
 7931/  2/ شماره  6نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

DOI:http://dx.doi.org/10.22092/lmj.2018.100602.19 

 الشها و راهکارهاچها، فرصت فاضالب در کشاورزی: استفاده از

 

 و سعید سعادت 1حامد رضایی
 .Rezaei_h@yahoo.com تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیعضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان 

  Saeed_Saadat@yahoo.com .عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 

 7931تیر  و پذیرش: 7936اردیبهشت دریافت: 

 

 چکیده

 

های دور در دنیا مطرح بوده است. افزایش جمعیت، استفاده مجدد از فاضالب و پساب برای آبیاری و کشاورزی از گذشته

مهاجرت به شهرها و گسترش شهرنشینی، ارتقاء استانداردهای زندگی، رشد و گسترش صنایع و... سبب گردیده تا حجم 

این در حالی است که این حجم باالی  وان پاالیش آن را ندارد.تولید شود که محیط تفاضالب زیادی در مناطق محدودی 

های عنوان منبعی برای تأمین آب، مواد و انرژی موردتوجه قرار گیرد. با توجه به پیشرفت فناوریتواند بهفاضالب تولیدی می

که پساب اشد. چندانبتصفیه فاضالب در جهان، امکان تصفیه فاضالب با طیفی وسیع از کیفیت پساب خروجی فراهم می

توان خروجی از کیفیت مناسب برای شرب گرفته تا کیفیت بسیار پائین را دربرمی گیرد. با چنین توانمندی علمی دیگر نمی

پساب یت آید تناسب کیفتصور عدم استفاده از پساب برای آبیاری در کشاورزی را به کار برد. اما سؤالی که در اینجا پیش می

ها و معیارهای باشد. این امر نیازمند دسترسی به استانداردها، دستورالعملمی ساب با توجه به مسائل اقتصادیکاربرد پ نوع با

استفاده  بکار برد. البته محیطیباشد تا بتوان آن را با رعایت استاندارهای زیستمختلف می هایاجرا برای هریک از بخشقابل

عنوان آبیاری محصوالت کشاورزی با رعایت مالحظات زیست محیطی را بایستی بهاز پساب به عنوان منبع آب پایدار در 

آوری، ای که مراحل مختلف تولید، جداسازی، جمعبا توجه به وضعیت بحران آب تلقی نمود. سامانه بخشی از مدیریت پایدار

همانند کاهش فاضالب، استفاده مجدد، دربرمی گیرد. در این سامانه مفاهیمی  انتقال، تصفیه را همراه با ذینفعان هر بخش

جدید پذیر عنوان یک منبع تعنوان یک پساب دورریختنی بلکه بهای دارند تا فاضالب نه بهبازچرخانی و بازیافت جایگاه ویژه

 تلقی گردد.

 

 پساب، منبع تجدید پذیر، استاندارد، بازچرخانی آب  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
جمعیت و نیازهای بشری )مسکن، غذا،  رشد

غییر ت با رشد اقتصادی و نیازهاو تغییر  سویکالیاف و ...( از 

ایش آب مناسب را افز منابع شیوه زندگی از دیگر سو، نیاز به

 1311در سال میلیون نفر  123از دنیا  جمعیت .ه استداد

میلیون نفر  7511و  1911میلیون نفر در سال  1531،میالدی

)ورهی،  1991میلیون نفر در سال  3211 به ،1931در سال 

)سازمان ملل متحد،  2113نفر در سال  یلیاردم 7/3و  (1991

 های اخیر نیز حاکی از افزایشبینیرسیده است. پیش (2113

میالدی  2131میلیارد نفر تا سال  37/9جمعیت به حدود 

میلیون نفر به  13بیش از  باشد. بدین معنی که ساالنهمی

و بخش کشاورزی بایستی  شودجمعیت جهانی افزوده می

درصد غذا، علوفه و  31میالدی  2112نسبت به سال 

در . (2113فائو، ) نمایدسوختهای زیستی بیشتری را تولید 

کشور ما نیز مشابه همین وضعیت وجود دارد. بر اساس 

ر د ایران ، جمعیتنتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

میلیون نفر  31، 1713میلیون نفر، در سال  51، 1733سال 

 بربالغ 1793در سال جمعیت آخرین سرشماری اساس و بر 

 و 1791باشد )مرکز آمار ایران، نفر می میلیون 92/39

 بهشهری تصوری از حجم فاضالب  کهآنبرای  (.1793

لیتر در  211سرانه مصرف شهری  فرض باآید  دست

امرزینگ و همکاران، ) درصدی 31و ضریب  روزشبانه

در سال  مترمکعب میلیارد 1/1مقدار حدود  این (.2117

. البته در حال حاضر این مقدار به دلیل کامل بود خواهد

 .شودنمیاستحصال  ب،فاضال آوریجمع هایسامانهنبودن 

ر دفاضالب صنایع نیز منظور نشده است. در این محاسبه 

در سال  مترمکعبمیلیارد  311/7 ودحد 2111در سال ایران 

 152/1از این مقدار تنها  و گردیدهفاضالب شهری تولید 

 113/1گردیده و  آوریجمعدر سال  مترمکعبمیلیارد 

میلیارد  721/1مقدار . است شدهتصفیه مترمکعبمیلیارد 

 بیاریآبرای  شدهتصفیهپساب  صورتبهمترمکعب در سال 

میلیارد  211/1مقدار  2113. در سال گرددمیستفاده ا

مترمکعب فاضالب تصفیه نشده برای آبیاری محصوالت 

اطالعات مرکز اساس  . بر(2113، 1فائو) استاستفاده شده 

میلیون مترمکعب  2/1 بربالغ روزشبانهدر  (1793) ایرانآمار 

)حدود جدول یک() شودمی آوریجمعفاضالب شهری 

مترمکعب  میلیون 19/7 که حالی در مترمکعب(میلیارد  3/1

 هایهخانتصفیه برداریبهرهظرفیت در دست  روزشبانهدر 

پایگاه آمار و اطالعات آب و فاضالب ) باشدمیفاضالب 

 ایراندرصد جمعیت  21/1با توجه به رشد  (.1793کشور، 

به  مترمکعبمیلیون  31هرساله  ،(1793مرکز آمار ایران، )

لیتر مصرف شبانه  211رض با ف حجم فاضالب تولیدی

 .شداضافه خواهد  درصدی 31یب روزی و ضر

 1111در سال  گرفتهانجامهای بینییشپبر اساس 

آب در سال در بخش شرب  مترمکعبمیلیارد  11از بیش 

 51شهری، روستایی و صنعت مصرف خواهد شد. با فرض 

ا ت ششحدود  ،درصد ضریب بازیافت این مصارف 31تا 

وده مجدد ب استفادهقابلآب در سال  مترمکعبمیلیارد  هفت

 ین آب کشور برایتأممستقیم ظرفیت  طوربه تواندیمو 

دادی، مهردهد )مصارف کشاورزی و صنعت را افزایش 

1731). 

های شهری عمدتاً از طریق فاضالب گذشته، در

های سطحی و جاری های جذبی یا رها نمودن در آبچاه

شدند. این در شرایطی بود که این منابع توان پاالیش دفع می

ی طبیعی و خودپاالیی در منطقه را با توجه به حجم سرانه

افزایش اما  ؛باالی منابع آب سطحی و اراضی داشتند

جمعیت و تراکم در مناطق شهری باعث شد تا منابع خاک 

ها نبوده و بشر به فکر و آب پاسخگوی پاالیش فاضالب

 د؛ها بیفتدفع، تصفیه و یا استفاده مجدد از آن آوری،جمع

آوری فاضالب نیز به بنابراین خدمات شهری برای جمع

حسین و ) یافتتوجهی افزایش و گسترش میزان قابل

 (.2112اران، همک
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 (1931مرکز آمار ایران، ) کشورفاضالب در  حجم جمع آوری و تصفیه خانه های -1 جدول
متوسط حجم فاضالب جمع آوری  سال

 متر مکعب در شبانه روز(شده )

تعداد تصفیه خانه های 

 فاضالب

درصد جمعیت تحت پوشش 

 شبکه جمع آوری فاضالب

 یشهرحجم آب مصرفی 

 مترمکعب در روز()

5831 5983393 99 72 8646617 
5899 7348877 582 82 8999272 
5895 8975795 564 89 6986916 
5897 8697544 519 69 6784999 
5898 8363958 514 67 6889512 
5896 6767699 546 66 6661999 

 

 روزافزونآگاهی از وضعیت و حجم با افزایش 

 مطرح هافاضالبمهم چگونگی مدیریت  سؤال ،هافاضالب

را  بسیاری هایفرصتفاضالب . استفاده و بازچرخانی دش

آب بدون  تأمینبه  توانمی هاآن ازجملهکه  آوردمیفراهم 

 تفادهاس ،بهداشت عمومی جامعه تأمین ،فصلیزیاد تغییرات 

کود  مصرف بهو نیاز ن آدر موجود عناصر غذایی از 

مد آو امنیت غذایی، در بیشتر یشیمیایی کمتر، تولید غذا

اشاره  ..و. ایجاد اشتغال، زیستمحیطحفظ ، باالتر اقتصادی

نمود. البته استفاده از فاضالب همواره مخاطرات مستقیم و 

مستقیم آن را برای انسان دارد. مخاطرات  یغیرمستقیم

حاصل از رشد و تکثیر  غیرمسریمسری و  هایبیماری

به  ترکیبات شیمیایی ورود یاو ناقلین بیماری و  هاارگانیزم

 اردو به توانمیرا  آن غیرمستقیممخاطرات و  باشدمیبدن 

گیاهان به  آلودگیریسک  ،آبمنابع به  هاآالیندهشدن 

سبت ن هاآن با پاتوژنها و ترکیبات شیمیایی و امکان تماس

 (.1993وسکات، ) داد

 ،فاضالبخصوص استفاده از  در صورت هر به

 اختالفکه باعث  وجود دارد یتهدیدهای و هافرصت

ه دیدر استفاده از فاضالب در بخش کشاورزی گرد نظرهایی

. اکنون زمان مناسبی است تا به بازچرخانی و استفاده است

 ترجامعمجدد از فاضالب در بخش کشاورزی نگاهی 

اشی ن یتهدیدهاو  هافرصتبه نوشتار در این  لذا .بیاندازیم

ضمن تبیین  ،در ادامهو پرداخته  هافاضالبمصرف از 

 .گرددمیپیش رو، راهکارهای پیشنهادی ارائه  هایچالش

های متنوعی در پایداری آن در استفاده از فاضالب جنبه

 ؛وجود دارد که مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است

اما در بخش کشاورزی دو جنبه آب و مواد بازیافتی حائز 

 اهمیت بیشتری بوده که در زیر بدان پرداخته می شود.

 

 بازیافت آب

سازمان ملل ) داریپامحور توسعه  عنوانبهآب 

نه خلق  ،در طبیعت همانند انرژیبوده که  (2111متحد، 

گر به شکل دی شکلکیبلکه از  ،رودیمو نه از بین  گرددیم

 یهاآبجهان را  یهاآبدرصد  93. حدود گرددیمتبدیل 

 دوسوم ،ماندهیباقدرصد  سهاز تشکیل می دهد. شور 

کل  %1یخ و برف در قطب وجود دارد و حدود  صورتبه

 91. بیش از استآب شیرین مایع  صورتجهان به آب

 وزیرزمینی است  یهاصورت آببهب شیرین آدرصد این 

لذا منابع  .وجود دارد هااچهیدرو  هارودخانهدر آن  %2تنها 

 .(2117اندرسون، باشد )یمشیرین بسیار محدود و کم  آب

 با ایجاد عناصر آب راچرخه طبیعی  یداریطورمعنبه انسان

استخراج آب از منابع زیرزمینی و  (الف ی همانندجدید

د تولی ؛سطحی برای مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی

فاضالب چرخانی بازکشاورزی و شهری؛  یهارواناب

یر دچار تغی آب یهاانیجریا نشده به منابع و  شدههیتصف

 نموده است.

از منابع آب موجب افت سطح  هیرویببرداشت 

زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان شده است و این پدیده 

گالووی و بابری، ) نیزمفرونشست  ازجملهمشکالتی 

 (،1793، رهنما و میراثی، 1711یمانی و همکاران، ، (2111

کاظمی نژاد، ، 1792چوبین و ملکیان، ) شدن آب شور

 هیتصف را به دنبال داشته است. هاچاهکاهش دبی  ( و1719

بازچرخانی( موجب کاهش میزان آب )و استفاده مجدد از 
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ه لذا منابع آب اضافی را در مناطق شدبرداشت از آبخوانها 

 1731توکلی و طباطبائی، آورد )یمبود آب فراهم دچار کم

ت موضوع، این یبا توجه به اهم .(21113پتیگرو و اسانو،  و

تحت عنوان  119ماده  در زین 21"ریو+ " هیانیبامر در 

 ارقر دیتأکمورد  "برای آبیاری پساباز استفاده مجدد "

تقاضای  شیافزا .(2112سازمان ملل متحد، است ) گرفته

باعث رقابت بر سر  ،و شهری برای صنعت، کشاورزی آب

لذا راهی نیست جز است.  محدودشدهختصاص این منابع ا

 اتکمتری ایجاد کرده  یآلودگب را حفاظت نموده، آآن که 

اد. جمعیت روبه رشد را کاهش د یطیمحستیزپیامدهای 

افزایش کارایی و بازچرخانی آب در راستای  زمینهدر 

، )اندرسون شتهموفقی در دنیا وجود دا تجربیات پایداری

و به دلیل پیشرفت فناوریهای تصفیه فاضالب جای  (2117

رای ب با کیفیت مناسب نگرانی از جهت امکان تولید پساب

ط به مربو تجربیاتمشهورترین  یکی از. کشاورزی نیست

شرب،  آب به دلیل محدودیت منابعکه است سنگاپور 

را به یرانجام ب آشامیدنی آ عنوانبهاز پساب استفاده 

برای شرب در ویندهاک  پسابمصرف رسانیده اند. 

برای  استفاده از پساب یهامثالنامیبیا نیز از دیگر  تختیپا

 پساباستفاده از  .(2113لستینر و لمپرت، باشد )یمشرب 

امری جدید نیست و در  کشاورزی محصوالت یاریآب برای

چین و مکزیک  ازجمله توسعهدرحالبسیاری از کشورهای 

 هاستقرن یپروریآبزاز فاضالب خام برای کشاورزی و 

در حال  .(2112حسین و همکاران، شود )یمکه استفاده 

حاضر نیز در کشورهایی همانند امریکا، اسپانیا، استرالیا، 

و  انگالکیسدارد )افزایش روز افزونی  و... فلسطین اشغالی

ایران نیز از دوره صفویه از فضوالت  در (2113سیندر، 

حاشیه شهر  یهانیزمکود در  عنوانبهانسانی در اصفهان 

فاضالب بسیاری از  نیچنهم است. شدهیماستفاده 

 شدهیمبه نهرهایی موسوم به مادی تخلیه  یشهر یهاخانه

محمدی و شدند )یماستفاده  هانیزمکه برای آبیاری 

 یافشارشایگان و  برآوردبر اساس (. 1713همکاران، 

هزار  311حدود  هاخانههیتصفتکمیل  صورت ( در1717)

                                                           
1Biolsolids 

اراضی کشاورزی با آب پساب قابل آبیاری خواهد  هکتار از

البته این سطح درصورت جمع آوری همه فاضالبهای  بود.

شهری و خانگی و تصفیه آنها و اختصاص به بخش 

فاده ، استپسابکاربردهای از کشاورزی بیشتر خواهد بود. 

جبران ذخایر و  ستیزطیمحبرای  آبمنبع  عنوانبهاز آن 

 ،مشهور آن مکزیک یهامثال ؛ کهزیرزمینی است یهاسفره

 .(2111جیمنز و اسانو، باشد )یممراکش و قبرس 

 

 بازیافت مواد

 عنوانبهو شهرها  هاخانهفاضالب  رزمانیداز 

 میتقرمسیغمستقیم یا  طوربهغذایی  و عناصر از مواد یمنبع

سته ب گریدعبارتبهاست.  گرفتهیمقرار  یبرداربهرهمورد 

 فاضالب منازل تخلیه و ماًیمستقبه سنت و روش محلی یا 

 کهنیااست و یا  شدهیممصرف  یاریآب آبمخلوط با 

 یاهزباله یهاتودهمخلوط فاضالب و  میرمستقیغ طوربه

شهری در محلی خارج از شهر و نزدیک مزارع جمع شده 

 است گرفتهیمقرار  مورداستفادهلی آیک کود  عنوانبه

موضوع استفاده از عناصر غذایی (. امروزه 1753شریعتی، )

 قرارگرفتهجدی  توجه موردموجود در فاضالب شهری 

تصفیه و  یهانهیهزکاهش  منظوربهدر این زمینه  .است

بسیاری صورت  یهاتالشاستفاده از عناصر غذایی آن 

درصد  11حدود  کها توجه به اینب مثالعنوانبهگرفته است. 

درصد فسفر و پتاسیم موجود در  51-31و  نیتروژن

 کهیدرحالشودیمفاضالب شهری از ادرار انسان ناشی 

درصد کل فاضالب  کی( لیتر در روز در نفر 3/1ن )آحجم 

بخش ادرار پیشنهاد را برای جدا کردن  ییهاسامانهاست 

تصفیه، عناصر غذایی  یهانهیهزتا ضمن کاهش  اندنموده

کود استفاده شود  عنوانبهگیاه موجود در ادرار  ازین مورد

ن غلظت ناچیزی آعناصر سنگین نیز در  یهاندهیآال چراکه

 1جامدهایاز زیستاستفاده . (2112جانسون، دارند )

 انعنوبهفاضالب  یهاخانهحاصل از فرآوری لجن تصفیه 

که  کاربردهای است نیترشدهشناختهاز دیگر یکی  زیکود ن

 و مواد آلی استفاده از عناصر غذایی هدف باتوسعه زیادی 
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، 2112لو و همکاران، است ) کرده دایپ موجود در آن

 گذشته دراگرچه است که  ذکر انیشا .(2112اپستین، 

نبوده است اما شواهد  به سبک امروزی تصفیه فاضالب

جذبی  یهاچاهبسیاری بر استفاده از لجن حاصل از 

 هچندان ککود در کشاورزی مطرح بوده و  عنوانبهفاضالب 

 .(1713محمدی، اند )بودهبرخی افراد به این شغل مشغول 

و سدمندی برای آب  فاضالب عالوه بر آن که منبع پایدار

عناصر غذایی، مواد آلی و دیگر محصوالت جانبی( مواد )و 

امین انرژی مورد جایگاه بسیار مهمی در ت رود،به شمار می

 .(2113گو و همکاران، دارد )های فاضالب نیاز تصفیه خانه

 

 پیامدها

 و در مدیریت فاضالب تمرکز اصلی بر روی آب

دیگر جهانی همانند  هایتنشبا  که استمسائل آن 

تغییر کاربری اراضی، افزایش جمعیت و  ،تغییراقلیم

داری در پایشهرنشینی تشدید گردیده است. آب و فاضالب 

بر روی ، تنش آبیضوع مو عالوه بر زیستمحیط

 هاآالینده، تخلیه ترکیبات غذا و دارو و دیگر 1پروردگیبه

 هایآبتنوع زیستی در  کاهش، در منابع آب و خاک

 21ریو+" درهم به همین دلیل نقش مهمی را دارد.  پذیرنده

 تأکید مورد فاضالب برای جلوگیری از آلودگی آب تصفیه "

 (.2112سازمان ملل متحد، ) استقرار گرفته 

 21مار منتشره توسط فائو ساالنه حدود آبر اساس 

ا آبیاری ب تحتدنیا در  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی

نگاهی به . (2117لیب و اردکانیان، ) باشندمی فاضالب خام

در کشور حاکی از استفاده نادرست از  هاگزارشبرخی 

در در حاشیه شهرهای بزرگ خام شهری  یهافاضالب

یکی از  دیشا .تولید برخی محصوالت بوده است

در مربوط به استفاده از فاضالب خام  هاآنمشهورترین 

قالب مقاالت و  در 1751دهه  باشد که ازجنوب تهران 

مطرح  (1753رباطی و همکاران، ) یعلم یهاگزارش

ارزشمندی در کاهش آن  یهاتالشگردید. اگرچه 

. کامل رفع نگردیده است طور بهاست ولی هنوز  گرفتهانجام

                                                           
1Eutrification 

با فاضالب خام احتمال ریسک  یاریآباین در حالی است که 

ب خام ضالازیرا ف ؛خطرات مهمی را برای جامعه دارد

( هاکرم، پروتوزا و هاروسیو، هایباکترها )پاتوژنحاوی 

 .رددگیمدر سیستم گوارش انسان  عفونتکه باعث  هست

ورز از میلیون کشا 211حدود های جهانی بر اساس آمار

 .ندینمایماستفاده  انواع مختلف پساب و فاضالب خام

 ترکیباتحاوی  تواندیمفاضالب خام عالوه بر پاتوژنها، 

د. باش هامارستانیبشیمیایی سمی حاصل از صنعت و یا 

آالینده شیمیایی همانند عناصر سنگین، مواد فعال  یهاگروه

 هاکیوتیبیآنتو  (1797کفائی و دوبرادران، ) یهورمون

 بلندمدت. ریسک مربوط به این مواد در هاستآن ازجمله

 ندهیآدر  هاآنباعث خطرات بسیار سنگینی شده که مقابله با 

 یاریآب. عالوه بر این باشدیمها از پاتوژن سخت تربسیار 

د باعث مشکالتی همانن تواندیمبا استفاده از فاضالب خام 

م کری) یاهیگتخریب ساختمان خاک، شور شدن و سمیت 

؛ 1711؛ حسن اقلی و همکاران، 1791زاده و همکاران، 

 گردد. (1711صفری سنجانی و حاج رسولیها، 

از جهت کیفیت  استفاده از فاضالب و اثرات آن

ه توجدر تحقیقات مختلفی مورد  خاک و سالمت محصول

 طقها و منااستان به توانیم هاآن ازجملهاست که  قرارگرفته

؛ نجفی و همکاران، 1792فیضی و همکاران، اصفهان )

تهران (، 1711؛ روحانی شهرکی و همکاران، 1715

مستشاری و ) نیقزو(، 1711مالحسینی و بغوری، )

؛ 1719بهبهانی نیا و همکاران، شهرکرد )، (1711همکاران، 

، (1711مرادمند و همکاران، ؛ 1791بهبهانی نیا و همکاران، 

 اشاره نمود. (1795فرمانی فرد و همکاران، کرمانشاه )

موضوع دیگر مرتبط با فاضالب در کشور استفاده 

 عنوانبه هااستاناز لجن فاضالب است که در بسیاری از 

است  قرارگرفته استفاده موردکود بدون رعایت استانداردها 

 یج بسیار متنوع از استفاده از آن گزارش گردیده است.او نت

ناصر ع برایتحقیقات انجام شده  به نتایج توانجمله می از

؛ 1791عاطفی و قائمی، ؛ 1795سهرابی و همکاران، ) نیسنگ

پور و ؛ کریم1792طالبی، هرچگانی و بنیبیگی 
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 یستیزو تنوع  یمیآنز، افزایش فعالیت (1719همکاران،

چنین هم... اشاره نمود. ( و1713حجتی و همکاران،)

پرورش و ها )هایی در جهت تبدیل و فرآوری آنتالش

 ( انجام گرفته است.1717همکاران، 

در مقایسه با ها پساباستفاده از  یرو هر به

، اقتصادی و اجتماعی یفنمعمولی با مسائل  یهاآب

های متنوعی از فرایند یهانهیگز .باشدیم روبرو یتردهیچیپ

میکروبی و  یهاندهیآالبرای کاهش  تصفیه فاضالب

فیت به کی توانیمشیمیایی وجود دارد که با انتخاب هرکدام 

 .شکل یک() افتیموردنظردستآب متناسب با کاربرد 

تصفیه  پیشرفته یهاروشامروزه  که چندان

از فاضالب وجود  یدنیآشام آبتولید برایحتی  فاضالب

آژانس حفاظت هستند )در سطح بزرگ در حال کار رد که دا

چه در این میان برای نآ پس (.2112محیط زیست آمریکا،

عدم دیگراستفاده مجدد از پساب وجود دارد آن است که 

اما  ؛پذیرش استفاده از پساب در کشاورزی پذیرفتنی نیست

چه جای بحث دارد تصفیه فاضالب و تولید پساب با نآ

باشد ن در بخش کشاورزی میکیفیت مناسب برای کاربرد آ

ه استفاد در پایداری رعایت اصول که البته الزمه این کار

 باشد.می

 
 (2112آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا، موردنظربرای رسیدن به کیفیت پساب  مراحل مختلف تصفیه فاضالب -1شکل 

 

 پایداری در استفاده از فاضالب و پساب

در مبحث پایداری برای استفاده از فاضالب و 

تنها در سطح محلی فکر نمود و به دنبال  توانینمپساب 

ا الزم است ت نیبنابرا؛ جهانی بود ، ملی ویامنطقه پایداری

 با دیدگاهی جامعرا فاضالب تصفیه  در هانهیگزبهترین 

ه بالزم است تا در سطح جهانی نیز  عالوهبه .دکرانتخاب 

ایداری اصلی پ هیپا سهچنین ارزیابی بر توجه نمود.  موضوع

، اجتماعی و اقتصادی استوار یستیزطیمح یهاجنبهیعنی 

 .شودیمپرداخته  آنکه در زیر به  هست

 

 و اکولوژیکی یطیمحستیزارزیابی 

استفاده از جنبه زیست محیطی  کهآنبرای 

ب فاضال تصفیه اطمینان ازعمل نماید  یدرستبه هاپساب

روری ضمتناسب با مصرف آن  تیفیباکبرای تولید پساب 

                                                           
1Life Cycle Assessment 

ابزاری متداول برای مشخص  1ارزیابی چرخه حیاتاست. 

 دنباشیمچرخه حیات کل شدن فرایندها و یا محصوالت در 

 نمایند.که کمک شایانی در این امر می

 

 رزیابی اقتصادیا

چرخه  نهیهز ،برای روشن نمودن ابعاد اقتصادی

 یهانهیهزکه شامل  بایستی محاسبه شود 2حیات

فرایندهای  یهانهیهز، عملیاتی، نگهداری و یگذارهیسرما

است ضروری پایداری برای . هست دستنیپائو  باالدست

 .را نیز لحاظ نمود یطیمحستیز یهاارزشو  هانهیهزتا 

امری ساده نبوده و موارد بسیاری همانند  یگذارارزشالبته 

 ستین یگذارارزشسالمتی انسان و میزان مرگ قابل 

 محاسبات اقتصادی در نیچنهم (.2119گست و همکارن، )

ینه آنالیز سود به هز، تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن

2Life cycle costing 
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 زا سود حاصل، منافع و هانهیهزعالوه بر اما ؛ گیردمیانجام 

 ستیزطیمحو عناصر غذایی، بهبود کیفیت  آبارزش 

همانند کیفیت منابع پذیرنده(، ارتقاء سالمت عمومی، )

یت حفظ ظرف ،فروش آب بازیافتی، کاهش تخلیه فاضالب

دنظر مرا نیز بایستی  گیاهان یآلودگریسک کاهش تخلیه و 

 .قرارداد

توجیه اقتصادی با منافع حاصله از  2شکل در 

که با  یطیمحستیز یهابیآسطریق سالمت عمومی و 

 است. شده دادهنشان  شدههیتصف ( باالترو هزینهدرجه )

-A) منافع تکتکع ومجم شودکه مشاهده می گونههمان

C, A-B) خط یهاهیتصفبیشتر از هزینه  یداریطور معنبه 

(A-D)  ین ب ستیزطیمحو منافع مورد انتظار در سالمت و

احتمال ، دو 2در شکل . هستمختلف  یکشورهامناطق و 

که مربوط به شرایط اقتصادی، است  شدهدادهمختلف نشان 

مقادیر مثبت . هستاجتماعی و فنی کشورهای مختلف 

 (مورداستفادهموجود در فاضالب ) یکشاورزعناصر غذایی 

و  کرشمرنمود )سود اضافی محسوب  عنوانبهرا بایستی 

 (.2112همکاران، 

 
 (2112کرشمر و همکاران، ها )آنصفیه منافع استفاده مجدد از فاضالب و ت-2شکل 

 

 ارزیابی اجتماعی

ارزیابی  ابعاد اجتماعی بایستی در چارچوب

 یادهیعدبا مشکالت  مسئلهاما این ؛ ده شودچرخه حیات دی

 کنندگانمصرفپذیرش  هاآن نیترمهمیکی از مواجه است. 

. (2111سالوت، هست ) هاپسابمحصوالت آبیاری شده با 

و طالبی  صالحیمیدانی  یهایبررس مثال عنوان به

( در خصوص موانع اجتماعی و 1797) ییسراصومعه

 چه بحران آب نشان داد که اگر پساب فرهنگی استفاده از

ز اتمایلی به استفاده  هاآن اماتوسط افراد درک شده است 
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عواملی همانند حس تنفر، درک  محققان نیا .ندارند پساب

و غیره را از عوامل  یاعتمادیبخطر، حس سرایت، 

جه با تو بازدارنده پذیرش استفاده از پساب اعالم نمودند.

فیه کنونی در صنایع تص هایپیشرفتگفته شد با  آنچهبه 

از تصفیه  توانمیحتی آب شرب را هم  هافاضالب

 در هاپساببرای استفاده از . آوردبه دست  هافاضالب

مهم این است که کیفیت پساب و  سؤالبخش کشاورزی 

و معیاری  استانداردهاچه  با آبیارین برای آنوع کاربری 

 قابل انجام است.

 

استانداردها و  :و استفاده از پساب هافاضالبتصفیه 

 قوانین

استانداردها و خطوط راهنما برای حذف خطرات 

با توجه به نوع و مقدار تصفیه فاضالب برای  احتمالی

فتا و همکاران، ) استضروری  موردنظرمصرف در موارد 

 برایمعیارها و خطوط راهنما در انتخاب  طورکلیبه. (2113

فاضالب دو رویکرد اصلی برای حدود مجاز مواد شیمیایی 

رویکرد اول  سالمت انسان وجود دارد.در ارتباط با 

در خاک پذیرنده فاضالب  هاآالیندهجلوگیری از انباشتگی 

بایستی  خروج ودر این رویکرد میزان ورود  .هستو لجن 

در این رویکرد ارزش کمی به ویژگی پاالیندگی  .برابر باشند

 رانهگیسخت. مشکل اصلی این رویکرد شوندمیخاک قائل 

و لجن فاضالب  هافاضالبان استفاده از بودن و عدم امک

این رویکرد در  .هستحتی در مواردی پس از تصفیه 

کشورهای بسیار پیشرفته امکان اجرا دارد. دومین رویکرد 

 1مفید از ظرفیت خاک در جذب گیریبهرهبر اساس حداکثر 

. برای تعیین هست هاآالینده 7زداییو سمیت  2میرایی کردن،

رویکرد حداکثر ظرفیت خاک برای  این حدود عددی در

. در این رویکرد میزان شودمیاستفاده  زدایی سمیت

نگ گ) شودمیپس از مدتی بیشتر از مقدار زمینه  هاآالینده

 (.2112و همکاران، 

 منظوربهسازمان بهداشت جهانی  1937در سال 

انه از فاضالب حفظ سالمت عمومی و استفاده خردمند

                                                           
1Assimilate  
2Attenuate 

 ارائهرا  راهنماییو شیالت خطوط در کشاورزی  وپسماند

نمود. پس از مرور کامل بر مطالعات اپیدمیولوژی و دیگر 

 روزبهقرار گرفت و  موردبازنگری 1919اطالعات در سال 

و بسیاری از  بودهگردید. این خطوط راهنما بسیار مفید 

 با شرایط خود، از نمودن سازگارکشورها با پذیرفتن و یا 

با استفاده از  مجدداً 2115اند. در سال آن استفاده نموده

ها، ترکیبات اطالعات و شواهد علمی درباره پاتوژن

 هایویژگیتغییر در  ویژهبهشیمیایی و دیگر عوامل 

هتر ب هایروشجمعیتی، تغییر در بهداشت، دسترسی به 

وم س بازنگری مورد..ارزیابی ریسک، پیامدهای اجتماعی و.

 (.2115بهداشت جهانی، سازمان ) گرفتقرار 

در کشور ایران موضوع فاضالب و پساب با 

 نامهآیین 1751 سال درگردیده است.  مطرحآلودگی آب 

قانون توزیع  15جلوگیری از آلودگی آب با استناد به ماده 

 1737رسید و در سال  وزیرانهیئتعادالنه آب به تصویب 

م در نکات مه ازجمله. گردید مصوب آن جدید نامهآیین

ممنوعیت هرگونه اقدام در آلودگی آب،  نامهآییناین 

در تدوین استانداردها،  زیستمحیطموظف نمودن سازمان 

ممنوعیت تخلیه و پخش فاضالب و یا هر نوع ماده 

ندارد استا ازحدبیشپذیرنده به میزان  هایآببه  کنندهآلوده

 .باشدمی

 برنامهدر  برنامه توسعه سوم 111بند ج ماده 

واحدهای توسعه تنفیذ گردید که بر اساس آن  چهارم

تولیدی موظف به تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط 

گردیده و سازمان  هاآلودگیکاهش  و زیستمحیط

این امر شده است.  نامهآیینتدوین موظف به  زیستمحیط

 هاجرایی مربوط نامهآیین وزیرانهیئت 1/3/1711در مورخ 

چگونگی محاسبه و  نامهآیینرا به تصویب رساند. در این 

برای آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی ناشی از  جرائماخذ 

گی صوتی، جامد و مایع، آلود زائددفع غیر صحیح مواد 

است. در این  ذکرشدهو...  تخریب خاک، تخریب اراضی

 هایآب بهه برای تخلیه حد مجاز عوامل آالیند نامهآیین

و مصرف کشاورزی ارائه  زیرزمینی هایآبطحی، س

3Detoxify pollutants 
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 منطقهحساسیت  نامهآییندر این  چنینهمگردیده است. 

 شده ارائه( گروه 5) در چهار گروه( و حساسیت محیط)

برنامه )تنفیذی در قانون برنامه سوم  171ماده  در .است

از منابع آب  برداریبهرهصدور مجوز برای  هرگونه( چهارم

منوط به اجرای  کنندمیکه تولید حجم باالی فاضالب 

فاضالب و تصفیه و دفع بهداشتی  آوریجمع تأسیسات

کرده  جرائمصورت عدم اجرا مشمول  در وپساب شده 

 است.

 هاینامهآییندولت جداول  هیئت 1715در سال 

تنفیذی قانون برنامه  171و ماده  111اجرایی بند ج ماده 

ویب تص در برنامه چهارم تنفیذ شده بود را توسعه کهسوم 

نسبت به جداول قبلی پارامترها  ازنظراین جداول  .نمود

 .تر بودکامل

تی برگش هایآب ازاستفاده  محیطیزیستضوابط 

و  ریزیبرنامهتوسط معاونت  1719در سال  هاپسابو 

ارائه گردید که راهنمای  جمهوررئیسنظارت راهبردی 

 رودیمبه شمار  پساب ازجامعی برای استفاده مجدد  نسبتاً

دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی و دفتر )

(. 1719مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا وزارت نیرو، 

پس  هایویژگیملی  ، استاندارداستاندارد ملی سازمان

مواد مجاز که در آن حداکثر  هنمودارائه  را 1صنعتی هایآب

صنعتی جهت مصارف آبیاری و  هایپسابشیمیایی در 

حفاظت  آژانساز  ظاهراًاست که  ذکرشدهشرب دام 

سازمان  اخیراًاخذ گردیده است. امریکا  زیستمحیط

استاندارد تخلیه پساب به  ،زیستمحیطحفاظت 

                                                           
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 2179شماره استاندارد 1

را تدوین نموده و در حال طی مراحل تصویب  زیستمحیط

استاندارد تخلیه پساب برای استفاده در این . در باشدمیآن 

( 2با مصرف خام،  هایسبزی(1 گروهکشاورزی در سه 

صنعتی و  گیاهان( 7پخته،  صورتبهبا مصرف  هایسبزی

 درختان فضای سبز تعریف گردیده است.

اغلب استانداردهای کشورهای رسد به نظر می

اس و اقتباز کشورهای پیشرفته یران ا ازجمله توسعهدرحال

 یبه استانداردها سریعاًتا شده رونویسی شده و تالش 

و اقتصادی  فنّاورانه هایظرفیتتوجه به بدون  مطلوب

تواند می گیرانهسختاستانداردهای اما در عمل  ؛دنرسب

به  امنجر به فاصله بین شرایط مطلوب و قابل حصول و ی

 وانتمیاین کارها  ازجمله. گرددمیعبارتی واقعیت و قانون 

 هایآبه ب ایتصفیه گونههیچتخلیه فاضالب حتی بدون  به

 و . برای کاهش شکاف بین استاندارداشاره نمود سطحی

زم ال توسعهدرحالدر کشورهای پساب قابل حصول کیفیت 

در  اجرا قابلو حصول  قابلدر محدوده استانداردها  است

 .دبرس ممکن آلودگی به حداقل تا شود تنظیم مدت کوتاه

در  ،استانداردها قدم به قدم ارتقاءبا  توانمیاین امر را 

فازهای مختلف برای رسیدن به اعداد استاندارد هدف تنظیم 

برای هر فاز متناسب  نیاز موردزمان  .(7 شکل) نمودو اجرا 

 با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و نهادی در هر کشور

الزم  هرحالبه .(2111امیتوال و همکاران، ) باشدمی متفاوت

الب و فاضتوجه به کیفیت  با هاپساباستانداردهای است 

لف مخت هایگروهبه  موردنظراب برای مصرف پسکیفیت 

.گردد بندیگروهتقسیم و 
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 (.2112همکاران، امیتوال و ) پسابکیفیت  یاستانداردها مرحلهبهمرحلهبرای اجرائی نمودن  شمایی-9 شکل

 

بر اساس مقررات استفاده از فاضالب خام  گرچه

 21/3/15مورخ  73959/ت/121193)مصوبه شماره 

گردیده است اما هنوز استفاده از  ممنوع( 1وزیرانهیئت

 هرحالبه .خام در مناطقی از کشور رواج داردفاضالب 

فاضالب خام برای استفاده مستقیم در  کهآن رغمعلی

اما هنوز در  باشدمیبسیاری از مناطق دنیا و ایران ممنوع 

البته این نحوه  .گیردمیقرار  مورداستفادهسطحی محدود 

 الزم برای تصفیه فراهم هایزیرساختاستفاده تا زمانی که 

حذف این منابع فاضالب  معموالً .ادامه خواهد داشت گردد

ی میسر نبوده لذا بایست سادگیبهو عدم کشت گیاهان با آن 

ن بود تا همزمان با حذف کشت محصوالت حساس آدر پی 

ب مناس مدتکوتاهبه انجام اقدامات با فاضالب خام نسبت 

. تیاف دست زیستمحیطبرای حفظ حداکثری بهداشت و 

ن اب به کیفیت آذکر شد نوع مصرف پس آنچهبا توجه به 

ب شرب آ کیفیتاز محدوده ای  بستگی دارد و سطح کیفیت

. در برنامه جامع و اجرایی گیردبرمیتا فاضالب خام را در 

                                                           
هیات  21/3/15مورخ  73959/ت/121193مصووووبوه شوووماره  1 -

 وزیران :

نگر بایستی متناسب با هر کیفیت، کاربرد متناسب  جانبههمه

از آن سود جست. بسته به این  و نمودبا آن را تعریف 

 زجملهاکه یی برای استفاده بهتر وجود دارد کیفیت راهکارها

انتخاب گیاه، مدیریت و سیستم آبیاری، فاصله زمانی  هاآن

 .باشدمیتا برداشت محصول و...  آبیاری آخرین

 

 با پساب آبیاریاراضی برای ارزیابی 

غذا، الیاف و  تأمینمنبع مهم  عنوانبه کشاورزی

چطور، کجا و چه وقت  همانند سؤاالتیاما  ؛باشدمیدرآمد 

هستند که کشاورزان و  (، مواردیمحصوالت )کشت

 در. ارزیابی اراضی باشندمیهمواره با آن مواجه  دارانزمین

تناسب اراضی برای کاربری  بینیپیشبرآورد و حقیقت 

. ارزیابی باشدمیخاص اراضی همانند کشاورزی فاریاب 

اراضی بر اساس پارامترهای بیوفیزیکی و یا شرایط اقتصادی 

 تواندمیپساب  .(1935فائو، ) گیردمیاجتماعی منطقه انجام 

نیرو ، جهاد  یهااستاندارهای سراسر کشور با همکاری وزارتخانه "

کشاورزی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از آبیاری مزارع با فاضالب 

 "آورندجلوگیری به عمل شدهیهتصف
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 زیستمحیطپیامدهای منفی از جهت سالمتی انسان و 

با  ریآبیاداشته باشد. لذا الزم است مطالعات ارزیابی برای 

ن در ایگیرد.  انجام نظر مورددر مناطق  یا فاضالب وپساب 

و اراضی در برابر  خاک حساسیتمطالعات ریسک و 

 موردتوجهناشی از مصرف فاضالب و پساب  هایآسیب

به شور شدن خاک،  توانمیاین موارد  ازجمله. گیردمیقرار 

 بور،عناصر سنگین و ، تجمع زیرزمینی هایآب آلودگی

معدنی در خاک  هایآالیندهتخریب ساختمان خاک، تحرک 

( با استفاده از برخی 2111) همکاران و ساچتاشاره نمود. 

 و کارشناسی نقشه حساسیت خاک برای المللیبینتجربیات 

ت حساسی صورتبهآبیاری با پساب در منطقه رود اردن را 

در استفاده و  هررویبه زیاد تهیه نمودند. و کم، متوسط

بازچرخانی فاضالب بایستی مطالعات ارزیابی اراضی 

 .رکنی مهم ملحوظ گردد عنوانبه

 

 انتخاب گیاه

سر مناسب می کیفیت باآب  تأمیندر شرایطی که 

ع گیاه . البته نوبه تغییر گیاه بایستی توجه نمود ،نباشد

 امخ شده با پساب و فاضالب آبیاری هایکشتانتخابی در 

تنها  وشته چندانی بر سالمت کشاورز و خانواده او ندا تأثیر

اری از . در بسیگذاردتأثیرمیمحصول و کیفیت بر سالمت 

و  هتصفی هافاضالب، توسعهدرحالکشورهای پیشرفته و 

، لیفی، بذری و در وسعت ایعلوفهبرای آبیاری گیاهان 

و دیگر گیاهان استفاده  هاتاکستانکمتری برای باغات، 

توان و یا در مواردی می( 2112حسین و همکاران، ) شودمی

 مودنشوند اقدام نسبت به کشت محصوالتی که پخته می

از کشورهای رخی ب در .(2113فروکی و همکاران، )

 زینتیاز پساب برای آبیاری گل و گیاهان  ایمدیترانه

. سازمان (2111موهانی و همکاران، ) شودمیاستفاده 

میزان با توجه به  برای مصرف پساببهداشت جهانی 

گیاهان خوراکی  یهاگروهگیاهان را به آلودگی میکروبی 

خته پ صورتبهخام، خوراکی با مصرف  صورتبهمصرفی 

است تقسیم نموده و گیاهان صنعتی  شدهیفراورو یا 

 .(2115سازمان بهداشت جهانی، )

 سیستم و مدیریت آبیاری

سیستم آبیاری بر روی آلودگی گیاه و ابتال  انتخاب

ی یکی ااست. آبیاری قطره مؤثرکشاورزان به بیماری بسیار 

زیرا آب  ؛هست پسابآبیاری با  هایشیوه ترینسالماز 

و مشکل پخش  واردشدهگیاه  هایریشهدر ناحیه  مستقیماً

پاتوژنها توسط باد در آبیاری بارانی و نیز خطر تماس گیاه 

ی عابد) نداردو کارگر با پساب در روش آبیاری سطحی را 

. (1711؛ نجفی و همکاران، 1717کوپایی و بختیاری فر، 

 منظوربهمعلق  ذرات ازالبته این شیوه نیازمند آب عاری 

تا رغبت  هست هاچکانقطرهجلوگیری از گرفتگی 

، ندزداییگتصفیه تکمیلی پساب،  کشاورزان را از بین نبرد.

 ایهچکانقطره کارگیریبهاستفاده از فیلترهای مرغوب، 

اد شیمیایی به درون سیستم آبیاری، ویژه، تزریق مو

 هایچکانقطرهتعویض  درنهایتو  شستشوی سیستم

برای غلبه بر این مشکالت  شده پیشنهاد هایحلراهمسدود، 

؛ قاسمی و همکاران، 1715مالحسینی و دانش، ) هستند

1791.) 

غلظت پاتوژنها در آئروسل بارانی  آبیاریدر 

از طریق  شده ایجاد( میکرومتر 31از  ترکوچک)ذرات 

ها در پساب و پاشیدن پساب تابعی از غلظت پاتوژن

ا ی . آلودگیباشدمیاسپری کردن  چگونگی پاشیدن و

بیماری توسط ذرات آئروسل بر روی سطوح همانند غذا، 

دوز  یزانم کهآنبا توجه به . نشیندمیو البسه  پوشش گیاهی

 ترپایین یتنفسسیستم ها از طریق برخی پاتوژن کنندهآلوده

ها برای برخی پاتوژن لذا. هستاز مسیر سیستم گوارش 

. باشدمیتر از هضم و تماس مستقیم مسیر تنفس خطرناک

در آئروسل با افزایش  هاویروسو  هاباکتری طورکلیبه

یزان و م ترپایینسرعت باد، افزایش رطوبت نسبی، دمای 

تری دور هایمسافتبیشتر زنده مانده و تا  ،تشعشع کمتر

تا چند صد متر در  توانندمی هاآئروسل. یابندمیانتشار 

آژانس حفاظت محیط زیست ) شوندشرایط مناسب منتشر 

 آبیاریدر انتخاب بهترین سامانه  هرحالبه(. 2112امریکا، 

انسان و  بایستی مالحظات خاصی در راستای سالمت

 .(2جدول ) داشت زیستمحیط
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 ی بین آخرین آبیاری و مصرف محصولفاصله زمان

مختلف نشان داده است که توقف  مطالعات

آبیاری با فاضالب یک تا دو هفته قبل از برداشت در کاهش 

آلودگی محصول به دلیل ایجاد زمان کافی برای حذف و 

سازمان بهداشت جهانی، است ) مؤثرمرگ پاتوژنها بسیار 

 یل نیاز بهبه دلالبته این امر در اغلب محصوالت (. 2115

ی هابآباشد. استفاده از یممشکل  آبیاری تا قبل از برداشت

ان در تویمآبیاری غیر از فاضالب و کاشت محصوالتی که 

 شودیم یهنظر کرد توصصرفآن از آب آبیاری آخر 

. در بسیاری از موارد به (2115)سازمان بهداشت جهانی، 

دلیل نداشتن منبع آب جایگزین در آب آبیاری آخر، این امر 

 .(2113فروکی و همکاران،  یستنمیسر 

 

 (2111الزروا و بهری، ) پساببر انتخاب روش آبیاری و مالحظات خاص برای استفاده از  مؤثرعوامل  -2جدول 

 شدهتصفیهمالحظات خاص برای آبیاری با آب  بر انتخاب مؤثرعوامل  روش آبیاری

نیاز به تسطیح دقیق، هزینه کم، عدم  آبیاری غرقابی
کارایی استفاده از آب کم، سطح پائین 

 حفظ سالمت

همانند ) کنندگانمصرفو  کشاورزانحفاظت کامل از کارگران مزرعه، 
 (شخصی محافظ لوازم

هزینه کم، احتمال نیاز به تسطیح،  آبیاری شیاری
کارایی استفاده از آب کم، سطح 

 متوسط حفظ سالمت

همانند ) کنندگانمصرفو  کشاورزانحفاظت کامل از کارگران مزرعه و 
 محافظ(لوازم 

هزینه متوسط تا زیاد، عدم نیاز به  آبیاری بارانی
، کارایی استفاده از آب تسطیح

 سالمتمتوسط، سطح پائین حفظ 
 (آئروسلبه دلیل ذرات ) 

 متر تا جاده و یا منازل فاصله داشته باشد 19-599حداقل 
 حذف پاتوژنها() آبمحدودیت کیفیت 

 غیر هوازی به دلیل بوی بد هایپساب ازعدم استفاده  

و  زیرسطحیآبیاری 
 ایقطره

هزینه باال، عملکرد باالتر، کارایی 
استفاده از آب باال، باالترین سطح 

 حفظ سالمت

 یحفاظتاقدامات  بهعدم نیاز 
 هاانچکقطره دلیل گرفتگی به( فیلتر کردن) آبمحدودیت کیفیت 

 

 اقداماتسایر 

بر مواردی که در فوق برای استفاده از  عالوه

در کشاورزی مطرح گردید بایستی  هاپسابو  هافاضالب

ن ، پخت، ضدعفونی کردنموارد بهداشتی همانند شستشو

ساب پ، کنترل و مراقبت از تماس انسان با محصوالت غذایی

 انتخاب .قرار گیرد موردتوجه آنهابسته به کیفیت و فاضالب 

 ،بساپاشاره شد به کیفیت  هاآنکه به  ییهانهیگزهریک از 

نیازمند اقدامات مطلوب خود  ،نوع و چگونگی تصفیه

 . بستگی دارد

 

 نتایج

 هاترین رکن در استفاده از پسابتغییر نگرش مهم

راستای رسیدن به پایداری در موضوع  در

فاضالب، بایستی یک تغییر نگرش اساسی اتفاق بیفتد و 

                                                           
1Reduce  
2 Reuse 

عنوان یک ترکیب زائد که بایستی حذف و فاضالب را به

ها امروزه در مدیریت ضایعات و زباله دور ریخته شود ندید.

 در "دور ریختن"هاست( مفهوم ها نیز جزء آن)که فاضالب

هست.  "منبعی تجدید پذیر"مفهوم  حال جایگزینی با

فاضالب نیز از این امر مستثنا نبوده بایستی در قالب این 

)کاهش مقدار تولید فاضالب(،  "1کاهش "نگرش به مفاهیم 

های توسط بخش فاضالب از استفاده) "2استفاده مجدد"

)استفاده به روش یا فرایندی دیگر(  7دیگر( و بازچرخانی

یک منبع تجدید پذیر به فاضالب  حال هر توجه نمود. به

واد همانند کودها و م، آب آنرود که از شمار می

توان استخراج نمود. با گذار از بیوپالستیکها و انرژی را می

به  "حذف شودآنچه "نگرش امروزی که در آن تمرکز بر 

ب را های فاضالسامانه "آنچه بایستی بازیافت شود"نگرش 

 (4RRS( منابعهای بازیافت عنوان سامانهتوان بهمی

3 Recycle 
4Resource Recovery System 
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پذیرش اجتماعی و  یمحسوب نمود. در چنین نگرش

 .دباشصورت خالص مثبت میپیامدهای آن درمجموع و به

دد، استفاده مج "به  "تصفیه و دفع"به عبارتی دیدگاه از 

برنامه ) یابدبایستی تغییر  "بازچرخانی و بازیافت منابع

 (.WWAP ،2113 ارزیابی جهانی آب سازمان ملل متحد

رای باالتر ب تیفیباکی هاآبنبایستی از  هرگز که آنجا از

جود تر و پائین باکیفیتمواردی که امکان استفاده از آب 

ادی باالتر ماز تیفیباک هایآب کهآندارد استفاده نمود مگر 

. لذا از (1931سازمان ملل متحد، ) باشدوجود داشته 

هر جا  هافاضالب، هازهابهمانند  پائین باکیفیتی هاآب

ی برای مصارف متناسب با انهیگزن عنوابهکه ممکن است 

کشور ما که در منطقه خشک و آن بایستی استفاده نمود. 

ازجمله منابع جدید  است استفاده از شدهواقع خشکیمهن

 نیتأمبرای  هاپسابو  هافاضالبنامتعارف همانند  یهاآب

 ینتأمعالوه بر  هاآنآب اهمیت خاصی دارند. استفاده از 

منابع آب متعارف،  یآزادسازباعث  تواندیمعناصر غذایی 

عناصر غذایی( و انرژی برای مصارف مربوطه  یژهوبهمواد )

وامل به ع هاپساباستفاده از  محیطییستزگردد. پیامدهای 

، تصفیهیشپنوع فاضالب )عملیات تصفیه  ازجملهمختلفی 

، خاک، پساب هاییژگیواولیه ثانویه و پیشرفته(، صفیه ت

زیرزمینی و خاک تحت االرض، گیاهان تحت  یهاآب

 یگرد هایینهگزکشت، قابلیت استفاده و هزینه استفاده از 

با عنایت به تنوع کیفیت اولیه آب بستگی دارد.  منابع

 صفیهو تصفیه فاضالب، انجام یا عدم انجام تصفیه، نوع ت

و... کیفیت پساب خروجی بسیار متفاوت خواهد بود که 

یرد. گ یدربرمشرب تا فاضالب خام را  یفیتآب باکشامل 

مدیریت کشت و از دیگر سو اراضی کشاورزی، نوع گیاه، 

و... نیز از تنوع باالیی در کشور کار، مدیریت آبیاری 

معیارها و استانداردهای مختلفی در  اگرچه .برخوردار است

دنیا و کشور ارائه گردیده است اما در استفاده از آن در بخش 

دقیق  یهادستورالعملدر مرحله اول نیازمند  کشاورزی

اراضی، نحوه کشت، سیستم و  ارزیابیمطالعات  ازجمله

زمان آبیاری، مدیریت زراعی و برداشت، بهداشت و سالمت 

                                                           
1Integrated Sustainable Waste 

Management(ISWM) 

یم باشمی محصوالت بردارانبهرهکشاورزان و  یژهوبهافراد 

انجام مطالعات  آنهمزمان با گذارده شود.  مورداجرابه  تا

و با لحاظ نمودن رویکرد مناسب در تعیین  ترکامل

رایط متناسب با شمعیارها  سازییبومنسبت به  ،استانداردها

ی ترکیب ائکیفیت آب آبیاری به دلیل پویاقدام نمود. کشور 

ی ز پیچیدگخاک ا هاییژگیوو  آب و تنوع شرایط طبیعی

لذا وضع و اقتباس استانداردهای باالئی برخوردار است. 

و غیر مناسب با شرایط کشور ممکن است به  یرانهگسخت

 هاآندلیل عدم امکان اجرا وعدم رعایت باعث حذف کامل 

محدود  آب ینتأمبرای  آندر عمل گردد و منافع حاصل از 

 انسان و یسالمتبهجدی را  هاییبآسرا از بین برده و یا 

 وارد نماید. زیستیطمح

 ینفتنها بخش  تجربیات دنیا نشان داده است که

 یهابخشبلکه بایستی بوده کافی ن فاضالبمدیریت 

ه قرار داد موردتوجه. را نیز .اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و.

و در فرایند تصمیم سازی برای رسیدن به سیستم پایدار و 

با  1هاپسماند تالش نمود. مدیریت پایدار پکپارچه کپارچهی

 منظور از عبارتتوجه به این امر طراحی گردید. در این 

و تناسب با شرایط محل  یستگی( شا1)پایداری عبارت از 

، یمحیطزیستعی، اقتصادی و ااجتم ازنظرفعالیت سامانه 

در طی زمان بدون کاهش منابع  توان حفظ خود (2)

از  ( استفاده1) از عبارت است یکپارچگیو  آن موردنیاز

قیاس در م باهممرتبط  صفیه، انتقال و تیآورجمع یهانهیگز

نمودن همه  لی( دخ2) ؛، شهر(محلهخانه، مختلف )

ا ، رسمی یغیردولتیدولتی و  هایبخشتوسط  نفعانذی

نمودن  ( وارد7) ؛غیرانتفاعی، انتفاعی یا غیررسمی

 هایامانهسبرهمکنش بین سیستم مدیریت ضایعات و دیگر 

 (.1999کالندرت، است ) مدیریتی

اده از استفبایستی گفت نتیجه نهایی  عنوانبه

خشی ب عنوانبهفاضالب و پساب در کشاورزی را بایستی 

قی مدیریت تلفیپسماندها نگریست.  یکپارچهاز مدیریت 

در آن سه بعد مدیریتی است که  (ISWM)پسماندپایدار 

 وهمه ذینفعان دخیل  (2) ،پسماندعناصر سیستم  همه( 1)
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اقتصادی، اجتماعی و ) پایداری هایجنبههمه  (7)

)ویلسون و (1 شکل) شوندمیو...( یکپارچه  محیطیزیست

استفاده مجدد از  ایسامانهدر چنین . (2112همکاران، 

یک بخش از کل سامانه  عنوانبهپساب در بخش کشاورزی 

دقیقی برای  ریزیبرنامهزم است شود. لذا المیمحسوب 

ب با مختلف متناس هایباکیفیتاستفاده مناسب از پساب 

 شرایط اراضی و کشت و کار انجام گیرد.

 
 (2112)ویلسون و همکاران، آن سامانه مدیریت تلفیقی پایدار پسماندها و ابعاد و اجزا  -4شکل 
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Abstract 

 

 

Wastewater reuse for farm irrigation has a long history around the world. 

Population growth, influx of rural communities into cities, the ensuing over-

urbanization, elevated living standards, and industrialization are among the many 

factors that have led to the production of escalating volumes of wastewater and 

industrial effluents beyond the self-purifying capacity of the surrounding limited 

land areas where they are produced. However, this devastating challenge may be 

transformed into an opportunity by reusing the wastewater as a source of water, 

materials, and energy. The recent technological developments in wastewater 

treatment have offered ample opportunities to obtain effluents of a wide range of 

qualities for a wide array of uses including drinking water. The availability of such 

technologies makes it possible to imagine every possibility for wastewater reuse 

toward agricultural irrigation. The question that remains, however, is whether the 

effluent quality thus obtained can be economically matched with the quality 

requirements of a given water reuse. This requires practicable water quality 

standards, guidelines, and criteria provisioned for different water reuses in 

compliance with environmental quality standards. Treatment effluent reuse for 

irrigation should in any case be envisioned as part of an Integrated Sustainable 

Waste Management System in which the different stages of waste production, 

separation, collection, transfer, and treatment are accomplished in cooperation with 

stakeholders. Concepts such as reduced waste production, reuse, and recycle 

playing special roles in this integrated system should be based on waste viewed as 

a renewable resource rather than one to dispose of. 
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