراحی به اقدام شگاه بیرجند دانو در جهت دست يافتن به اهداف دانشگاه سبز، 

 قابلیت وخانه پساب خروجی تصفیه . اين مقاله به بررسی کیفیتنموده است ،در محل پرديس شوکت آباد

، pH ،EC ،OHلذا پارامترهايی نظیر پردازد. آبیاری فضای سبز مجتمع دانشگاهی بیرجند می در آن استفاده از

3CO ،3HCO ،Cl ،4SO ،Ca ،Mg ،THD ،Na ،K ،TDS ،Fe ،Mn ،Zn ،Cu ،Pb ،Cd ،Ni ،Co ،Cr ،

5BOD ،COD ،OIL&FAT ،DETERGENT ،3NO ،2NO ،4PO ،کلر آزاد ،TSS پساب خروجی تصفیه-

 سازمان استانداردهای و ضوابط با آمده بدست نتايجو گیری ، تقريبا هر دو ماه اندازه21-22بازه زمانی در  ،خانه

 ،داد نشان نتايج .گرديدند مقايسه ،آبیاری فضای سبز در پساب بکارگیری جهت ايران زيست محیط حفاظت

آن در بخش کشاورزی  ازگردد که عالوه بر استفاده با استانداردها مطابقت داشته و پیشنهاد می خروجی پساب

نشگاه نیز مورد استفاده به اهداف دانشگاه سبز، در آبیاری فضای سبز دانزديک شدن هر چه بیشتر در جهت 

 قرار گیرد.

 

 کلمات کلیدی

، پساب، آبیاری فضای سبز، کشاورزیخانه فاضالب دانشگاه بیرجندتصفیهدانشگاه سبز، 
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 مقدمه -5
 حداکثر کار، حداکثر قدرت، حداکثر لذت، حداکثر حداکثرهاست. قرن بیستم قرن» که بود گفته جايی در دورانت ويل

 زمین کره در حیات اندازچشم شد سبب بیستم قرن در زيست محیط از رويهبی استفاده .«منابع از فادهاست حداکثر کشی،بهره

 گازهای افزايش زمین، گرمايش جوی، تغییرات باعث هاآلودگی اين د.شو همراه ترس با طبیعی منابع اغلب شدن آلوده علت به

 پايدار زمانی تنها توسعه که دانست يکم و بیست قرن در بشر ،تمشکال اين موجب به .گرديد طبیعی منابع کاهش و ایگلخانه

قرن  بنابراين د.ده قرار امور راس در را زيست محیط از حفاظت و نموده را استفاده حداقل خود طبیعی منابع از که ماند خواهد

 رااند محیط زيست تهبیست و يکم قرن محیط زيست است و بسیاری از کشورهای پیشرفته چون خود را در معرض خطر ياف

 .دانندمی جهان اول اولويت

 جوامع اين متخصص، نیروهای تربیت در هاآن مهم نقش و کشور هر هایدانشگاه پژوهشی و آموزشی وظیفه به توجه با

 هااستراتژی ترينمناسب اتخاذ جهت ريزیبرنامه و مسئولیت بار از مهمی بخش آموزشی مهم مجموعه يک عنوان به توانندمی

 از حمايت سمت به وبر عهده گرفته  پايدار و تجديدپذير منابع از استفاده و زيست محیط داردوست های برنامه اجرای دررا 

 توسط جهان در بار اولین برای پايدار توسعه و سبز دانشگاه موضوع .[1] دنکن حرکت زيست محیط حفظ و پاک های انرژی

 1عالی آموزش پیشرفت و پايدار توسعه انجمن عنوان با را ایحرفه انجمن 2112 لسا در او شد. مطرح آمريکايی فرد يک

(AASHE) حاضر حال در اما .داد تشکیل AASHE طراحی در را موفقیت سطح باالترين که شوندمی گفته هايیدانشگاه به-

 با سازگار هایسیاست کردن پیاده بزس دانشگاه ايجاد از هدف کلی طور به .دارند خود اطراف جوامع در آن توسعه و سبز های

 زمینه اين در مطرح هایدانشگاه از جهان دانشگاه 12 .باشدمی دانشگاهی جامعه میان در رفتار تغییر مديريت و زيست محیط

-روژهپ در دانشجويان به مالی هایکمک ارائه انرژی، درست مصرف زباله، کاهش برای هايیطرح ارائه با هادانشگاه اين هستند.

-يافته دست برتری اين به بود خواهد زيست محیط نفع به که اقداماتی ساير و جايگزين نقل و حمل ترويج زيستی، محیط های

 نمود. اشاره کلرادو و هاروارد هایدانشگاه به توانمی نمونه عنوان به .اند

 مشکالت با شدن مواجه بر وهعال زيست محیط به توجه عدم صورت در ،توسعه حال در کشور يک عنوان به ايران

 به توجه با کشور هایدانشگاه زمینه اين در يابد. دست کشور ساله 21 اندازچشم و ایتوسعه اهداف به توانست نخواهد ،اساسی

 ایهبرنامه به توانمی جمله از که اندداده انجام هادانشگاه سبزسازی خصوص در را بسیاری هایفعالیت استان هر متفاوت اقلیم

 استفاده طبیعی، نور در جويی صرفه کرد. اشاره شريف صنعتی و اصفهان تبريز، ،امیرکبیر صنعتی ،مشهد فردوسی هایدانشگاه

 دانشگاه، خارج و داخل سبز فضای افزايش و سبز فضای اصالح ،الکترونیکی( مکاتبات از استفاده )توسعه کاغذ از صحیح

 هستند مواردی جمله از پذيرتجديد هایانرژی ،خورشیدی( پاک انرژی از )استفاده نو هایانرژی ها،پساب و پسماندها مديريت

 شود. تبديل سبز دانشگاه به دانشگاه يک شودمی منجر که

 صورت آبیاری فضای سبز جهتها خانهتصفیه پساب از مجدد استفاده امکان بررسی زمینه در های متعددیپژوهش

-مدت آبیاری با پساب بر کیفیت خاک در فضاهای سبز شهری، نمونهی بررسی اثرات طوالنیبرا [2] 2لیو و چن. است گرفته

آوری و مورد آزمايش قرار دادند. با پساب آبیاری شده بودند جمع 2112و  2111های هايی را از هفت پارک پکن که در سال

نیمی از تقريبا  ،خاککه کیفیت يده است بطوریمدت با پساب سبب بهبود کیفیت خاک گردداد که آبیاری طوالنی نشاننتايج 

-تصفیه پساب از مجدد استفاده تأثیری با مطالعه [3] نعیمی و همکاران .های طبیعی پکن استها در حد کیفیت جنگلنمونه

خانه فیهد که استفاده از پساب اين تصدنبیان کر ،پايدار توسعه به منظور شهری سبز فضای در فاضالب شهرک غرب تهران خانه

                                                           
1 The Association for the Avdancement of Sustainability in Higher Education 
2 Lyu and Chen 
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آژانس  و (WHO) 1سازمان بهداشت جهانی زيست،در آبیاری فضای سبز به دلیل محدوديت با استانداردهای سازمان محیط

سازمان خواربار و  ريزی دقیق داشته و در مقايسه با استانداردهاینیاز به مديريت و برنامه( EPA) 2زيست آمريکاحفاظت محیط

خانه کیفیت پساب خروجی از تصفیهباشد. نمیمناسب پساب برای آبیاری فضای سبز اين  (FAO) 3کشاورزی ملل متحد

-مورد بررسی قرار گرفت. جمع [2] فراهانی و ملکی آقامجتمع دانشگاه آزاد اسالمی رودهن جهت آبیاری فضای سبز توسط 

ه نسبت به شوری حساس نباشند استفاده اهانی کیتوان از اين پساب به طور محدود برای آبیاری گبندی نتايج بیان کرد که می

خانه دانشگاه سیستان و بلوچستان نشان داد که پساب مذکور به جز بر روی پساب تصفیه [2]و همکاران  گالویمطالعه نمود. 

فرم مدفوعی، در بقیه موارد با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زيست جهت آبیاری فضای سبز و فرم و کلیکل کلی

 ی مطابقت دارد. کشاورز

 تفکیک و مديريت سبز، فضای توسعه خورشیدی، پاک انرژی از استفاده فاضالب، خانهتصفیه تاسیس و طراحی

 در بیرجند دانشگاه در که است هايیفعالیت جمله از کاغذ از استفاده کاهش هدف با الکترونیک مکاتبات توسعه و پسماندها

-تصفیه خروجی پساب کیفیت بررسی به مطالعه اين راستا، همین در است. يرفتهپذ صورت ،سبز دانشگاه اهداف تحقق جهت

 استانداردهای با آن مقايسه و دانشگاه سبز فضای آبیاری برای آن از مجدد استفاده هدف با بیرجند دانشگاه فاضالب خانه

 برای شیرين، آب حجم مصرف( اوج انزم )در مترمکعب 021 روزانه استفاده به توجه با .پردازدمی کشور زيست محیط سازمان

 مختلف هایقسمت تولیدی پساب باالی حجم ديگر طرف از و دانشگاه، مختلف واحدهای انسانی مصارف و سبز فضای آبیاری

 کنونی سبز فضای هکتار 21 آبیاری در پساب اين از استفاده بر عالوه مناسب مديريتی راهکارهای ارائه با توانمی دانشگاه

 فضای یتوسعه جهت در آن از شودمی دانشگاه سبز فضای آبیاری صرف اکنون هم که یشیرين آب در جويیصرفه و مجتمع

  نمود. استفاده سبز دانشگاه اهداف به بیشتر چه هر شدن نزديک و دانشگاه خارجی و داخلی سبز

  هامواد و روش -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه -2-5
-طــول  بین کیـلومترمربع 22352 مساحت با کشور شـرق در بیرجند( شهرستان کزيتمر )به جنوبی خـراسان استان

 از اسـتان  ايـن  است. قرارگرفته شمالی 32˚ 12́ تا 31˚ 31́ جغرافیايی هایعرض و شرقی 11˚21́ تا 20˚ 32́ جغـرافیـايی های

 اسـتان  بـا  غربـی  جنوب از بلوچستان، و تانسیس استان با جنوب از افغانستان، کشور اب شرق از رضوی، خراسان استان اب شمال

 نظـر  از اسـتان  اسـتراتژيک  اهمیت دهندهنشان خود اين که است همسايه سمنان و اصفهان يزد، هایاستان با غرب از و کرمان

  .(1 )شکل باشدمی امنیتی و مرزی

 32 و جغرافیايی طول دقیقه 01 و درجه 22 در ،بیرجند دانشگاه اصلی سايت و پرديس بزرگترين آباد، شوکت پرديس

 ،اداری هایمعاونت و مرکزی سازمان است. شده واقع زاهدان-بیرجند جاده محور در جغرافیايی عرض دقیقه 12 و درجه

 .دارند قرار پرديس اين در رفاهی و ورزشی ،مذهبی ،خوابگاهی هایمجموعه همچنین و کشاورزی( دانشکده جز )به هادانشکده

 محیط آلودگی کاهش هدف با پرديس غربی شمال ضلع در که دانشگاه فاضالب خانهتصفیه به مجموعه ناي تولیدی فاضالب

-می هدايت شده، تاسیس و طراحی کشاورزی محصوالت و سبز فضای آبیاری جهت آن خروجی پساب آتی استفاده و زيست

 .دهدمی نشان آن از کلی نمايی همراه به را آباد شوکت پرديس در خانهتصفیه موقعیت (2) شکل گردد.
 

                                                           
1 World Health Organization 
2 US Environmental Protection Agency 
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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نشین لجن، واحد ، حوضچه تههای هوادهیالگونهوازی، گیر، حوض بیخانه شامل آشغالگیر، چربیواحدهای تصفیه

ب . بخش عمده پسا(3)شکل  باشدکلرزنی و اتاقک پمپاژ هستند که در حال حاضر واحد کلرزنی مجموعه بال استفاده می

-خروجی در فاصله چند متری از مکان تصفیه خانه، جهت آبیاری درختان کاج ورودی مجموعه پرديس مورد استفاده قرار می

 شود.های باير دانشگاه رها می. بخش ديگری از پساب نیز متاسفانه بدون استفاده در زمین(2)شکل  گیرد

 

 پارامترهای فیزیكوشیمیایی مورد بررسی -2-2
، WHOهای جهانی از جمله های مختلف، استانداردهای گوناگونی توسط سازمانتفاده از پساب در زمینهبه منظور اس

EPA  وFAO در سه محیط زيست حفاظت سازمان نیز استانداردهای استفاده مجدد از پساب توسط  ايران. در اندارائه شده

تدوين شده است. در و آبیاری فضای سبز ف کشاورزی مصار های جاذب وهای سطحی، تخلیه به چاهبه آب پسابتخلیه بخش 

گیری در مورد قابلیت استفاده از پساب در زمینه موردنظر با مقايسه نتايج به دست آمده از آزمايشات با نهايت تصمیم

ت استفاده از اين پذير خواهد بود. لذا با توجه به پتانسیل باالی مجموعه در تولید پساب و اهداف دانشگاه جهاستانداردها امکان

 شمال

 در پردیس به همراه نمایی کلی از آن خانه تصفیه موقعیت ایماهواره تصویر :2شكل

 جنوبی خراسان استان موقعیت: 5شكل 
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 در اين مصارفمنبع عظیم در کشاورزی و فضای سبز، پساب حاصل بايد استاندارد سازمان حفاظت محیط زيست کشور را 

  نمايد. تامین

 

 

 فاضالب دانشگاه بیرجندواحدهای مختلف تصفیه خانه: 9 شكل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کلريد  ،(3HCOبی کربنات ) ،(3COکربنات ) ،(OH) وکسیدهیدر ،(EC) هدايت الکتريکی ،(pHپارامترهای اسیديته )

(Cl)، ( 4سولفاتSO)، کلسیم (Ca) ، منیزيم(Mg) ، سختی کل(THD) ،سديم (Na) ،پتاسیم (K)، کل مواد محلول (TDS)، 

یژن اکس ،(Cr) کروم، (Coکبالت )، (Niنیکل )، (Cdکادمیوم ) ،(Pbسرب ) ،(Cu) مس ،(Zn) روی ،(Mnمنگنز ) ،(Fe) آهن

دانشگاه با پساب  ورودی کاج درختان آبیاری: 4 شكل

 خانه فاضالبخروجی تصفیه
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دترجنت  ،(OIL&FATروغن و چربی ) ،(CODنیاز شیمیايی )اکسیژن مورد ،(5BOD) روزه 2 نیاز بیوشیمیايیمورد

(DETERGENT) ،( 3نیتراتNO)، ( 2نیتريتNO)، ( 4فسفاتPO) ،کلر آزاد، ( کل مواد معلقTSS) شده در فاضالب تصفیه

های آب و فاضالب های استاندارد برای آزمايشکتاب روش ايط ذکر شده،شر در هاآزمايش برداری ونمونهگیری شد. کلیه اندازه

( SSPو درصد سديم محلول ) (RSCمانده )(، کربنات سديم باقیSARپارامترهای نسبت سديم قابل جذب ). [1]گرفت انجام 

 .[0] نیز طبق روابط زير محاسبه گرديدند
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برای  باشد.( میmeqL-1بر لیتر ) تها بر حسب میلی اکی واالنها و آنیوندر کلیه روابط فوق غلظت تمامی کاتیون

که هیچگاه نبايد اثر سديم در جايیشود و از آننشان دادن میزان سديم مضر آب، شاخص نسبت سديم قابل جذب استفاده می

های موجود در آب سنجید، آب و يا خاک را به صورت منفرد ديد و همواره بايستی آن را به صورت نسبی در کنار ساير کاتیون

-مانده به کار میها، کربنات سديم باقیکربناتگردد. جهت برآورد میزان خسارت کربنات و بیبه میدرصد سديم محلول محاس

 رود.

 

 نتایج و بحث -9
. میانگین گرفتمورد آزمايش قرار يکبار ماه  2تقريبا هر  21-22در بازه زمانی  خانه دانشگاهپساب خروجی تصفیه

گیری در مورد قابلیت استفاده از جهت تصمیم 1شماره در جدول مورد نظر مانی در بازه زگیری شده اندازهپارامترهای کیفی 

نتايج نشان داد که با استانداردهای ارائه شده توسط سازمان محیط زيست ايران مقايسه شده است.  آبیاری فضای سبز برایآن 

استانداردهای سازمان حفاظت محیط  با 22به جز غلظت منیزيم و مس در سال کیفیت پساب خروجی از نظر همه پارامترها 

و از حد استاندارد افزايش غلظت منیزيم پساب خروجی  کاربرد در آبیاری فضای سبز و کشاورزی مطابقت دارد.زيست جهت 

. اما شودسبب بهبود ساختمان خاک تواند میداشت و در کنار کلسیم  انتقال آن به خاک اثر سويی بر خاک و گیاه نخواهد

ها در پساب حاوی مس با غلظت غیرمجاز در آبیاری باعث بروز مشکالتی چون سردردهای میگرنی، جوش و آکنه استفاده از

های آتی، بايستی اقدامات مناسب جهت تصفیه بیشتر و گیریدر صورت رشد صعودی غلظت مس در اندازه آينده خواهد شد.

آبیاری فضای سبز، توجه به کیفیت  جهتز فاضالب تصفیه شده در استفاده اجلوگیری از تبعات منفی آن در نظر گرفته شود. 

پذير به دلیل تاثیرگذاری به بافت خاک از اهمیت غلظت فلزات سنگین و مواد آلی سخت تجزيهپساب از نظر هدايت الکتريکی، 

آباد دانشگاه بیرجند شده سايت پرديش شوکت با رعايت کلیه موازين، کاربرد پساب تصفیه که [5] باشدبااليی برخوردار می

های های شهری براساس ويژگی فیزيکی، شیمیايی و زيستی در سه گروه پسابپساب باشد.می مناسب جهت آبیاری فضای سبز

گرم در لیتر، به عنوان میلی TSS<211و  5BOD>121که فاضالبی با طوریگردند. بهبندی میقوی، متوسط و ضعیف طبقه

-گرم در لیتر برسد جزء پسابمیلی TSS>221و  5BOD>311د و هرگاه کیفیت فاضالب به شوفاضالب ضعیف شناخته می

 گیرد.خانه در گروه فاضالب ضعیف قرار میبندی پساب خروجی تصفیه. با توجه به اين گروه[5] های قوی شناخته خواهد شد
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بیرجند با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست خانه فاضالب دانشگاه  تصفیه پساب کیفی : مقایسه5جدول 

 آبیاری فضای سبزایران در مورد استفاده مجدد در 

 واحد پارامتر
 میانگین میزان پارامتر در پساب خروجی

 استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز و کشاورزی
1321 1321 1322 

pH - 32/0 32/0 21/0 2/5-1 

EC  1-µsm 2/2132 33/2123 33/2200  - 

OH 1-mgl - - - - 

CO3 1-mgl - - - - 

HCO3 1-mgl 25/221 1/252 20/221  - 

Cl 1-mgl 22/212 3/310 13/221  111 

SO4 1-mgl 5/312 12/222 55/152  211 

Ca 1-mgl 12/21 02 15/12  - 

Mg 1-mgl 25/52 2/02 113 111 

THD 1-mgl 12/210 2/255 10/122  - 

Na 1-mgl 5/352 2/322 20/331  - 

K 1-mgl 31/1 51/1 1/1  - 

TDS 1-mgl 22/1132 10/1021 1021 - 

Fe 1-mgl 12/1 32/1 21/1  3 

Mn 1-mgl 1/1> 1/1> 20/1  1 

Zn 1-mgl 1/1> 1/1> 22/1  2 

Cu 1-mgl 13/1 13/1 22/1  2/1  

Pb 1-mgl 1/1> 15/1 31/1  1 

Cd 1-mgl 1/1> 12/1 ناچیز ناچیز  

Ni 1-mgl 1/1> 20/1 32/1  2 

Co 1-mgl 1/1> 12/1 ناچیز ناچیز  

Cr 1-mgl 12/1 3/1 20/1  1 

BOD5 mgl-1 22/2  25/12  25/22  111 

COD mgl-1 13/11  12/25  13/115  211 

FAT&OIL 1-mgl 35/2 12/3 21/3  11 

DETERGENT 1-mgl 11/1 11/1 21/1  2/1  

NO3 1-mgl 23/25 12/22 2/30  - 

NO2 1-mgl 0/1 22/1 22/1  - 

PO4 1-mgl 2/2 21/2 12/1  - 

2/1 ناچیز ناچیز ناچیز mgl-1 کلر آزاد  
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TSS 1-mgl 3/32 13/30 20/21  111 

 
-عالوه بر تاثیر بر فیزيک خاک از نظر مسمومیت نیز حائز اهمیت است. نظر به اينکه اثر سديم، به میزان کاتیون سديم

در ارزيابی اثر آن از شاخص نسبت سديم قابل جذب و درصد سديم محلول های ديگر موجود در آب نیز بستگی دارد لذا 

براساس نتايج حاصله . [2] رودکار میهای کربناته بهباقیمانده کربنات سديم به عنوان معیاری برای ارزيابی آبشود. استفاده می

(. با 2محاسبه شدند )جدول شماره  SAR ،SSP ،RSCخانه و روابط ارائه شده، پارامترهای از آنالیز پساب خروجی تصفیه

(، درصد سديم محلول و کربنات سديم 22میزان سديم قابل جذب )به جز سال  2توجه به نتايج مندرج در جدول شماره 

و استفاده از نمودار ويل  SARو  ECبا توجه به پارامترهای باقیمانده باالتر از استانداردهای مجاز برای آب آبیاری هستند. 

 باشد.می C4-S1از نوع  22و در سال  C4-S2از نوع  21و  21شده در سال کیفیت فاضالب تصفیه[2]کاکس 

 
 فاضالب تصفیه شده با استانداردهای موجود برای آب آبیاری RSCو  SAR ،SSP پارامترهای مقایسه: 2جدول 
 استاندارد 1322 1321 1321 پارامتر

SAR 05/11 22/11 32/5 11 

SSP 20/00 11/00 5/01 11 

RSC 10/3 22/2 0/3 2/2 

 
خانه فاضالب در پساب ورودی و خروجی تصفیه 5BOD ،COD ،TSSگیری شده پارامترهای با توجه به مقادير اندازه

با  ارائه گرديده است. 3خانه محاسبه و در جدول شماره دانشگاه بیرجند، راندمان حذف اين پارامترها طی عملیات اين تصفیه

 11/22و  20/21، 52/21به ترتیب  TSSو  5BOD ،CODخانه مذکور در حذف پارامترهای جدول، کارآيی تصفیه توجه به

باشد که با توجه به میزان اين پارامترها در فاضالب خام، عملیات تصفیه سبب کاهش میزان اين پارامترها در پساب درصد می

 گردد.حفاظت از محیط زيست ايران میخروجی، در محدوده مجاز از نظر استانداردهای سازمان 

 
  خانه فاضالب دانشگاه بیرجنددر تصفیه BOD ،COD ،TSSنتایج راندمان حذف پارامترهای : 9 جدول

 راندمان حذف )%( فاضالب تصفیه شده فاضالب خام (mgl-1) پارامتر

5BOD 351 12 52/21 

COD    222 21 20/21 

TSS 121 15 11/22 

 
مورد استفاده، میزان تصفیه، اقلیم منطقه و نوع خاک و گیاه نقش مهمی در چگونگی استفاده  پسابنوع  کهجايیاز آن

بنابراين مراحل پايش استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز، بايستی در منابع آب سطحی، منابع آب از فاضالب دارد 

 .[5]آورده شده است 2ذکور در جدول شماره زيرزمینی، خاک و گیاهان منطقه انجام شود. تشريح مراحل پايش م
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 [8] های برگشتی در آبیاری فضای سبزها و آبپساب از استفاده پایش مراحل: 4 جدول

خواص مورد 

 پايش

 فواصل نمونه برداری و بررسی
 ساالنه شش ماه فصلی ماهانه هفتگی

منابع آب 

 سطحی
- pH-EC-TDS 

TSS-COD-DO-BOD 

 کلرو( -سولفات -ربناتبیک -آنیون )کربنات

 پتاسیم( -سديم -منیزيم -کاتیون )کلسیم

 نیترات-ازت کل -فسفر کل -فرمفکال کلی

 -فلزات سنگین )کادمیوم

 سرب( -جیوه
 تخم انگل نماتود

منابع آب 

 زيرزمینی
- - pH-EC-TDS 

 -بیکربنات -آنیون )کربنات

کاتیون  -کلرو( -سولفات

 -سديم -منیزيم -)کلسیم

 یتراتن -پتاسیم(

 -فسفر کل -فرمفکال کلی

 ازت کل

 - خاک

شوری خاک 

eEc-  قلیايیت

 خاک

ظرفیت  -ازت کل -فسفر کل -مواد آلی خاک

 تبادل يونی خاک
- 

فلزات سنگین شامل: روی، 

 کادمیوم، جیوه و سرب

نفوذپذيری و هدايت 

آزمايش  -هیدرولیکی خاک

 خواص زيستی خاک

 - تخم انگل نماتود - - - گیاهان

 
 گیرینتیجه-4

به دلیل نقش غیرقابل لزوم رسیدن کشورها به توسعه پايدار، سبب شد  و های زيست محیطیافزايش سريع آلودگی

 است دانشگاهی سبز دانشگاه از منظور بحث دانشگاه سبز مطرح شود.در قرن بیست و يکم ها در آموزش جامعه انکار دانشگاه

 ،ها(کارگاه ها،،آزمايشگاه مالی اداری، امور) موجود خدمات تمامی و پژوهشی و شیآموز از اعم آن هایفعالیت تمام در که

 تحقق راستای در را مصرفی مواد و منابع از بهینه و کارآمد استفاده و زيست محیط از وحفاظت ايمنی بهداشتی، هایديدگاه

 همگانی آموزش دهه را ايران آينده دهه بتوان دشاي .نمايد عمل آن به و داده قرار تاکید مورد جامعه پايدار توسعه اهداف

براساس مطالعات صورت گرفته  .خواهند بود ايران سبز هایدانشگاه آن ساززمینه که دانست، پايدار توسعه و زيست محیط

ضالب استفاده مجدد از فاآيد که در حال حاضر امروزه کمبود آب نیز به عنوان يکی از معضالت توسعه پايدار به شمار می

کننده آب مخصوصا برای نیازهای آبیاری فضای سبز وکشاورزی، ارزانترين و قابل شده به عنوان يک منبع تامینتصفیه

 شود.آبی تلقی میترين روش برای کاهش يا حل مسائل کمدسترس

-ه است. تاسیس تصفیههايی را اجرا کردو دانشگاه سبز برنامه ی پايداردانشگاه بیرجند نیز در رسیدن به اهداف توسعه

خانه فاضالب با هدف کاهش آلودگی محیط زيست و استفاده از منبع عظیم پساب تولیدی با توجه به محدوديت منابع آب 

خروجی پساب پارامترهای مختلف فیزيکوشیمیايی هاست. اين فعالیت یجهت توسعه فضای سبز دانشگاه از جمله حاضر،

مورد در اين مقاله جهت استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز دانشگاه اد دانشگاه بیرجند پرديس شوکت آبفاضالب خانه تصفیه

به نتايج حاکی از آن بودند که  بار انجام شدند.، تقريبا هر دو ماه يک21-22ها در بازه زمانی ارزيابی قرار گرفتند. آزمايش

آبیاری درپساب داردهای سازمان محیط زيست جهت استفاده ، کلیه پارامترها با استان22در سال و منیزيم استثنای غلظت مس 

و  20/21، 52/21به ترتیب  TSSو  5BOD ،CODدر حذف پارامترهای خانه کارآيی تصفیه مطابقت داشتند. فضای سبز

پساب خروجی، نیز محاسبه گرديدند. با توجه به باالبودن مقدار اين  RSCو  SAR ،SSPمیزان  باشد.درصد می 11/22

جهت کاهش میزان سديم قابل جذب و درصد سديم محلول و رساندن به حد استاندارد، رامترها از استانداردهای موجود، پا
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توان گفت سیستم تصفیه اجرا بنابراين می خانه به پساب خروجی اضافه گردند.در تصفیه 4CaSoو  CaOگردد پیشنهاد می

 باشد.سب میتغییراتی جزيی، منا انجامخانه با شده در تصفیه

 بهداشتی سبز، استاندارد فضای آبیاری برای شدهتصفیه هایفاضالب از استفاده در زامحدوديت مهم عامل کیفی نظر از

بنابراين جهت استفاده از پساب  .دارد نماتود انگل تخم و فرمکلی فکال فرم،کلی نظر از بااليی کیفیت به نیاز که باشدمیها آن

اندازی و درصورت عدم توانايی کلر در حذف اين عوامل از خانه دانشگاه بايستی راهز، واحد کلرزنی تصفیهدر آبیاری فضای سب

 تر استفاده نمود.های گندزدايی پیشرفتهسیستم

برنامه پايش ارائه  ها، بايستیهای میکروبی و حضور عناصر سمی و سنگین در پساببا توجه به طیف گستره آلودگی 

با توسعه دانشگاه و کوی مسکونی پرسنل در  اجرا شود.ه صورت مرتب فاده از پساب در آبیاری فضای سبز بشده برای است

خانه در جهت رسیدن به پساب توان با پايش مداوم و تجهیز و توسعه تصفیهآينده، حجم پساب تولیدی مجموعه باال رفته و می

 یاری فضای سبز، کشاورزی، تفريحی و محیط زيستی استفاده نمود.با کیفیت باالتر از اين منبع عظیم جهت مصارفی چون آب

 
 سپاسگزاری

های عمرانی بدين وسیله از همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و همچنین واحد نظارت بر اجرای طرح

 گردد.تشکر می دانشگاه بیرجند
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، زیستي پدافند و انرژي زیست، محیط سراسري همایش دومینه سبز، موسوی قیداری، سیده زهرا، محتشمی، نازیال، دانشگا[ 1]

 ، تهران. 1131

[2] Lyu S, Chen W. Soil quality assessment of urban green space under long-term reclaimed water irrigation. 

Environmental Science Pollution Research. 2016, 23(5): 4639-4649. 
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Abstract. 
Now, the world faces with many the environmental challenges. The many activities is 

performing in the various universities of world for deal with these challenges, 

environmental protection and achieve to objectives of sustainable development. Short-

term and long-term strategies of these activities are generally considered as scheme of 

green university. The average annual rainfall and evaporation are 120 and 2700 mm in 

South Khorasan province, therefore this province is from arid regions of Iran. With 

considering to this point, situation of developing country and in order to achieve the 

objectives of the green university, Birjand University designed and built a wastewater 

treatment at the Shaukatabad Campus. This article studies the treated wastewater quality 

and its usability in irrigation of green space of  Birjand University. Therefore, parameters 

such as pH, EC, OH, CO3, HCO3, Cl, SO4, Ca, Mg, THD, Na, K, TDS, Fe, Mn, Zn, Cu, 
Pb, Cd, Ni, Co, Cr, BOD5, COD, FAT&OIL, DETERGENT, NO3, NO2, PO4 and free 

chloride measured in treated wastewater for the period 2011-2014( every two months). 

The results showed that treated wastewater quality matches with Environmental 

Protection Organization criteria of Iran in treated wastewater reuse in irrigation of green 

space. In addition to treated wastewater reuse in the agricultural part, it is recommended 

that treated wastewater applies in irrigation of green spaces of University. 
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