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  سخن آغازین
  

 و هاروش راهبردها، رویکردها، کارگیريهب آب، براي تقاضا افزایش آن دنبالبه و شدن صنعتی جمعیت، رشد امروزه
 هايحوضه بر کیدأت با سرزمین آمایش و پایدار توسعه اصول براساس آب چرخه کل در نگريجامع نیز و نوین ابزارهاي

  . است کرده ناپذیراجتناب را آبریز

 بلکه ب،آ کمبود نه کشور آب بخش در اصلی چالش که گفت بتوان شاید وجود این با نیست، پرآبی کشور ایران
 کیفی و میک بهنگام و دقیق پایش و زیست محیط و طبیعی منابع پایداري بر مبتنی برداري،بهره نظام نبودن بهینه
 مدیریت و فمصر الگوي بتوان انسانی نیروي و ساختاري سازيظرفیت با رودمی انتظار بنابراین. است آن مصارف و منابع
 نگريمعجا است الزم پایدار توسعه اصول اساس بر. کرد مستقر را آب منابع از بهینه برداريبهره نظام و اصالح را تقاضا

 استفاده و بازچرخانی و فاضالب تصفیه و آوريجمع هايسامانه توسعه میان، این در و شود نهادینه آب چرخه کل در
  . است بخش این در کنونی هايچالش با مقابله براي کلیدي راهبرد یک منابع، این از مجدد

 زمان،هم .یابد توسعه فناوري و دانش انتقال جهت ویژهبه المللیبین و ايمنطقه هايهمکاري است الزم منظوربدین
 افتنی چگونگی و دانش توسعه به تواندمی المللیبین نهادهاي و کشورها سایر خوب هايتجربه و هاآموخته درس انتشار

  .کند کمک روپیش مسایل براي جدید و واقعی هايحلراه

 هاالیتفع از اينمونه شده، تهیه المللیبین سطح در پیشگام نهادي عنوانیبه UNU-FLORES توسط که حاضر کتاب
 شناسیسیبآ با بتواند ایران آتی هايسال در رودمی امید. است المللیبین سطح در مختلف کشورهاي تجربه انتشار براي

 هايچالش بر نفعانذي همه مشارکت با و مناسب راهکارهاي و راهبردها رویکردها، گرفتن پیش در و فعلی وضعیت
 یک عنوان به خود بهايگران و خوب هايتجربه و دانش انتشار و مستندسازي با و کند غلبه آب بخش در کشور اساسی

   .شود شناخته دنیا در موفق مرجع و الگو

  اردکانیان رضا
  نیرو وزیر

  



  



  گفتارپیش
تغییرات اقلیمی همگی موجب تشدید فشار بر و  آبتر بیش ، الگوهاي مصرفشهرنشینی رشد جمعیت، افزایش رشد

تحریک کشاورزان و سایر  موجبعواملی چون انرژي و کودها،  طورهمین. کمبود فزاینده آب و اندشدهمنابع آب شیرین 
. استفاده مجدد از فاضالب مثالی عالی براي شرح اهمیت مدیریت یکپارچه شودیمبه استفاده از فاضالب  کارآفرینان
آغاز  زایدات . این فرآیند ازکنیمیمیاد  )NEXUSبست (همکه ما از آن با عنوان رویکرد  است زایداتو  آب، خاك

 20آن را به آب و خاك نیز مربوط سازد. در حال حاضر بیش از  تواندیمولی انتخاب مدل مدیریتی صحیح  شودیم
اهمیت این است که درصد قابل  باست، ولی نکته . این مسئله جالبی اشودیممیلیون هکتار زمین با فاضالب آبیاري 

از فاضالب باشد، ندارد. کشورهاي در  "استفاده ایمن"از این عملکرد هیچ معیار علمی که تضمین کننده  يامالحظه
سیاستی استفاده مجدد از فاضالب، نیازمند و  فنی، نهادي يهاچالشر براي کنترل احال توسعه و کشورهاي در حال گذ

 و خطرات احتمالی استفاده از فاضالب هافرصتبا درك باالیی از تر بیش تمهیدات نهادي و منابع انسانی داراي مهارت
  .هستند

هدایت شده توسط برنامه ده يهابرنامه طورهمین، هفت عضو بخش آب سازمان ملل متحد و 2011در سال  
تند تا نیاز کشورها در رابطه با استفاده س) به هم پیوUNW-DPCتوسعه ظرفیت ( زمینهدر  ساله بخش آب سازمان ملل

)، سازمان FAO) را مورد توجه قرار دهند. سازمان غذا و کشاورزي سازمان ملل (SUWAایمن از فاضالب در کشاورزي (
سالمت و  )، موسسه دانشگاهی آب، محیط زیستUNEP)، برنامه محیط زیست سازمان ملل (WHOجهانی بهداشت (

آبیاري و زهکشی المللی کمیسیون بینو  )IWMIمدیریت آب (المللی )، موسسه بینUNU-INWEHزمان ملل (سا
)ICIDنماینده  160آیی توسعه ظرفیت باعث گردهم هايیتفعال، 2013و  2011ي هاسال ) شش عضو دیگر بودند. بین

 در این زمینه و ادامه ابتکار عملتر بیش حمایت ،هایتفعالکشور عضو از آسیا و آمریکاي التین شد. در طی این  73از 
SUWA هايیتفعالبود. با توقف رسمی کنندگان مورد درخواست شرکتشدت به UNW-DPC  2015در سال ،
پیوسته بهمبه دانشگاه سازمان ملل واگذار شد. در حال حاضر، موسسه مدیریت  SUWAابتکار عمل  هايیهماهنگ

سایر شرکاء مسئولیت همراه به UNU-INWEH) و UNU-FLORES( خاك، پسماند)منابع زیست محیطی (آب، 
  را به عهده دارند. SUWA هايیتفعالهماهنگی 



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  18

 

 شانیمل هايیتظرفمایت از کشورهاي عضو سازمان ملل در توسعه حدر نظر دارد به  SUWAکنونی  مرحله 
بپردازد و از این طریق استفاده  2011-2015ي هاسال شده در طیبندي اولویت در مناطق تمرکز شناسایی شده و

بر روي کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي چنان هم . در این راستا، تمرکزکندو پربارتر از فاضالب را ترویج  تریمنا
ان در میموفق استفاده ایمن از فاضالب در کشاورزي  يهانمونه زمینهاطالعات در گذاري . به اشتراكاست رادر حال گذ

. در شودیممحسوب  SUWAابتکار عمل  مرحله اولین اهداف شناسایی شده در طی ترمهممناطق، یکی از  کشورها/
به شناسایی چند نمونه مطالعه موردي جالب در  2015در سال  UNU-FLORESحمایت از نیل به این اهداف، 

توسط  و در کارگاه آموزشی ترتیب داده شده 2016در فوریه  هانمونهاز این  بسیاريکشورهاي مختلف جهان پرداخت. 
UNU-FLORES  و مورد بحث قرار گرفتند.  اندشفاهی ارائه شده صورتبهدر شهر لیما کشور پرو  

. براي سهولت ردیابی اطالعات، است افریقاو  از آمریکاي التین، آسیا منتخبمطالعه موردي  17این کتاب شامل 
 سالمتی و محیط زیستی يهاجنبه: 2فناوري، بخش  هايیشرفتپ: 1: بخش اندشدهمطالب کتاب به سه بخش تقسیم 

و مسائل کاربردي. ما صمیمانه امیدواریم که مطالب این کتاب باعث افزایش تبادل دانش میان  هایاستس: 3بخش و 
  در یادگیري از یکدیگر کمک کند. به ما طورهمینکشورها شده و 

 خاطربه طورهمینتالششان در تبادل دانش خود و خاطر به در اینجا الزم است از نویسندگان مطالعات موردي 
 UNU-FLORES از همکاران خود درچنین هم کنیم. قدردانیهمکار در بازبینی مطالب ایفا کردند، عنوان به نقشی که

ویژه داریم. در پایان  سپاسناپذیرشان خستگی يهاکمکخاطر به سرنا کوچیو خانم  آواستیآرجون از جمله آقاي 
اي هحمایتخاطر به )BMZتمایل داریم قدردانی صادقانه خود را از وزارت فدرال همکاري و توسعه اقتصادي آلمان (

  اعالم کنیم. ،انجام شدکه از سوي ایشان براي محقق ساختن این پروژه  ايمالی سخاوتمندانه

  

  هیروشان هتیاراچی
  رضا اردکانیان



 بخش ا:

 هاي فناوريپیشرفت 



  



  فناوري هايپیشرفت :1 بخش
  1 موردي مطالعه

 مجدد و احیاي استفاده طبیعی و پایدار فناوري براي 1شده مدیریت آبخوان تغذیه هايسامانه
   )آمریکا متحده ایاالت( انسانی هايویروس با مرتبط بهداشتی هاينگرانی: فاضالب

Walter Q. Betancourt, Ian L. Pepper, and Charles P. Gerba 2   

  چکیده
 آبخوان-خاك تصفیه و رودخانه ساحل فیلتراسیون ) مانندMAR( شده مدیریتآبخوان تغذیه  هايسامانه
 سطحی، آب مانند( شدهتغذیه  آب کیفیت بهبود براي طبیعی زیرسطحی هايسامانه از استفاده شامل همگی

. است )بشر آب عنوانبه شده ریزيبرنامه مجدد استفاده مانند( مجدد استفاده از پیش) بازیافتی آب سیالب،
 استخراج هارودخانه مجاور هايچاه ازیا  زیرسطحی تزریق نفوذ، هاحوضچه طریق از آب ،MAR طی در
 طورهمین و زیرزمینی هايآب کیفیت بهبود و افزایش براي مناسبی گزینه MAR هايسامانه. شودمی

 که مجددي استفاده هايسامانه حال،با این. شوندمی محسوب زیستی محیط مدیریت اهداف به دستیابی
 ايهبیماري هايپاتوژن حذف براي اضاف یموانع باید شوند،می طراحی انسان تماس شامل کاربردهاي براي

 سه در ویروس حذف مورد در موردي مطالعه یک کلیدي هايجنبه مطالعه این. باشندزاد وجود داشته آب
. کندیم بیان را) کالیفرنیاو  کلرادو آریزونا،( متحده ایاالت مختلف مناطق در واقع مقیاسبزرگ MAR سامانه
 د،وجو این با باشند، اجرا قابل توسعه حال در کشورهاي براي اقتصادي نظر از است ممکن MAR هايپروژه

                                                             
1- Managed Aquifer Recharge, MAR 
2- Walter Q. Betancourt • Ian L. Pepper • Charles P. Gerba. Water & Energy Sustainable 
Technology (WEST) Center, The University of Arizona, Tucson, Arizona, USA. 
e-mail: wbetancourt@email.arizona.edu, walter.betancourt@fulbrightmail.org 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
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 و آشامیدنی آب مجدد استفاده براي ضروري هايویژگی آمیزموفقیت حفظ به منوط پایدار مدیریت
  .است غیرآشامیدنی

  هاویروس حذف، ،تغذیه آبخوان، مدیریت،: کلیدي کلمات

  مقدمه -1
 بر فشارو  نامتقارن توزیع زیرزمینی، و سطحی هايآب آلودگی با همراه جهان در آب تأمین و تقاضا افزایش

 نیاز موجب جهانی، هواي و آب شدید الگوهاي از ناشی پیاپی هايخشکسالیعالوه به آبی، محدود منابع
 باکیفیت هايپساب موقعیتی، چنین در. است شده محلی حفاظت و آب تأمین ابتکاري منابع ترویج بهتر بیش
 ده،متح ایاالت مانند( کشورها از بسیاري در ايفزاینده طوربه احیا و فاضالب تصفیه هايفناوري از ناشی

 منابع جددم جایگزینعبارت دیگر به( غیرمستقیم شرب آبعنوان به )هلند سعودي، عربستان آلمان، استرالیا،
 د،مجد استفاده هدف با) اندازچشم و کشاورزي آبیاريعبارت دیگر به( غیرآشامیدنی آب و) زیرزمینی آب
  ).Clinton 2007; Dillon et al. 2009; Alidina et al. 2015. (شوندمی گرفتهکار به

 آب نابعم افزایش براي سنجیده و دقیق فرآیند یک شرب براي شده ریزيبرنامه غیرمستقیم استفاده
 ریزيامهبرن شرب آببراي  غیرمستقیم کاربردهاي .است زیستی محیط و بهداشتی مالحظات تأمین با همراه
 بآ غیرمستقیم مجدد استفاده عمل در وجود، این با. دارند ارتباط زیرزمینی هايآب تغذیه باتر بیش شده

 هددمی رخ سطحی هايآب با ترکیب طریق از تربیش نشده، ریزيبرنامه چه و شده ریزيبرنامه چه شرب،
)Asano 2007به منجر که است آب از مجدد استفاده در رویکردي بازیافتی آب با زیرزمینی هايآب ). تغذیه 

 عتیصن آبو  کشاورز آبیاري شهري، آب تأمین شامل مختلف کاربردي منافع با زیرزمینی هايآب تقویت
 هايآب سطح کاهش کردن معکوس حتییا  توقف کاهش،) 1( براي زیرزمینی هايآب. تغذیه شودمی

 ،شور لب و شور آب نفوذ مقابل در ساحلی هايآبخوان در زیرسطحی شیرین هايآب تظاحف) 2( ،زیرزمینی
 خنثی) 4( و آتی مصارف براي بازیافتی آب و مازاد هايآب سایر و سیالب شامل سطحی هايآب ذخیره) 3(

  ). Asano  2007( است شده استفاده زمین، نشست بالقوه مشکالت کردن

 مجدد استفاده براي چه بازیافتی آب توسط زیرزمینی هايآب تغذیه ،1960 سال از متحده، ایاالت در
 رسطحیزی ذخیره اصلی فایده. است شده تجربه غیرآشامیدنی، مصارف براي چه و آشامیدنی آب غیرمستقیم

 طحی،زیرس ذخیره برخالف. دهدمی رخ زیرزمینی آب تغذیه فرآیند طی که است آب کیفیت بالقوه بهبود
 و ویهثان آلودگی از ناشی آب کیفیت مالحظه قابل کاهش به منجر تواندمی بازیافتی آب سطحی ذخیره

  ).Asano  2007( شود جلبکی شکوفایی
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تغذیه و  2آبخوان - خاك تصفیه ،1رودخانه ساحل فیلتراسیون جمله از هاآبخوان شده مدیریت تغذیه
 که دهدمی ارائه يمجدد استفاده فناوري و شودمی فاضالب پایدار و احیاء طبیعی موجب 3بازیابی و آبخوان

 غیرمستقیم تأمین براي اصلی بخش یک بنابراین، دهد ارتقا آشامیدنی آب سطح تا را پسابکیفیت  تواندمی
 ;Asano and Cotruvo 2004; Dillon et al. 2009; Missimer et al. 2011( شودمی محسوب شرب آب

Bekele et al. 2011 .(طی در MAR، مجاور هايچاه ازیا  زیرسطحی تزریق نفوذ، هاحوضچه طریق از آب 
  .شودمی استخراج هارودخانه

 و ريشه فاضالب طبیعی، نهرهاي یا تأثیر تحت سطحی آب سیالب، مثال براي( آب منبع کیفیت
 Sharma and Amy( یابد بهبود زیرسطحی خاك از عبور و نفوذ طی در تواندمی) مناسب تصفیه با صنعتی

 دچار یا شوندمی حذف یا شیمیایی هايآالینده از بسیاري و مغذي مواد زا،بیماري هايمیکروب). 2011
 که مناطقی در). Weiss et al. 2005; Pang  2009; Hoppe-Jones et al. 2010( شوندمی زیستی دگرگونی

 بآ منبع یک بازیافتی آب نیستند، کافی آب رشدبه رو تقاضاي به پاسخگویی براي شیرین آب متداول منابع
 بهبود و تقویت براي چشمگیري گزینه MAR هايسامانه). Alidina et al. 2015( کندمی ارائه جایگزین
 ندنیازم هاسامانه این. شوندمی محسوب زیستی محیط مدیریت اهداف طورهمین و زیرزمینی آب کیفیت
 برخالف و هستند شیمیایی ترکیبات و هامیکروب حذف و کاهش براي شیمیایی مواد و انرژي حداقل

  ). Dillon 2005; Sudhakaran et al. 2013( کنندنمی ایجاد زائدات جریان غشایی، تصفیهچون هم فرآیندهایی

 که دارد را قابلیت این MAR که است شده فهمیده نمایشی، و آموزشی هايپروژه و از طریق ترپیش
 مناطق در واقع روستاهاي در ویژهبه شرب آب تأمین براي ملل سازمان هزاره توسعه هدف در شایانی سهم

 ناشی شرب آب با مرتبط نشدهحل بهداشتی هاينگرانی). Dillon 2005( باشد داشته خشکنیمه و خشک
 نای با دارند؛ وجود نیز آشامیدنی اهداف با فاضالب از مجدد استفاده براي طور مسلمبه آلوده، آب منابع از

 دونب پروژه یک به نسبت شده مدیریت و ریزيبرنامهخوبی به فاضالب از مجدد استفاده پروژه یک وجود،
 مجدد استفاده هايپروژه). Asano and Cotruvo 2004( کند تولید باالتري باکیفیت نهایی آب تواندمی برنامه،

 آلی مواد و زابیماري هايمیکروب حذف براي تصفیه متعدد موانع با تاکنون گذشته از شده مدیریت آب از
 Anders et al. 2004; Weiss et al. 2005; Hoppe-Jones et( اندبوده مواجهه عمومی، سالمت حفظ جهت

al. 2010; Betancourt et al. 2014 .(حذف و انسانی زايبیماري هايویروس غلظت درباره هاداده آوريجمع 

                                                             
1- Riverbank filtration, RBF 
2- Soil aquifer treatment, SAT 
3- aquifer recharge and recover, ARR 
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 ادهاستف هايپروژه در هاآن حذف درجه نیازهاي از تردقیق پشتیبانی براي فاضالب هايخانهتصفیه در هاآن
 آبخوان مدیریت طی هاویروس کاهش و انتقال ارزیابی میزان، همان به. است ضروري شرب، منظوربه مجدد

  .دارد اهمیت تغذیه و

 هب پاسخگویی براي رویکردي عنوانبه آب مجدد استفاده ارزیابی براي که 1ملی پژوهش شوراي کمیته یک
 انسیلپت روي بر جامع ايمطالعه شد، تشکیل آب فناوري و علوم هیئت توسط آشامیدنی، آب تأمین آتی نیازهاي
). NRC  2012( داد انجام آب، تأمین هايجایگزین ارتقاي و توسعه براي شهري فاضالب از مجدد استفاده و آب بازیافت

 مجدد دهاستفا انطباق افزایش با مرتبط اجتماعیو  اداري اقتصادي، فنی، مسائل بررسی دارعهده کمیته این
 شهري مصارف آشامیدنی، آبچون هم مجدد، استفاده گسترده کاربردهاي از روزبه تصویر یک تهیه و

 یک هکمیت. باشدمی اکولوژیکی ارتقاي و زیرزمینی آب تغذیه صنعتی، فرآیندهاي آب آبیاري، غیرشرب،
 در بآ تأمین نیازهاي به پاسخگویی براي رویکردي عنوانبه آب از مجدد استفاده مورد در انتقادي ارزیابی
 فاضالب میزان ولی شود،ينم محسوب دارونوش یک مجدد استفاده اگرچه که داد نشان و داشت آینده

 بیآ منابع از کلی يتصویر ارائه در مهمی نقش تواندمی که است مقداري به محیط به شدهتخلیه
 فادهاست عمل در که کردتأیید  کمیته. کند کامل را آب حفاظتچون هم راهبردها سایر وباشد  داشته
 عداديت و است رایج کشور آبی هايسامانه از بسیاري در آب منبع عنوانبه شدهتصفیه هايفاضالباز  مجدد

 باالدست جوامع پساب از آن از ايعمده بخش که کنندمی استفاده هاییآب از شرب آب هايخانهتصفیه از
  .شودمی نشأت آبیکم شرایط درویژه به

 طبیعی هايسامانه آب، از مجدد استفاده هايسامانهتر بیش در که داشت اذعان طورهمین کمیته 
 نچنی که گفت تواننمیحال با این. شوندمی هکار گرفتبه زیستی محیط هايحائل کردن فراهم براي
 مهندسی فرآیندهاي سایر طریق از که شوندمیاي گونهبه عمومی سالمت حفظ باعث طبیعی هايحائل

  ).NRC  2012) (ذخیره مخزن پیشرفته، تصفیه فرآیندهاي مانند( نیست مقدور

 و زمانی جداسازي یک که شودمی تعریف آبخوان یا آبی پهنه یک عنوانبه زیستی محیط حائل یک
 هايهسامان مانند زیستی محیط هايحائل. کندمی فراهم آب تأمین و فاضالب تصفیه میان طبیعی محیطی
 نندهک تضعیف مختلف فرآیندهاي طریق از را هاآالینده غلظت است ممکن که کنندمی عمل طبیعی تصفیه
 و بازیافتی آب تولید میان زمانی فاصلهو  کنند فراهم بازیافتی آب ترقیق و ترکیب براي فرصتی دهند، کاهش

 تهداش مختلفی هايویژگی است ممکن زیستی محیط هايحائل. دهند افزایش را آب تأمین منبع به آن ورود

                                                             
1 -National Research Council, NRC 
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 رودخانه، ساحل فیلتراسیون هايسامانه در. تأثیرگذارند ماندزمانیا  ترقیق میزان ها،آالینده حذف بر که باشند
 مناسب هايداده داشتن بدون که داردمی اذعان NRC کمیته. است سفر زمان و طول از تابعی هاویروس حذف

 حذف رد زیستی محیط هايحائل قابلیت درباره توجهی قابل قطعیت عدم محل، اختصاصی هايویژگی مورد در
 همگی ساحل رودخانه فیلتراسیونو  آبخوان-خاك تصفیه ،1مصنوعی هايتاالب. داشت خواهد وجود هاآالینده

 با توانندمی فیهتص پیشرفته و سنتی فرآیندهاي سایر با ترکیب هنگام که هستند تصفیه طبیعی فرآیندهاي
 ,AWWA/WEF() جامعه توسط شرب هدف با مجدد استفاده هايپروژه پذیرش( شوند مواجه عمومی اقبال

2008; NRC  2012.(  

 هايویروس حذف بررسی به کهدهد ارائه می را موردي مطالعه یک کلیدي هايجنبه مطالعه این
 کلرادو آریزونا،( متحده ایاالت مختلف مناطق در واقع مقیاسبزرگ MAR سامانه سه در انسان روده زابیماري

تغذیه  ازي پس کاربردها و تصفیه فناوري نوع نظر از MAR هايسامانه این. ه استپرداخت) کالیفرنیاو 
  .ه استشد بحث توسعه حال در کشورهاي در MAR هايپروژه سنجیامکانچنین هم. اندمتفاوت

  مقیاسبزرگ تأسیسات سه در MAR طریق از هاویروس حذف: موردي مطالعه -2
  MAR هايمکان توصیف. 1-2

 ایاالت غرب در آب مختلف جغرافیایی هايموقعیت نمایانگر تحقیق این در مطالعه مورد MAR مکان سه
 از سپ مختلف يکاربردها وتغذیه  عملیات وتغذیه  از پیش فاضالب تصفیه متفاوت فرآیندهاي متحده،
MAR 1 جدول( هستند.(  

 South رودخانه طول در کلرادو، Brighton در Prairie Waters پروژه از بخشی 2شمالی پردیس تأسیسات

Platte River برداشت رودخانه، مجاور ايرودخانه ساحل فیلتراسیون چاه یک طریق از آب). 1 شکل( است واقع 
 حدود و رددا قرار منطقه فاضالب خانهتصفیه ترینبزرگ تخلیه محل دستپایین مایلی 18 در محل این. شودمی
 مقع با هاچاه). رودخانه آبیکم هنگام( برسد چاه به تخلیه نقطه از فاضالب تا کشدمی طول ساعت 20 تا 18
تر بیش بردارينمونه هنگام. دارند قرار رودخانه ساحل از متري 92 تا 31 فاصله در زمین، سطح زیر متر 15 تا 9

  ).درصد 85 از بیش دبی هايداده اساس بر( دادمی تشکیل شدهتخلیه فاضالب را رودخانه آب

 همه آب. شد بردارينمونه چند نوبت در و رودخانه طول در شمالی پردیس تأسیسات چاه چند از
 ر،مجاو آبخوان احیاي وتغذیه  محل به شدن پمپ از پیش ايرودخانه ساحل فیلتراسیون عملیاتی هايچاه

                                                             
1- Constructed wetlands 
2- North Campus 
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 آبخوان-خاك اضافی تصفیه براي سطحی، پخش هايحوضچه طریق از جاآن در و شدندمی ترکیب هم با
 بآ رسیدن زمان ،)دما و الکتریکی هدایتعبارت دیگر به(ردیاب  هايآزمایش اساس بر. شدندمی داده نفوذ

 هايشن محل، خاك ترکیب. شد برآورد چاه، موقعیت به بسته روز، 15 از بیش تا 5 بین هاچاه به رودخانه
  است. سیلت و گراول مقداري با آبرفتی

  تغذیه از پیش تصفیه هايفناوري و MAR هايسامانه -1 جدول

 فاضالب تصفیه فرایند  محل/  MAR سامانه
 از پس آب کاربري  تغذیه عملیات  تغذیه از پیش

  تغذیه

 ،شمالی پردیس تأسیسات
 Prairie پروژه از بخشی

Waters در Brighton 
 رودخانه امتداد در ،)کلرادو(

Platte جنوبی  

 فعال لجن تصفیه
/ نیتریفیکاسیون(

  / رزنیکل) دینیتریفیکاسیون
  کلر حذف

 ساحل فیلتراسیون
 آن دنبال به و رودخانه

 طریق از فیلتراسیون
 پخش هايحوضچه
-خاك تصفیه( سطحی
  )آبخوان

 آبخوان احیاي وتغذیه 
 غیرمستقیم مصرف(

  )شرب

 تغذیه تأسیسات
Sweetwater در Tucson 

 هخانتصفیه مجاور) آریزونا(
  Roger Road فاضالب

 هايصافی( زیستی هايبرج
  کلر حذف/ کلرزنی) چکنده

 وارد بازیافتی باضالف
 پخش هايحوضچه

  .شودمی

 زیرزمینی آب تغذیه
  )زمستان(

 اندازچشم آبیاري
  )تابستان(

 آزمایشی تأسیسات
 در واقع تغذیه حوضچه

 هايزمین شمالی انتهاي
 ساحل پخش حوضچه
 در San Gabriel رودخانه

 Montebello Fore خلیج
 )کالیفرنیا(

 فعال لجن تصفیه
/ نیتریفیکاسیون(

  )دینیتریفیکاسیون
  ثانویه نشینیته

 رفتهپیش الیه دو فیلتراسیون
/ زنی کلر) شن و آنتراسیت(

  کلر حذف

 پخش طریق از نفوذ
  سطحی

 آبخوان احیاي و تغذیه
 غیرمستقیم مصرف(

  )شرب

  

 است واقع Roger Road فاضالب خانهتصفیه مجاور آریزونا ،Tucson در Sweetwater ،تغذیه تأسیسات
. ودشمی آب زیرزمینیتغذیه  براي پخش هايحوضچه زمستان، وارد در ویژهبه خانهتصفیه پساب). 2 شکل(

 برداريپایش نمونه چاه دو از نفوذ رویداد یک طی در. شودمی استخراج مناظر آبیاري براي آب تابستان طی در
 -تر هايچرخه در هاحوضچه در نفوذ. داشت قرار شنی گراول و درشت شن ها،حوضچه زیرین بخش در. شد

  .بود روز بر متر یک حدود نفوذ نرخ متوسط. شدمی انجام) فصل به بسته( روزه 7 تا 2 خشک
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 آن در که کلرادو Brighton در جنوبی Platte رودخانه امتداد در ايرودخانه ساحل هايچاه رشته هوایی نقشه -1 شکل

  PW:()(Drewes et al. 2015(چاه تولید  است شدهمشخص شده بردارينمونه هايچاه موقعیت
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Roger Road (Drewes et al. 2015)  فاضالب خانههیتصف مجاور ،)زونایآر( Tucson در Sweetwater هیتغذ تأسیسات -2 شکل
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 کالیفرنیا، ،Montebello Fore خلیج در San Gabriel رودخانه ساحلدر  پخش حوضچه هايزمین
 تأسیسات از را پساب محل، این). 3 شکل( اندشده ساخته MAR طی در هاآالینده سرنوشت مطالعه منظوربه

 حوضچه در نفوذ مطالعه، نرخ این طی در. کندمی دریافت Narrows Whittierو  San Jose Creek آب بازیافت
  .شد تعیین روز بر متر 9/0 تا 6/0 بین آزمایش

  

  

  

  

  

  
  

  
   رودخانه ساحل پخش حوضچه هايزمین شمالی انتهاي در واقع تغذیه حوضچه آزمایشی تأسیسات -3 شکل

San Gabriel خلیج در Montebello Fore )کالیفرنیا) (Drewes et al. 2015(  

  هاویروس شناسایی و آب بردارينمونه هايروش: هاویروس بررسی. 2-2
 سال طول در که بودند هاییآن ،)2آدنوویروس و Aichi ویروس( مطالعه براي منتخب 1ايروده هايویروس

 Tucson در فاضالب خانهتصفیه دو در) چکنده صافی و فعال لجن تصفیه از پس( پساب در را تعداد ترینبیش
 مورد رد اطالعاتیچنین هم .اندداشته پساب در ناچیزي و اندك فصلی تغییرات هاویروس این. داشتند آریزونا

 دهندهنشان آن وجود که است گیاهی ویروس یک ویروس این. شد آوريجمع 3فلفل خفیف هايلکه ویروس
 MAR عملیات در گذشته در چرا که شدند، بررسی هم کشتقابل هايآنتروویروس. است فاضالب آلودگی

 4روسرئووی. شوند کشت سل در آسانی به توانندمی و انجام شده بود هاویروس این ترین مطالعه بر رويبیش
 ویروس این وجود تشخیص به مولکولی و سلولی کشت هايروش وجود، این با. نبود آزمایش اولیه برنامه جزء
 وجود تشخیص براي مولکولی هايآزمایش نتیجه، در. کرد کمک کلرادو در تغذیه سایت هاينمونه از یکی در

                                                             
1- Enteric Viruses 
2- adenovirus 
3- Pepper Mild Mottle Virus, (PMMoV) 
4- Reovirus 
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 مؤثر MAR هايسامانه در هاپاتوژن ارزیابی در هاداده کیفیت آنجاکه از. شد انجام هانمونه تمام در رئوویروس
  .است شده ارائه آزمایش و پردازش برداري،نمونه زمینه در جزئیات برخی است،

 آب براي لیتر 5-400 تا رودخانه آب و پساب براي لیتر 2 از هانمونه ها، حجمپاتوژن بررسی براي
 هانهد در آب شیر یک سري صورتبه اتصال طریق از و محل در باال حجم با هاينمونه. بود متغیر زیرزمینی

 زیرزمینی آب و رودخانه آب پساب، هاينمونه. شدند فراوري سنجدبی یک و محفظه حاوي فیلتر یک به چاه
 ,HAWP, EMD Millipore Corporation( فیلتر شدند 1مخلوط استرسلولز غشایی فیلتر با لیتر 10 تا

Billerica, MA, USA(. توسط هاویروس ردیابی منظورپیشین هم به بسیاري از مطالعات در qPCR 
 زا زیرزمینی هايآبتر بیش حجم براي. است شده استفاده نوع فیلترها از این فاضالب، و هاي آبنمونه در

) Argonide Corporation, Sanford, FL, USA( 2نانوسرام فیلتر از استفادهبا  هاویروس تغلیظ روش یک
 استفاده) گلیسین موالر 05/0 با سدیم فسفاتیک درصد پلی محلول( شوینده غیرپروتئینی محلول یک همراه
 PCR توسط هاویروس ردیابی در که شودمی تر مواديکم غلظت باعث کار این که است شده ثابت زیرا شد.

 ویروسی RNA استخراج طورهمین و آدنوویروس ردیابی براي ویروس DNA استخراج. کنندمی ایجاد اختالل
 استاندارد هايروش بر اساس PMMOV و Aichi ویروس انتروویروس، ردیابی براي معکوس رونویسی و

 طتوس کار این شد. هکار گرفتبه هاویروس ژنوم ردیابی براي 3واقعی زمان تقویت روش. شد انجام آزمایشگاهی
 متحده ایاالت پولیس، ایندیانا ،Roche کاربردي علوم موسسه( Light Cycler 480 Real_Time PCR ابزار

 شد خواهد پرداخته هاآن به جزئیات با دیگر جاي در که شد انجام هاییپراب و پرایمرها توسط و 4)آمریکا
)Betancourt et al. 2014.( ویروسی هايکپی تعداد صورتبه شده مطالعه هايویروس کامل محاسبه 
 از هک زیرزمینی هايآب هاينمونه تمام شد. استاندارد، بیان هايمنحنی مستخرج از ژنی هايکپی یا

 آزمایش عفونی هايویروس وجود نظر از سلولی کشت در بودند مثبت ايروده هايویروس وجود نظر
 کیفیت تضمین يهارهنمود بر اساس. شدند آزمایش BGM5 سلولی کلیه خط در فیلتر هايباقیمانده. شدند

 محیطی علوم و آب و خاك علوم بخش سلولی کشت و مولکولیشناسی زیست و کنترل کیفیت آزمایشگاه
  .شد آزمایشگاهی آلودگی از جلوگیري به ايویژه توجه آریزونا دانشگاه

  

                                                             
1- Mixed Cellulose Esters Membranes 
2- NanoCeram 
3- Real-Time Amplification 
4  - Roche Applied Science, Indianapolis, IN, USA 
5- Buffalo Green Monkey 
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  MAR هايسامانه توسط حذف و هاویروس ژنوم. 3-2
 MAR بار از سایتمطالعه چندین این طی دسترسی، در سهولت و زیاد برداريبهره چاه، زیاد تعداد دلیلبه

 85ز بیش ا( بود زیاد رودخانه باالدست در فاضالب تخلیه ،بردارينمونههنگام به .شد برداريکلرادو نمونه
 Platte رودخانه به آن تخلیه از پیش و خانهتصفیه ه پسابنمون در PMMO ویروس و هاآدنوویروس). درصد
 ،qPCR با شده انجام هايارزیابی نتایج بر اساس و متوسط طوربه). 2 جدول( در باالترین غلظت بودند جنوبی

گ ول 3 تا 1( یافت کاهش درصد 99 تا 90 فاضالب در هاویروس غلظت رودخانه پایین به آب حرکت طی در
 رودخانه ساحل در شدهتصفیه ترکیبی هايآب در و رودخانه مجاور هايچاه تمام در PMMO ویروس). 10

 مالیش پردیس در آبخوان بازیافت محل در جداسازي براي در پایان که) شودمی ترکیب هاتولیدي چاه با آب(
 اییشناس هاچاه از یکی در و بار یک فقط انتروویروس. داشت وجود شوند،می منتقل سطحی هايحوضچه به

 هم رئوویروس. بود مثبت عفونی هايویروس نظر از و سلولی کشت از پس هم نمونه این). PW-15( شد
 و نداشت وجود Aichi ویروسو  هاانتروویروس ها،آدنوویروس در مشهودي افزایش. شد ردیابی PCR توسط

  .اندداشتهن وجود اولیه نمونه در پاتوژنی هايویروس این دهدنشان می این

  کلرادو ،Brighton در تغذیه مدیریت شده آبخوان سامانه در هاویروس -2 جدول

 محل
  بردارينمونه

 تاریخ
  آوريجمع

  ویروس آدنو
 بر کپی(

  )لیتر

  ویروس انترو
 بر کپی(

  )لیتر

  ویروس آیچی
  )رلیت بر کپی(

PMMoV 
 )ترلی بر کپی(

 زمان
 سفر

  )روز(
 در تخلیه
 رومت خانهتصفیه

  )شدهتصفیه(

12/09/10  
12/17/10  
12/30/10  

510×22/3  

510×83/1 
510×07/1  

310×42/5  

310×19/3  
410×27/5  

410×23/1  

410×05/1  

410×73/4  

610×99/8  

510×84/5  

610×41/3  

-  
-  
-  

 Platte رودخانه
 مجاور جنوبی
  هاچاه رشته

12/09/10  
12/17/10  
12/30/10  
13/29/05  

310×82/1  

410×56/9  

110×73/2  

210×59/8  

210×89/6  

110×35/3  

210×20/7  

210×52/2  

410×23/1  

410×05/1  

410×73/4  

610×99/8  

510×84/5  

610×41/3  

  

-  
-  
-  

  
 

PW10 

12/09/10  
12/17/10  
12/30/10  
13/29/05  

010×*29/4<   

010×29/4<   
010×29/4 <  
010×00/6 <  

110×00/5  
010×57/8<  
010×57/8<  
110×20/1<  

010×57/8<  
010×57/8<  
010×57/8<  
110×20/1<  

110×25/4  
210×91/3  
210×90/5  
110×56/3  

5 ̴  
5 ̴  
5 ̴  
5 ̴  

PW11 12/30/10  010×25/5 <  110×05/1<  110×05/1<  210×55/8  5 ̴  
PW18 13/29/05  010×20/1  110×00/4 110×00/4 110×35/1  10>  
PW20  13/10/01  110×50/1<  110×00/3<  110×00/3<  210×8/1  10>  
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  2 جدولادامه 

 محل
  بردارينمونه

 تاریخ
  آوريجمع

  ویروس آدنو
 بر کپی(

  )لیتر

  ویروس انترو
 بر کپی(

  )لیتر

  ویروس آیچی
  )رلیت بر کپی(

PMMoV 
 )ترلی بر کپی(

 زمان
 سفر

  )روز(
PW26  12/30/10  

13/10/01  

010×20/4<  
010×00/9<  

010×40/8 <  
110×80/1 <  

010×40/8 <  
110×80/1 <  

310×04/4  

110×80/1<  
15>  
15>  

  <15 تا 5  >40/2×110  >40/2×110  >40/2×110  >20/1×110  13/10/01  500 ترکیبی
  <15 تا 5  >20/1×110  >20/1×110  >20/1×110  >00/6×010  13/10/01  1000 ترکیبی
  <15 تا 5  02/1×210  >80/1×010  >80/1×010 >00/9×110  13/29/05  400 ترکیبی

  

PW – تولید هايچاه .PW10 300 متوسط طوربه شده گیرينمونه هايچاه سایر. داشت قرار رودخانه ساحل پایی 100 فاصله در 
  .است لیتر به ترکیبی کنندهجمع از شده گیرينمونه آب حجم ،1000 و 500 ،400 ترکیبی از منظور. داشتند فاصله ساحل از پا

ND- است نشده انجام.  
PMMW- فلفل خفیف هايلکه ویروس  
  

 این در). 3 جدول( شد شناسایی کم میزان به و پساب در qPCR توسط آدنوویروس فقط کالیفرنیا، در
 و گذراندمی ار اولیه تصفیه سطح فاضالب باالترین مجدد، تغذیه از پیش آریزونا، و کلرادو با مقایسه در ایالت،

با . کندمی توجیه را سایت این در شده آوريجمع هاينمونه در هاویروس تعداد بودن کم دلیل موضوع این
. داد بتنس فصلی تغییرات یا اجتماع در عفونت بروزچون هم دیگري عوامل به توانمی را مسئله اینحال این

 ویروس این. شد شناسایی سایت این عمقکم هايآب از شده آوريجمع هاينمونه در PMMO ویروس فقط
  .وجود داشت بود، کرده حرکت سطح زیر در ترکم یا روز سه آب هاآن در که هاییچاه زیرزمینی آب در فقط

. شدند شناسایی پساب در زیاد غلظت با مطالعه مورد هايویروس تمام Sweetwaterسایت تغذیه  در
 هاویروس از کدامهیچ. داشتند وجود روز، 5 عبور مدت با هاچاه از یکی در PMMOV هم و Aichi ویروس هم
 پساب از گیرينمونه براي دیگر، سایت 2 برخالف. نبودند موجود روز 14 عبور دوره با هاچاه از یکهیچ در
 بنديزمان بر اساس یک برنامه گیرينمونه. شد اقدام کنترل تحت هايچاه به هاحوضچه از عبور طی در

 سطح زیر از عبور طی درآب مشخص  جریان یک کهطوريبه ،1)مدتکوتاه گیرينمونه( انجام شد
 هیچ و شدند آزمایش سلولی کشت در بود شده مشاهده ویروس هاآن در که هایینمونه. شدمی بردارينمونه

ه تغذی حال در پساب در وقتی. نشد شناسایی آریزونا و کالیفرنیا هاينمونه از کدامهیچ در عفونی ویروس
 جدول. شدمی محاسبه سایت سه از کدام هر در مختلف هايویروس حذف نسبی مقدار شد،می پیدا ویروسی

                                                             
1- Synoptic Sampling 
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 هايدوره با هاییچاه و مطالعه مورد هايسایت در مختلف هايویروس حذف از درجه تخمینی اختصاربه 4
  .دهدمختلف را نشان می عبور

  آریزونا و کالیفرنیا در تغذیه مدیریت شده آبخوان سامانه در هاویروس -3 جدول

  ویروس آدنو  بردارينمونه موقعیت
  )لیتر بر کپی(

  ویروس انترو
  )لیتر بر کپی(

  ویروس آیچی
  )لیتر بر کپی(

 هايلکه ویروس
  فلفل خفیف

  )لیتر بر کپی(
 سفر زمان

  )روز(
 خلیج آزمایش، حوضچه

Montebello ForeT 
  کالیفرنیا

  پساب
 WP-Z چاه
 PR-9 چاه
 PR-15 چاه
 PR-14 چاه

110  ×07/8  
010  ×50/6<  
010  ×90/6<  
010  ×30/6<  
010  ×20/7<  

110  ×60/6<  
110  ×30/1<  
110  ×38/1<  
110  ×26/1<  
110  ×44/1<  

110  ×60/6<  
110  ×30/1<  
110  ×38/1<  
110  ×26/1<  
110  ×44/1<  

110  ×60/6<  
210  ×59/7  
110  ×10/2  
110  ×26/1<  
110  ×44/1<  

-  
45/0  
5/3  
5/44  
5/128  

 ،Sweetwater تغذیه سایت
  آریزونا
  پساب

 MW5 چاه
 WR-69B چاه

310  ×37/9  
110  ×40/8<  
010  ×56/3<  

410  ×46/3  
210  ×68/1<  
010  ×11/7<  

410  ×76/4  
410  ×52/1  
010  ×11/7<  

610  ×15/5  
610  ×44/1  
010  ×11/7<  

-  
5  
14 ̴  

  

 حجم طورهمین و هاسایت پساب مورد استفاده در در هاویروس غلظت به ویروس حذف درجه تعیین
 ویروس این زیرا است، ترآسان PMMOV درجه حذف تعیین معمول طوربه. شدمی محدود آزمایش، مورد

 عبور زمان روز 5 از پس PMMOV و Aichi هايویروس. است موجود پساب در زیاد میزان به معمول طوربه
 روز 14 از پس Aichi ویروس حذف حال،با این. شدند حذف میزانهمین به Sweetwaterسایت تغذیه  در

 آدنوویروس حذف میزان فقط. بود لوگ 5 تا حدود PMMOV میزان حذف و رسید لوگ 8/3 از بیش به عبور
 شناسایی ویروس تنها ویروس این چون کرد، محاسبه کالیفرنیا در آزمایش هايحوضچه محل در شدرا می
 یک عبور، حداقل دوره روز یک از ترکم در ویروس این میزان. شدمی محسوب ،مورد استفاده پساب در شده
به  آزمایش مورد چاه سه هر براي و کلرادو در PMMOV حذف که بود این جالب نکته. یافت کاهش لوگ

 از ترکم PMMOV ،هاسایت تمام در. است لوگ 4 تا 3 حذف قابلیت دامنه گویاي این و بود مشابه تقریب
 میان در کارانهمحافظه ردیاب یک عنوانبه را ویروس این توانمی بنابراین شد، حذف هاویروس بقیه

  .گرفت نظر در مطالعه، مورد ايروده هايویروس

 ايرشته دو RNA ویروس یک بود که رئوویروس مطالعه این در شده شناسایی عفونی ویروس تنها
 هارئوویروس به انسان در را خاصی بیماري توانمی سختی به آنجاکه از. است Reoviridae خانواده از
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 .است انجام نشده خاصی مطالعه ویروس این مورد در اي،روده هايویروس به سایر نسبت داد، نسبت
 غلظت که اندیافته دست حقیقت این به اندکرده استفاده عفونت سلولی کشت از که مطالعاتی از بسیاري

 انتروویروس هب نسبت کلر توسط شده گندزدایی فاضالب در حتی و نشده تصفیه فاضالب در ویروس این
. ترندممقاو پرتو فرابنفش توسط گندزدایی مقابل در هاانتروویروس به نسبت هاویروساین . استتر بیش
 آب هايچاه روي بر مطالعه یک در. باشدتر بیش نیز آب در هاآن عمر طول رسدمی نظربه حتی

 رسدمینظر به بنابراین. بود رئوویروس شد، ردیابی PCR توسط که ویروسی ترینبیش ،آشامیدنی
  .است ضروري MAR سامانه توسط ویروس این حذف ارزیابی برايتر بیش مطالعات

 تضعیف یعنی( هاپاتوژن حذف میزان در مهمی نقش اقامت زمان که دهدمی نشان مطالعه نتایج
 در و رودخانه ساحل جداسازي در هاویروس همه. کندمی ایفا طبیعی تصفیه سامانه سه توسط) ویروسی

 هايویروس حذف مقدار تعیین توانایی. شدند حذف تشخیص حد از ترپایین سطحی تا آبخوان-خاك روش
 رد رودمی انتظار که رسدمی نظربه ولی شدمی پساب در خاص ییهاویروس غلظت به محدود انسان ايروده
 است این کرد آشکار مطالعه این که دیگري نکته. رخ دهد ویروس حذف لوگ 2 حداقل روز 15 عبور دوره

 هاویروس حذف کارانه برايمحافظه ردیاب یک PMMOV ها،تغذیه مدیریت شده آبخوان فرآیند در که
. ستاتر بیش مطالعات به نیاز بیانگر رودخانه ساحل فیلتراسیون در رئوویروس حضور. شودمی محسوب

 مناطق زیرزمینی هايآب در هاآن حضور و دندار وجود جا همه در جغرافیایی توزیع نظر از هارئوویروس
 هاييفناور یريکارگبه. هستند بسیار پایدار محیط در هاویروس این. است شدهگزارش جغرافیایی مختلف

 یطیمح هايآب در موجود هايویروس ترکامل نمایش براي) متاژئومیکس مثال براي( بعدي نسل پیشرفته
 شده مدیریت تغذیه هايسامانه در یعشانتوزو  هاآن سرنوشت ها،ویروس تنوع مورد در را ما دانش تواندمی

  .دهد افزایش هاآبخوان

  تغذیه مدیریت شده آبخوان سامانه سه در تغذیه طریق از هاویروس حذف -4 جدول

 چاه عمق  چاه/ مکان
  )پا(

 اقامت مدت
 آیچی  انتروویروس  آدنوویروس  )روز(

  PMMoV  ویروس

  آریزونا
MW5 

WR-69-B 

  
30  

2/152  

  
5  
14 ̴  

  
05/2>  
42/3>  

  
31/2>  
69/3>  

  
50/0  
83/3>  

  
55/0  
86/5>  
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 4 جدولادامه 

 چاه عمق  چاه/ مکان
  )پا(

 اقامت مدت
 آیچی  انتروویروس  آدنوویروس  )روز(

  PMMoV  ویروس

  کالیفرنیا
WP-2 
PR-9 

PR-15 
PR-14 

  
2/21  

35  
5/40  
5/70  

  
45/0  
3  
5/49  
5/128  

  
09/1>  
07/1>  
05/1>  
11/1>  

  
ND  
ND 
ND 
ND 

  
ND  
ND  
ND  
ND  

  
ND  
ND  
ND  
ND  

  کلرادو
PW10* 

  )2012 اکتبر 9( #1
  )2012 اکتبر 17( #2
  )2012 اکتبر 30( #3
 )2013 یم 29( #4

PW11 
PW26 

 
 
30  
  
  
  
29  
24  

 
 
5 ̴  

  
  
  
5  
15>  

 
 

63/2>  
35/4>  
80/0>  
16/2>  
72/0>  
81/0>  

 
 

 
15/1  

ND  
70/2>  

ND 
 

84/1>  
93/1>  

 
 

61/2>  
07/3>  
35/3>  
31/3>  
49/2<  
58/2>  

 
 
76/3  
72/2  
76/2  
69/3  
60/2  
92/1  

  .شد انجام گیرينمونه بار چهار PW10 از
ND- است. نشده تصفیه شده شناسایی فاضالب در  

  توسعه حال در کشورهاي در MAR هايپروژه -3
 گیريکاربهامکان  و اندشده شناخته صرفهو به محدود فناوري نیازمند آسان، روشی عنوانبه MAR هايسامانه

 و بهداشتی هايدغدغه سري یک حالاین با .)Maliva 2014( وجود دارد توسعه حال در کشورهاي در هاآن
 نامناسب و ناکافی تصفیه یا فاضالب تصفیه و آوريجمع محدودیت جمله از فاضالب آلودگی با مرتبط محیطی
 هايمهحو و شهري مناطق در باکیفیت آب براي زیاد تقاضاي این، بر عالوه. دارد وجود کشورها این در فاضالب

 ابراینبن. کندمی وارد آبی فشارتحت و محدود منابع بر توجهی قابل فشار کشورها این در شهري پرجمعیت
 یهتصف و آوريجمع مسئله کهزمانی تا حال،این با. دارد بسیاري اهمیت این کشورها در آب از مجدد استفاده
 اهندنخو ممکن و اجرا قابل آب مجدد از استفاده هايپروژه از یکهیچ د،نگیر قرار توجه مورد خوبیبه فاضالب

 بازیافتی آب الزم هايویژگی آمیزموفقیت حفظ براي پایدار مدیریت نیازمند هم MAR هايسامانه. بود
  .هستند غیرآشامیدنی و آشامیدنی
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  قدردانی -4
 مالی فنی، هايکمک خاطربه 1از بنیاد پژوهشی استفاده مجدد از آب را خود قدردانی مقاله این نویسندگان

 منطقه قدردان نهایتبی طورهمین هاآن. دارندمی اعالم پروژه مدیریت و مالی تأمین در هاآن مدیریتیو 
 خاطربه Tucson4آب  و Auroraآب  3آنجلس،لس شهرستان بهداشت مناطق ،2جنوبی کالیفرنیاي آب احیاي
  .هستند هاآن فنی و مالی دریغ بی هايکمک

  

                                                             
1- Water Reuse Research Foundation, WRRF 
2- Water Replenishment District of Southern California 
3- County Sanitation Districts of Los Angeles County 
4- Aurora Water and Tucson Water 
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  2 موردي مطالعه
  "کودکان پارك: فاضالب تصفیه پارك"  )1لیما( پرو شهرکالن براي آب با مرتبط شهري طراحی

 زا مجدد استفاده منظوربه عمومی باز فضاي در عمودي جریان با مصنوعی هايتاالب استفاده از
  پساب

Rosa Miglio, Alexandra Garcia, Eva Nemcova, and Rossana Poblet 22 

  چکیده
 سیدستر نظر از ،آرام اقیانوس ساحل بیابان در واقع ،جمعیت نفر میلیون 9 از بیش با لیما، شهرکالن پرو، پایتخت

 اشتیبهد سبز فضاهاي از برخورداري طورهمین و فاضالب تصفیه و آشامیدنی آب جمله از زیربنایی خدمات به
 Economist( دارد را سبز سرانه فضاي ترینکم که است التین آمریکاي شهرهاي از یکی لیما. است نابرابري دچار

Intelligence Unit  2010(. از یا محدود آشامیدنی آب با لیما در خصوصی و عمومی سبز فضاهاي از بسیاري 
 سال درصد 10 سطح در پساب از استفاده که ستادرحالی  این شوند.می آبیاري آلوده سطحی هايآب طریق
 هايزیرساخت راهبرد) لیما آب( LiWa تحقیقاتی پروژه طی در .)Kosow et al. 2013( است مانده باقی 2011
 مدیریت همراه با طراحی، و شهريهاي و برنامه اندازچشم ادغام آن هدف. گرفت شکل 3 لیما زیستی محیط

 سبز فضاهاي به دسترسی افزایش و - فاضالب از استفاده شامل - شهري آب چرخه از حمایت منظوربه آب
 ،فنی سطح در رسدمی نظربه. باشدمی ،هستند جوامع نفع به اکوسیستمی خدمات دهندهارائه که عمومی

                                                             
1- Lima 
2- Rosa Miglio • Alexandra Garcia • Eva Nemcova • Rossana Poblet. 
Agriculture Engineer, National Agrarian University (UNALM), Lima, Peru. 
e-mail: rmiglio@lamolina.edu.pe 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
3- Lima Ecological Infrastructure Strategy 
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 اب مرتبط شهري طراحی در ممکن راهکار یک لیما مانند خشکی مناطق براي مصنوعی هايتاالب از استفاده
 یکی رايب باالیی قابلیت بنابراین کنند.می ایجاد سبز فضاي خود به خودي هاتاالب این. شودمی محسوب آب

 منطقه در واقع "کودکان پارك - فاضالب تصفیه پارك" 2013 سال در. دارند را باز سبز فضاي طراحی در شدن
San Martin de Porres هآلود آب که شد ساخته عمودي مصنوعی تاالب یک با تفریحی فضاي یک عنوانبه 

 تصفیهپیش شامل و شد طراحی Akut Peru توسط فاضالب خانهتصفیه. کردمی تصفیه را آبیاري کانال یک
 57/5 خانههتصفی این در تصفیه نرخ. بود عمودي با جریان مصنوعی تاالب یک و نشینیته و آشغالگیر توسط

 بر مترمکعب 11/0 حدود یهیدرولیک بارگذاري معادل که بود مترمربعی 50 یک فضاي در روز بر مترمکعب
و به متغیر آلوده آب کدورت و )5BODبیوشیمیایی پنج روزه ( خواهیاکسیژن میزان. شدمی روز بر مترمربع

گسترده  بازه یک در مدفوعی هايلیفرمك. بود NTU1000 و لیتر بر گرممیلی 4/15 ترتیب حداکثر
CFU/100ml 410-210×3 هاانگل. داشتند تفاوت هم با )Ascaris toxocara (دانشگاه. بودند موجود هم 

 نشان آب کیفیت مطالعه. پرداخت اجتماعی پذیرش و آب کیفیت بررسی به لیما در La Molina کشاورزي ملی
 ندگانبازدیدکن سالمتی مخاطرات و یابدمی افزایش ايمالحظه قابل طوربه تصفیه از پس آن کیفیت که داد

  .یابدمی کاهش آب از ناشی هايبیماري و بو مانند منفی محیطی هايجنبه و پارك

 هامحدودیت مورد در بحث به داده، ارائه را بررسی نتایج پرداخته، پروژه توصیف به موردي مطالعه این
 هريش آب به حساس طراحی براي شده گرفته کاربه اشتراکی رویکرد و پرداخته مفهومی چنین هايچالش و

 هايحومه منفی شرایط بر غلبه براي اجتماعی-محیطی هايآگاهی ارتقا به تواندمی که را منطقه این در
  .است گذاشته اشتراك به شود، منجر شهري

 استفاده سبز، باز فضاي اکولوژیکی، هايزیرساخت مصنوعی، تاالب خشک، مناطق لیما،: کلیدي کلمات
  آب به حساس شهري طراحی فاضالب، تصفیه شهري، آب چرخه فاضالب، از

  مقدمه -1
 آب بحران با فصلی هايرودخانه ،)15mm>( کم ساالنه از جمله بارش مختلف دالیلبه لیما کالنشهر

)1-sec 3m 10-0 بردمی رنج آب کمبود آب، از ناپایدار و ضعیف مدیریت آلوده و هايآب ،)دسامبر تامی ماه از 
)Fernandez-Maldonado  2008(. تجهیزات روزرسانیبه و اجرا کمبود گذشته، هايدهه در جمعیت سریع رشد 

 غیررسمی هايگاهسکونت سریع گسترش باعث دیگر عوامل و اقتصادي بحران شهري، و ايمنطقه ریزيبرنامه
 آب منابع به دسترسی نفر میلیون یک تقریببه و هاگاهسکونت این از بسیاري. اندشده شهرها حومه در ویژهبه

 اشغال را کشاورزي هايدشت و هارودخانه کریدور مانند هاییزمین افراد این. ندارند فاضالب خدمات و عمومی
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 يمعنابه هازمین این رفتن دست از حال در عین گیرند.می قرار زیستی خطرناك شرایط معرض در و کنندمی
 مناطق از بسیاري در. شودمی ارائه شهروندان به ضروري زیستی محیط خدمات هاآن در که است مناطقی حذف
 مترمربع 20 از این سرانه بیش ثروتمندتر مناطق در کهحالی در مترمربع است، 2 از ترکم سبز سرانه فضاي ايحومه
 ثروتمندتر مناطق طورهمین. است شهري توزیع در آشکار نابرابري دهندهنشان که) Eisenberg et al. 2014( است
 فاضالب ايحومه فقیرتر مناطق در کهحالی در کنند استفاده سبز فضاهاي آبیاري براي آشامیدنی آب از توانندمی
 در آبی منابع. همراه داردبه سالمتی مخاطرات مردم براي که شودمی استفاده آبیاري براي شدهتصفیه کم یا خام

 تغییرات .است بوده درصد 10 برابر 2011 در سال فاضالب از استفاده سطح و شوندنمی استفاده خوبیبه دسترس
) Kosow et al. 2013( شده محسوب آبی منابع کاهش براي عاملی خود که است تأثیرگذار آند يهاکوه بر اقلیمی

 نمهندسی و شهري طراحان و ریزاننبودن دیدگاه برنامه دهند. یکسانمی افزایش را لیما روي پیش هايچالش و
 هايفعالیت کاهش براي بنابراین. شودمی محسوب یکپارچه ریزيبرنامه اصلی موانع از شهر، یکی مورد در آب

 که ستیمه يپایدارتر هايفعالیت سمت به شهري آب الگوهاي تغییر نیازمند شهري، توسعه فرآیندهاي و ناپایدار
  ).Eisenberg et al. 2014( دارند مدنظر را شهري آب چرخه

 دانشگاه اکولوژي و منظر ریزيبرنامه موسسه است، فوري هايحلراه نیازمند لیما پیشینه آنجاکه از
 شهري رشد مراکز در فاضالب و آب پایدار مدیریت" پژوهشی پروژه از بخشی عنوانبه ،)آلمان( 1اشتوتگارت

راهبرد "اقدام به تهیه  "LiWa -ابرشهر لیما، پرو، آب لیما رویکردها براي – اقلیمی تغییرات براي مقابله با
 ریزيبرنامه از حمایت براي LEIS اصول) 1( شامل راهبرد این. کرد "2 )LEIS(اکولوژیکی لیما  هايیرساختز

 در نظر گرفتن براي LEIS ابزار) 2( آب، حساس به شهري توسعه به منجر گذاريسیاست و شهري راهبردي
 ییرهنمودها شامل LEIS راهنماي کتابچه) 3(و  شهري ریزيشهري در برنامه باز فضاي و آب بین رابطه

  باشد.، میپروژه توسعه براي آب حساس به شهري براي طراحی

 آبریز حوضه ،LiWa پروژه ،San Martin de Porres شهرداري طرف از فنی حمایت درخواست دنبالبه
 بر مطالعه این تمرکز. کرد انتخاب مختلف هايمقیاس در LEIS کاربرد نشان دادن براي را Chillon رودخانه

 شهري طراحی اي ازنمونه که است "کودکان پارك - فاضالب تصفیه پارك" شده اجرا آزمایشی پروژه روي
 بررسی نتایج و طراحی پارامترهاي آزمایشی، پروژه اجراي فرآیند. شودمی تلقی WSUD(3آب ( حساس به

  .شد دخواه بحث و بیان پژوهش هايآموخته و عمومی پذیرش آب، کیفیت

                                                             
1- Institute of Landscape Planning and Ecology at the University of Stuttgart, ILPOE 
2 -Lima Ecological Infrastructures Strategy 
3- Water-Sensitive Urban Design, WSUD 
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  پروژه اهداف -2
 در استفاده براي را آلوده آب که بود WSUD هايپارك از اينمونه اجراي آزمایشی پروژه هدف تریناصلی

 یک زمانهم و دکنمی مصرف تريکم آب لیما، متداول در هايپارك نسبت و تصفیه سبز فضاهاي آبیاري
  :عبارتند از اهداف سایر. است جامعه براي جذاب عمومی فضاي

 سبز فضاهاي در پساب از استفاده ترویج 
 رسانیمنفعت طورهمین و منطقه در غبار و گرد کاهش و زداییبیابان سالم، سبز فضاهاي خلق 

 محلی جامعه به
 هايبتاال مانند زیستی محیط هايفناوري طریق از فاضالب کیفیت ارتقاي هايفرصت اثبات 

 عمومی فضاهاي در هامؤلفه این ادغام و مصنوعی
 براي آب دائمی منبع یک عنوانبه آبیاري هايکانال اهمیت اثبات و آگاهی سطح ارتقاي 

 کشاورزي هايفعالیت و سبز فضاهاي ایجاد از حمایت
 فضاهاي آبی نیاز با مقایسه در آن آبی محدود منابع و بیابان محیط مورد در آگاهی ایجاد 

 پارك طراحی در کم آب مصرف با بومی گیاهی هايتیره از استفاده فقط با سبز
 آب زا که شهرها جدید ساکنین و روستاییان شامل تربیش کلیدي افراد میان همکاري ایجاد 

 برند.می بهره آبیاري هايکانال توسطانتقالی 
 مجدد از فاضالب نمونه استفاده پروژهیک  عنوانارائه به 

  تحقیق موضوع -3
 پایینی Chillon رودخانه حوضه در Chuquitanta نام به کشاورزي سابق هايزمین فراز بر مطالعه مورد ناحیه

 عبور چوکوتیانا از هاکانال از ايشبکه). 1 شکل( دارد قرار San Martin de Porres منطقه در لیما، شمال در
 کاربري گذشته هايدهه در. هستند قدیمی آبیاري سامانه یک از بخشی که) Acequias نام به( کنندمی

 تسرع به منطقه. است شده تغییر دچار شهري تفکرات و شهري سریع رشدخاطر به منطقه این در زمین
. است شده تحول دچار کنند،می اجرا را غیررسمی سازيخانه هايبرنامه که خصوصی دهندگانتوسعه توسط

 حرومم اولیه و زیربنایی خدمات از اند،نشده شناخته رسمیت به شهرداري توسط جدید ساکنین که جاآن از
 هايینزم آبیاري براي تنها نه که کنندمی تخلیه آبیاري هايکانال به را خود پسماند و فاضالب و هستند

 آمدن ودوجبه باعث آب پایین یفیتک .شوندمی استفاده نیز سبز فضاهاي آبیاري براي بلکه ،کشاورزي
 زسب فضاي از کنندگاناستفاده طورهمین و منطقه محصوالت کنندگانمصرف براي سالمتی مخاطرات

 آبیاري هايکانال به بازگشت حال در Acequias شهري، اصالح فرآیندهاي خاطربه این، بر عالوه. شودمی
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 کامل طورهب کانال چند. شوندمی زیرزمینی آبی منابع دوباره تغذیه و خاك به آب نفوذ مانع که است سیمانی
 هايدرگیري و اندبوده سبزي هايپارك زمانی که شده هاییزمین شدن خشک موجب که اندشده بسته

 رايب باز فضاهاي و آب طراحی در جدید رویکرد یک به نیاز مکانی، چنین در. دنبال داشته استبه اجتماعی
  .شودمی احساس شدتبه آب پایدار یک منبع عنوانبه محلی آبیاري هايکانال تثبیت

  لیما شهر در پایینی Chillon رودخانه شاخابه -1 شکل

  پروژه توصیف -4
  موقعیت. 1-4

 در غیررسمی سازيخانه جدید هاياز برنامه شامل یکی که است واقع  Florida IILa منطقه در پروژه
 SAC امالك مشاوره شرکت هازمین این مالک. داشتند کشاورزي کاربري ترپیش که است هاییزمین

Residential حاشیه در. است La Florida II آبیاري کانال آن، اداري مرزهاي درون و San Jose کندمی عبور 
س و پ زوديبه سکونتگاه این است قرار. کندمی طی کشاورزي هايسمت زمین به جاآن از را خود مسیر که

 اربرخورد شهري قانونی حقوق امالك، از مشاوره توسط شرکت منطقه یابداع هايزیرساخت از تکمیل تمام
 ظرفیت( آب لیتر 200 حدود که شودمی تأمین با تانکر و هفته در نوبت چهار تا دو آب حاضر حال در. شود

 10 تقریبفروشند. این قیمت بهمی آمریکا دالر نیم معادل هر بشکه نیوسول (واحد پول پرو) 2را ) آب بشکه
 نیست وبخ آب این کیفیت .هستند متصل آب عمومی شبکه به که است در مناطقی آب قیمت از بیش برابر

  .کنندمی تهیه معدنیآب خود، مصارف آشامیدنی براي ساکنین از بسیاري و
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  ساخت از پیش کانال چپ سمت در پروژه پوشش تحت ناحیه و San Jose آبیاري کانال: La Florida II سکونتگاه -2 شکل
  

La Florida II شامل منطقه. دهدمی پوشش را مترمربع 31740 حدود و دارد ساکن نفر 600 حدود 
مترمربع  2/1192معال  1 مساحت پارك. است پارك دوو  آموزشی مکان یک منفرد، پالت 141 و بلوك 8
 بازي فوتبال براي و مردان توسط اغلب) 1پارك ( تربزرگ پارك. مترمربع است 16/598برابر با  2 پارك و

 هپروژ. شودمی انجام شود،می پارك وارد لوله یک توسط که کانال آلوده آب توسط آن آبیاري و استفاده
 سال در). 2 شکل( شد داشت، انجام قرار آبیاري کانال کنار درست که) 2پارك ( ترکوچک پارك در آزمایشی

 La Florida II از رسمیت کسب الزامات با مطابق تا شد سیمانی کانالی به تبدیل آب طبیعی مجراي 2012
. ندشدنگهداري می همسایگان توسط آن از پیش که شد چمن و درختان حذف به منجر کانال ساخت. باشد

. شد اجتماعی و قانونی هايدرگیري باعث و انداخت راه به تريبیش جمعی هاينزاع گیاهان، نابودي
 و Acequias مسیر تغییر سر بر Chuquitanta آبیاري کمیته و جامعه انجمن بین هاییدرگیري طورهمین

 عنوانبه کاراین تقاضاي سر بر هاییدرگیري نیز شهرداري مسئولین. شد مطرح آن هايکناره سیمانکاري
  .داشتند زیستی،محیط با اثرات منفی شهري اصالحات فرآیند از بخشی

  اصلی بازیگران. 2-4
 ،Chuquitanta آبیاري کمیسیون آن، نمایندگان و La Florida II جامعه پروژه در درگیر اصلی بازیگران
  .بودند ILPOE اجرایی تیمو  PorresSan Martin de 1 شهرداري زیستمحیط و عمومی خدمات مدیریت

                                                             
1- Management of Public Utilities and the Environment of the Municipality of San Martin de 
Porres 
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 املش که شد کلیدي بازیگران مشارکت و حضور به منجر مختلفی دالیل پروژه پیشرفت به موازات
 اقعو جایی در پارك مکان. بود اجتماعی و محیطی سیاسی، مدیریتی، هايبحث و طوالنی مدت هايدرگیري

 یک عنوانهب منطقه یافتن رسمیت به فرایند تکمیل براي که شدمی محسوب یک اکوپارك ترپیش که بود
 ساخت براي فنی حمایت خواهان جامعه شرایطی چنین در. شد تخریب شهرداري، طرف شهري از منطقه

 میان تگوهاگف یريسرگ از براي و شد ساخته مشارکتی رویکرد یک طی پارك بنابراین،. شد جدید پارك یک
 پارك، ساخت فرآیند طی که بود این بر نظر. استفاده شد بومی مسئولین و آبیاري کمیسیون ها،همسایه

 وجود، ینا با. داد رخ پارك نگهداري در زمینه نیز هاییتنش ولی. است شده بهتر مختلف بازیگران میان روابط
  .دارد ضرورت آن تصفیه سامانه و پارك آینده و حال پایداري براي نفعانذي مشارکت که است ذکرالزم به

  پروژه انجام روش. 3-4
  :تهیه شد زیر مراحل گرفتن نظر در انجام پروژه با فرآیند

 شناسایی بازیگران کلیدي محیطی، و اقتصادي -اجتماعی شرایط مطالعه شامل اولیه ارزیابی، 
  آب. کیفیت آزمایش و زمین بررسی

 اجتماع حضور و طراحی هايکارگاه شامل مشارکتی طراحی هايکارگاه و اجتماع آموزش 
  .زیستی عموم شد محیط آگاهی افزایش باعث که هابرنامه و عملکردها مفاهیم، تعریف براي

 بتاال ساخت اسناد جزئیات بررسی و طراحی شامل که طرح سازيیکپارچه و مصنوعی تاالب 
  .شدمی تصفیه سامانه عنوانبه مصنوعی

 عمومی برق و مصنوعی تاالب عملکرد به کمک براي عمومی رسانیبرق: پارك سازيپیاده 
 آب از استفاده براي Chuquitanta آبیاري کمیسیون از اجازه کسب طورهمین و پارك داخل
  .شد انجام San Jose کانال

 برداريبهره براي شهرداري کارکنان آموزش تصفیه، سامانه آزمایش شامل آموزش و آزمایش 
  .پارك کلی طوربه و مصنوعی تاالب نگهداري و
 دانشجوي یک آب توسط پایش پارك، افتتاح از پس: پارك اولیه عملکرد پایش و UNALEM 

 لیقب مدیر توسط نیز منظمی بازدیدهاي این، بر عالوه .شد انجام اشیانیپا پروژه عنوانبه
 و برداريبهره پیگیري و بازیگران کلیدي با صحبت براي ،ILPOE ،Rossana Poblet پروژه

 .انجام شدهمسایگان  و شهرداري مسئولین توسط پارك نگهداري
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  اصلی پروژه هايویژگی. 4-4
 درختان با تفریحی سبز فضاي) 2( پساب، مخزن با مصنوعی تاالب سامانه) 1( اصلی بخش سه شامل پارك
 در پارك پیشنهادي طرح 3شکل . است سایه ایجاد براي درختانی و خشک سطح با بازيزمین) 3( و میوه
  .دهدمی نشان را 2014 آگوست در آن افتتاح زمان

 

 تاالب تصفیه سامانه) 1( شامل 2014 آگوست در آن افتتاح روز در کودکان پارك -فاضالب تصفیه پارك -3 شکل
  خشک حسط با بازيزمین) 3( و میوه درختان با تفریحی سبز فضاي) 2( مخزن، و مصنوعی

  پارك آبی نیاز. 1-4-4
 فضا بقیه. است شده کاريدرخت بومی هايمیوه هاينهال با و کاريچمن پارك سطح کل درصد 40 فقط

 انتخاب. اندشده پوشیده منطقه 1زيخشک و) Mimosa( بومی درختان تک با که است خشکی سطوح شامل
حدود ( شد منطقه کل در آب به اندك نیاز به منجر فشارتحت آبیاري هايسامانه از استفاده و گیاهان دقیق

، La Florida IIدر  دوم پارك آبیاري براي را شدهتصفیه آب بقیه توانمی بنابراین،). یک مترمکعب بر روز
  ).مترمربع 2000حدود ( کرد استفاده

  فاضالب تصفیه سامانه توصیف. 2-4-4
 هامیلهفاصله ( آشغالگیر با تصفیهپیش سامانه یک شامل و شد طراحی پرو آکوت توسط فاضالب خانهتصفیه

. بود مخزن یک و WTL-Rotaria مدل عمودي مصنوعی تاالب یک نشینی،و یک حوض ته )مترمیلی 20

                                                             
1- Xerophytes 
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 زمین) باالي متر 5/0 و زیرزمین متر 40/0( متر 90/0 کل عمق و) متر 10×5( مترمربع 50 مساحت تاالب
 صنوعیم تاالب .شود استفاده پارك زمین شیب از شد تا طراحی مرتفع باغچه یک شکل به تاالب این. است

  .پر شد باال تا کف از سنگریزه و درشت هايشن با

  مصنوعی تاالب پرکننده مواد توزیع -1 جدول
  ارتفاع (متر)  شرح

  15/0  زهکشی لوله پوشش براي سنگریزه
  50/0  خاك بدون درشت شن

  10/0  ايسنگریزه سطحی حفاظ
  15/0  آزاد فضاي
  90/0  کلی ارتفاع

  

 Paraguitasو  Vetiver Chrysopogon Zizanioides( شد کاشته مختلف گیاه نوع دو کار آغاز در

Cyperus Alternifolius(، تر بیش ولیParaguitas با اولیه کاشت از پس ماه سه و نداشتند خوبی دوام ها 
Vetiver از کمی تعداد. شدند جایگزین Paraguitas موجودند تاالب در هم هنوز و آوردند دوام باغچه در ها.  

 سه در مجموع هفته در و توسط پمپ تغذیه ساعته 48 هايچرخه در و است خودکار تصفیه سامانه
 به رسانیاکسیژن که است شده ریزيبرنامه پالسی صورتبه عمودي تاالب تغذیه .کندمی کامل را چرخه
  .کندمی تضمین را سامانه

کرد. می و تصفیه پخش مترمربعی 50 یک سطح در فاضالب را روز بر مترمکعب 57/5 خانهتصفیه
و کدورت متغیر با  BOD5 آلوده آب. بود روز بر مترمربع بر مترمکعب 11/0 حدود هیدرولیکی بار درنتیجه

 در بازه مدفوعی هايکلیفرم. داشت NTU 1000 و لیتر بر گرممیلی 4/15ترتیب معادل مقدار بیشینه به
CFU/100 ml 410-210×3 هاانگل و بودند متغیر )Ascaris toxocara (یک فقط البته. داشتند وجود هم 

  .شودمی ارائه اولیه نتایج عنوانبه اینجا در که شد انجام مدفوعی هايکلیفرم نوبت بررسی

  تصفیه فناوري با آن ادغام و باز فضاي طراحی. 3-4-4
 مصنوعی البتا آمده باال کناره. یابد کاهش پمپاژ به نیاز تا گیردمی قرار پارك نقطه باالترین در مصنوعی تاالب
 در که رفتگ قرار راهنما تابلوي یک آن کنار در و داشت چوبی کف که شد طراحی نشستن براي نیمکتی مانند
 در شدهدهاستفا گیاهی هايگونه. کردمی رسانیاطالع مجدد استفاده و تصفیه فرآیند آب، کیفیت و منبع مورد
 شماربه پارك کلیدي هايیکی از ویژگی و کردند تصفیه سامانه به شایانی کمک شناسیزیبایی نظر از تاالب

  .تندهس آن افتتاح از پس سال یک کودکان، پارك-فاضالب تصفیه پارك از تصاویري 5 و 4 هايشکل. آیندمی
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   San Joseابلوي آموزشی در مورد منبع آبی ت و چوبی کف آن، کنار نیمکت و مصنوعی تاالب -4 شکل

"San Pepito droplet" (Photo: Alexandra Garcia)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )Photo: Alexandra Garcia( یرتصو جلو منظره در خشک بازي فضاي و تفریحی سبز منطقه -5 شکل
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  نتایج و آب کیفیت بررسی -5
 هايروش زا استفاده با نمونه هفت روي هفته، هر دو ماه، مدتبه شیمیایی -فیزیکی و پارامترهاي بیولوژیکی

  .شدند آزمایش APHA-AWWA-WEF استاندارد

 شگاهآزمای در میکروبیولوژیکی پارامترهاي جمله از پارامترها شدند و بقیه یريگاندازهدر محل  pH و دما
 و فیزیکوشیمیایی هايآزمایش نتایج. گیري شدنداندازه UNALEM 1زیستمحیط و بهداشت

  .است شده آورده 3 جدول در هاانگل اولیه نتایج و 2 جدول در میکروبیولوژیکی

  حذف بازده. 1-5
  دست داد:به را زیر نتایج آب کیفیت هاي پایشتحلیل داده

 pH متوسط. بود قلیایی یاندک فاضالب pH که بود 66/7 تصفیه سامانه به ورود هنگام آب 
 هاییمیکروب فعالیت به توانمی را مسئله این. رسید 39/7 به کاهش اندکی با خروج هنگام

 کاربرد رب تأثیري هیچ مقدار این ولی ،)اسیدکربنیک( داد نسبت کنندمی اسیدي را محیط که
 .ندارد سبز فضاي آبیاري براي شدهتصفیه آب

 سامانه، جریان ورودي به متوسط الکتریکی، هدایت مورد در µs/cm 548 تمام در و بود 
 هايدرهنمو طبق حالاین با. رسید µs/cm 922طور متوسط به به و افزایش مقدار این هانمونه
FAO، ندارد سبز فضاي آبیاري براي پساب از استفاده بر تأثیري افزایش این. 

 درصد 96( شد کم ايمالحظه قابل طوربه تاالب و نشینیته حوض خروجی در آب کدورت (
 .بود NTU 66/1 تاالب خروجی در آن متوسط و
 آخر نمونه دو براي ولی بود درصد 77 متوسط طوربه سامانه در بیوشیمیایی خواهیاکسیژن کاهش 

 یافت. افزایش درصد 93 تا متوسط کارایی) خانهتصفیه کاربه آغاز از پس ماه 4 و سال یک(
 مواردتر بیش در اگرچه. درصد رسید 80 به فاضالب در کلیفرم هايباکتري متوسط کاهش 

 .رسیدنمی CFU/100ml 1000 به مدفوعی هايکلیفرم مقدار سامانه خروجی در
 بر انگل تخم 15 خام فاضالب نمونه در. داشت وجود آزمایش یک انجام امکان فقط ها،انگل مورد در 

 شده شناسایی انگل گونه. بودند شده حذف تاالب خروجی در هادرصد آن 100 که شد یافت لیتر
Ascaris toxocara شودمی ناشی گربه و سگ مانند خانگی حیوانات فضوالت آلودگی از که بود. 

  سامانه ورودي: دهدرا نشان می شده گیرينمونه نقطه در سه آب ، کدورت6شکل )EI(، 
 ).EH( عمودي تاالب خروجی و) ES( نشینیخروجی ته

                                                             
1- Sanitation and Environment Lab 
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  شیمیایی فیزیکی و میکروبیولوژیکی هايآزمایش شامل آب آزمایش اولیه نتایج -2 جدول
  اولیه هايداده  بردارينمونه محل  ردیف

  pH  دما   
  استاندارد

 هدایت
  )CE(الکتریکی 

µS/cm  

 کدورت
)NTU(  

جامدات 
 معلق

)mg/l(  

BOD5 
)mg/l( 

 هايکلیفرم
  مدفوعی

)CFU/100 ml(  

1  
 سامانه ورودي

 نشینیخروجی ته
 تاالب خروجی

N  
N  
N 

35/7  
14/7  
15/7  

1044  
1184  
1271  

23  
4/19  
1/1  

2000  
1800  
200  

37/15  
96/13  
9/3  

N 
- 
N 

2  
 سامانه ورودي

 نشینیخروجی ته
  تاالب خروجی

2/27  
5/27  
6/28  

73/7  
67/7  
58/7  

1044  
1184  
1271  

162  
140  
84/1  

600  
200  
100<  

2/14  
2/9  
67/4  

300  
-  
20<  

3  
 سامانه ورودي

 نشینیخروجی ته
  تاالب خروجی

0/30  
6/29  
9/29  

93/7  
53/7  
54/7  

544  
516  
625  

212  
2/44  

98/1  

2000  
200  
100<  

53/9  
94/2  
35/1  

4540  
-  

680  

4  
 سامانه ورودي

 نشینیخروجی ته
  تاالب خروجی

9/26  
2/27  
6/27  

71/7  
50/7  
55/7  

346  
477  
592  

94  
5/47  

75/0  

1000  
200  
100<  

68/2  
27/1  
56/0  

420  
-  

240  

5  
 سامانه ورودي

 نشینیخروجی ته
  تاالب خروجی

8/23  
6/23  
3/23  

58/7  
71/7  
64/7  

502  
501  
612  

1/83  
1/73  

07/4  

500  
100  
100<  

17/6  
17/3  
87/2  

980  
-  

110  

6  
 سامانه ورودي

 نشینیخروجی ته
  تاالب خروجی

N  
N  
N  

71/7  
55/7  
20/7  

368  
510  
1395  

1000>  
953  
25/1  

15600  
3000  
100<  

75/7  
22/3  
45/0  

10000>  
...  

1520  

7  
 سامانه ورودي

 نشینیخروجی ته
  تاالب خروجی

N  
N  
N  

63/7  
46/7  
10/7  

599  
506  
1282  

102  
4/30  

64/0  

5200  
600  
100<  

06/9  
94/2  
71/0  

7740  
...  

1080  
  

 
 تاالب خروجی و) ES( نشینیخروجی ته ،)EI( سامانه ورودي: چپ به راست از ترتیببه آب هاينمونه کدورت -6 شکل

  )EH( عمودي

EH ES EI 
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  هاانگل کودکان، پارك-فاضالب تصفیه پارك اولیه، نتایج -3 جدول
  اولیه نتایج  بردارينمونه نقطه  ردیف

  سامانه ورودي  1
 عمودي تاالب خروجی

  شده یافته نوع  لیتر بر هاتخم تعداد
150  Ascaris toxocara  

Ascaris  
  

  پذیرش سطح -اجتماعی درك -6
 جموعم در. شد انجام محلی ساکنین توسط آن پذیرش و تصفیه سامانه پایداري ارزیابی منظوربه ايمطالعه

 سال 5 از ترکم و بودند سال 35 از ترجوان زنان ترشانبیش که گرفتند قرار پرسش مورد ساکنین از نفر 20
  ).7 شکل( کردندمی زندگی منطقه در که بود

  

  
  تصفیه سامانه ارزیابی در زمینه تحقیق سؤاالت به دهندگانپاسخ هايویژگی -7 شکل

 آلوده آب از استفاده به مربوط سالمتی مخاطرات مورد در ساکنان آگاهی سطح با تحقیق هايسؤال
 مبارزه در شرکت براي هامیزان تمایل آن ها وآن زندگی بر مسئله این یرتأث و سبز فضاهاي آبیاري براي کانال

گروه سنی

<18

<25

<35

<45

>45+

جنسیت

زن
مرد

)سال(مدت اقامت 

<1

<3

<5

>5+
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 آب یعنی 1 آن در که شد تعیین آلودگی درجه تعیین براي 5 تا 1 مقیاس بود. یک آب، مرتبط آلودگی با
  .است شدهداده نشان 8 شکل در نتایج. است آلوده خیلی آب یعنی 5 و نیست آلوده

 ايفض آبیاري براي شدهاستفاده آب شمانظر به 5 تا 1 از
  است؟ آلوده چقدر شما اجتماع سبز

  
  

 در زمینه مناسبی پذیريمسئولیت دولت شما نظر از آیا
  است؟ داشته آب آلودگی

  

 فیتکی بر آلوده آب با سبز فضاي آبیاري شما نظر از آیا
  است؟ تأثیرگذار شما زندگی

  
  

 یتمدیر پایدار برنامه یک در شرکت به تمایلی شما آیا
  دارید؟ ناحیهیا  آب آلودگی

  
آن  مدیریت پایدار طرح در شرکت به هاآن تمایل و آبیاري کانال در آب آلودگی سطح مورد در افراد باور -8 شکل

(Garcia Rospigliosi  2015)  

 مدیریت مورد در هاآن نظر و پارك مورد در هاآن هايشکایت پارك، مورد در ساکنین ، نظر9شکل 
  .دهدخیر را نشان می یا دارند پارك مدیریت در شرکت به تمایلی آیا کهاین و پارك

  

1

2

3

4

5

بله
خیر
نمی دانم

بله
خیر
گاهی

بله
خیر
نمی دانم
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 آورده وجودبه مشکلی شما براي پارك شدن ساخته آیا
  است؟

  
 شما ناراحتی و مشکل باعث حیواناتی نوع چه وجود

  شود؟می

  
  است؟ خوب پارك مدیریت شما نظر از آیا
  

  

 در موذي هايگونه یا حیوانات وجود متوجه کنون تا آیا
  اید؟شده پارك

  
 محیط منظره بهبود باعث پارك وجود شما نظربه آیا

  است؟ شده

  
 پارك نگهداري و مدیریت در مشارکت به تمایلی آیا

  دارید؟

  

  پارك مدیریت برنامه در شرکت به تمایل و مدیریت شده، مطرح هايشکایت پارك، احداث مورد در افراد باور -9 شکل

بله

خیر

گاهی

جوندگان

حشرات
تبقیه حیوانا

بله

خیر
نمی دانم

بله

خیر

گاهی

بله
خیر

نمی دانم

بله

خیر
نمی دانم
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 گاهیآ پارك در شده نصب تصفیه سامانه مورد در چقدر ساکنین که بود این بر مطالعه تمرکز در آخر،
  .است شده آورده 10 شکل در نتایج. اندکرده کسب

  ند؟کمی کار چگونه و چیست مصنوعی تاالب دانیدمی آیا

  
 وجودهب مشکلی شما براي تاالب عملکرد و ساخت آیا

  است؟ آورده

  

  ؟بودید باخبر پارك در مصنوعی تاالب یک وجود از آیا

  
 امتیاز خود جامعه در مصنوعی تاالب وجود اهمیت به

  )؟5 تا 1 دهید (از

  

  آن اهمیت و تصفیه سامانه مورد در ساکنین دانش -10 شکل

  پارك کنونی عملکرد -7
 از پس. داد تحویل شهرداري و همسایگان به را پروژه LiWa تیم ،2014 آگوست در پروژه افتتاح از پس

 پس ماه چهار تغییر، تنها این کرد. تغییر 2015 ژانویه در منطقه مدیریت ،2014 سال در شهرداري انتخابات
 فنی کارکنان همه 2015 سال در. بود پارك نگهداري و برداريبهره براي تهدیدي و داد رخ پارك افتتاح از

  .کردند تغییر هاباغبان و نگهداري بسیاري از کارگران طورهمین و یک سطح مدیران شامل

 را پارك برداري و نگهداريبهره شهرداري کرد درخواست La Florida II یافته خوبی سازمانبه جامعه
 یريکارگبه براي را شرایط LiWa پروژه زمان،هم. داد تحویل منطقه جدید مدیریت به را پروژه و گیرد برعهده

 برداريبهرههاي هنگام توقف فعالیت و جدید و قدیم مدیریت بین انتقال دوره بر غلبه منظوربه همسایگان از یکی

بله
خیر

بله
خیر

گاهی

بله

خیر

1

2

3

4

5
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 پارك نگهداري و برداريبهره براي را کارگر یک جدید شهرداري بعدها. کرد فراهم از طرف شهرداريو نگهداري 
 برعهده داشت، زمانهم را شهري سبز فضاي نگهداري چندین مسئولیت فرد این آنجاکه از ولی گرفت، کاربه

 وي به کافی آموزش نیز نگهداري و برداريبهره چگونگی مورد در. نداشت پارك به رسیدگی براي کافی وقت
 است آبیاري و پمپاژ سامانه از نگهداري و برداريبهره مسئول شهرداري کارگر یک حاضر، حال در. بود نشده داده

  .دارد حضور پارك در بار سه هفته در منظم طوربه تقریباً  و

  نتایج و هاآموخته -8
 و هابازتاب برخی توصیف به زیر نکات. شدند مطرح زیادي هايگرفتاري و هاپرسش پروژه این اجراي از پس

  :پردازدمی آن از پس و فرآیند این طی اصلی در هايآموخته

 اجتماعی، و محیط زیستی تضادهاي که است واقع شهر حومه پرتحرك منطقه یک در پروژه 
 .هستند اجرا و طراحی فرآیند در یک چالش عوامل این. دارد بالتکلیف و متغیر شرایط

 زا استفاده محدودیت و کمبود و بارانی فصول در اضافی آب جریان با که آب نامنظم جریان 
 مصنوعی تاالب خودکاري و آزمایش طراحی، براي چالشی است، همراه خشک فصول در آب

 آمیزيموفقیت طوربه تصفیه سامانه خودکار رداريببهره دلیلهمین به .شدمی محسوب
 .شدمی انجام فرد توسط و دستی صورتبه باید آبیاري و نشد تکمیل

 انجام شد جزئی صورتبه فقط کارآمد آبیاري سامانه طراحی کافی، دانش عدم خاطربه .
 .دارد ادامه سبز غرقابی فضاي آبیاري بنابراین

 در. رودمی شماربه مهمی مسئلهچنان هم ایمنی فناوري، نوع براي گیريتصمیم هنگام در 
 انتخاب هنگام. است رایج بسیار مخدر مواد و الکل مصرف جرم، ناحیه این اطراف مناطق
 وجهت باید. داشت نظر در نیز را هاجنبه این باید کاشت جهت گیاهان نوع و تصفیه فناوري
 ندخواه ارتفاعی چه برسند خود رشد بیشینه به کههنگامی شده کاشته گیاهان که داشت
 تبدیل با دتوانمی اکولوژیکی، تصفیه سامانه یک عنوانبه مصنوعی تاالب از مثبت تصور. داشت
قوع و دنبالبه. شود تبدیل منفی دیدگاه یک به مجرمان، مخفیگاه به آن انبوه گیاهان شدن
  .ودش کوتاه يمقدار تاالب گیاهان ارتفاع که گرفته شد تصمیم مکان، این در حمله مورد یک
  :داشت هانوآوري و مثبت هايجنبه سري یک پروژه

 بر پایه. است نوآورانه و ویژه نمونه یک عمومی، فضاي یک در فاضالب خانهتصفیه اجراي 
 آمیزفقیتمو تفریحی کاربري و تصفیه سامانه ترکیب که ادعا کرد توانمی هاپرسشنامه نتایج
 .است بوده
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 شافزای ايمالحظه قابل طوربه تصفیه از پس آن کیفیت که داد نشان آب کیفیت پایش 
 دب بوي مانند منفی محیطییستز هايجنبه و پارك کاربران سالمتی مخاطرات که یابدمی

 دارد وجود هاییدغدغهچنان هم حشرات وجود مورد در. دهدمی کاهش آبزاد را هايبیماري و
 .دنشو بررسی باید که

 یسالمت مخاطرات وجود احتمال از را خود آگاهی کردندمی زندگی پارك نزدیک که ساکنینی 
 امانهس وجود فواید به خود، تشخیص در نتیجه و آبیاري براي آلوده آب از استفاده با مرتبط
 مگیريچش طوربه نیز منطقه منظره که بودند باور این برچنین هم هاآن. داشتند اذعان تصفیه
 .است یافته بهبود

 در خوب مدیریت وجود عدم را اصلی مشکل گرفتند، قرار پرسش مورد که افرادي تربیش 
هاي ههزین شامل که کنندمی پرداخت مالیات شهرداري به منطقه ساکنین. دانستندمی پارك
 هب اقدام مسئولین اگر بنابراین. شودمی نیز عمومی سبز فضاهاي از نگهداري و برداريبهره

 وجودهب هاییکشمکش و برخوردها آینده در نکنند، سبز فضاي نگهداري براي حلیراه یافتن
 ضروري امري شهرداري مسئولین و همسایگان میان بهتر هماهنگی بنابراین. آمد خواهد

 .است
 رشپذی پارك، عملکرد ترکامل ارزیابی براي بود، همراه پارك افتتاح با پروژه اتمام آنجاکه از 

 اجتماعی و علمی بررسی آن با مرتبط فوایدو  هاچالش ها،محدودیت آن، به نسبت عمومی
 ئلهمس یک منطقه، دانشگاهیان شامل مختلف بازیگران قوي مشارکت. است الزم تريبیش

 .شودمی محسوب جامع نظارت ینتأم و دانش اشتراك و خلق در کلیدي
 زنان ،هابچه براي زنده مکان یک "کودکان پارك-فاضالب تصفیه پارك" شرایط، این با وجود 

 افزایش چگونگی بررسی. کنندمی زندگی اطراف مناطق و La Florida II در که است مردانیو 
 .دارد زیادي ضرورتتر بیش سبز فضاهاي آبیاري براي آلوده آب تصفیهسطح 

 راهکارهایی با طراحی و مشارکتی ریزيبرنامه و پژوهش سال چهار پایان نمایانگر پروژه این 
 شامل پایین Chillon رودخانه حوضه در ویژهبه و لیما در آبی منابع از پایدارتر استفاده براي

 هدر نتیج. است پژوهشگران و آلمانی و پرویی دانشگاهیان بومی، و شهري مسئولین جوامع،
 منتشر مختلف، هايمقیاس در WSUD کاربردي راهنماي عنوانبه LEIS کتاب تجربه، این
 شرایط در WSUD اجراي احتمال دادن نشان براي بود کاتالیزوري آزمایشی پروژه و شد

 تريخاکس آب سیاه، آب شده،تصفیه کم فاضالب جمله از مختلف آبی منابع که متفاوت شهري
 در که La Florida II جامعه لطف به پروژه. کنندمی استفاده دوباره را آلوده سطحی هايآب یا
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 از برداريبهره و نگهداري ساخت، طراحی، از حمایت و فرآیند مشارکتی رهبري توان خود
 شهرداري ،BMBF 1آلمان پژوهش و آموزش وزارت عالوه،به. شد ممکن دادند، نشان را پارك

San Martin de Porres جامعه و La Florida II هدف با و یکدیگر مشارکت با را پروژه 
 واندتمی این. کردند مالی تأمین جدید، سبز فضاي یک ایجاد از طریق جامعه به سودرسانی

 .شود منطقه در اجتماعی -محیط زیستی تضادهاي کاهش از حمایت باعث
 

                                                             
1- German Ministry of Education and Research 
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  3 موردي مطالعه
  مصر در مصنوعی هايتاالب موفق اجراي و فاضالب هايچالش

T. T. El-Gamal and M. H. Housian11 

  چکیده
 راه از مصر تنها در آبی نیازهاي به پاسخگویی آن، تأمین هايمحدودیت و آب به نیاز تدریجی افزایش با

 و تهبس سامانه یک مصر در آبیاري سامانه. است ممکن صنعتیو  شهري کشاورزي، هايفاضالب از استفاده
 لودگیآ افزایش به منجر مسئله این. گردندیبازم زهکشی سامانه به هدررفته هايآب آن در که است ترکیبی

 خدمات ینتأم گذشته هايدهه در. است کرده تبدیل مشکل یک به را آن از دوباره استفاده و شده آبزه
 ینا اقتصادي، هايچالش خاطربه حال،این با. است بوده دولت اصلی هاياولویت جزو آب تصفیه و فاضالب
 نظر زا که جایگزین هايحلراه یافتن بنابراین،. باشند جمعیت سریع رشد پاسخگوي نتوانستند خدمات

 یک یمصنوع هايتاالب. بسیاري دارد اهمیت جمعیت مشکل کاهش براي باشند، پذیرامکان فنی و اقتصادي
 هايدریاچه در بزرگ مقیاس در مصر، در فناوري این. هستند مشکل این با مواجهه براي امیدبخش فناوري
. ه استشد گرفته کاربه 2)نهري هايتاالب( فاضالب ثانویه هايزهکش برخی در کوچک مقیاس در و شمالی
 اضافه فضاي نیازمند نهري هايتاالب. بودند مختلف هايآالینده توجه قابل حذف گویاي آزمایشی هايپروژه
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هاي مختلف، با همکاري در سایت موازي طوربه هاآن از توانمی ارزان و ساده فناوري یک عنوانبه و نیستند
 توجه ابلق پیشرفت به منجر تواندمی که مناسب، انتشار سازي وظرفیت برنامه یک با غیردولتی، هايسازمان

  .برد بهره شود، فاضالب مصرف در جوییصرفه به کمک و آب کیفیت بهبود در

  مصنوعی هايتاالب اقتصادي، هايچالش آلودگی، مجدد، استفاده فاضالب،: کلیدي کلمات

  مقدمه -1
 با دریجتبه آب تقاضاي و عرضه میان شکاف و بردمی رنج آب کمبود از خشکنیمه منطقه یک عنوانبه مصر
 ست.شده ا محدود نیل طریق رود از حقیقی آب منابع افزایش قابلیت. یابدمی افزایش جمعیت سریع رشد

 شهري فاضالب و کشاورزي آبزه از مجدد استفاده فقط شکاف این کردن پر براي ممکن حلراه بنابراین
 همراه آب مصرف پایین بازده با معمول طوربه که اندثقلی وابسته آبیاري به زیر کشت نواحیتر بیش .است
 هم خودشان که صنعتی هايپساب و فاضالب با و بازگشته سامانه به هدررفته کشاورزي هايآب تمام. است

 ها،آن از دمجد استفاده به نیاز و صنعتی و شهري پساب افزایش با. شوندمی ترکیب گردند،برمی سامانه به
  .شده است مطرح جدي مشکل یک عنوانبه آب آلودگی

 استفاده به شدید وابستگی حال،این با. گرددیبرم 1930 دهه به مصر در فاضالب از استفاده کلی ایده
 گیوابست در تدریجی افزایش یک آب، به نیاز افزایش دلیلبه زمان، آن از. شد شروع 1970 دهه در از فاضالب

 و هاآبزه آلودگی معیشت، الگوهاي سریع تغییر و جمعیت سریع افزایش با زمان،هم. شد ایجاد آبزه به
  .یافت افزایش نیز عمقکم هايآبخوان

. ستا تأثیرگذار شهري هايپساب تصفیه و آوريجمع در کشور توانایی در اقتصادي منابع محدودیت
 رد که هاییچاه طریق از را فاضالب و هستند فاضالب خدمات فاقد هنوز روستایی نواحی درصد 88 از بیش
 هکهنگامی. کندمی نشت عمقکم هايآبخوان به هاچاه این از آب. کنندمی آوريجمع اند،شده حفر هاخانه زیر
 در. ندکنمی تخلیه آبیاري یا زهکشی سامانه و در حمل تانکر بارا  سپتاژ کشاورزان شوند،پر می هاچاه این

 آن از خشیب و استتر بیش هاخانهتصفیه این ظرفیت از فاضالب شهري، فاضالب هايخانهتصفیه از بسیاري
 اولیه تصفیه پس از هاسایت از بسیاري در نیز صنعتی فاضالب. شودمی مختلف هايمسیل وارد مستقیم

  .است دشوار بسیار اقتصادي نظر از هافاضالب این ایجاد ظرفیت براي بهبود و شودمی تخلیه

 کاربه تمدکوتاه در را آن بتوان ممکن که اقتصادي و فنی راهکار یک توسعه مختلف هايگزینه بررسی
  .بسیاري دارد اهمیت باشد، معیشتی الگوهاي سریع تغییر و جمعیت باالي رشد با متناسبو  برد
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 ريفناو که شدند بررسی مصر در آب کیفیت فعلی مشکل حل به کمک براي زیادي هايگزینه
 هزینه دهمیک با برابر قریبتبه که پایین هزینه. است راستا این در امیدبخش گام یک هاتاالب
 فناوري این شد باعث آمد، دستبه هاآزمایش برخی در که مطلوبی نتایج و است متداول هايخانهتصفیه

 چککو مقیاس در نیز این از پیش فناوري این. شود تلقی آب کیفیت مشکل براي ممکن حلراه یک
 و پرداخته مفهوم این نشر قابلیت بررسی به که است این رو پیش چالش حاال و است شده بررسی
  .مشارکت دهیم هاسایت از این برداريبهرهساخت و  در را غیردولتی هايسازمان

  مصر در فاضالب از استفاده -2
  مجدد استفاده اهمیت و مصر در جاري آب بیالن. 1-2

) 2013 آگوست( 2017 سال براي مصر آب راهبرد اساس بر را 2010 سال در مصر در آب بیالن 1 شکل
 و نیل رود سهمیه شاملتر بیش که بود میلیارد مترمکعب 35/59 حدود آبی منابع مجموع. دهدمی نشان
 سهم تاکنون، 1959 عهدنامه امضاي زمان از. بود زدایینمک و بارش زیرزمینی، عمیق هايآب از یاندکسهم 
 سرانه. است شده برابر سه حدود مدت این طول در جمعیت کهحالی در است، بوده ثابت نیل رود از مصر
 کاهش 1970 سال در مترمکعب 1972 کفایت سطح به 1947 سال در مترمکعب 2526 بیش از از آب منابع
  .آمد وجودبه آبی فقر آب، مترمکعب 663 با سرانه 2013 سال در و یافت

 46/75 آبزه از مجدد احتساب استفاده با 2010 سال در آب مصرف که دریافت توانمی 1 شکل از
 شودمی توزیع کنندهمصرف دسته سه میان آب این. است بوده) آبی منابع درصد 127( مترمکعب میلیارد

 یلیاردم 7/18 نهایی تلفات. گرددیبازم سامانه به مترمکعب میلیارد 8/34 و) صنعتی شهري و کشاورزي،(
 به که است آبزه مترمکعبمیلیارد  9/15 و شده تبخیر آب میلیارد مترمکعب 8/2 شامل که است مترمکعب

 شکل ر اساسب. دارد آبیاري کلی بازده بر مثبتی اثر مجدد استفاده. شودمی استفاده بقیه دوباره و تخلیه دریا
 کلی بازده مجدد، استفاده بود، مترمکعب میلیارد 6/35 کشاورزي آب مصرف مجموع کهاین به با توجه و قبلی

 به درصد 50 از ترکم را از آبیاري کلی بازده افزایش نیز دیگر منابع. داد افزایش درصد 74 به درصد 57 از را
  ).R. J. Oosterbaan 1999( اندتخمین زده مجدد استفاده اثر بر درصد 82
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  2017 سال براي مصر آبی راهبردهاي اساس بر 2010 سال در مصر در آب بیالن -1 شکل

. یافته است افزایش اخیر هايدهه طی تدریجبه هاآبزه به وابستگی شد، اشاره نیز ترپیش که طورهمان
 استفاده .دهدمی نشان را گذشته هايدهه در آبزه از مجدد استفاده به وابستگی تدریجی افزایش 2 شکل

 بحران افزایش با میزان این و است سال در مترمکعب میلیارد 3 حدود کشاورزان توسط آبزه از یررسمیغ
  ).Alam 2001(است  افزایش حال در سرعتبه آب

 

  ریاخ يهادهه یط در مصر در آبزه مجدد مصرف به یوابستگ -2 شکل

  مجدد استفاده جانبی اثرات. 2-2
 بررسی ایدب نیز آن جانبی اثرات از بسیاري است، مثبت آبیاري بازده افزایش بر مجدد استفاده تأثیر کهاین با

 مصر در یدبا که است مهمی مسائل از یکی نمکی تعادل و است مشکالت این از یکی نمک انباشتگی. شوند
 هنوز ولی است افزایش حال در آبزه شوري کرد، مشاهده 2 شکل در توانمی که طورهمان. شود مطالعه
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 سریع تغییر با زمانهم. است مختلف هايمسیل در زیستی آلودگی افزایش مهم مسئله. نیست بحرانی خیلی
 پسابیا  بود خانهتصفیه ظرفیت از بیش فاضالب دبی هاآن در که هاییخانهتصفیه پساب معیشتی، هايشیوه

  .یافت افزایش تدریجبه شود،می تخلیه هامسیل به مستقیم فاضالب هاآن در که روستایی مناطق

  )ايغیرنقطه و اينقطه آالینده منابع( آالینده منابع. 1-2-2
 زائدات از توجهی قابل حجم جاکهآن از. دارد صنعتیو  شهري کشاورزي، مختلف زائدات آبزه معمول طوربه

 در صنعتی زائدات. یابدافزایش می یجتدربه آبزه آلودگی معمول طوربه شوند،نمی تصفیه صنعتی و شهري
 )هاهخانتصفیه هايخروجی( اينقطه منابع از یا فاضالب). اينقطه منبع( رسندمی هازهکش به یخاص نقاط

 در مناطق فاضالب تأسیسات وجود عدم دلیلبه( توسط تانکرها هازهکش به پساب تخلیه طریق ازیا 
 زهکش در ايغیرنقطه و اينقطه آالینده منابع براي مثال دو 3 شکل. شودمی ترکیب آبزه با) ییوستار

Sabal هک دهدمی نشان را تصفیه ایستگاه یک خروجی راست سمت تصویر. دهدمی ارائه میانی دلتاي در 
 هب را خام فاضالب که دهدمی نشان تانکري را چپ سمت تصویر. کندمی تخلیه زهکش به را خود زائدات
  .کندمی تخلیه زهکش

 
  مصر روستائی مناطق در راههآب به فاضالب تخلیه -3 شکل

با  هم اندکی موارد در شود ومی مخلوط آن با هاکانال در آبزه که شودمی آلوده زمانی شیرین آب
  .شودمی شیرین آب وارد مستقیم فاضالب ممنوعیت، وجود

  آبزه با اختالط طریق از شیرین آب آلودگی. 2-2-2
 آن شعب و نیل رود به را خود آب هازهکش برخی. شودمی مخلوط شیرین آب با طریق دو از آبزه مصر، در

  .یابدمی انتقال ثانویه یا اصلی هايکانال به مختلف باالبر نقاط طریق از آبزه این، بر عالوه. کنندمی تخلیه

 را صنعتی و کشاورزي شهري، فاضالب که است کشاورزي اصلی زهکش 78 حدود پذیراي نیل رود
 هايدهه طی در. دارند کشاورزي آبزه هازهکش این معمول طوربه .)El-Sherbini 1998( کنندمی تخلیه
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 در صفیهت. کنندمی تخلیه هازهکش این به را خود پساب که شدند زیادي ساخته تصفیه هايایستگاه اخیر،
 فیهتص بدون فاضالب از مقداري ،هاآن ظرفیت از فراتر تخلیه افزایش با و است تصفیهیشپ هاایستگاه این

 شاخه در وضعیت. است شده هازهکش این در آب کیفیت جدي کاهش به منجر مسئله این. کندمی عبور
Rosetta میلیاردمتر مکعب  3 حدود پذیراي شاخه این. شودمی محسوب آلودگی مخاطرات براي خوبی مثال

 پنج یقطر از که صنعتی و شهري نشده تصفیه یا شدهتصفیه نیمه زائدات از است پر که است روز در آبزه
 برخی و) El-Rahawy, Sabal, El-Tahreer, Zaweit El-Bahr and Tala( شوندمی دریافت اصلی زهکش
 خانگی فاضالب هازهکش این .)Ezzat et al. 2012( کنندمی تخلیه شاخه این در را خود زائدات که هاکارخانه

به بررسی ) 2012( همکاران و عزت. کنندمی دریافت شاخه این امتداد در پراکنده روستاي و شهر 55 از را
 آب کیفیت محاسبه با El-Rahawy زهکش تأثیر مثال براي. اندپرداخته شاخه آب کیفیت بر آبزه این تأثیر

 El-Rahawy زهکش خروجی مجراي در. شد ارزیابی زهکش به پیوستن از پس و پیش Rosetta شاخه در
 زهکش به رسیدن از پیش آن غلظت ،Rosetta شاخه در. بود لیتر بر گرممیلی 3NH( 3/22آمونیم (بر حسب 

 از. یافت افزایش لیتر بر گرممیلی 35/8 تا آمونیاك غلظت زهکش از عبور از پس و بود لیتر بر گرممیلی 6/3
 و بود لیتر بر گرممیلی 120 هازهکش این از یکی خروجی در غلظت بیوشیمیایی، خواهیاکسیژن نظر

 پس لیتر بر گرممیلی 5/52 به زهکش به رسیدن از پیش لیتر بر گرممیلی 5 از را شاخه در خواهیاکسیژن
 آب میزان که زمستان فصل طول در ویژهبه Rosetta شاخه در آب کیفیت مشکل. داد افزایش آن، از عبور از

. است شاخه در هاماهی مرگ اثرات این از یکی. دارد بسیاري جدي یابد، اثراتمی کاهش شاخه در شیرین
 رسمی سخنگوي ،2016 ژانویه 21 در. است بوده 2016 ژانویه در نیز بار آخرین و رخ داده بارها مسئله این

 به منجر که رخ داده آب آمونیاك افزایش خاطربه هاماهی مرگ که کرد اعالم 1جمعیت و بهداشت وزارت
 آب خاطربه مسئله این که داشت اظهار وي. است شده هاماهی دنبال آن خفگیبه و محلول اکسیژن کاهش
 یوم روزنامه( است رخ داده ،است زیستی و شیمیایی هايآالینده از پر که El-Rahawy زهکش نشده تصفیه

  ).2016 ژانویه 21 ،7

 است، فاضالب از مملو که Sabal زهکش آن در که دهدمی نشان اينقطه در را Rosetta شاخه 4 شکل
 2016 ژانویه در شاخه انتهاي در مرده هايماهی راست سمت عکس دو. کندمی تخلیه شاخه به را خود آب
  .دهندمی نشان را

                                                             
1- Ministry of Health and Population 
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  شاخه انتهاي در مرده هايماهی و Sabal زهکش با طالقی محل در Rosetta شاخه -4 شکل

  آبزه به مستقیم وابستگی. 3-2-2
 این آب تکیفی بر مثبتی تأثیر رسانند،می اصلی هايکانال به را آبزه که پمپاژ هايایستگاه برخی توقف
 مجدد استفاده مصر کشور در جاکهآن از شد، داده توضیح ترپیش که طورهمان حال،این با. داشت هاکانال

 در آبزه هب مستقیم وابستگی به منجر توقف این آبی، نیاز افزایش با شود،می محسوب آب بودجه از بخشی
. است لودهآ بسیار آبزه تصفیه، هايایستگاه از بسیاري در). شمالی نواحی( شد آبیاري شبکه انتهایی بخش
 بر. دارد وجود آن به زیادي وابستگی ،El-Gharibya اصلی زهکش در آب بد کیفیت از نظرصرف مثال، براي
 زهکش این در آمونیاك ،)Satoh et al. 2016( ژاپنی و مصري پژوهشگران توسط شده انجام مطالعات پایه

 گرممیلی 31 نیز یوشیمیاییب خواهیاکسیژن. است مجاز مقدار برابر 59 حدود که بود لیتر بر گرممیلی 4/29
 مجاز حد برابر 326 که بود CFU/100ml 1632000 کلکلیفرم. است مجاز حد برابر 1/3 که بود لیتر بر

 از مستقیم ها یاکانال به برگشت یا هاکانال از آب برداشت طریق از چه زیادي، وابستگیحال با این. است
 واندتمی آب تأمین کاهش بینیپیش و آبی نیاز مداوم افزایش. دارد وجود زهکش این کشاورزان، به طریق
  .شود مناطق این در جدي مشکالت گیريشکل به منجر

 
  کنندمی دریافت El-Gharibya اصلی هايزهکش از را آب که انشعابی کانال دو انتهایی قسمت آب -5 شکل
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  هاحلراه و هاچالش -3
  زهکشی و آبیاري هايشبکه هايویژگی. 1-3

 35000 حدود( دهدمی تشکیل را مصر مساحت درصد 5/3 که نیل دلتاي و دره در مصر تر جمعیتبیش
) شوندمی نامیده Ezba که( ترکوچک جوامع هزاران و روستا 4600 از بیش. کنندمی زندگی) کیلومترمربع

 مانند منطقه. هستند منطقه همین در نیز مصر شهرهايتر بیش .اندشده پراکنده منطقه این اطراف در
 بیش. شودمی رسانیخدمات مختلف سطوح از تودرتو آبیاري هايکانال توسط که است حاصلخیزي سرزمین

 تاییروس مناطقتر بیش .دارد وجود منطقه این اطراف در متراکم زهکشی و آبیاري کانال کیلومتر 50000 از
 .شودمی تخلیه زهکشی و آبیاري هايسامانه به و آوريجمع هاآن فاضالب و هستند فاضالب خدمات فاقد

 میان در و ایجاد دیگري يهچار هاراه کهاین مگر باشند، نداشته این جز ايچاره کشاورزان رسدمی نظربه
  .شود منتشر هاآن

 اقتصادي چالش. 2-3
 امهنتفاهم بر پایه. است بوده مصر دولت اهداف اصلی از آلودگی مشکل با برخورد گذشته، هايدهه طی در

 8/0 از مصر در فاضالب تصفیه روي بر گذاريسرمایه ،2009 اکتبر 6 فاضالب خانهتصفیه پروژه اطالعات،
مجموع  مدت، همین در. ه استرسید 2007 سال در پوند میلیارد 40 به 1982 سال در مصر پوند میلیارد

 بر لیتر 25 سرانه تصفیه از و روز بر مترمکعب میلیون 11 به روز بر مترمکعب میلیون 1/1 از شدهتصفیه آب
 سال در فاضالب خدمات پوشش سطح مرجع، همان طبق حال،این با. ه استرسید روز بر لیتر 150 به روز

 بهداشتی خدمات که است ذکربهالزم . بود روستایی در مناطق درصد 4 و شهري مناطق در درصد 60 ،2007
 ابلق تغییر با روستاها همراه براي شرب آب ینتأم. شد میسر روستاها براي شرب آب ینتأم از پس سال 10

 میلیارد 1/3 از یعنی ه است.شد برابر سه حدود شهري نیازهاي. بود پساب در نتیجه و شهري آب مصرف توجه
 2010 سال در مترمکعب میلیارد 76/8 و 2005 سال در مترمکعب میلیارد 57/6 به 1990 سال در مترمکعب

 2010 سال در. برسد مترمکعب میلیارد 4/11 به 2017 سال در میزان این که شودمی برآورد وه است رسید
 مترمکعب میلیارد 6/3 که هبازگشت سامانه آن به مترمکعب میلیارد 7 مترمکعب آب مصرفی، میلیارد 76/8 از

 شد، انجام مناطق این در بهداشتی خدمات ینتأم براي که زیادي تالش از نظرصرف. ه استنشد تصفیه آن
 کردند تصریح 2013در سال  Omar و  Abdel Wahaab. است بوده جمعیت افزایش از کندتر کار پیشرفت

 ینا روستایی، و شهري جمعیت تمام براي آب خدمات گسترش براي دولت وقفهبی هايتالش با وجود" که
  ."است شدن بدتر حال در خدمات پوشش و نبوده جمعیت سریع رشد پاسخگوي خدمات
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 خدمات تأمین هزینه که کردند اعالم رسمی رتبهعالی مقامات موردنیاز، هايهزینه با رابطه در
 2013در سال  Omar و Abdel Wahaab.است مصري پوند میلیارد 100 حدود روستاها تمام براي فاضالب

 هزینه. است مصر پوند 5000 حدود مصر در فاضالب مترمکعب یک تصفیه هزینه میانگین که کردند اعالم
 هزینه که اظهار داشت 2014در سال  Riad .است گذاريسرمایه هزینه درصد 15 نگهداري و برداريبهره

 عظیمی هايذاريگهسرمای چنین. شودمی مصر پوند میلیون 600 حدود دولت براي فاضالب جزیی تصفیه
 هايفناوري یبررس به باید بنابراین. نیستند پذیرامکان مصر کنونی اقتصادي وضعیت گرفتن نظر در با

  .پرداخت ارزان و ساده

  مصر در آب کیفیت مشکل مدیریت براي هاییحلراه. 3-3
 براي یرسم راهاکنون  است، وابسته جدید هايخانهتصفیه ساخت و فاضالب آوريجمع به که مستقیم، شیوه

 هايپروژه و پژوهشی هايفعالیت عنوانبه هافناوري سایر. شودمی محسوب مصر در آلودگی مشکل با مواجهه
  .شوندمی مطرح اینجا در هاایده این از برخی. نداهشد آزمایش کوچک مقیاس در آزمایشی

 پروژه یک. بود مصنوعی هايجنگل ایجاد براي آلوده آب از استفاده جایگزین، هايگزینه از یکی
 دو). Riad, 2004( شد انجام) هکتار 2700( مصر مختلف هاياستان در ناحیه 13 کشت در براي آزمایشی

 هک است مصر در زهکشی و آبیاري هايشبکه ویژگی اول چالش. دارد وجود رویکرد این با رابطه در مشکل
 حاطها شده کشت نواحی توسط که تودرتو و متراکم هايشبکه. شد داده توضیح هاآن مورد در نیز ترپیش

 تغییر خطر دوم، چالش. سازندمی مناسب نیل دلتاي مرز در خاص هايزهکش براي را این روش شوند،می
 ختلف،م محصوالت کشت در بازگشت نرخ در توجه قابل تفاوت و پایین فرهنگی سطح. است محصول تغذیه

 عمولم محصوالت کشت در آلوده آب از استفاده مورد در روشن مثالی. شود تغییري چنین به منجر تواندمی
 صنعتی فاضالب عالوهبه هاخانهتصفیه برخی پساب از دو طرف پذیراي کانال این. شد یافت Saf-El کانال در

 کانال آب کیفیت براي که محصوالتی یا جنگلی درختان کاشت براي کانال آب که بود این برنامه. است
 با یبهزارجر بیست از بیش جنگلی، درختان کاشت جايبه حاضر، حال در. شود استفاده ،اندمناسب

 التمشک به منجر احتماالً مسئله این. است شده سطحی، کشت آبیاري با سنتی سبزیجات و محصوالت
  .شد خواهد جدي بهداشتی

 مزرعه هايزهکش و هاکنندهجمع طریق از کشاورزي آبزه از مجدد استفاده ،دوم جایگزین گزینه
 بحث 1آبیاري و آبی منابع وزارت توسط ایده این. بود اصلی هايزهکش در آلوده آب با آن ترکیب از پیش

                                                             
1- Water Resources and Irrigation 
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 به آن تخلیه از پیش کشاورزي آبزه از بخشی مصرف. است رخ نداده هنوز آن واقعی اجراي ولی شد
 آورزیان آن از طور حتم استفادهبه و باشدمی اصلی زهکش در آلودگی افزایش يبه معنا اصلی هايزهکش

  .است

 رفتهگ کاربه آمیزيموفقیت طوربه مصر مناطق از بسیاري در که بود هاتاالب از استفاده سوم، فناوري
  .شد خواهد پرداخته آن به جزئیات با ادامه در و است امیدبخش بسیار فناوري این. شدند

  حلراه یک عنوانبه مصنوعی هايتاالب از استفاده. 4-3
 و 1905 سال به که مهندسی /مصنوعی هايتاالب از ستفاده 2009در سال  El-Torkemanyاساس  بر

. بود محدود بسیار کردند، آغاز آلمان در را آن از استفاده هااروپایی که 1950 سال تا گرددیبرم استرالیا
 سرتاسر در تاالب هزاران امروزه. کردند مصنوعی هايتاالب از استفاده به شروع 1970 سال در هاآمریکایی

 تجزیه را فاضالب آلی مواد هایشانبرگ و ساقه ریشه، طریق از گیاهان ها،تاالب این در. دارد وجود دنیا
  .است مناسب متوسط و کوچک روستاهاي براي فناوري این. کنندمی

El-Torkemany بیان کرده  باال حذف ضریب وپایین  برداريبهره و ساخت هزینه را فناوري این فواید
 این لمشک ینترمهم. کرد استفاده احشام تغذیه براي درو از پس را تاالب گیاهان توانمی این، عالوه بر. است

  .سنتی است هايخانهتصفیه با مقایسه درتر بیش فضاي نیاز به فناوري

. دش گرفته کاربه زهکشی شبکه انتهاي در اول نوع: شد استفاده شکل دو به فناوري این مصر، در
 هايزهکش از را ايآلوده بسیار آب که شدند ساخته مصر شمالی ساحل در El-Manzala دریاچه در هاتاالب
 ادهاستف کوچک هايزهکش در و زهکشی شبکه ابتداي در) رودي هايتاالب( دوم نوع. کندمی دریافت اصلی
  .بود امیدبخش بسیار نتایج نوع، دو هر در. شدند

 ملل سازمان توسعه برنامه مشارکت با 1مصر زیستمحیط وزارت توسط شمالی دریاچه هايتاالب پروژه
 براي دهشتصفیه آب. شد واگذار آبیاري و آب منابع وزارت به و فعال کامل تأسیسات یک شکل به و شد اجرا

 شده طراحی ماهی پرورش منظوربه که شد هاییحوضچه وارد آن از بخشی و استفاده کشاورزي و آبیاري
 تصفیه هايسامانه درصد 10 فقط سامانه این هزینه. بود روز بر مترمکعب 25000 تاالب مجموع دبی. بودند

 خواهیاکسیژن براي روش این حذف بازده. باال است بسیار آن در تصفیه و درجه است سنتی فاضالب
 هايکلیفرم و درصد 50 کل نیتروژن درصد، 80 معلق جامد مواد مجموع درصد، 60 از بیوشیمیایی بیش

  .)Higgins et al. 2001درصد بود ( 99کل  و مدفوعی

                                                             
1 -Egypt’s Ministry of Environmental 
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  نهري هايتاالب. 5-3
 هايزهکش در معمول طوربه شیوه این. شودمی داده توضیح تريبیش جزئیات با) نهري هايتاالب( دوم نوع

 فایده دو نهري هايتاالب ها،تاالب کلی فواید بر عالوه. شودمی برده کاربه زهکشی شبکه ابتداي در کوچک
  :دارند نیز دیگر اصلی

 محسوب هاتاالب اساسی اشکال یک این موضوع. نیست اضافی سطح نیازمند روش این 
 .دارند زیادي ارزش زهکشی شبکه اطراف هايزمین که مصر در ویژهبه شود،می

 و نگهداري و برداريبهره در مشارکت شانس غیردولتی هايسازمان به کوچک، ابعاد در کار 
 مناسب، سازيظرفیت و رسانیاطالع هايبرنامه با. دهدمی را هاییتاالب چنین ساخت حتی

 طوربه را رهبري و کارانجام  غیردولتی سازمان هر طریق از توانندمی دورافتاده روستاهاي
 همالحظ قابل بهبود به منجر تواندمی که بگیرند دستبه مختلف هايسایت این در موازي

  .شود آب کیفیت
  شد. خواهند ارائه اینجا در که شد کسب نهري هايتاالب کارگیريبه در زمینه زیادي تجارب

Abbel Bary ) هبودب در) آبی سنبل( طبیعی آبی تصفیه سامانه تأثیر بررسی ) به2003و همکاران 
 شاخه آلودگی منابع تریناصلی از یکی ،Sabal زهکش را در روش این هاآن. پرداختند کشاورزي آبزه

Roseta، معلق جامدات کل و درصد 37 تا را بیوشیمیایی خواهیاکسیژن تواندمی آبی سنبل. بررسی کردند 
  .بود درصد 2 و 14 یببه ترت نیترات و حذف آمونیاك براي تصفیه کارایی. دهد کاهش درصد 80 تا را

Abou-Elela ) را در نشده کاريگیاه و شده کاريگیاه مصنوعی هايتاالب ) تأثیر2014و همکاران 
 يفناور شده، کاريگیاه هايتاالب پژوهشگران این گفته طبق. کردند بررسی مختلف هايآالینده حذف
 این در TSS و 5BOD، COD حذف نرخ. هستند زیستی و فیزیکوشیمیایی هايآالینده حذف براي يمؤثر

 بتاال در میکروبیولوژیکی پارامترهاي از باالیی درصد حذف. رسید درصد 92و  91 ،88 به ترتیببه هاتاالب
 فاضالب هايباکتري حذف در گیاهان مثبت تأثیر از نشان نشده کاريگیاه تاالب با مقایسه در شده کاريگیاه
 و هاپاتوژن حذف در اما داشت خوبی کارایی TSS و COD، 5BOD حذف در نشده کاريگیاه تاالب. دارد
  .بود ناموفق مغذي مواد

Rashed و Adbel Rasheed  کوچک زهکش دو درنهري  هايتاالب بررسی به 2008در سال Faraa 

Al-Bahow و شرقی دلتاي در Edfina دستیابی از مثالی عنوانبه آزمایش، اولین. غربی پرداختند دلتاي در 
  .شودمی ارائه کامل جزئیات با نهري، هايتاالب در باال به کارایی
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 کوچک زهکش یک Faraa Al-Bahow زهکش 2008 سال در Adbel Rasheed و Rashed نظر طبق
 جامعه یک پوشش، تحت منطقه در. دهدمی پوشش را هکتار 533 مساحت که متر است 1710 طول به

کوچک  کشیلوله یک شبکه طریق از شانآشامیدنی آب که دارد وجود نفر 3000 جمعیت با کوچک روستایی
 خود آب زهکش این. شودمی Faraa Al-Bahow زهکش وارد تصفیه بدون آوريجمع پس فاضالب و ینتأم
 طول در منطقه این. دهدمی پوشش را هکتار 2100 که کندمی تخلیه) Al-Bahow( باالتر زهکش یک به را

 پایین یفیتک بنابراین. باشند متکی آبزه به کشاورزان شودمی که باعث بردمی رنج آبیکم از تابستان فصل
 شامل Faraa Al-Bahow زهکش در نهري هايتاالب. دارد کشاورزان بر منفی تأثیر الباهو زهکش در آب

  هستند: زیر موارد

 متر 1×2×100( نشینیته حوضچه یک(  
 5/0×3×150( شوداجسام شناور میمانع  که فلزي آشغالگیر یک و چوبی با دریچه یک سرریز 

  )متر
 متر 5/0×3×150( غالب آبزي گیاهان هايگستره(  
 ماندزمان و زهکش آب عمق کنترل سرریز نقش ،زهکش خروجی در سرریز کنترلی یک 

  .است هاآالینده بار اساس بر تصفیه
واد م جذب بیولوژیکی، تجزیه فیلتراسیون، نشینی،ته بخش پنج شامل پژوهشگر توسط شدهارائه سامانه

 گندزدایی و داده افزایش را اکسیژن میزان خورشید نور نفوذ. است هاپاتوژن حذف و مغذي توسط گیاهان
  .است شناور آبی سنبل و) 1استرالیایی نی( متداول هاينی شامل گیاهی سامانه. کندمی تشدید را آب

 مختلف هايبخش تأثیر توضیح به 2008 سال در Adbel Rasheed و Rashed توسط شدهارائه نتایج
 یافت کاهش نشینیته حوضچه درتر بیش TSS مقدار. پردازدمی مختلف آالینده عناصر حذف نهري در تاالب

 گرممیلی 20 به آن مقدار نیز زهکش خروجی در. رسید لیتر بر گرممیلی 114 به لیتر بر گرممیلی 915 از و
 در و رسید لیتر بر گرممیلی 32 به 550 از تاالب هايحفره به آب رسیدن از پیش 5BOD. رسید لیتر بر

 تصفیه طور کاملبه زهکش مسیر طول در) FC و TC( هاپاتوژن. بود لیتر بر گرممیلی 7 زهکش خروجی
 800 از پس TCU/100ml 610×2به  زهکش ورودي در TCU/100ml 710×4از  هاکلیفرم مجموع. شدند

 خروجی در TCU/100ml 310×5به  پایان در و تاالب هايسلول میانه در TCU/100ml 410×7 به بعد و متر
  .داشتند کل هايکلیفرم مشابه نتایجی مدفوعی هايکلیفرم. رسید زهکش

                                                             
1- Phragmites Australis 
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 نتایج که درصد بود 9/99 و 9/99 ،7/98 ،8/97 ترتیببه FCو  TSS، 5BOD، TC براي تصفیه بازده
  .هستند مطلوبی و امیدبخش

  آتی مطالعات و گیرينتیجه -4
 یحلراهآب  تلفات از مجدد استفاده آب، منابع محدودیت لیلدهب. است مصر در جدي مشکل یک آلودگی
و  هريش کشاورزي، مختلف هايفاضالب شامل این تلفات آب. است آبی نیازهاي به پاسخگویی براي ممکن

 از تفادهاس در دغدغه ینترمهم. هستند آلوده شدتبه و پایین نسبت به هاآن تصفیه سطح. شودمی صنعتی
 ذاريگهسرمای نیازمند صنعتی و شهري هايفاضالب تمام تصفیه و آوريجمع. است هانآ ذخیره تلفات آب،

 و فنی ظرن از که یحلراه یافتن. نیست ذیرپنامکا مصر اقتصادي شرایط گرفتن نظر در با که است یعظیم
 روش این. است مشکل این با مواجهه براي خوبی حلراه تاالب. بسیاري دارد اهمیت باشد ممکن اقتصادي

 یهثانو هايزهکش برخی در ترکوچک مقیاس و شمالی هايدریاچه در رتگبزر مقیاس متفاوت، مقیاس دو در
 لمشک با مواجهه براي امیدبخش روشی نهري هايتاالب. است شده گرفته کاربه مصر ، در)نهري هايتاالب(

 آالینده عناصر براي خوبی حذف بازده شده انجام آزمایشی پروژه. شوندمی محسوب مصر در آب کیفیت
. دسازمی مناسب مصر در را هاآن از استفاده که دارند هاییویژگی هاتاالب این ،همچنین. داد گزارش مختلف

 با ندتوانمی دورافتاده روستاهاي. کندمی استفاده ايساده فناوري از و یستن زیادي سطح نیازمند روش این
 دستبه زمانرا هم مختلف هايسایت در رهبري و کارانجام  منطقه، در موجود غیردولتی هايسازمان کمک

  .شود آب کیفیت توجه بهبود قابل به منجر تواندمی گیرند. این کار

 از برداريبهره و ساخت در غیردولتی هايسازمان کردن سهیم قابلیت بررسی کلیدي مسئله بنابراین،
 جادای چگونگی از هاآن دانش و شرایط از هاآن عمیق درك پایه بر باید مسئله این. است هاییسایت چنین

 زا برداريبهره و اجرا و باشند هاسازمان این جلودار باید آب کنندهمصرف هايانجمن. بگیرد شکل ظرفیت
 شیزهک و آبیاري به مربوط مختلف هايدارایی حفظ راستاي در هاآن وظایف میان در باید هاییسایت چنین
 کی دستیابی به براي هاسازمان ظرفیت افزایش چگونگی بررسی دنبالبه باید هاپژوهش چنین،هم. باشد

  .باشند پایدار و کارا سامانه
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  4 موردي مطالعه
  )پرو( لیما در آبیاري آب کیفیت بهبود براي آب مخازن از استفاده

Julio Moscoso Cavallini11 

 چکیده
 آلوده آب از استفاده آب، فزاینده کمبود و هارودخانه داخل به نشده تصفیه شهري فاضالب تخلیه دلیلبه

. دهند قرار مدنظر را آن باید بزرگ شهرهاي نزدیک حومه و شهري مناطق در کشاورزان که است واقعیتی
 قیرترینف براي بهداشتی مشکالت به منجر خود که شهرها این به آلوده غذاي پیشکش با نادرست چرخه این

 توسعه اهداف کسب جهت که هاییتالش با زمانهم اگر. یابدمی پایان شود،می جامعه اقشار پذیرترینآسیب و
 گیرد،می صورت 2015 سال تا مناسب بهداشت و سالم آب از محروم جمعیت درصدي 50 کاهش براي هزاره

 اساسی نیازي زمان،هم. یابدمی تريبیش وخامت شده مطرح مشکل باشد، نداشته پیشرفت فاضالب تصفیه
 شاورزيک محصوالت آبیاري در مورد استفاده آب آلودگی کاهش منظوربه فوري جایگزین هايگزینه یافتن به

 2زمینییبس المللیبین مرکز شهري استحصال برنامه اي،مسئله چنین پی در. دارد وجود سبزیجات، مانند
 سبزیجات و خاك آبیاري، آن بر آب اثرات تا پرداخت Rimac رودخانه حوضه در آب کیفیت بررسی به لیما، در
. کند زیابیار را منطقه در تولیدي سبزیجات و آب کیفیت بهبود در مخزنی تصفیه سامانه قابلیت کمی و را

 کشاورزي منطقه این در آبیاري آب که بود آن یدمؤ شد، انجام 2007 و 2005 يهاسال که در مطالعاتی

                                                             
1- Julio Moscoso Cavallini; National Agrarian University-La Molina (UNALM), Lima, Peru; 
e-mail: jcmoscosoc@yahoo.es 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
2- International Potato Centre Urban Harvest Programme, CIP 
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 براي مجاز حد برابر 5000 از بیش هاکلیفرم این غلظت. است مدفوعی هايکلیفرم و هاآلوده به انگل شدتبه
  .نیستند مصرف مناسب سبزیجات این درصد 30 از بیش در نتیجه،. است سبزیجات آبیاري آب

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  لیما شرق در شده ساخته مخزن اولین -1 شکل    

 و المس آب با شده آبیاري کشاورزي ارتقاي باعث مخازن، از استفاده برپایه آب تصفیه هايسامانه اجراي
 براي انهرودخ سازي آبذخیره. شد رسانند،نمی کنندگانمصرف به آسیبی که سالم سبزیجات تولید تقویت
 طرف از شده تعریف مجاز سطح تا مدفوعی هايکلیفرم کاهش و هاانگل کامل حذف باعث روز 10از  بیش مدت
 این و شوندمی محصوالت کشتتر بیش سوددهی و تولید باعثچنین هم مخازن. شد سبزیجات، آبیاري قانون

 ماهیتر بیش تولید دستیابی به. کندمی جبران را هاآن ایجاد براي شده صرف هزینه و زمین از استفاده مسئله
  .کرد توجیه را مخازن این جهت ساخت گذاريکشاورزان براي سرمایه هايتالش و شد سوددهی افزایش موجب

 2013 سال در 2محیطی بهداشت کل اداره و 1آمریکایی پان بهداشت سازمان توسط که بررسی یک
 و است مناسب سبزیجات کشت براي هنوز مخازن آب کیفیت بعد، سال شش که کرد ییدتأ شد، انجام

 با نیز هاآن کشاورزي محصوالت و پردازندمی خود خانواده تغذیه براي ماهی پرورش بهچنان هم کشاورزان
  .شودمی فروخته قیمت بهترین

  مخازن کیفیت، بهبود سبزیجات، آبیاري، آب آلودگی،: کلیدي کلمات

                                                             
1- Pan American Health Organization, PAHO 
2- General Directorate of Environmental Health, DIGESA 
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  زمینهپیش -1
 National( است داده جاي خود در را نفر میلیون 8/9 حاضر حال در که لیما در جمعیت سریع افزایش

Institute of Statistics and Information Technology, INEI, 2015رشد سمتبه حرکت حال ) در 
 هايسامانه و آشامیدنی آب پسماند، مدیریتچون هم شهري خدمات از که است هاییشهرك برنامهبی

 هايآب بر منفی تأثیر که شودمی فاضالب از زیادي حجم تخلیه باعث وضعیت این. اندمحروم فاضالب
 .است تأثیرگذار شهر ساکنین سالمت بر و دارد مصارف سایر و کشاورزي براي مورد استفاده سطحی

 ديج خطر معرض در منطقه در تولیدي غذایی مواد کنندگانمصرف و کشاورزي محصوالت تولیدکنندگان
 استفاده هک است معنا این به شهري فاضالب کافی تصفیه فقدان و آب کمبود. هستند آب از ناشی هايبیماري

 در که دنیا دیگر شهرهاي تمام لیما، مانند. است ايحومه و شهري مناطق در معمول روش یک آلوده آب از
 یاییشیم مواد و هاپاتوژن آالینده، مواد باراضافهچون هم محیط زیستی مشکالت اند،شده واقع هارودخانه کنار

  .اندازندمی خطر به را عموم سالمت و داده قرار تأثیر تحت را اکوسیستم که دارند سمی

 تأمین شهر این شرقی بخش در هاي کشاورزيفعالیت از لیما مصرفی سبزیجات درصد 15 از بیش
 شدهن تصفیه شهري فاضالب با که شودمی استفاده محصوالت این آبیاري براي Rimac رودخانه آب. شودمی

 هايگاهکشاورزي سکونت منطقه اطرافچنین هم .شودمی آلوده رودخانه حوضه دستیینپا تخلیه شده به
  .کنندمی هم ترآلوده را آب که دارند وجود غیررسمی

 زمینیسیب المللیبین مرکز توسط که شهري استحصال برنامه ،2004 سال در مشکل، این پی در
 شهرداري ،Rimac رودخانه کاربران شوراي آمریکایی، پان بهداشت سازمانهمراه به شد،می هدایت

Chosica-Lurigancho جامعه مالی حمایت اتحادیه این. تشکیل دادند اتحادیه یک منطقه کشاورزان و 
 کمی اثرات بررسی و Rimac رودخانه حوضه در آب کیفیت ارزیابی) 1کرد: ( دریافت این موارد در را 1مادرید

 برپایه ابداعی تصفیه سامانه یک بررسی) 2لیما، ( شرقی مخروط در تولیدي سبزیجات و خاك آبیاري، آب بر
 این زا استفاده و کشاورزي محصوالت تولید در مصرفی آب کیفیت بهبود براي ساده آب مخازن از استفاده
  .)Moscoso et al. 2008( کشاورزان براي صرفهبه اختیاري گزینه یک عنوانبه ماهی پرورش براي محیط

  

                                                             
1- Community of Madrid-CESAL 



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  78

 

 سال در. نداشت وجود مخازن روي نظارتی هیچ سال شش تا ،2007 سال در پروژه تکمیل از پس
 1بهداشت ایمنی ریزيبرنامه راهنماي کتابچه از گیريبهره با دوباره هاماهی و سبزیجات خاك، آب، ،2013

 شرق کشاورزي منطقه و بود شده تهیه جهان کشورهاي از بسیاري در بهداشت جهانی سازمان توسط که
  .شد ارزیابی برداشت، در موردي مطالعات یک عنوانبه را لیما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لیما شرق در کشاورزي ناحیه موقعیت -2 شکل

 مایتح گامبهگام فرآیند یک در شده معرفی خطر هايکانون تشخیص و شناسایی با هاSSP این
 دقیق نظارت. کنند تسهیل را 2006 سال در بهداشت جهانی سازمان يهارهنمود اجراي تا شوند،می
 روپ بهداشت وزارت محیط بهداشت کل اداره و آمریکایی پان بهداشت سازمان توسط نمونه این بر

  ).PAHO 2014( انجام شد

  تحقیق روش -2
  :بودند زیر هايفعالیت شامل و شدند انجام 2007 سال در اول مرحله دو. شد انجام مرحله سه در مطالعه این

 رودخانه حوضه در آب کیفیت بررسی Rimac سبزیجات و خاك آبیاري، هايآب بر آن تأثیر و.  
                                                             
1- Sanitation Safety Planning, SSP 
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 طورهمین و آن با شده آبیاري سبزیجات و کانال آب از ارزیابی یک مخزن، اولین ساخت از پس 
  .انجام شد آن در یافته پرورش هايماهی و مخزن آب
 سبزیجات برخی آب، کیفیت ارزیابی شامل و شد انجام 2013 سال در و بعد سال شش سوم، مرحله

  .بود کشاورزي منطقه مخازن در یافته پرورش هايماهی و

  Rimac رودخانه آب کیفیت مورد در پیشین هايداده بررسی. 1-2
تر بیش .ارزیابی شد پیشین هايداده از استفاده با Rimac رودخانه کیفیت آب مقدماتی، یک کار عنوانبه

 محیط بهداشت کل اداره و) SEDAPAL( آشامیدنی آب و فاضالب خدمات موسسه نظارت پایه بر اطالعات
)DIGESA (آرسنیک شامل انتخابی پارامترهاي. بود شده متوالی اجرا سال چند طی لیما بهداشت وزارت 
)As(، کادمیوم )Cd(، کروم )Cr (سرب و )Pb (نتریبیش زیستی تجمع دلیلبه سمی عناصر این چراکه بود 

 در که دشدن استفاده مدفوعی آلودگی شاخص عنوانبه مدفوعی هايکلیفرم. دارند عمومی سالمت بر را تأثیر
 اشاره هاآن به نیز پروريآبزي و کشاورزي در فاضالب از استفاده براي بهداشت جهانی سازمان يهارهنمود

  ).WHO 1989( است شده

  کشاورزي محصوالت و خاك آب، کیفیت اولیه بررسی. 2-2
 ,Carapongo کشاورزي مناطق در کشاورزي محصوالت و خاك آب، کیفیت مورد در دقیق مطالعه یک

Huachipa, Nieveria درصد 28 و 33 ،50 هاآن در که شدند انتخاب جهت آن از مناطق این. شد انجام 
  .است یافته اختصاص کشاورزي محصوالت کشت به سطح مناطق

 ,Carapongo کشاورزي مناطق در آبیاري هايکانال از آب نمونه 45 ،2005 و 2004 يهاسال بین

Huachipa, Nieveria عابی،انش هايکانال اصلی، هايکانال آبگیر، ورودي شامل گیرينمونه نقاط. شد گرفته 
  .بود آبیاري سامانه در احتمالی آلودگی نقاط و جانبی هايکانال

 و مدفوعی هايکلیفرم ،As، Cd، Cr ،Pb سبزیجات کیفیت بررسی براي شده انتخاب پارامترهاي
: شامل کشاورزي اصلی محصوالت از نمونه 32 تعداد ،2006 و 2004 يهاسال بین. بودند انسانی هايانگل

 Raphanus sativus گونه( ترب ،)Lactuca sativa L گونه( کاهو ،)Tagetes minuta L گونه( هوکاتاي سبزي

L( شلغم ،)گونه Brassica rapa L. var. rapa،(  چغندر)گونه Beta vulgaris L. var. Crassaگونه( کرفس ) و 
Apium graveolens L( گیاه تلخه چندساله  از. شد گرفته)گونه Lolium perenne L (شد، بردارينمونه نیز 

 هر نمونه از زیرنمونه 6 یا 5 درو، زمان در. بود روئیده مناطق این در وفور به گیاه این اخیر يهاسال در زیرا
ترب  شلغم،( ریشه یعنی شانخوراکی بخش اساس بر سبزیجات. دست آیدبه مرکب نمونه یک تا شد گرفته
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 از پیش ترب و هوکاتاي چغندر، هاينمونه. شدند بنديطبقه )هوکاتاي و کاهو( برگ و شاخه یا) چغندر و
  .شدند آوريجمع شستشو از پس و پیش فروش و براي عرضه

. نددش گرفته بودند، شده کاشته سبزیجات کهجایی خاك، سطح متريسانتی 20 از خاك هاينمونه
  .دست آیدبه مرکب نمونه تا شد گرفته زیر نمونه 6 یا 5 نیز خاك مورد در

  مخازن طراحی معیار. 3-2
 در روز 10 از بیش رودخانه آب اگر که شد ساخته موضوع این ییدتأ براي Carapongo در آزمایشی مخزن

 سطتو شده تعیین مجاز تا حد مدفوعی هايکلیفرم میزان و حذف آن انسانی هايانگل تمام شود، ذخیره آن
 شود استفاده شده ذخیره حجم درصد 50 که شد پیشنهاد عمل، در. یابدسبزیجات کاهش می آبیاري قوانین

 مینقطعه ز یک به آبرسانی براي کشاورز با توافق از پس. شد هفته به حدود دو ماندزمانافزایش  که باعث
 هر تانتابس در آبیاري تناوب که داشت نظر در باید. زمین انجام شد این آبی نیاز محاسبه مترمربعی، 2000
  .بود باریک روز هفت هر زمستان در و باریک روز چهار

  مخازن از استفاده با محصوالت و آب کیفیت بهبود بررسی. 4-2
 روي بر هاآزمایش اولین ،)2005 جوالي تا آوریل( Carapongo مخزن از برداريبهره اول ماه چهار طی در

 از یکی. شد آغاز مترمربع، 500 مساحت به کدام هر مشابه، زمین قطعه دو در کاهو و تربچه محصوالت
 آن، دنبالبه. شدانجام می مخزن آب با دیگر زمین قطعه آبیاري و شدمی آبیاري کانال آب با مستقیم هازمین
 و کانال آب سالمت .انجام شد تربچه و چغندر روي بر 2005 نوامبر و آگوست هايماه بین آزمایش یک

 يهابررسی. شدمی بررسی مدفوعی هايکلیفرم و انسانی هايانگل پارامترهاي از استفاده با ماه هر مخزن
  .شدانجام می محصوالت در پارامترها این غلظت براي ردیابی شده، برداشت محصوالت روي شده انجام

 طعاتق و کانال آب با شده آبیاري هايزمین هايهزینه و درآمد مقایسه طریق از کشاورزي تولید بهبود 
 هک شد بنا و در نظر گرفته شد مخزن سود ایجاد شده، درآمد تفاوت. شد بررسی مخزن، آب با شده آبیاري

 موردنیاز براي برداشت فصول بر حسب تعداد مخزن ساخت براي احتمالی هايبدهی پرداخت ظرفیت
  .شود بیان انجام شده، گذاريسرمایه پول بازپرداخت

  ماهی تکمیلی تولید بررسی. 5-2
 براي اضافی غذایی منبع یک کهاین براي و مخزن ساخت براي رفته دست از کشاورزي زمین جبران براي

 ،2005 آوریل در. شد مطرح مخازن در ماهی پرورش موضوع شود، فراهم کشاورزان خانواده فروش یا مصرف
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 بر ماهی 20 تراکم با نیل رود قرمز و خاکستري 1تیالپیاي نابالغ ماهی 3000 ترکیبی شامل جمعیت یک
 ،2007 ژانویه درو  دوم مخزن در تیالپیا ماهی بچه 1450 ،2005 نوامبر اواخر در اول و مخزن در مترمربع
. شد داده قرار ماهی 3 مترمربع هر در آخر نمونه دو در. داده شد قرار سوم مخزن در نابالغ تیالپیاي 5000
 اهم هر هاماهی وزن و شدمی ثبت روز هر آب دماي. شدندمی تغذیه تیالپیا مخصوص کنستانتره با هاماهی

  .اندداشته رشد چقدر آب دماي به توجه با هاماهی ببینند تا شدمی بررسی

  

  

  

  

  

  

  

  هاماهی وزن ماهانه پایش -3 شکل

  کشاورزي محصوالت و خاك آب، کیفیت دوم بررسی. 6-2
 ردک کمک لیما، شرق کشاورزي منطقه در بهداشت و سالمت برنامه ایجاد از بهداشت جهانی سازمان حمایت

 آب اب شده آبیاري سبزیجات و علف خاك، آب، کیفیت بر دقیقی نظارت اولیه، هايبررسی از پس سال 6 تا
 شامل گیرينمونه طرح. انجام شود هاآن در یافته پرورش هايماهی طورهمین و مخازن آب و رودخانه

  :بود زیر پارامترهاي

 معلق جامد مواد: آب شیمیایی پارامترهاي )SS(، بیوشیمیایی خواهیاکسیژن )5BOD(، 
  )Hg و As، Cd، Cr، Pb( سنگین فلزهاي و شوري فسفات، نیتروژن، محتواي مجموع

 انگلی پروتوزواهاي و نماتدها ،)مدفوعی( گرما به مقاوم هايکلیفرم: آب سالمت پارامترهاي 
  انسانی

 خاك شیمیایی -فیزیکی پارامترهاي :pH، فلزهاي و شوري پتاسیم، فسفر، نیتروژن، آلی، مواد 
  )Hg و As، Cd، Cr، Pb( سنگین

                                                             
1- Nile Tilapia 
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 انگلی پروتوزواهاي و نماتدها ،)مدفوعی( گرما به مقاوم هايکلیفرم: خاك سالمت پارامترهاي 
  انسانی

 سنگین فلزهاي: خاك شیمیایی پارامترهاي )As، Cd، Cr، Pb و Hg(  
 و نماتدها ،)مدفوعی( گرما به مقاوم هايکلیفرم: سبزیجات و گیاهان سالمت پارامترهاي 

  انسانی انگلی پروتوزواهاي
 باکتري اشرشیاکلی، ،)هوازي هايدوست میانه( هامسوفیل: هاماهی سالمت پارامترهاي 

  انسانی هايانگل و اورئوس استافیلوکوکوس ،SPP سالمونال
: شد گیرينمونه مختلف تاریخ سه در نقطه سه از گیاه و خاك نمونه 230 ،2013 دسامبر و اکتبر بین

 5 بررسی براي 2014 ژانویه در گیرينمونه مورد دو این، عالوه بر. 2013 دسامبر 9 و نوامبر 11 اکتبر، 21
  .انجام شد مخزن دو هايماهی و سبزي نوع

  هابررسی و نتایج -3
  آبیاري هايکانال آب کیفیت. 1-3
 سبزیجات کاشت قوانین در شده تعیین حدود از فراتر Pb و As، Cd، Cr نظر از آب هاينمونه از یکیچه

 بابت زا خطري شودمی استفاده سبزیجات آبیاري براي اکنونهم که آبی که است این دهندهنشان این. نبود
  .ندارد فلزها این با آلودگی

. است کشاورزي محصوالت تولید مشکل ترینجدي هاپاتوژن با رودخانه آب آلودگی ،وجودینباا
 هايکانال از شده گرفته آب هاينمونه درصد 97 از بیش است، شدهداده نشان 4 شکل در که طورهمان

    از بیش شامل هانمونه برخی و بودند مجاز حداکثر از فراتر بسیار مدفوعی هايکلیفرم نظر از آبیاري
 ولی ،است مدفوعی آلودگی منابع تریناصلی از یکی Rimac رودخانه. بودند کلیفرم MPN/100ml میلیون 5

 خلیهت آبیاري هايکانال به مستقیم را خود فاضالب که شده کاريسبزي مناطق اطراف هايگاهسکونت سهم
 را آبیاري هايکانال در انگلی پروتوزواهاي و نماتدها با آلودگی سطح 4 شکل. گرفت نادیده نباید را کنندمی

. دارد وجود انگل 25 از بیش آن لیتر هر در که کندمی دریافت آبی Carapango آبگیر ورودي. دهدمی نشان
 از. ستا نقطه همین مشابه هاتعداد انگل نیز آبیاري سامانه دیگر نقاط در شده گرفته هاينمونهتر بیش در

 زا آبزه دریافت پس نیز آب این ولی کندمی دریافت انگل بدون آبی Nievería آبگیري ورودي دیگر، طرف
Carapango  در آلودگی سطح کلی، طوربه. شودمی آلوده Nievería  وHuachipa لیتر هر در انگل 25 به 

  .رسدمی
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  لیما شرق آبیاري کانال آب در هاانگل و مدفوعی هايکلیفرم سطح -4 شکل

  رودخانه آب با شده آبیاري سبزیجات کیفیت.2-3
 شدر هستند، سرب و آرسنیک از متأثر که مناطقی در سبزیجات که دهدمی نشان شیمیایی هايبررسی

 که نبود زیاد آنقدر محصوالت و خاك در آن سطح رودخانه، حوضه در سرب باالي غلظت وجودبا . کنندمی
 تمحصوال در سرب و کادمیوم جذب که داد نشان سبزیجات برخی بررسی. باشد خطرناك سالمتی نظر از

 حد از باالتر Huacatay در آن میزان فقط ولی ،است ايریشه سبزیجات در آن میزان ازتر بیش بسیار داربرگ
ین همبه و شودمی استفاده ییپرو غذاهاي از بسیاري چاشنی براي کم خیلی مقدار به گیاه این. بود مجاز
  .باشد داشته افراد سالمت براي جدي خطر تواندنمی دلیل

 نظر از هانمونه درصد 31 تا 17 بین که داد نشان شوند،می خورده خام دو هر که تربچه و کاهو بررسی
 هاآن یآلودگ کانال، آب با سبزیجات شستشوي این، بر عالوه. بودند مجاز حد از باالتر مدفوعی، هايکلیفرم

 شستشوي). 5 شکل( شدند آلودگی دچار شستشو فرآیند طی باکیفیت سبزیجات درصد 57. دادمی افزایش را
  .شود هاآن در هاپاتوژن آلودگی کاهش باعث تواندمی طور قطعبه پاکیزه آب با سبزیجات

  

  

  
 

  

  آبیاري هايکانال در سبزیجات شستشوي تأثیر -5 شکل
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 و هوکاتاي و کاهو مانند داربرگ محصوالت که شد مشخص دید، توانمی 6 شکل در که طورهمان
 گسترده رحضو. دارند چغندر و تربچه شلغم، مانند ايریشه محصوالت نسبت تريبیش انگل پایدار، چچم حتی
 مورد در کهحالی در داد، نسبت آلوده آب با هاآن مستقیم تماس به توانمی را داربرگ گیاهان در هاانگل

 انگل 24 باالي تعداد. کندمی عمل صافی مانند حدودي تا که کندمی عبور خاك از آب ايریشه محصوالت
  .شودمی خورده خام صورتبه کاهو زیرا دارد، جدي توجه نیاز به گرم کاهو، هر در) پروتوزواها و نماتدها(

 

 

 

 

 

 

  

  محصوالت انواع در هاانگل تعداد -6 شکل

  سبزیجات آلودگی کاهش براي هزینهکم مخازن. 3-3
بر  لعهمطا این شدند،نمی محسوب کشاورزي منطقه این در جدي مشکل سنگین فلزهاي که این به باتوجه
 داخل به دهنش تصفیه شهري فاضالب تخلیه از ناشیتر بیش که هاانگل و مدفوعی هايباکتري باالي سطح

  .بود هستند، متمرکز رودخانه

 نشده تصفیه هايفاضالب تخلیه حذف شستشو، و آبیاري براي آب کیفیت بهبود براي راه بهترین
 منطقه در بهداشتی چنین خدمات اجراي براي مدتی کوتاه طرح هیچ حال،با این. است رودخانه به شهري
  .ندارد وجود

 اییشناس آبیاري آب هايآالینده کاهش براي ممکن حلراه تنها عنوانبه کوچک، تصفیه مخازن ساخت
 و اهپاتوژن روي بر فیزیکی فرآیندهاي انجام براي الزم زمانمدت نظر از چه مخازن این در آب تصفیه. شد
. است نآسا يتا حدود کشاورزي هايفعالیت سایر و آبیاري زمینه در کشاورزان نیاز به پاسخگویی نظر از چه
 بیش مدتبه آب نگهداري .ماندمی جا آن در روز 14 تا 10 حدود و شودمی مخازن وارد هاکانال طریق از آب
 نور تابش که فرآیندي شود،می پاتوژنی هايباکتري ماندگاري و تعداد کاهش باعث مخزن، در روز 10 از



 85 فناوري هايپیشرفت: 1 بخش

 

 شوندمی نشینته مخزن کف در انگلی نماتدهاي این، بر عالوه. است بر آن بسیار مؤثر دما تغییرات و خورشید
 یطراح دالیل از دیگر یکی ماهی، پرورش. کنندمی آماده آبیاري براي را آب و میرندمی تدریجبه جاآن در و

 روز براي 14 ماندزمان و شود استفاده آب حجم درصد 50 هفته هر که شد زده تخمین. بود مخازن این
  .است کافی آب هايآالینده کاهش

 کاهو و تربچه آبیاري براي استفاده هنگام رودخانه آلوده آب و مخزن در شدهتصفیه آب هاينمونه
 شودمی مدفوعی هايکلیفرم درصد 98 حذف باعث مخازن در آب ذخیره که داد نشان نتایج. شدند مقایسه

 کههنگامی آب کیفیت. کندمی نابود کامل طوربه را آبیاري آب در انسانی انگلی پروتوزواهاي و نماتدها و
 لیترمیلی 100 در کلیفرم 1000 مجاز سطح از باالتر بسیار کلیفرم نظر از شدمی گرفته رودخانه از مستقیم

  ).7 شکل( بود مجاز حد از ترکم بسیار مدفوعی هايکلیفرم سطح شد ذخیره مخزن در وقتی ولی بود.

  

  مخزن و آبیاري هايکانال آب در مدفوعی هايکلیفرم تعداد -7 شکل

 بیاريآ محصوالت که داد نشان هابررسی. شدند بررسی آب مختلف منبع دو با شده کشت کاهو و تربچه
 را هاآن که) گرم هر در مدفوعی کلیفرم 100 تا 10 بین( دارند کلیفرم ترکم درصد 97 مخزن آب با شده
 کاهو و ترب در بود و طورهمین هم انگلی پروتوزواهاي و نماتدها مورد در. دهدمی قرار مجاز سطح از ترپایین

  .شدند حذف کامل طوربه

 داشته تکش یکدستی و رشد نرخ بر مفیدي تأثیر مخزن آب با آبیاري که رسدمی نظربه این، بر عالوه
 این. شد تولید بازار مناسب محصوالت تريبیش درصد رودخانه آب با آبیاري به زمان نسبت که چرا. است
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 امکان و گرفته هاریزجلبک از توده زیست شکل به را آبیاري آب داخل ریز مواد ینههزکم و ساده فناوري
  .کندمی فراهم را ترباکیفیت محصوالت تولید براي آب از مجدد استفاده

 شتک زمین هکتار یک آبیاري براي مناسب باکیفیت آب آوردن دست به براي که داد نشان هابررسی
 دودح ايهزینه سیمان -خاك ترکیب با شدن عایق صورت در که است نیاز یمترمکعب 700 مخزن یک شده،

 به مخزن اگر. اندشده مقایسه 1 جدول در سیمان-خاك جایگزین دیگر هايپوشش. دارد آمریکا دالر 1360
  .یابدمی کاهش درصد 50 تا موردنیاز آب شود، وصل ايدریچهچند  آبیاري سامانه یک

  هامخزن کاريعایق هايگزینه -1 جدول
  مترمربع بر دالر  )مترمربع( مساحت  

  2f'c= 140 kg/cm 232  97/7 ساده، بتن
  82/5  232  مترمیلی 1 ضخامت با HPED ممبران ژئو
  82/5  714  مترمیلی 1 ضخامت با HPED ممبران ژئو
  76/3  1350  مترمیلی 1 ضخامت با HPED ممبران ژئو

  2kg/m 4/2(  1350  49/0( سیمان -خاك
  2kg/m 4/2(  1350  12/0( سیمان -خاك

  ماهی پرورش .4-3
 زمین هک منطقه این در تولید بالقوه قابلیت با هاییزمین که است این مخازن از استفاده اشکاالت از یکی

 سامانه عنوانبه کوچک مخازن این که شد پیشنهاد دلیلهمین به .کنندمی اشغال دارد را زیادي ارزش
 را ماهی بتوانند هاخانواده هم و شود جبران کشاورزي زمین رفتن دست از هم تا شوند استفاده آبزي پرورش

  .بفروشند یا بخورند اضافی تغذیه منبع عنوانبه

  مخزن در شدهداده پرورش تیالپیاي -8 شکل
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. بود بخش رضایت طور کاملبه (Oreochromis niloticus)نیل  تیالپیاي پرورش مورد در اولیه نتایج
 نیمه مناطق در. است شده پذیرفته منطقه بومی جمعیت توسط خوبیبه که است سرسخت گونه یک تیالپیا

 شابهم درست و کننده دلگرم سال ترگرم هايماه در نیل رود تیالپیاي ماهی رشد نرخ لیما، شمال گرمسیري
 دارند وزن گرم 2 از ترکم ابتدا در که شدهداده جنسیت تغییر تیالپیاهاي از بسیاري. است گرمسیر مناطق

 250 معادل وزنی به تابستان انتهاي در و یافته پرورش مترمربع بر ماهی 3 تراکم در سال طی در توانندمی
 غذاي کیلوگرم 450 از استفاده با مترمربعی 500 مخزن یک در. است مطلوب اقتصادي نظر از که برسند گرم

 باتوجه. دهدمی نشان را مترمربع بر کیلوگرم 73/0 باالي وريبهره که شد تولید تیالپیا کیلوگرم 400 ماهی،
  .شد محاسبه دالر 880 فروش درآمد شد، آمریکا دالر 470 که هاآن غذاي و نابالغ هايماهی هزینه به

  کشاورزي محصوالت و خاك آب، کیفیت دوم بررسی. 5-3
 وزارت توسط که 1طبیعی هايآب محیط زیست براي کیفیت استانداردهايهمراه به آب سالمت بررسی نتایج

  ).MINAM-002-2008 عالی احکام( است آمده 2 جدول در است، شده منتشر زیستمحیط

 سبزیجات آبیاري در استفاده مورد طبیعی آب که است کرده مصوب 2پرو آب کیفیت استانداردهاي
 میزانی از ترکم میزان این) 2008 زیست،محیط وزارت( باشد داشته لیتر بر 5BOD گرممیلی 15 از بیش نباید
 سطح هاآب این که است درك قابل. است شده یافت Nievería و  Carapango مخازن هايآب در که است

5BOD خاطر به که دهدرخ می یوتروفیکاسیون مخزن در آب نگهداري مدت در زیرا باشند داشته باالتري
 این در 5BOD مجاز حد از باالتر میزان بنابراین. شودمی تشدید پرورشی هايماهی مدفوع و غذا بقایاي
 غذایی منبع عنوانبه آب در موجود آلی مواد چون باشد، داشته محیطی و سالمتی خطر تواندنمی مخازن

  .شودمی استفاده شده آبیاري توسط محصوالت

 ربس استثناء به جیوهو  آرسنیک سرب، کروم، کادمیوم، براي شدهمشخص مقادیر تمام دیگر، طرف از
توسط این  شده تعیین میزان از ترپایین  Carapango و Nana آبیاري هايکانال در شده گرفته نمونه دو در

 تخلیها ی معدن گاهبهگاه استخراجخاطر به و موقتی مقادیر رسدمینظر به نیز نمونه دو این در. است استاندارد
ا ی سالمتی براي جدي خطر تواندنمی مقادیر این کلی طوربه که است این بر ما باور. باشد بوده صنایع
  .باشد داشته زیستمحیط

                                                             
1- Environmental Quality Standards for Natural Waters, ECAs 
2- Peruvian Water Quality Standards, ECAs 
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  )PAHO 2014: منبع( لیما شرق کشاورزي نواحی در آب زیستی محیط و بهداشتی کیفیت آزمایش نتایج -2 جدول
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 2006 سال از که طورهمان باالست،چنان هم آبیاري هايکانال آب در مدفوعی هايکلیفرم غلظت
 در بود رسیده NMP/100ml 800000 به هاآن مقدار 2013 سال بررسی در و است بوده باال نیز تاکنون
 سبزیجات مانند کوتاه ساقه محصوالت آبیاري توسط استاندارد براي شده تعیین محدودیت کهحالی

NMP/100ml 1000 گویاي نیز قبل سال 6 در شده ساخته مخازن از آمده دست به نتایج خوشبختانه،. است 
 هاي مدفوعیمیزان کلیفرم که  Nievería مخزن در مورد یک تنها در ،است مواد این قبولقابل و پایین مقادیر

NMP/100ml 33000 سایههم هايگاهسکونت ساکنین توسط فاضالب تخلیه به را آن توانمی، شد گزارش 
  .داد نسبت مطلوب حد از ترکوتاه ماند دورهیا 

. کرد حفظ را آب لیتر هر در روده کرم انگل تخم 5 و پروتوزوا 65 باالي تعداد آبیاري هايکانال در آب
  .بود لیتر هر در عدد 20 از ترکم نیز پروتوزواها میزان و نشد یافت ايروده کرم هیچ مخازن، آب در ولی

تعدادي از  و باشدشده  مخازن از سرریز آب موجب مخزن تأسیسات ممکن است نحوه مدیریت
 آب زا استفاده عدم براي کشاورزان به توصیه دلیلهمین به .اندکرده ترك مخزن را مرگ، از پیش پروتوزواها

  .هستند آب روي بر شناور هايانگل حاوي سرریزها این چون اهمیت دارد، بسیار مخازن سرریز

 آبیاري مخزن آب با اگر حتی شده بررسی سبزیجات است، شدهداده نشان 2 جدول در که طورهمان
 این ولی نددار باالتري کیفیت سبزیجات این البته دارند. مدفوعی هايکلیفرم از باالیی باشند، سطح شده

 اکنونهم که است مجاور هايگاهسکونت فاضالب مانند دیگر آالینده منابع وجود دهندهنشان مسئله
 هستند، پروتوزوا حاوي سبزیجات هاينمونه همه مشابه، طوربه. استتر بیش نیز 2006 سال از تعدادشان

 سوي از سالمتی خطر ترینبیش حاضر حال در دهدمی نشان که ندارد وجود هاآن در ايروده کرم هیچ ولی
 انالک آب با مستقیم که کاهوهاییبه  نسبت مخزن آب با شده آبیاري کاهوهاي کهاین با. است موجودات این

 صرفم جهت میکروبیولوژیک کیفیت حداقل هم باز ولی دارند، تريکم انگلی پروتوزواي اند،شده آبیاري
 متوسط حد از فراتر مخازن از شده گرفته ماهی هاينمونه از یکیچه آخر، در و نیاوردند دست به را انسانی
CFU 500000 سطح این، بر عالوه نداشتند. گرم یک در هوازي مزوفیل Staphylococcus Aureus هاآن در 
 هاآن در انسانی انگل یا Salmonella باکتري هیچ استانداردها، مطابق و بود گرم بر CFU 100 از ترپایین

  ).SANIPES 2010( مشاهده نشد

 قمناط در سالمتی مخاطرات تشخیص براي نظارت امکان دوم بررسی هنگام اولیه، بررسی برخالف
 این تا تهیه شد مخاطرات این کنترل براي) SSP( بهداشت ایمنی طرح یک بنابراین داشت. وجود کشاورزي

  .شوند فروش بازار وارد ایمن صورتبه محصوالت
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  شده آموخته هايدرس و نتایج -4
  تایجن. 1-4

 از بیش مدفوعی هايکلیفرم سطح آبیاري، هايکانال آب از شده آوريجمع هاينمونه درصد 97 از بیش در
 مجاز حد از بیش نیز هاآب این با شده آبیاري ترب و کاهو هاينمونه درصد 31 تا 17 بین. بود مجاز حد

 هايکرم و پروتوزواچون هم انسانی هايانگل کاهش براي شرطی به کوچک مخازن ساخت. داشتند کلیفرم
 طورهمین و شده ذخیره آب این. ماندمی باقی هاآن در روز 14 تا 10 حدود هاکانال آب که بود اي مناسبروده
هاي انگل متما مخزن که شد ثابت شدند و مقایسه سبزیجات آبیاري منابع عنوانبه رودخانه نشده تصفیه آب

 CFU/100ml 1000 از ترکم تا را مدفوعی هايکلیفرم میزان و کندمی حذف آبیاري آب را از انسانی منشأ با
 در و کاهش یافت درصد 97 هاشدند، تعداد کلیفرم آبیاري مخزن آب با کاهو و تربچه وقتی. دهدمی کاهش

  .شدند حذف محصول دو این از کامل طوربه هاانگل کهحالی در گرفت، قرار مجاز حد

 تییکدس و رشد نرخ بر تأثیر آن و داشت نیز دیگر مفید اثر یک مخزن آب با آبیاري این، عالوه بر
 هرودخان آب با آبیاري به زمان نسبت را بازار به عرضه قابل محصوالت درصد که کشت شده بود محصول
  .داد افزایش

 ه،مسئل این جبران براي شد پیشنهاد کردند،می اشغال را کشاورزي زمین از بخشی مخازن جاکهآن از
 500 مخزن یک در. شود تولید فروش یا مصرف جهت پروتئینی محصول تا انجام شود ماهی پرورش

 نرخ با برابر که کرد تولید نیل رود تیالپیاي کیلوگرم 400 توانمی ماهی غذاي کیلوگرم 450 با مترمربعی
 دالر 880 فروش درآمد و آمریکا دالر 470 شده برآورد هزینه. است مترمربع بر کیلوگرم 73/0 از بیش تولید

  .بود آمریکا

 هم هنوز مخازن از استفاده که است این بیانگر مخازن ساخت از پس سال شش شده انجام هاينظارت
چون هم لیمسائ حال،این با. هستند مخازن به ورودي آب رودخانه بسیار آلوده کیفیت بهبود براي مناسبی ابزار

  .شوند حذف آبیاري آب از آموزش کشاورزان با باید که دارند وجود انگلی پروتوزواهاي

  شده آموخته هايدرس. 2-4
 باکیفیت هايماهی و سبزیجات فروش طریق از درآمد افزایش براي مؤثري ابزار مخازن که است شده ثابت

 زانکشاور براي اقتصادي فواید این. شوندمی زیستمحیط حفظ جامعه و سالمت بهبود باعث که هستند
 ارائه منظوربه هایشانینزم در مخزن ساخت براي را خود تمایل هاآن. است توجه جالب نیز سایر مناطق

  .اندکرده مطرح باالتر قیمت با و ترباکیفیت محصوالت
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 هايدر زمین وسازساخت ویژهبه است، رخ دادن حال منطقه در در سرعتبه که زمین کاربري تغییر
 الکینم برخی حاضر حال در. باشد مخازن از استفاده پذیرش در تأثیرگذارکلیدي و  تواند عاملیمی کشاورزي،

 شانهایزمین فروش براي بهتر هايقیمت منتظر کنند،می کشاورزي خود معاش ینتأم براي تنها که زمین
 هاقمشو و مقررات وضع از حمایت سالم، محصوالت تولید براي کشاورزان در انگیزه ایجاد منظوربه. هستند

 گیرانتصمیم و نفعانذي با کار است امید. دارد ضرورت بازار، هايفرصت بهبود و محیطی قواعد طریق از
 با یعموم سالمت و سالم غذاي تولید و آب منابع مدیریت و حفاظت مسئولین آگاهی افزایش بومی با هدف

  .یابد ادامه پایدار توسعه بلندمدت دیدگاه
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  5 موردي مطالعه
  )برزیل( برازیلیا در هاتوالت سیفون و مناظر آبیاري براي آب از مجدد استفاده

M. R. Felizatto, F. C. Nery, A. S. Rodrigues, and C. M. Silva11 

  چکیده
 اقتصادي و عملیاتی نتایج ارزیابی و برزیل /برازیلیا در آب از مجدد استفاده پروژه مطالعه به پرونده این
 خانهتصفیه در و) 2000-2011( سال 11 طی در آب از مجدد استفاده آزمایشی تجربه. پردازدمی آن

کیفیت  نتایج. رخ داده است Paranoa دریاچه ساحل در Sarah2بیمارستان  یبخشتوان مرکز فاضالب
 و یرانهگسخت و استانداردهاي هارهنمود مطابق موارد بقیه در TSS مورد در جزبه CAGIF در پساب
 لظتغ میانگین. بود هاتوالت سیفون و مناظر آبیاري در آب مجدد براي استفاده برزیل و آمریکا دقیق

5BOD، COD، TSS، TP  وTN نظر از. بود لیتر بر گرممیلی 9/5و  12/0 ،8 ،15 ،7 ترتیبدر پساب به 
تر از حد همواره کم مدفوعی در پساب نهایی، و هاي کلکلیفرم مانند میکروبیولوژیکی متغیرهاي

  .است ساله 20 زمانی دوره یک در پروژه یريپذامکان دهندهنشان بررسی اقتصادي. تشخیص بودند

  برزیل در کاربردها ،Paranoa دریاچه آب، از مجدد استفاده: کلیدي کلمات

  

                                                             
1- M. R. Felizatto • F. C. Nery • A. S. Rodrigues • C. M. Silva; CAESB (Environmental 
Sanitation Company of Federal District) Brasilia, DF Brazil 
e-mail: maurofelizatto@caesb.df.gov.br 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
2- Sarah Hospital Rehabilitation Centre, CAGIF 
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  مقدمه -1
 یابرازیل شهر مرکز در آن اصلی مقر. است حرکتی سالمت با رابطه در برزیلی مرجع یک Sarahبیمارستان 

 جودو شدید فیزیکی هايناتوانی دچار افراد درمان مناسب هايروش توسعه براي سبز فضاي آن در که است
 صادفاتت از ناشیتر بیش ،نخاعی صدمات دچار بیماران تعداد توجه قابل افزایش دلیلبه ،1990 دهه در. ندارد

  .شد بدتر شرایط رانندگی،

زیر  1جدي فیزیکی هايناتوانی دچار بیماران از پشتیبانی ، مرکز2000 سال حدود در ،حلراه عنوانبه
 هزار 80 حدود مساحت با ساختمان مکان. کرد کاربه شروع برازیلیا، مرکزي منطقه ، خارجCAGIFنظر 

. دارد پروژه این اجراي براي خوبی شرایط دلیلهمین به و دارد قرار Paranoa دریاچه ساحل در مترمربع،
 مناسب و آمیزموفقیت درمان براي معالجات سایر و آبی هايورزش براي را شرایط دریاچه نزدیک امکانات

 خصصیت و فنی خدمات نیازمند و کندمی فعالیت اصلی مرکز از مجزا جدید تأسیسات. کنندمی بیماران مهیا
 این. بیماري نیست درمان و تشخیص براي آزمایشگاه یا ایکس اشعه عمل، اتاق جمله از مرکز در موجود
  ).Lima 1996( ماندند باقی در برازیلیا Sarahبیمارستان  در متمرکز صورتبه امکانات

 خشک يوهواآب در رطوبت افزایش منظوربه و مصنوعی صورتبه 1959 سال در Paranoa دریاچه
 یاچهدر این هاسال طول در. شد ساخته برق تولید و فراغت اوقات هايفعالیت به کمک برزیل، مرکزي فالت

 جنوبی و شمالی فاضالب خانهتصفیه دو ،1960 دهه در. است شده تبدیل فدرال پایتخت پستالکارت به
شد ر. کردندمی فعال متداول تصفیه لجن فرآیند با را نفر 225000 معادل جمعیتی فاضالب که شدند ساخته

 دریاچه رد یوتریفیکاسیون فرآیند وقوع باعث فاضالب ناکافی تصفیه و آبریز حوضه شهرهاي سریع جمعیت
Paranoa شد )Felizatto et al. 2000.(  

 و است کنترل از خارج دریاچه که بود این از حاکی دریاچه در جلبک عظیم حجم 1980 دهه در
  ).CEPIS 1990( است یوتروفیک دریاچه ايتغذیه شرایط

 یک مغذي، بیولوژیکی مواد حذف جهت پیشرفته و جدید فاضالب خانهتصفیه دو ساخت با
 Randall et al. 1992; Van( شد انجام آب کیفیت بهبود براي دالري میلیون سیصد گذاريسرمایه

Haandel and Marais 1999; WRC 1984 .(تاکنون 1993 سال از برازیلیا جنوبی فاضالب خانهتصفیه 
 با برابر ايتصفیه ظرفیت با 1994 سال از نیز جدید شمالی فاضالب خانهتصفیه و است برداريتحت بهره

 دریاچه آبریز حوضه فاضالب درصد 90 خانهتصفیه دو این حاضر حال در. کندمی فعالیتنفر  میلیون یک

                                                             
1- Support Centre for the Great Physically Incapacitated 
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 فرآیند در محدودکننده عامل یک که آن حذف یا دریاچه در فسفر بار کاهش. کنندمی تصفیه را
. ستا بوده آمیزموفقیت جدید خانهتصفیه دو این کاربه آغاز زمان از شود،می محسوب یوتریفیکاسیون

 فرهنگی -اجتماعی درك بر است ییديتأ 1990 دهه در Paranoa دریاچه يسازپاك برنامه موفقیت
 حالت در حاال و بود شده یوتریفیکاسیون دچار زمانی که ايدریاچه در تفرجی مختلف هايفرصت

 شرکت پیشنهاد اساس بر CAGIF فاضالب خانهتصفیه). Felizatto et al. 2000( داشت قرار مزوتروفیک
 هک بود این کلی ایده. شد ساخته نداشت، وجود فاضالبی لوله هیچ که محلی در 1برازیلیا محیط بهداشت

 براي ازیافتیب آب شد قرار. شود هکار گرفتبه کند،می تصفیه را فاضالب تمام که با تخلیه صفر یک سامانه
  .شود استفاده هاتانکفالش در و مناظر آبیاري

 واقع ،CAGIF در آن از مجدد استفاده و فاضالب تصفیه و مدیریت یکپارچه طرح ارائه به مطالعه این
  .پردازدمی برزیل کشور فدرال، ناحیه برازیلیا، در

 کیفیت و فاضالب خانهتصفیه بازده عملیاتی جزئیات با و دقیق توصیف به مطالعه این منظور، بدین
 مجدد تفادهاس براي آمریکا و برزیل توسط شده تعیین استانداردهاي با را آن نتایج و پرداخته تولیدي پساب

  .کندمی مقایسه آب،

برداري و بهره ساخت، هايهزینه و پروژه پرداخته مالی و اقتصادي بررسی به مطالعهاین  چنین،هم
 فعلی خالص ارزش بازپرداخت، ،)B/C( هزینه به سود نسبت با ابزارهاي را اقتصادي تعادل و نگهداري و تعمیر

)NPW (داخلی بازده نرخ و )IRR (کند.می برآورد  

  هاروش و ابزار -2
  CAGIF فاضالب خانهتصفیه. 1-2

) Asano et al. 2007 ؛ WPCF 1989( است پیشرفته تصفیه فرآیند یک CAGIF فاضالب خانهتصفیه فرآیند
) سبز فضاي( مناظر آبیاري براي مفید پسابی تا است کرده ترکیب واحد عملیات با را زیستی فرآیند یک که
  .شود تولید هاتانکفالش در استفاده و

ه شد ساخته و طراحی مترمکعب 250 روزانه دبی متوسط با نفري 1250 جمعیت یک براي خانهتصفیه
 نمودار ،1 شکل. است شده ساخته آرمه بتن با و یرزمینز که در است فشرده واحد یک خانهتصفیه این. است

  :است زیر واحدهاي داراي CAGIF فاضالب خانهتصفیه. دهدمی نشان را فاضالب خانهتصفیه جریان

                                                             
1- Environmental Sanitary Company of Brasilia (CAESB) 
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 حذف تورراک آن در که متفاوت نوع لجن فعال متداول یک -زیستی پیشرفته  تصفیهفرایند  .1
 است شده اصالح 1باردنفو یا PHOREDOX فرآیند یک فسفر شامل و نیتروژن زیستی

)WRC 1984؛ Randall et al. 1992(. 
 هوازي.بی مخزن یک سمت به) جریان زیرین( لجن برگشت با نشینیته حوض دو .2
 سدیم. هیپوکلریت محلول -حوض گندزدایی  .3
 آلومینیوم سولفات محلول توسط انعقاد .4
 فرآیند وسطت معکوس شستشوي و باال به رو جریان با -فشارتحت شنی فیلتر -فیلتراسیون .5

 سازي.سیال
 و پایین به رو جریان با -) GAC( فعال گرانول کربن فشارتحت فیلتر -سطحی جذب .6

 سازي.سیال فرآیند توسط معکوس شستشوي
 ).لوله درون( ثانویه گندزدایی .7

به ) ینپای به رو جریان( ثانویه نشینیته هايحوضچه از شده تغلیظ لجن حذف تأثیر تحت لجن سن
 شمالی فاضالب خانهتصفیه به لجن هضم، روز 15 از پس .است منظم زمانی فواصل در لجن هوازي يهاهاضم
  .شودمی دفع تولیدي لجن نهایت در و گیريآب جا آن در و منتقل

  

  

  

  

  

  
  

 CAGIF فاضالب خانهتصفیه جریان نمودار -1 شکل

  :شود زیر مقادیر از بیش نباید پساب غلظت شود، تخلیه Paranoa دریاچه به فاضالب اگر

1. TSS=10mg/l 
2. BOD5 =10 mg/l 

                                                             
1- BARDENPHO 
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3. TKN= 4 mg/l 
4. TP= 0.3 mg/l 
5. CAESB   توصیه درصد، براساس 100 تا 99 مدفوعی هايکلیفرم حذف مجموع 

 ، همواره)صفر تخلیه(شد تخلیه نمی Paranoa دریاچه به پساب کهیهنگامحتی  نهایی پساب کیفیت
 جریان شامل شده آوريجمع هاينمونه. شدمی تعیین CAESB توسط شده توصیه مرجع مقادیر اساس بر

ته هف در باریک صورتبه که بود نهاییپساب  و) نشینیته هايحوض سرریز( زیستی خروجی تصفیه ورودي،
  .ندشد آوريساعته، جمع 24 دوره یک طول در باریک ساعت دو هر و

 فعال ماده( آنیونی سورفکتانت) 2( کل، قلیائیت) 1( شامل شیمیایی و میکروبیولوژیک متغیرهاي
 شیمیایی خواهیاکسیژن ،)5BOD( بیوشیمیایی پنج روزه خواهیاکسیژن آلی شامل مواد) 3( ،)سطحی

)COD(، معلق مواد مجموع )TSS(، )4 (کلیفرم کل میکروبیولوژیک شامل )TC( مدفوعی کلیفرم و )FC(، 
 ،)NOx( نیترات+ نیتریت ،)TKN( کجدال نیتروژن کل ،)4NH( آمونیمی نیتروژن مغذي شامل مواد) 5(

3-( ارتوفسفات ،)TP( فسفرکل
4PO( هاانگل .بودند )فاضالب خانهتصفیه عملکرد براي بررسی) روده کرم تخم 

  .شد انجام CAGIF یک آزمایشگاه طرف قرارداد در هابررسی تمام. پایش نشد

 آب ملی سازمان اي است که توسطبرنامه PRODES ،)2007( همکارانش و Libanioگزارش  طبق
)ANA (حریکت به عملکرد، بر مبتنی گواهینامه صدور فرآیند کارگیريبا به است و شده اجرا 2001 سال در 

 رتصوبه و معین فواصل در که اطالعاتی. پردازدمی فاضالب هايخانهتصفیه مناسب برداريبهره و ساخت
 و خانهتصفیه به ورودي فاضالب آلی بار دبی پساب، شامل شودمی آوريجمع PRODES توسط ايدوره
 خرید برنامه" نام با برزیل در برنامه این. است )FC و 5BOD، TSS، TN، TP( اصلی پارامترهاي حذف بازده

 تا "A" از( کندمی تقسیم دسته 9 به را فاضالب هايخانهتصفیه برنامه این. شودمی شناخته نیز "پساب
"I"(. هايخانهتصفیه "A" برویم، جلوتر هرچه الفبا حروف ترتیببه و ترندساده همه از که هستند هاییآن 

 حاضر لحا در. شودمیتر بیش هاکلیفرم و مغذي مواد آلی، مواد حذف در آن قابلیت و خانهتصفیه پیچیدگی
 آن در است و رایج بسیار فاضالب هايخانهتصفیه عملکرد مرجع عنوانبه PRODES از استفاده برزیل در

 CAGIF فاضالب خانهتصفیه شد سعی مطالعه این در. را دارند عملکرد باالترین و بهترین "I" هايخانهتصفیه
  .شود بنديطبقه خانهتصفیه توسط آمده دستبه حذف مقادیر بر پایه و PRODES بنديرتبه اساس بر

  آب از مجدد استفاده استانداردهاي. 2-2
 شهري،) 1(داند: را این موارد می آب از مجدد استفاده اصلی کاربردهاي آمریکا زیستمحیط حفاظت سازمان

  .شرب منابع تقویت) 6( و زیرزمینی آب ) تغذیه5( ی،تفرج و محیطی) 4( کشاورزي،) 3( صنعتی،) 2(
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 آبیاري) 1: (کنندمی استفاده زیر غیرشرب اهداف براي را بازیافتی آب شهري مجدد استفاده هايسامانه
 هايکناره و میانی بلوارهاي بازي، هايزمین و مدارس حیاط ورزشی، میادین عمومی، تفریح مراکز و هاپارك

 هايگاهسکونت اطراف سبز فضاي آبیاري) 2( عمومی؛ و دولتی هايساختمان اطراف باز فضاهاي و هابزرگراه
 آبیاري) 3( نگهداري؛ و حفظ هايفعالیت سایر و هاساختمان کلی شستشوهاي خانوار، چند و خانوار تک

) 5( گلف؛ هايزمین آبیاري) 4( اداري؛ مراکز و تجاري و صنعتی پیشرفته تأسیسات اطراف سبز فضاي
 ها،کشآفت ساخت براي آب اختالط و هاپنجره شستشوي خودرو، شستشويچون هم تجاري هاياستفاده

هاي برکه ها،فواره مانند تزئینی ينماهاآب و زینتی اندازهايچشم در استفاده) 6( مایع؛ کودهايو  هاکشعلف
 از طریق آتش مهار) 8( ساختمانی؛ هايپروژه براي سیمان تولید و گردوخاك کنترل) 7( آبشارها، و انعکاسی
 تجاري و صنعتی هايساختمان در هاتوالت تانکفالش) 9( و بازیافتی آب به متصل نشانیآتش شیرهاي

)USEPA 2004.(  

 و صنعتی هايشرکت و بزرگ صنایع آب تأمین توانندمی مجدد استفاده هايسامانه این، بر عالوه
 عتوزی هايسامانه" طریق از را آب نیازمند تجاري و صنعتی مسکونی، هايساختمان ترکیبی از طورهمین
 سامانه از اصلی آن خط که موازي توزیع شبکه یک طریق از بازیافتی آب هاسامانه این در. انجام دهند "دوگانه
 نعتص سومین بازیافتی، آب توزیع سامانه. شودمی داده تحویل مشتریان به جداست آشامیدنی آب توزیع

 آب يهاسامانه مشابه ايشیوه به بازیافتی آب هايسامانه. است آشامیدنی آب و فاضالب از پس آب همگانی
  ).USEPA 2004( شوندمی مدیریت و نگهداري برداري،بهره آشامیدنی

CAGIF شامل که دارد هاتوالت تانکفالش در آب از استفاده براي ویژهبه دوگانه توزیع سامانه یک 
  .است "متقابل اتصالدستگاه " یک طریق از شبکه دو جداکننده مکانیزم

. شد ازآغ بیستم قرن اوایل آمریکا در متحده ایاالت در مجدد استفاده شده ریزيبرنامه هايپروژه توسعه
 1918 سال در آن قانون مربوط به اولین. بود گامپیش آب از مجدد استفاده کنترل و تنظیم در کالیفرنیا ایالت

 1920 دهه اواخر در کالیفرنیا و آریزونا در ایاالت آبیاري براي مجدد استفاده هايسامانه اولین و تصویب شد
 هايکارخانه در زده کلر فاضالب از استفاده طورهمین و آب از مجدد استفاده 1940 سال در. شدند ایجاد
 اندشده ایجاد فلوریدا و کلرادو در شهري مجدد استفاده هايسامانه بعد به 1960 سال از. شد آغاز فوالد

)Asano and Levine 1996.(  

 بپسا از مجدد استفاده آن موجب به که کرد تصویب قانونی اسرائیل بهداشت وزارت ،1965 سال در
  .بود مجاز شوند،می مصرف خام که سبزیجاتی استثناء به کشاورزي محصوالت آبیاري براي ثانویه
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 منجر که انجام شد شرب عنوانبه مستقیم مجدد استفاده مورد در وسیعی هايپژوهش ،1968 سال در
 این. ب، شدگ گورین بازیافت خانهتصفیه نامیبیا، ویندهوك در آب بازیافت خانهتصفیه تنها و اولین اجراي به

 عنوانبه زيآمییتموفق طوربه بازیافتی آب آن در که بود آشامیدن منظوربه مستقیم مجدد استفاده نمونه اولین
 تجربی آزمایش این طی در). Lahnsteiner and Lempert 2007( شودمی استفاده شهرداري آشامیدنی آب منبع
 حاضر حال در. شدمی تأمین بازیافتی آب از شهر مردم آشامیدنی آب سومیک آن طی که داشت وجود ايدوره
 Lahnsteiner( برسد درصد 35 حداکثر به است و ممکن کندیم ینتأمدرصد آب شرب را  26 خانهتصفیه این

and Lempert 2007.(  

 1918 لسا به قانون آن اولین. دارد فاضالب بازیافت و مجدد استفاده در اي طوالنیتاریخچه کالیفرنیا
 جدول در حاضر حال هايدرهنمو. است داشته وجود زیادي تغییرات ،هاسال این تمام طول در. گرددیبازم

  ).USEPA 2012؛ USEPA  2004( است آمده 1

  کالیفرنیا در آب از مجدد استفاده کیفیت و تصفیه معیارهاي -1 جدول

 کلیفرم کل حدود  استفاده نوع
)MPN/100ml(  الزم تصفیه نوع  

  اولیه  -  هاانتاکست و هاسطحی باغ آبیاري بذر غالت،و  فیبر علوفه،

  هاي شیريدام مرتع
  اندازچشم آبگیرهاي

  ...)وها قبرستان گلف، هايزمین( مناظر آبیاري
  گندزدایی و اکسیداسیون  23

  غذایی محصوالت سطحی آبیاري
  محدود تفریحی آبگیرهاي

  گندزدایی و اکسیداسیون  2/2

  غذایی محصوالت ايافشانه آبیاري
  ...)وبازي  هايزمین ها،پارك( مناظر آبیاري
  هاتوالت تانکفالش

  
2/2  

 ی،نشینته انعقاد، اکسیداسیون،
  گندزداییو  a یلتراسیونف

  باشد.تر بیش ساعته 24 دوره هر طول در واحد 2 میانگین از تواندنمی شده فیلتر پساب کدورت a: شرح

  فلوریدا در آب از مجدد استفاده کیفیت و تصفیه معیارهاي -2 جدول
  الزم تصفیه نوع  آب کیفیت الزامات  استفاده نوع

 MPN/100ml کلیفرم a 200محدود  عمومی با دسترسی مناطق

20mg/L TSS 

20mg/L BOD5 

  ثانویه
  گندزدایی
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  2 ادامه جدول
  الزم تصفیه نوع  آب کیفیت الزامات  استفاده نوع

 b یعموم با دسترسی مناطق

 c ییغذا محصوالت آبیاري

 dها توالت تانکفالش

  آتش مهار
  زیباسازي اهداف
  گردوخاك کنترل

  دنباش شناسایی قابل مدفوعی کلیفرم هیچ
MPN/100 ml 
5mg/L TSS 

20 mg/L BOD5 

  تصفیه ثانویه
  گندزدایی

  و
  فیلتراسیون

 MPN/100ml کلیفرم 200  زمین سریع کاربري

20mg/L TSS 

20mg/L BOD5 

12 mg/L Total N 

  ثانویه
  گندزدایی

a ،مشابه نواحی و مراتع اي،علوفه محصوالت ها،جنگل چمنزارها  
b و غیره. هابزرگراه میانی نوارهاي شده، سازيمحوطه مناطق ها،پارك ها،قبرستان گلف، هايزمین سکونتی، مرغزارهاي  
c گیرند.می قرار حرارت معرض دریا  شده پخته کنده،پوست مصرف از پیش که محصوالتی فقط  
d دارند دسترسی پمپاژ سامانه به ساکنین که مناطقی در. 
  

 تصویب 1989 سال در "1زمین کاربري هايبرنامه و بازیافتی آب از مجدد استفاده"مقررات  فلوریدا، در
 که یهتصف و کیفیت استانداردهاي. شد اصالح فلوریدا زیستی محیط مقررات بخش توسط 1990 سال در و

 شدهداده نشان 2 جدول در بود، غیرشرب مصارف براي بازیافتی آب از استفاده پیشنهادي هاينسخه شامل
  ).USEPA 2012 و USEPA  2004( است

 استفاده براي ییهارهنمود 1992 سال در USAID مشارکت با آمریکا زیستمحیط حفاظت سازمان
 در و آمریکا شهرهاي برخی در هاآن ايمنطقه دفاتر براي راهنما عنوانبهتا  رساندند چاپ به آب از مجدد
 هايدستورالعمل مجموعه. ندارد، استفاده شوند وجود زمینه این در مقرراتی هیچ هنوز که هاییایالت

USEPA و کشاورزي صنعتی، شامل غیرآشامیدنی شهري مصارف براي انواع آب از مجدد استفاده و تغذیه 
 منابع تعداد USEPAچنین هم .گیردرا در برمیزیرزمینی  هايآب تغذیه براي غیرمستقیم مجدد استفاده
 USEPA  2004( است آمده 3 جدول در خالصه طوربه USEPA معیارهاي. داد افزایش را سطحی آب تأمین

 کل نه و دارد اشاره مدفوعی هايکلیفرم به میکروبیولوژیک شاخص که است الزم به ذکر). USEPA 2012؛

                                                             
1- Reuse of Reclaimed Water and Land Applications 
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 پرسشی وجود هاویروس کنترل براي هم جا این در کالیفرنیا، ایالت مانند درست این، بر عالوه. هاکلیفرم
  .ندارد

  سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا آب از مجدد استفاده کیفیت و تصفیه معیارهاي -3 جدول
  الزم تصفیه نوع  آب کیفیت هايالزام  استفاده نوع

  شهري مجدد مصرف
 ها،پارك گلف، هايزمین مثال براي( مناظر آبیاري نوع هر

  )هاقبرستان
  خودروها شستشوي

  توالت تانکفالش
  هوا تهویه هايسامانه و آتش مهار هايسامانه در استفاده

  آب به مشابه دسترسی با مصارف سایر

9-6PH= 
 mg/L BOD5 10تر مساوي کم

 NTU2تر مساوي کم
میلی 100در  مدفوعی کلیفرم هیچ

  نباشد. شناسایی لیتر قابل
 ولمحل کلر گاز لیتر بر گرممیلی 1

  )حداقل(

  ثانویه
  

  فیلتراسیون
  

  گندزدایی

  

 يهارهنمود مقادیر 4 جدول حال،با این. است نشده اجرا رابطه این در مقرراتی هیچ برزیل در تاکنون
 مصارفی شامل که دهدغیرشرب را نشان می مصارف براي شهري نامحدود مجدد استفاده با رابطه در برزیل

 این. دباشمی نیز ،است باالتر تصفیه سطح نیازمند در نتیجه و بوده خطرناك عموم ممکن است براي که
 گرفته) ABNT 1997( برزیل فنی استانداردهاي انجمن و) ANA 2005( آب ملی سازمان از مرجع مقادیر

 .اندشده

  شهري غیرشرب نامحدود و مجدد استفاده براي آب بازیافتی برزیل کیفیت معیارهاي -4 جدول
  ANA 2005 ABNT 1997 یکا  متغیر
BOD5 0/10  لیتر بر گرممیلی ≤  -  
TSS  0/5  لیتر بر گرممیلی ≤  -  

  > NTU  0/2 ≤  0/5  کدورت
  >200  نباشد. شناسایی قابل  لیترمیلی 100 بر MPN  مدفوعی هايکلیفرم

  5/0 -5/1  -  لیتر بر گرممیلی  )رلیت بر گرممیلی( محلول کلرین

  مالی و اقتصادي بررسی .3-2
 عملکرد سنجش نیازمند که مختلف گزینه چند وجود هنگام گیريتصمیم براي "1تعادل سرمایه" روش

 مقادیر بنابراین دهند،رخ می مختلف هايزمان در هامنفعت و هاهزینه. است مناسب هستند، مشترك
 هاتمنفع و هاهزینه این مجموع بررسی در ما به که هستند ابزاري مالی بررسی هايروش. دارند نیز مختلفی

                                                             
1- Equivalence capital 
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 نسبت ،)NFW( آینده خالص ارزش ،)NPW( فعلی خالص ارزشچون هم مشترك سنجش ابزار از استفاده با
 کنندمی کمک )IRR( داخلی بازده نرخ و) EUAW( ساالنه یکنواخت ارزش معادل ،)B/C( هزینه به سود

)Ardalan 2000.(  

 ارزیابی دیگر روش یک. است فعلی هايمنفعت و هاهزینه خالص تفاوت ،)NPW( فعلی خالص ارزش
 ستدبه و هامنفعت و هاهزینه فعلی خالص ارزش محاسبه اي،مقایسه سامانه چند یا سامانه یک پذیريانجام

 Ardalan( است سودمند پروژه یعنی باشد، یک از بیش نسبت این اگر. است هزینه به سود نسبت آوردن

2000.(  

 ايبر شده صرف زمانمدت محاسبه مختلف، جایگزین هايگزینه سریع بررسی براي ساده روش یک
 امیدهن بازپرداخت دوره اولیه، سرمایه بازیابی منظوربه واحد هر براي الزم زمانمدت. است اولیه سرمایه بازیابی

 ی،ریاض ساده محاسبات سري یک با سپس و شده ترسیم نقدي خالص جریان نمودار روش، این در. شودمی
 که ستا واضح .کند برابري اولیه سرمایه با حاصله مجموع کهجایی تا شودمی اضافه سالبهسال هزینه و سود

 یحصح زمانی فقط محاسبه این این، بر عالوه. گیردمی نادیده را پول زمانی ارزش بازپرداخت، این روش دوره
 مناسب، روشی را شیوه این تحلیلگران از بسیاري ها،کاستی این تمام وجود با. باشد صفر بهره نرخ که است
  ).Ardalan 2000( دانندمی مقایسه براي آسان و سریع

 زا استفاده با جایگزین هايسامانه مالی هايمزیت مقایسه براي سودمند روش یک داخلی بازده نرخ
 خالص ارزش از کننده استفاده سامانه براي خاص بهره نرخ که است این ما برآورد .است نقدي جریان نمودار
. شودمی داده نشان *i عالمت با و شودمی نامیده) IRR( داخلی بازده نرخ مبلغ این. است صفر با برابر فعلی

 فتگ توانمی وقت آن کند، راضی را پروژه مدیر یا گذارسرمایه که باشد حداقل نرخی از باالتر نرخ این اگر
. شودمی نامیده) MARR( قبول قابل داخلی بازده نرخ حداقل کمینه، نرخ این. است قبول قابل پروژه که

. انجام شود و خطا آزمون با باید آن محاسبه و ندارد وجود MARR محاسبه براي ریاضی فرمول هیچ
 يافزارهانرمتر بیش .دهندمی انجام را کار این آسانی به که هستند ايرایانه هايبرنامه سري یک خوشبختانه

 دارند را IRR محاسبه قابلیت غیرهو  QUATTRO PRO, EXCEL مانند بازار در موجود گسترده صفحات
)Ardalan 2000.(  
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  بحث و نتایج -3
  کارایی عملیاتی نتایج. 1-3

 که) 2010-2011( بود CAGIF فاضالب خانهتصفیه عملکرد آخر سال به دو شده مربوط بررسی هايداده
 مواد حذف میزان درصد و 95معادل  5BOD، COD، TSSآلی شامل  مواد متغیرهاي حذف سطح هاآن در

 است، شدهداده نشان 5 جدول در که طورهمان. بود درصد 93 و 83 ترتیببه فسفر و نیتروژن مغذي شامل
  .ودب هاي کلکلیفرم و مدفوعی هايکلیفرم براي ترتیببه لوگ 80/7 و 86/6 حذف ظرفیت از حاکی هاداده

  )CAGIF )2011-2010 فاضالب خانهتصفیه در کلی حذف عملکرد -5 جدول
  میانه مقدار  بیشینه مقدار  کمینه مقدار  یکا  متغیر

5BOD %  51/88  13/98  71/95  
COD  %  64/87  76/97  21/95  
TSS  %  00/90  64/98  52/95  
TP  %  00/80  77/98  61/92  
TN  %  36/28  59/94  19/83  
TC  80/7  45/8  52/6  لوگ  
FC  86/6  52/7  32/6  لوگ  

  

بر حسب  "I" سطح در را CAGIF فاضالب خانهتصفیه توانمی ،5 جدول هايداده تفسیر از پس
 حذف آن دنبالبه و پیشرفته ثانویه تصفیه شامل که داد قرار برزیل فاضالب هايخانهتصفیه بنديسامانه طبقه

 نرخ و مدفوعی هايکلیفرم از لوگ 5 حداقل سطح در گندزدایی طورهمین و) نیتروژن و فسفر( مغذي مواد
 وقتی. است درصد 80معادل  TKNدرصد،  85 معادل TP درصد، 90 معادل TSSو  5BOD کلی حذف
. TKN یا TP: داد قرار نظر مد را متغیر یک باید فقط گیرد،می قرار” I“ رتبه در بنديطبقه نظر از خانهتصفیه

. شوندمی نامیده) BNRP( د مغذيزیستی موا با حذف خانهتصفیه معمول طوربه هاخانهتصفیه از دسته این
 بررسی در که مقداري همان درصد برساند، 90 به را COD حذف کلی میزان داشت نظر در مطالعه این

5BOD شد استفاده.  

 شودمی مشخص است، شده آورده 5 و 4 ،3 ،2 جداول در که پساب غلظت استاندارد مقادیر بررسی با
 هايکلیفرم و 5BOD، TSS پایش متغیرهاي ترینبرزیل محدودکننده آب ملی سازمان در استانداردهاي که

 ایالت ترکیبی از استاندارهاي نتیجه 2005در سال  ANA توسط شدهارائه استاندارد مقادیر. مدفوعی هستند
  .کنندمی استفاده را مقادیر ترینمحدودکننده همواره که هستند USEPA با فلوریدا
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. است آمده 6 جدول در CAGIF فاضالب خانهتصفیه نهایی پساب در شده بررسی متغیرهاي غلظت
  و معادل  ANA پیشنهادي مقدار از ترپایین همیشه تقریببه 5BOD مقادیر که دهدمی نشان 6 جدول
mg/l 10 مقدار کهحالی در. است TSS 15( آیدیدرنم جور پیشنهادي مقادیر باmg/ ≤ .(مقادیر 2 شکل 

5BOD، COD، TSS و TN دهدمی نشان ايجعبه نمودار شکل به نهایی پساب در را.  

  )CAGIF )2011-2010 خانهتصفیه در نهایی پساب کیفیت -6 جدول
  مقدار میانه  مقدار بیشینه  کمینه مقدار  متغیر

5BOD 3  12  7  
COD  7  26  15  
TSS  4  12  8  
TP  05/0  32/0  12/0  
TN  2/2  8/21  9/5  

TKN  40/1  60/21  22/5  
TC  -  -  حضور عدم  
FC  -  -  حضور عدم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  پساب در یرهامتغ نهایی مقادیر ايجعبه نمودار -2 شکل

  .هستند نهایی پساب به مربوط هاداده که معناست این به متغیرها نام مخفف از پیش E حرف: شرح

 نشان را CAGIF فاضالب خانهتصفیه نهایی پساب در فسفر غلظت کلی مقدار 3 شکل ايجعبه نمودار
به که کرد مشاهده توانمی 3 شکل در). شودمی بیان لیتر بر گرممیلی واحد با فسفر کل غلظت( دهدمی
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 CAESB توسط پیشنهادي مرجع عدد مقدار، این. هستند لیتر بر گرممیلی 3/0 از ترپایین مقادیر تمام تقریب
 مداوم برداريبهره سال 11 طی در. شودمی تخلیه Paranoa دریاچه به مستقیم پساب که است زمانی براي

 CAGIF در بازیافتی آب تمام همیشه نشد؛ تخلیه Paranoa دریاچه به گاههیچ نهایی پساب خانه،تصفیه از
  .است شده گرفته کاربه هاتانکفالش در استفادهیا  منازل آبیاري براي

  

  

  

  

  

  

  
  

  نهایی پساب کل در فسفر غلظت ايجعبه نمودار -3 شکل
  .هستند نهایی پساب به مربوط هاداده که معناست این به متغیرها نام مخفف از پیش E حرف: شرح

  مالی و اقتصادي هايبررسی نتیجه. 2-3
Fernandes ) خانهتصفیه نگهداري و برداريبهره هايهزینه مورد در گزارشی ارائه به )2006و همکاران 

 ورهد سود، به هزینه نسبت ابزارهاي از استفاده با آن مالی و اقتصادي پذیريامکان اثبات و CAGIF فاضالب
 با مطالعه کل و انتخاب محاسبات براي مبنا سال عنوانبه 2004 سال. اندپرداخته IRR و NPW بازپرداخت،

 استفاده با برزیل پول واحد با آمده دستبه مقادیر سپس. شد انجام) $R -رئال( برزیل پول واحد از استفاده
 آمریکا دالر هبرزیل) ب رئال 65/2 آمریکا معادل دالر بود (یک 2004 سال میانگین که تبدیل ضریب یک از

  .شد تبدیل

 و مناظر آبیاري براي دوباره بازیافتی آب وقتی. است شدهداده نشان 4 شکل در 2004 سال آب بیالن
 آن از مجدد استفاده با فقط که است درصد 42 حدود بازیافت شود،می گرفته کاربه هاتانکفالش در استفاده

 هاتوالت تانکفالش دوباره در بازیافتی آب وقتی). Fernandes et al. 2006( دارد مطابقت هاتانکفالش در
 حسابصورت وضعیتی چنین در و شودمی تأمین CAESB طریق از شرب آب مقداري شود،نمی استفاده
 آب هزینه که معنا این به است. فاضالب درصد هزینه 100 اضافهبه آشامیدنی آب مصرف هزینه حاصله،
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 مترمکعب 102 مورد بررسی دوره در دبی پساب متوسط. است مصرفی آشامیدنی آب ارزش برابر دو همیشه
  ).روز در مترمکعب 250( دارد مطابقت) آب مصرف متوسط( طراحی درصد دبی 41 با که بود روز بر

  2004 مبنا سال -هاتوالت تانکفالش و مناظر آبیاري در آب مجدد استفاده با CAGIF آب بیالن بلوکی نمودار -4 شکل
  

 157 با برابر که دهدمی نشان را CAGIF فاضالب خانهتصفیه ساخت براي شده برآورد مقادیر 7 جدول
 91 از بیش سرانه هزینه. باشدمی روز بر مترمکعب هر براي آمریکا دالر 758 یا ساکن هر ازاءبه آمریکا دالر
 در 2001 تا 2000 يهاسال بین که دیگر فاضالب خانهتصفیه 189 سرانه هزینه از که است آمریکا دالر

  ).Nunes et al. 2005( استتر بیش اند،شده ساخته برزیل

  )S 2004 مبنا سال( CAGIF فاضالب خانهتصفیه ساخت هزینه -7 جدول
  )آمریکا دالر( هزینه  ساخت مرحله
  )نديبآب و دهیشکل ها،پنجره آهنی چارچوب بنایی، کارهاي برداري،خاك( شهري وسازساخت

 ،انعطافقابل هايپمپ ،یريگاندازه يهاپمپ سانتریفیوژ، هايپمپ دمنده، هايماشین( تجهیزات
  )گرانولی فعال کربن تحت فشار فیلترهاي -فعال کربن و ماسه و شن تحت فشار فیلترهاي

  هیدرولیک شبکه
  ...)واتصاالت  ها،دریچه و هاسوپاپ ها،لوله( 

  فنی مسئولیت و نظارت مهندسی، و معماري طراحی

00/113585  
  

00/68679  
  

00/7924  
00/6038  

  00/196226  جمع
  

 2004 سال در CAGIF فاضالب خانهتصفیه برداريبهره هايهزینه يهامؤلفه توصیف به 8 جدول
 میزان. است متغیر و ثابت هايهزینه براي ترتیبدرصد به 6/26 و درصد 4/73 مقادیر آن نتیجه که پردازدمی

 شدهگزارش هزینه برابر 6 تا 4 که است مترمکعب بر دالر 2 تعمیر و نگهداري، و برداريبهره براي واحد هزینه
  مترمکعب). هر براي دالر 50/0( است 2016 سال در CAESB بزرگ هايخانهتصفیه براي

 ککوچ فاضالب هايخانهتصفیه معمول طوربه و است ضریب عامل دلیلبه باال بسیار واحد هزینه
 از ادهاستف تأثیر تحت واحد هزینه چنین،هم. دارند باالتري واحد بزرگ هزینه هايخانهتصفیه نسبت به
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 باال ثابت هزینه دالیل از دیگر یکیچنین هم .دارد قرار نیز فاضالب خانهتصفیه) درصد 41( کم ظرفیت
  .)درصد 4/73( است

 ساله 20 زمانی دوره در یک و درصد 10 معادل MARR از استفاده با پروژه اقتصادي پذیريامکان
 هايروش طبق توانمی را CAGIF آب از مجدد استفاده پروژه. است آمده 4 جدول در آن نتایج و محاسبه
  .کرد تلقی مناسب و پذیرامکان پروژه یک است، آمده 9 جدول در که آمده دستبه مقادیر و شدهاستفاده

  )2004 مبنا سال( CAGIF فاضالب خانهتصفیه نگهداري و تعمیر هزینه -8 جدول

  )آمریکا دالر( هزینه  شرح
  درصد  ماهانه  ساالنه

    نیروي انسانی. 1
  برداريبهره 1,1
  ناظر مهندس 1,2

  
00/31000  
00/13735  

  
33/2583  
58/1144  

7/59  
 )4/41(  
 )3/18(  

  7/7  50/482  00/5790  )الکتریسیته( انرژي. 2
  مواد. 3

  آلومینیوم سولفات 3,1
  سدیم هیپوکلریت 3,2
  فیلتر مدیا 3,3

  
00/168  
00/1860  
00/1620  

  
00/14  
00/155  
00/135  

9/4  
 )2/0(  
 )5/2(  
 )5/2(  

  خدمات. 4
  آنالیزهاي آزمایشگاهی 4,1
    لجن انتقال 4,2
  آبگیري 4,3

  
00/10236  
00/3168  
00/1584  

  
00/853  
00/264  
00/132  

0/20  
 )7/13(  
 )2/4(  
 )1/2(  

  نگهداري. 5
  مهندسی خدمات 5,1
  تجهیزات 5,2

  
00/3204  
00/2532  

  
00/267  
00/211  

7/7  
 )3/4(  
 )4/3(  

  100  42/6241  00/74897  جمع کل

  سال 20: بررسی دوره). برزیل( برزیلیا CAGIF در آب از مجدد استفاده مالی و اقتصادي بررسی نتایج -9 جدول
  مقدار  هاروش

B/C )هزینه/سود( 
  بازپرداخت

NPW )فعلی خالص ارزش(  
IRR )داخلی بازده نرخ( 

27/3  
  ماه 4 و سال 3

  آمریکا دالر 00/445483
  درصد 30
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  گیرينتیجه -4
 مرجع اساس که بر گرفت نتیجه توانمی ،CAGIF فاضالب خانهتصفیه برداريبهره هايداده بررسی با

 نرخ). PRODES/ANA( شودمی محسوب پیشرفته بسیار فرایند یک خانهتصفیه این برزیل، بنديطبقه
 باالي TKN حذف درصد و 85 فسفرکل حذف درصد، 90 از بیش) TSS، COD، 5BOD( آلی مواد حذف

 با مقایسه در نهایی پساب است. کیفیت لگاریتمی واحد 5 با برابر مدفوعی هايکلیفرم حذف درصد و 80
 ها،تانکفالش در استفاده و مناظر آبیاري براي آب از مجدد استفاده یرانهگسخت و دقیق هايدستورالعمل

همراه به زیستی مواد حذف که دهدمی نشان مطالعه هايبررسی داده. نبود TSSحد کم استاندارد  پاسخگوي
 داشته لیتر بر TSS گرممیلی 5 از ترکم که کند تولید پسابی تواندنمی فاضالب گندزدایی و فیلتراسیون انعقاد،
 غلظت با تیبازیاف آب تولید و عملکرد بهبود منظورغشایی به فیلتراسیون فرآیندهاي از استفاده امروزه. باشد
TSS اولترافیلتراسیون یا فراپاالیش امروزه. است رایج آب بازیافت هايخانهتصفیه در ترکم کدورت و 

  .است دنیا در غشایی جداسازي فرآیند پرکاربردترین

 طراحی دبی دلیلبه فاضالب خانهتصفیه نگهداري و برداريبهره ساخت، که داد نشان اقتصادي نتایج
 همورد استفاد هايروش بر اساس حال،این با. ه استبود همراه زیاد هزینه با کم، ظرفیت از استفاده و پایین

 و پذیرامکان مالی و اقتصادي نظر از که است ايپروژه CAGIF آب از مجدد استفاده پروژه مطالعه، این در
  .است مناسب

  قدردانی
 زمینه در پیشرفته مطالعات پیشبرد براي هایشتکنسین همیشگی تشویق خاطربه CAESB از قدردانی
 در مستقیم مشارکت و فرصت کردن فراهم خاطربه Sarahبیمارستان  /CAGIF از تقدیر و فاضالب تصفیه
 هماهنگ نزدیکی و دوستی سال 11 طرخابه ویژه سپاس. پیاپی سال 11 مدتبه آب از مجدد استفاده پروژه

که  Wilson Pereira و Gilberto Oliveira Souza, Wagner Paulo de Lima, Wilson Jorge Junior با
  هستند. CAGIF فاضالب خانهتصفیه گردانندگان
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  6مطالعه موردي 

 ، کشور تونسOuardanineهاي خوب آبیاري با پساب در ناحیه تحت آبیاري شیوه

Olfa Mahjoub11, Mohamed Mekada22, Nejet Gharbi33 

  چکیده
، 2000. در اوایل دهه گرددیبازم 1990به دهه  Ouardanineتاریخچه استفاده از پساب براي آبیاري در 

خانه براي حذف جامدات معلق اندازي یک دستگاه فیلتر در خروجی تصفیهکشاورزان درخواست نصب و راه
یلتر را در باالدست ناحیه تحت سازي ساخت و یک مجموعه فچه ذخیرهکردند. پس از آن دولت یک حوض

ها با پساب در کاهش تماس افراد، خاك و میوهچنین هم ر کاهش مصرف آب ومنظوآبیاري نصب کرد. به
اي جایگزین شد. آبیاري محدود تنها براي کشت باز، آبیاري سطحی درختان میوه با آبیاري قطره هايینزم

مندي از مواد مغذي موجود در منظور بهرهمحصوالتی از قبیل علوفه و درختان میوه قابل استفاده است. به
  شد. یستأسپساب یک گلخانه براي تولید انواع مختلف گیاهان با سود اقتصادي باال 
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هاي قابل توجه، کشاورزان هنوز قادر به درك ارزش بار مواد مغذي انتقالی توسط پساب باوجود پیشرفت
ات عمومی درمان و نه توسط خود . از جنبه سالمتی و بهداشت، واکسیناسیون نه از طریق خدمباشندینم

که این شرایط را بدون هیچ گزارشی از آلودگی  کنندیم. کشاورزان اظهار شودینمکشاورزان منظم انجام 
اند. از آنجاکه میوه هلو در اواخر فصل رشد نیاز شدیدي به آب دارد، قطع آبیاري پیش دست آوردهتصادفی، به

ر نتیجه کنترل و رسیدگی مناسب پس از برداشت محصول جهت از برداشت محصول کار دشواري است، د
منظور افزایش کارایی، به نقش خدمات ترویجی توجه بهچنین هم کنندگان ضروري است.حفاظت مصرف

  شده است.

 هاي خوب آبیاري، توده زیستی، فیلتراسیون، محدودیت محصولواژگان کلیدي: شیوه

  مقدمه -1
اي در حال کمیاب شدن هستند. تغییرات اقلیمی و آلودگی ناشی از طور فزایندهمنابع آب متعارف به

طور قابل توجهی میزان آب در دسترس را کاهش داده است. در چنین شرایطی، انسانی به هايیتفعال
صوالت اي آبیاري محعنوان یک منبع بالقوه برناچارند به منابع آب نامتعارف به خشکیمهنکشورهاي خشک و 

شود. اداره این منبع کاري عنوان یک منبع جایگزین در نظر گرفته میتکیه کنند. پساب در سراسر جهان به
ویژه هنگام نقصان یا ناکارآمدي هاي خاصی بهشیوه یريکارگبهحساس و شکننده است. این کار نیازمند 

از  یمناح تصفیه قابل قبول جهت تضمین استفاده فرایند تصفیه براي کاهش بار آلودگی و دستیابی به سط
ر ویژه دنقش مهمی در کاهش مخاطرات استفاده از پساب به تواندیم. اقدامات مبتنی بر مزرعه است پساب

غیرمتمرکز یا کارایی پایین، داشته باشد. مشارکت همگانی در استفاده از پساب با  اغلب کشورهاي با تصفیه
، زیرا ممکن است به فراهم آوردن شودیمعنوان یک شیوه خوب در نظر گرفته کنندگان نهایی بهمصرف

ها و اجراي ها مانند نقش موسسهدیگر جنبهچنین هم .)Keraita et al. 2010خدمات بهتر کمک کند (
  حساب آیند.هاي مناسب بهشیوه هايیژگیو توانندیممقررات، در صورت وجود، 

 La Soukraمرکبات در منطقه  يهاباغ، تجربه استفاده از پساب براي آبیاري 1960تونس، در اوایل دهه 
ها، احتمال آلودگی خاك و محصوالت را نتایج پژوهش 1980در شمال شرقی کشور را شروع کرد. در دهه 

د از پساب برگرفته از ، مقررات ملی استفاده محدو1989پس از استفاده از پساب نشان داده است. در سال 
هاي تدوین شد. آالینده غذا و کشاورزي ملل متحدبهداشت و سازمان جهانی سازمان  يهادستورالعمل

. )Guardiola-Claramonte et al. 2012منظور تضمین استفاده ایمن محدود شدند (شیمیایی و زیستی به
هاي مناسب جهت حفظ سالمت افرادي شیوهکارگیري نیازمند به 1995هاي تعیین شده توسط قانون ویژگی
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هاي خوب . تا به امروز هیچ دستورالعمل رسمی در زمینه شیوهاست مانند کشاورزان و کارگران در محل
  منتشر نشده است.

 هايینزمخانه فاضالب موجود جهت آبیاري تصفیه 110خانه از تصفیه 26در تونس، پساب خروجی 
مورد در  17ولی در عمل تنها  ،طرح تحت آبیاري وجود دارد 28حال حاضر . در شودیمکشاورزي استفاده 

 ).(DGGREE 2014 است درصد 46سال گذشته، متوسط نرخ افزایش حدود  10برداري هستند. در مرحله بهره
 از پساب در کشاورزي ایمناز این رو تعداد اندکی از نواحی تحت آبیاري جهت دستیابی به الزامات استفاده 

 18که در آن طی  قرار دارد Ouardanineترین مناطق تحت آبیاري در ناحیه . یکی از پررونقکنندیمتالش 
احیه عنوان تنها منبع آب جایگزین در نانداز تغییر یافته است. پساب بهسال، به لطف استفاده از پساب چشم

Ouardanineشان با محدودیت یط غالب براي تضمین امنیت غذاییکه جمعیت در انطباق با شرا، جایی
اي موفق در استفاده از پساب شناخته عنوان تجربهبه Ouardanine، شناخته شده است. ناحیه اندمواجه

اي، این مطالعه موردي را به جوامع بزرگ پژوهش هیچ نشریه عداد بسیار کمی یا تقریباً ، توجودینباا. شودیم
  بهبود معرفی نکرده است. يهافرصتو  هایتموفقعنوان ویترینی از و توسعه به

هاي خوب در پس موفقیت استفاده از پساب در کشاورزي هدف کلی این نمونه، برجسته کردن شیوه
سال  15. تمرکز بر مطالعه موردي یک کشاورز است که بیش از است Ouardanineدر ناحیه تحت آبیاري 

خواهد شد. این  تأکیدبالقوه  هايیشرفتپهاي آموخته شده و بر درسچنین هم .کندیمدرختان هلو کشت 
 يهامشاهدهنفعان و نمونه بر پایه مرور منابع و مصاحبه با یک کشاورز (رئیس گروه توسعه کشاورزي)، ذي

  .است میدانی

 پیشینه و یعموم میمفاه -2
کیلومتري شهر تونس، پایتخت کشور تونس واقع است. این ناحیه در استان  130در  Ouardanineبخش 

Monastirشود خشک دارد و برآورد می) و اقلیم نیمه1، در مرکز بخش شرقی کشور تونس واقع است (شکل
 3/4نیز شور ( Ouardadine-Sahlineمتر در سال مواجه باشد. آبخوان میلی 1000که با کمبود آبی معادل 

براي آبیاري قابل و  CNEA 2008)درصد) قرار دارد ( 110برداري بیش از حد (گرم بر لیتر) و مورد بهره
زراعی در بخش مرکزي تونس استفاده  هايینزمتنها براي آبیاري  Nebhanaعالوه، آب سد استفاده نیست. به

  .یستن Ouardanineو در دسترس ناحیه  شودیم
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شامل درختان زیتون هستند  هاباغدرصد  97فعالیت کشاورزي در منطقه بر اساس کشت دیم است. 
رسد استفاده نظر می. بهشوندیمکه یک روش سنتی استحصال آب باران است، آبیاري  1که با روش بندسار

ویژه در به )Vally Puddu 2003از پساب تنها منبع آب جایگزین براي پشتیبانی از کشاورزي آبی گسترده (
  .است Ouardanineناحیه 

  Ouardanineو بخش  Monastirموقعیت کشور تونس، استان  -1شکل 
  

نشده به رودخانه مدت طوالنی تخلیه فاضالب تصفیهبه Ouardanineیستی، منطقه زاز دیدگاه محیط 
Oued Guelta را تجربه کرده است که منجر به تخریب نواحی روستایی شده است )Hydro-plante 2002 .(

عنوان تولیدکننده پساب در تونس، بازیافت پساب ، به2با تقاضاي مبرم کشاورزان، خدمات بهداشت ملی
را شروع کرد. به درخواست کشاورزان، وزارت کشاورزي و منابع  Ouardanineخانه فاضالب خروجی تصفیه

قرارداد یک نفر از کشاورزان  40کشاورزي متعلق به  هايینزمهکتار از  50ریزي آبیاري منظور برنامهآب به
  ).CRDA 2015( را منعقد کردمطالعه 

حاضر، شروع شد. در حال  1997و آبیاري در سال  یستأس 1994در سال  Ouardanineناحیه آبیاري 
تر بیش ،دشونیمهکتار گسترش یافته است. محصوالتی که با پساب ثانویه آبیاري 75ناحیه آبیاري به بیش از 

اي مانند یونجه . محصوالت علوفهاست هکتار هلو، انار، انجیر، سیب و ازگیل 34شامل درختان میوه از جمله 
  ).CRDA 2015( شوندیمو جو نیز کشت 

مترمکعب) را مصرف  4000درصد پساب تولیدي (حدود  Ouardanine ،40اندازي، ناحیه در زمان راه
). 2014-2015کند (سال آب مصرف می درمترمکعب  140000حدود کرد. در حال حاضر این ناحیه می

  ).DGGREE 2015( 3است مدیریت آب بر عهده انجمن توسعه کشاورزي

                                                             
1- meskat 
2- Ouardanine National Sanitation Utility, ONAS  
3- Agricultural Development Association, GDA 
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 Ouardanine فاضالب خانههیتصف -3
آوري و شهروند را جمع 17000ساخته شده است و فاضالب  1993در سال  Ouardanine فاضالب خانهتصفیه

). سامانه تصفیه با یک حوضچه هوادهی 3و  2 يهاشکلمترمکعب بر روز است ( 1000ظرفیت تصفیه آن 
و حداکثر ظرفیت  کندیممترمکعب بر روز فاضالب را تصفیه  882خانه . در تابستان تصفیهشودیمبرداري بهره
 21814 با برابر Ouardanine). در حال حاضر، جمعیت DGGREE 2015مترمکعب بر روز است ( 1010آن 

 2016) که نیاز به نوسازي آتی در سال National Institute of Statistics 2015( است خانوار 6312نفر معادل 
  .کندیمرا توجیه 

  

  

  

  

  
  

  )Ouardanine )Google Earth 2015فاضالب  خانههیتصف -2 شکل
  

  

  

  

  
  
  

  Ouardanineفاضالب  خانههیتصفدر  هیثانو ینینشحوضچه ته -3 شکل
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نزدیک ناحیه آبیاري واقع شده است که یک مزیت  Oued El Gueltaخانه فاضالب در ناحیه تصفیه
آید. در واقع یکی از موانع شناخته شده در مسیر گسترش استفاده از پساب در تونس، دوري شمار میبه
همراه به خانگیتر بیش فاضالب منشأ. DGGREE 2014)( است خانه فاضالبکشاورزي از تصفیه هايینزم

در مواردي  که است گیري زیتون، کارواش و غیره)تعداد اندکی صنایع (کشتارگاه، صنعت عطر، روغن
اند شده آبیاري جهت تحویلی پساب کیفیت دنبال آن کاهشخانه و بهموجب از کار افتادن تصفیه

)(DGGREE 2015.  

طور معمول در بسترهاي ، که بهکندیممترمکعب بر روز لجن تر تولید  350خانه حدود این تصفیه
، استفاده از توده 2002). با وجود تدوین استانداردهاي ملی در سال 4(شکل  شودیمکن پخش لجن خشک

هاي ). پخش توده زیستی در خاكNT 106.20 2002( یستنطور رسمی مجاز به در کشاورزي زیستی
  .است کشاورزي در مقیاس پایلوت در دست انجام

  

  

  

  

  

  
  

  

   Ouardanineفاضالب  خانههیتصفکن در خشکلجن  يبسترها درلجن فاضالب  -4 شکل
  )O.Mahjoub 2015 با اجازه(

کشاورزي، در مقیاس وسیع مجاز  هايینزمعنوان کود در از آنجاکه هنوز استفاده از توده زیستی به
 Oued Elدر رود  تناوببه، مدیریت آن موضوعی مهم براي محیط زیست است. توده زیستی تولیدي یستن

Guelta درشودیم) و منجر به مشکالت زهکشی 5شود (شکل خانه تخلیه میو نوحی اطراف تصفیه . 
 Vally، افزایش سطح آب زیرزمینی نابودي کامل درختان میوه را در پی داشت (2004تا  2002 يهاسال

Puddu 2003ریزي شده است.آتی برنامه يهاسال ). الیروبی رودخانه در  
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  )O.Mahjoub 2015 با اجازه( Oued El Gueltaرود  بهشده و لجن هیفاضالب خام و تصف هیتخل -5 شکل

 يکشاورزاستفاده از پساب در  مناسب يهاوهیش -4
منظور ارائه راهکارها و اقدامات موردنیاز براي حفظ سالمت، در ، بهسازمان جهانی بهداشت يهادستورالعمل

توسط مدیران آب و  هادستورالعمل). تاکنون در تونس، این WHO 2006( ه استمنتشر شد 2006سال 
هاي کشاورزي، ترجمه نشده است. ربردي براي اجرا در زمینصورت اقدامات آسان و کاخدمات توسعه به

مناسب آبیاري را با توجه  يهاروشبراي استفاده مجدد از پساب، بهداشت  جهانی سازمان يهادستورالعمل
مدیریت مد  يهاروشآبیاري، آبشویی و  يهاروشهاي خاك، نوع محصول، به کمیت و کیفیت آب، ویژگی

مناسب مورد استفاده در نواحی  يهاروش). در ادامه، این موارد براي توصیف WHO 2006( دهدیمنظر قرار 
  شوند.بیان می Ouardanineآبیاري 

  پساب یفیتک .1-4
. با توجه به نوع کاربرد پساب در کندیمذاتی آن را تعیین  يهامخاطراتو  کاربردهاکیفیت منابع آب، 

براي کاربردهاي بالقوه و الزامات  سویککمیت و کیفیت آن، از  شودیمکشورهاي در حال توسعه، پیشنهاد 
کاهش  کننده نهایی ومنظور تضمین مقبولیت توسط مصرف) و از سوي دیگر بهUNEP 2005کیفیت (
هاي فاضالب پیش از ایجاد نواحی آبیاري خانهبراي افراد و محیط زیست، آنالیز شود. در تونس تصفیه مخاطره

ر نتیجه، کیفیت پساب عرضه شده براي آبیاري محصوالت ممکن است الزامات کیفیت براي وجود داشتند. د
کنندگان مدیریت نشود مخاطرات مختلفی براي مصرف یدرستبهاستفاده مجدد را برآورده کند یا نکند و اگر 

 باعنوانینه که گزو کاربران نهایی در برداشته باشد. بهبود کیفیت پساب پس از تصفیه ثانویه متداول از چند 
طور معمول در کشورهایی که تصفیه در دسترس نیست و به شوندیمشناخته  "ايغیرتصفیه" يهاروش

  ).WHO 2006دارند، قابل دستیابی است ( اییکار
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نامه مکه براساس نظا کندیمپسابی با تصفیه زیستی ثانویه تولید  Ouardanineخانه فاضالب تصفیه
آب، مصوبات مرتبط و استانداردهاي ملی تنها اجازه استفاده براي آبیاري محدود دارد. پایش کیفیت پساب 

-9/1برنامه پژوهشی نشان داد که شوري متوسط است (یک توسط مقامات منطقه در طی  Ouardanineدر 

). Ayers and Westcot 1985(گرم بر لیتر) که بر محدودیت کم تا متوسط آب براي آبیاري داللت دارد  7/1

خواهی شیمیایی گرم بر لیتر) و اکسیژنمیلی 30گرم بر لیتر در مقابل میلی 7/41جز کل جامدات معلق (به

گرم بر لیتر) که از استاندارد استفاده از پساب تونس تخطی میلی 90گرم اکسیژن بر لیتر در مقابل میلی 92(
 Bahri and Mahjoubقرار دارند ( استاندارددر محدوده  یباًتقرشیمیایی کنند، سایر پارامترهاي زیستی و می

2007; CRDA 2015حال، میزان ). با اینCOD گیري شده در طور قابل توجهی فراتر از حد آستانه اندازهبه
 CRDAمقادیر باالیی از جامدات معلق را گزارش کرد ( CRDAعالوه ). بهDGGREE 2014بود ( 2014سال 

ها به شبکه فاضالب، دلیل گیري زیتون و کشتارگاههاي روغن). ممکن است تخلیه فاضالب کارخانه2015
تر پساب باشند (وجود پر، مواد روغنی و غیره). غلظت فلزات سنگین مشکالت فرآیند تصفیه و کیفیت پایین

). Bahari & Mahjoub 2007; DGGRE 2015( است در پساب زیر حد استانداردهاي ملی استفاده از پساب
 ییهاغلظت، کروم در 2003باال ثبت شوند. براي مثال در سال  يهاغلظتممکن است گاهی برخی عناصر در 

گرم بر لیتر تشخیص داده شد که ممکن است ناشی از تخلیه فاضالب توسط صنایع نساجی میلی 3/7باالي 

که با جامد زیستی  ییهاخاكگرم بر کیلوگرم ماده خشک در میلی 76باالي کروم (بیش از  يهاغلظتباشد. 
گرم بر کیلوگرم میلی 60( 1کوددهی شدند) در مقایسه با مقادیر پیشنهادي توسط کمیسیون اتحادیه اروپا

خانه یهرسد تصفنظر نمی). مشخص است که بهBerglund & Claesson 2010( ه استماده خشک) یافت شد
کیفیت پساب مطابق استانداردها و انتظارات کشاورزان کارآمد باشد. کیفیت  ینتأمدر  شدیمگونه که تصور آن

منظور، جهت دستیابی به استانداردها، است تا براي آبیاري مناسب باشد. بدینتر بیش پساب نیازمند بهبود
  .شودیماندازي شد که در ادامه توصیف یک ایستگاه فیلتراسیون و حوضچه ذخیره نصب و راه

  مخزن ذخیره .2-4
آب موردنیاز  ینتأمآوري پساب، امکان ذخیره براي خانه جهت جمعدست تصفیهنصب مخزن ذخیره در پایین

. عالوه بر این، مزیت دیگر اینکندیمریان پساب کافی نیست را ممکن اي از سال که جمحصوالت در دوره
 شودیمزا باعث افزایش کیفیت پساب کار تصفیه اضافی است که به احتمال زیاد با کاهش بار عوامل بیماري

)Jimenez et al. 2010.(  

                                                             
1  - EU Commission 
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منظور تضمین متر به 5مترمکعبی در باالدست با ارتفاع حدود  500یک مخزن ذخیره  Ouardanineدر 
 و لجن نشینیهت موجب مخزن انتقالی به پساب پایین توزیع ثقلی پساب در نواحی آبیاري نصب شد. کیفیت

ر دیستی شد. زبود. الیروبی مخزن مشکل بود و منجر به مشکالت محیط  شده آبیاري هايسامانه گرفتگی
با هدف تنظیم مقدار پساب توزیعی بین نواحی آبیاري و تطابق آن با نیاز محصوالت، یک مخزن  2007سال 

هدف از ساخت این مخزن ارتقاي چنین هم ).6ساخته شد (شکل  CRDAمترمکعبی توسط  1000ذخیره 
بود. نگهداري  هایکروارگانیسممنشینی جامدات معلق و کاهش کیفیت پساب از طریق ایجاد فرصت براي ته

  ).CRDA 2015شود (بار انجام میسالی یک CRDAو شستشوي این مخزن و ایستگاه پمپاژ توسط کارگران 

  )O.Mahjoub 2015 با اجازه( Ouardanineپمپاژ در  ستگاهیو ا یکعبممتر 1000 مخزن -6 شکل

  فیلتراسیون .3-4
عنوان روشی جهت حذف ذرات معلق باقیمانده و عوامل ثانویه، بهفیلتراسیون پساب پس از تصفیه زیستی 

. براي حذف حدود )Jimenez 2007( شودیمشناخته  یاختگانتک هايیستکها و زا مانند تخم کرمبیماري
هاي فیلتراسیون وجود دارد. جریان خروجی زا، انواع روشبیماري هايیروسوو  هايباکتریک لوگ 

نشینی همواره حاوي جامدات معلق شناوري است که از مخزن ته Ouardanine خانه فاضالبتصفیه
. برندیم ، رنجشوندیمدر سامانه آبیاري  هاچکانقطره. کشاورزان از وجود این مواد که باعث گرفتگی گریزندیم

اند. در نتیجه هدف سامانه آبیاري حذف کرده ازرا  هانازلاي را رها یا آبیاري قطره هاآندر نتیجه برخی از 
جویی در گیاهان، صرفهبه آب انتقالی تر بیش دلیل مقدارزا به دست نیامد و بهاولیه کاهش عوامل بیماري

مصرف آب مختل شد. جهت کاهش بار مواد معلق، یک شبکه در خروجی قرار داده شد که مواد درشت را 
خانه مسئول تعویض و نگهداري از این دستگاه هستند. این سامانه از سال ). کارگران تصفیه7جدا کند (شکل 

 تعویض همراه با یک شبکه فلزي که در سال، شبکه با یک توري سبدي قابل اکنوننصب شده است.  2003
اي از مجموعه CRDAکیفیت پساب، تر بیش منظور بهبود هرچهنصب شده، تعویض شده است. به 2004



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  122

 

است (شکل  ذخیره نصب کرده حوضچهدر خروجی  1فیلترها شامل فیلتر گرانولی، فیلتر شنی و فیلتر غربالی
هر سه  طور منظممواد مورد استفاده براي فیلتراسیون (شن) به ). براي جلوگیري از خرابی سامانه بایستی8

رخ داد و باعث اختالل در  2، آلودگی با تخم کرم2015بار تعویض شود. در طی فصل رشد در سال سال یک
گذاشت. این موضوع نشان  یرتأثي آبیاري بندزمانشدت بر برنامه روز شد و به 25مدت آب آبیاري به ینتأم
ک فرآیند تصفیه با ی توأم بایستیمخود فیلتراسیون نباید یک فرآیند تصفیه در نظر گرفته شود و  که دهدیم

ب، تري از پساجایگزین براي ذخیره حجم بیش يهاحلراهخانه باشد. کشاورزان کارآمد در باالدست تصفیه
  درخواست کردند.یر قرار نگیرد، تأثصورتی که بازده و کیفیت محصوالت در حوادث مشابه تحت به

پیشنهاد  کشاورزتر توسط زا، نصب یک فیلتر با تخلل کمعبور عوامل بیماري مخاطرهمنظور کاهش به
بندي آبیاري را با تمایل داشت برنامه زمان GDAدهد. رئیس اولیه را عبور می دبیدرصد  50شد، هر چند 

و گیاهان جوان در  هانهالبندي براساس نوع محصوالت و گیاهان مورد آبیاري شامل درختان انار، اولویت
  با سامانه جدید فیلتراسیون منطبق کند. هانهالستان

  

اي شبکه آشغالگیر و) چپ ریتصو( 2003در سال  Ouardanine خانههیتصف یشبکه نصب شده در خروج -7 شکل
  )O.Mahjoub 2015 با اجازه) (راست سمت ریتصو( 2004 سال در شده نصب دیجد

  

  

  

                                                             
1- sieve filter 
2- helminth eggs 
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  )O.Mahjoub 2015 با اجازه( مخزن یخروجدر  لترهایف مجموعه -8 شکل

  . محدودیت محصوالت در استفاده مجدد4-4
شود تا مخاطره مواجهه محدودیت محصوالت یکی از اقدامات براي حفظ سالمت است که در مزرعه اعمال می

 WHO(، کاهش دهد شوندیمویژه براي محصوالتی که خام خورده کنندگان، بهبراي مصرف با آلودگی را

روشنی محصوالتی که مجوز آبیاري با پساب ، به1994در سال  1در مصوبه وزارت کشاورزي). در تونس، 2006
است. در اشاره شده  ،هستند اي و صنعتیشامل درختان میوه، غالت، محصوالت علوفهتر بیش را دارند و

. معرفی پساب در منطقه منجر به اصالح عمده در شدیمتنها درخت زیتون کشت  Ouardanineگذشته در 
تحت کشت شامل غالت (جو: دو  محصوالتاقتصادي شد. در حال حاضر  -الگوي کشت و وضعیت اجتماعی

شش هکتار و زیتون روغنی: : 2اياي (یونجه: یک هکتار)، درختان زیتون (زیتون سفرههکتار)، محصوالت علوفه
، عمده محصوالت هاینا). پس از CRDA 2015( باشدمی هکتار) 34هکتار) و درختان میوه ( 15روغنی: 

  .است ها شامل انار، انجیر و سیبشامل هلو و سایر میوه

او شش هکتار زمین زیر کشت شامل یک است.  GDAکشاورزي که ما با وي مصاحبه کردیم، رئیس 
. در زمستان دارد هکتار یونجه تحت آبیاري به روش شیاري و دو هکتار انار و دو هکتار هلوهکتار جو و یک 

در تابستان حجم پساب تولیدي براي  رسدیمنظر که به، در حالیشوندیماي آبیاري تنها محصوالت علوفه
  .است وقفه کل ناحیه کافیآبیاري بی

                                                             
1- Minister of Agriculture 
2- table olives 
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 در که یدرختان و )چپ سمت( شوندیم ياریکه در فصل زمستان آب Ouardanine هیهلو در ناح درختان -9 شکل
 )O. Mahjoub با اجازه) (راست(سمت  شوندیم ياریآب تابستان

 1هاي گیاه شمعدانی عطريآبیاري گیاهان صنعتی با پساب مجاز است. بوته ،در تونس، مطابق مقررات
). 10(شکل  کندیمعنوان محصول میان ردیفی بین درختان انار رشد معروف است به 2که به نام شمعدانی

گیري و تولید رایحه جهت عصاره یشهاگلو  3خاطر برگ، این گیاه بهOuardanineدر منطقه تحت آبیاري 
. در شوندیمتولید  شانیخوراکدلیل خواص درمانی و به 4ها و روغن اسانسعصارهچنین هم .شودیمکشت 

ها از روش منظور جلوگیري از آلودگی برگراستاي پیروي از قوانین استفاده مجدد ایمن از پساب، کشاورز به
فروشد اي در بازار محلی میصورت دسته. وي اظهار داشت که محصولش را بهکندیماي استفاده آبیاري قطره

از آلودگی  هابرگمنظور اطمینان از مصون بودن حال، بهتعریف کرد. با این هاآنو از ارزش اقتصادي باالي 
  هاي میکروبیولوژیک انجام شود.باکتریایی، بایستی برخی آزمایش

  

  

  

  

  
  

  )O. Mahjoub با اجازهبا درختان انار ( یفیرد انیم اهیگ عنوانبهشده  کشت 5يعطر یشمعدان اهیگ -10 شکل

                                                             
1- Pelargonium graveolens 
2- Geranium 
3- foliage 
4- essential oil 
5- Pelargonium graveolens 
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. شوندیماي پرورش داده با روش آبیاري قطره 1ها رزهاي شاخه بریدهگیاه شمعدانی، در گلخانه در کنار
  .شوندیمرز، درخت زیتون و سایر گیاهان نیز در نهالستان تولید 

  

  )O. Mahjoub با اجازه( ياقطره روش با گلخانه در شده ياریآب و کشت ي شاخه بریدهرزها -11 شکل

 )O. Mahjoub با اجازه) (رهیغ و رز ب،یس تون،یز شاملشده با پساب در نهالستان ( ياریآب اهانیگ -12 شکل

  ي و روش آبیاريبندزمان. 5-4
براي پیشگیري از آلودگی شیمیایی و زیستی خاك، محصوالت و  مؤثرعنوان راهکاري آبیاري به يهاروش

 يهاروش سازمان جهانی بهداشت .شودیم کنندگان نهایی و اقدامی جهت حفظ سالمت در نظر گرفتهمصرف
  ).WHO 2006بندي کرده است (طبقه "2بدون تصفیه"هاي عنوان گزینهآبیاري را به

کیلومتر طول دارد. ناحیه به شیرآالت و تجهیزات آبیاري  Ouardanine ،3/2شبکه آبیاري نصب شده در 

 اي. طی دورهشوندیماي با یک روش سطحی پیشرفته آبیاري شده است. غالت و محصوالت علوفهمجهز 
تازگی روش یکپارچه قطره چکانی متنوع آبیاري از جمله به يهاروشسال، کشاورز مصاحبه شده  15بیش از 

                                                             
1- cut rose 
2- non-treatment 
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ب به ه آبدهی مناسک کندیم، در پیش گرفته است. کشاورز فکر دهدیمکه چهار لیتر بر ساعت آب را انتقال 
 يهاروشکنند. کشاورزانی که مشتاق به استفاده از درختان، کیفیت خوب محصول هلو را تضمین می

 آبیاري سنتی مانند آبیاري يهاروش. با تغییر شوندیمجویی در آب هستند، توسط دولت تشویق صرفه
گذاري هاي سرمایهدرصد هزینه 60اي تا تر در آب مانند آبیاري بارانی یا قطرهبا صرفه يهاروششیاري به 

  شود. ینتأمتواند از طریق یارانه می

 آب صیتخص .6-4
GDA  ناحیهOuardanine  اهیرساختزمسئول مدیریت آب در ناحیه آبیاري و مسئول فروش آب و نگهداري 
کشاورز ناحیه آبیاري است. آب توزیعی متناسب با اندازه زمین، تعداد و سن درختان تخصیص داده  36براي 

 . با این وجود، ممکن استهستند ینتأمها و مراکز کشت نوپا در اولویت . در مواقع کمبود آب، گلخانهشودیم
 ها نیاز به آبکه میوه کنندیمرزان فکر ویژه پیش از دوره برداشت، بیش از حد شود. زیرا کشاونیاز آبی به

  ).CRDA 2015تري دارند (بیش

  يکشاورز در یستیز جامدات از استفاده -5
ارزیابی و استفاده از آن  1980استفاده از جامدات زیستی در کشاورزي در تونس در اواخر دهه  يهافرصت

 هايینگران). با توجه به Bahri & Houmane 1987; Bahri 1995عملی شد ( 1990عنوان کود در دهه به
و تا زمان  1998در سال  1بهداشتی، استفاده از جامدات زیستی در کشاورزي توسط وزارت بهداشت عمومی

، متوقف شد. از آن زمان، تخلیه جامدات زیستی به یک موضوع 2002تدوین استانداردهاي ملی در سال 
 فقدان پشتیبانی و/ یا الزام قانونی جهت استفاده، موجب تجمع. ه استتبدیل شدی یستز محیط یزبرانگچالش

 هايینزم. در حال حاضر، کاربرد جامدات زیستی در ه استهاي فاضالب شدخانهلجن اطراف تصفیه
  .است هاي پایلوت نمایشیعنوان پروژهآزمایشی به يهاپالتکشاورزي محدود به 

شنی دارد. کشاورز  -شنی و رسی -تیلسی -رسی شنی، -رسی -سیلتی يهاخاك Ouardanineناحیه 
کند که خاك فقیر است. براي بهبود حاصلخیزي آن نیاز به مواد آلی مکمل است. قیمت باالي کود برآورد می

منظور بازسازي خاك ، به2009. از سال کندیمحیوانی، جامدات زیستی را جایگزین خوبی براي کودهاي آلی 
اي به وسعت یک هکتار جامدات زیستی تحت شود. در ناحیهعنوان کود استفاده میبهزیرین، جامدات زیستی 

. استفاده از جامدات زیستی شودیمعنوان یک پروژه نمایشی به خاك اضافه پایش منظم وزارت کشاورزي به

                                                             
1- Ministry of Public Health 
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در  سال پنجشود شش تن بر هکتار جامدات زیستی طی . برآورد میشودیمطبق استانداردهاي ملی انجام 
  زمین پخش شود.

عنوان کود و اثر آن بر خاك، کیفیت کشاورزان در مورد اثر مشترك کاربرد پساب و جامدات زیستی به
  محصول و میوه کنجکاو هستند.

  هاي بالقوه پیشرفتحوزه -6
  بازیابی مواد مغذي /بازیافت . 1-6

. سود استفاده شودیمهاي باالي تولید اي در حال افزایش است و موجب هزینهطور فزایندهقیمت کودها به
که براي مدتی طوالنی در کشورهاي در حال توسعه  است مقدار قابل توجهی از مواد مغذي ینتأماز پساب، 

و انتقال آب را تنها براساس نیاز  ، آبیاري با پسابOuardanineشد. کشاورزان در در سراسر جهان استفاده می
 هاآنگیرند. بنابراین با انجام این کار، که بار کوددهی را در نظر نمی، در حالیدهندیمآبی محصوالت انجام 

پایینی وجود دارد و نیاز  يهاغلظتطور معمول، فسفر در . بهشوندینممند از مواد مغذي همراه پساب بهره
هاي باالیی وجود دارد که اگر که نیتروژن در چنان غلظتی اضافی است. در حالیبه کوددهی با مواد معدن

زیرزمینی شود. کشاورزان در  يهاآبخوبی انجام نشود، ممکن است موجب آلودگی مدیریت پساب به
Ouardanine اندنداشتهاي جهت ارزیابی مقدار مواد مغذي موجود در پساب تا به امروز هیچ راهنما و وسیله ،

  تري در این زمینه نیاز است.بنابراین راهنمایی بیش

  پایش کیفیت پساب . 2-6
تر از پساب، بایستی پایش منظم کیفیت پساب مورد منظور تضمین استفاده ایمنبر اساس مقررات ملی، به

  انجام شود.تر بیش استفاده براي آبیاري و خاك با تواتر

  بندي آبیاريزمان . 3-6
منظور تضمین بازده و کیفیت خوب، ممکن است مقدار آب موردنیاز محصوالت را بهکشاورز هنوز 

کودها و امالح  و سازي استفاده از پساب از لحاظ مقدار آببیش از نیاز واقعی تخمین بزند. براي بهینه
  انجام شود.تر بیش هايپژوهشبایستی 

  حفظ سالمت و کنترل پزشکی .4-6
، بر Ouardanine. در دهدیمها را کاهش آلودگی با پاتوژن مخاطرهانه است که واکسیناسیون اقدامی پیشگیر

) معلوم شد که هیچDEGREE 2015( 2015/2014اساس نظرات کشاورزان و سوابق فصل رشد در سال 
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 CRDA( 1اي توسعه کشاورزيو واکسیناسیونی براي کارمندان اداره ناحیه یبهداشتگونه کنترل 

Ouardanine گونه واقعه مهم مرتبط براي اعضاي انجمن کشاورزان وجود ندارد. کشاورزان اعالم کردند هیچ) یا
با آلودگی میکروبی در گذشته رخ نداده است. مسئولیت کنترل سالمتی کشاورزان با اداره حفاظت محیط 

 شخص. ماست است که این اداره مسئول کنترل کیفیت پساب و محصوالت 2و بهداشت یست و اجتماعیز
صورت هاي میکروبیولوژیکی بالقوه، بهمرتبط با پاتوژن هايیماريبمنظور پیشگیري از شد که واکسیناسیون به

ید کردند که عدم وقوع مشکالت بهداشتی در ناحیه به لطف سایر اقدامات تائ. کشاورزان شودینممنظم انجام 
  پیشگیرانه است.

  یش از برداشت. قطع آبیاري پ5-6
به خاك و محصول آبیاري شده انتقال یابند، با  بالقوهرا که ممکن است  ییهابار پاتوژن تواندیمي توقف آبیار

  کاهش دهد. هایروسوو  هايباکتراز بین رفتن 

هاي مربوطه، کشاورزان ملزم هستند آبیاري را دو هفته مطابق استاندارد استفاده مجدد تونس و ویژگی
 آبیاري نبی زمانی رعایت فاصله کشاورزان، نظرات محصوالت متوقف کنند. مطابقها یا پیش از برداشت میوه

اي که پذیر نیست. براي محصوالت علوفهاي و نه براي درختان هلو امکاننه براي محصوالت علوفه برداشت و
شید پس از دو روز در معرض نور خور هایروسودرصد  99، مشخص شده که شوندیمبراي تغذیه دام برداشت 

از آلودگی حیوانات جلوگیري  تواندیم). این موضوع Feigin et al. 1991حذف شوند ( توانندیمقرار گرفتن، 
کند. در این میان، براي کشاورز آبیاري درختان هلو در اواخر فصل رشد، جهت دستیابی به کیفیت باالي 

 و این موضوع ممکن است مصرف که آبیاري متوقف شود رسدینمنظر محصول اهمیت دارد. بنابراین به
تري را در بر داشته باشد. در این زمینه بایستی راهنماي بهتري براي آب و مخاطرات سالمتی بیشتر بیش

  کشاورزان تهیه شود.

  . نقش خدمات ترویجی6-6
که  دشویمخدمات ترویجی فراهم کننده توسعه کافی براي کشاورزان ناحیه باشد. گفته  رسدینمنظر به
مشاهده شده در ناحیه ناشی از ابتکارهاي کشاورزان است. نقش خدمات ترویجی بایستی  هايیشرفتپ

نفعان محلی ایجاد تري بین کشاورزان و ذياعتماد بیشباید چنین هم تر افزایش یابد.منظور آبیاري ایمنبه
  شود.

                                                             
1- Regional Department for Agricultural Development 
2- Department of Hygiene, Milieu and Environmental Protection 
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  سازي میوه. تجاري7-6
هایی که با آب متداول اي بدون آن که از میوهلی و منطقهدر بازارهاي مح Ouardanineهاي تولیدي در میوه

کنندگان محلی مصرف رسدیمنظر هرحال، به. بهرسندیمقابل تشخیص باشند، به فروش  شوندیمآبیاري 
برخی مشتریان نسبت به  میلییب. دهندیمشوند را تشخیص آبیاري می Ouardanineهلوهایی که با پساب 

که بایستی از طریق افزایش آگاهی و  شودیمبیان  1عنوان عامل اوغهاي آبیاري شده با پساب بهمیوه
بندي محصوالت و غیره، این مساله برطرف مناسب در زمین، هنگام برداشت و بسته يهاروش یريکارگبه

 و هانآمنظور تضمین ایمن بودن دیابی محصوالت بهنفعان در مورد استقرار یک سامانه با قابلیت رشود. ذي
  کنند.کنندگان گفتگو میحفظ سالمت مصرفچنین هم

  هابندي و توصیهجمع -7
عنوان یک مطالعه موردي موفق در تونس مدنظر قرار گرفته به شودیمکه با پساب آبیاري  Ouardanineناحیه 

تفاده . اساست ن از پساب در کشاورزي در پس این موفقیتهاي مناسب براي استفاده ایماست. کاربرد شیوه
حیط (م طور کلی براي منطقه در سطوح متنوعاز پساب در این ناحیه منافعی براي جمعیت روستایی و به

ا محدود هاي آبی رداشته است. این کار تخلیه فاضالب خام به پهنههمراه به زیستی، اقتصادي، سالمت و غیره)
این موضوع براي توسعه فعالیت اقتصادي که افزایش کیفیت چنین هم عی حفاظت کرده است.و از منابع طبی

مناسب براي استفاده از  يهاروشزندگی مردم و رفاه منطقه را در پی داشته، مفید بوده است. استفاده از 
 پروژه، براي مختلفي هاجنبه گرفتن نظر در ، باهرحالبه. استیک دارایی  Ouardanineپساب در منطقه 

  .بودها بهسازي برخی دنبال به باید کشاورزيهاي فعالیت توسعه

بوده و اقداماتی از تر بیش عنوان نماینده جامعه کشاورزان منطقه، در انتظار توسعهبه GDAسرپرست 
  کند:جمله موارد زیر را پیشنهاد می

 يوسبهمنظور حرکت معرفی یک سامانه آبیاري زیرسطحی براي آبیاري بدون محدودیت به 
 تري از محصوالت.تر و طیف وسیعمقررات منعطف

  نفعان در سطح محلی (تولیدکننده پساب، مدیر و بین تمام ذي نامهموافقتانعقاد یک
اري و جلوگیري از مداوم پساب در طی دوره آبی ینتأمکننده نهایی) جهت تضمین مصرف

 یر قرار دهد.تأثنوساناتی که ممکن است تولید را تحت 
 مصرف و  وري آببراي بهره ییهاشاخصسازي آبیاري و کوددهی محصوالت و ایجاد بهینه

 مواد مغذي و آب با توجه به کیفیت پساب، جامدات زیستی و خاك.
                                                             
1- yuck factor 
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  قدردانی -8
 CRDAاز  Nabil Majdoubو  MM. Mahmoud Charfeddine ،Moufid Zargaنویسندگان تمایل دارند از 

Monastir  ،سازي مباحث و حمایتشان در این پژوهش قدردانی کنند.یغنبراي حضورشان  
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  7مطالعه موردي 
 (مکزیک) Mezquitalیر بیش از صدسال آبیاري با پساب مکزیکوسیتی در دره تأث

Christina Siebe, Maria Chapela-Lara, Mario Cayetano-Salazar, Blanca Prado11, and Jan Siemens22 

 چکیده
در زمینه  فردمنحصربهسال)، مثالی  100(بیش از  زمان) و هکتار 90000با توجه به وسعت ( Mezquitalدره 

آوري شده هاي پژوهشی مختلف جمعهاي بسیاري توسط گروه. در این ناحیه، دادهاست استفاده از پساب
آبخوان  -. سامانه تصفیه خاك است هاي اصلی آموخته شدهاي از درساست. هدف این مطالعه ارائه چکیده

براي جلوگیري از جاري شدن سیل در شهر مکزیکوسیتی  Mexicoعنوان نتیجه زهکشی از حوضه بسته به
توسعه یافت. در پاسخ به افزایش جمعیت شهر و حجم فاضالب تخلیه شده رشد کرده است. فاضالب منبعی 

 به تولیدشمال مکزیکوسیتی است که استفاده از آن این ناحیه را قادر  خشکیمهنارزشمند در ناحیه 
. ما ندکیماي اصلی و ذرت و در نتیجه دستیابی به عملکرد باالتر از متوسط محصوالت محصوالت علوفه

مختلف و پایش مکرر  يهازمانهاي آزمایشی در طول برداري از زمیناثرات آبیاري با پساب را با نمونه
هاي اري با پساب موجب تغذیه آبکه آبی کندیم ییدتأنتایج  رویدادهاي منفرد آبیاري بررسی کردیم.

وري متوسط . اگرچه بهرهشودیممیلیون مترمکعب بر روز)  16/2مترمکعب بر ثانیه ( 25زیرزمینی به میزان 

                                                             
1- Christina Siebe • Maria Chapela-Lara • Mario Cayetano-Salazar • Blanca Prado 
Institute of Geology, National Autonomous University of Mexico, Mexico City, Mexico 
e-mail: siebe@unam.mx 
2- Jan Siemens; Institute of Soil Science and Soil Conservation, Justus Liebig University Giessen, 
Giessen, Germany 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater inAgriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
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کشاورزي  هايینزمتن بر هکتار افزایش یافته است، اما در  10تن بر هکتار به  2ذرت در کشت دیم از 
تحت کشت  هايینزمکیلوگرم بر هکتار در  108نیترات شسته (تا  صورتکه به رودیمکار نیتروژن اضافی به

گرم نیتروژن بر مترمربع بر ساعت در مزارع ذرت) میلی 34/0ید (تا کسصورت دي نیتروژن منوذرت) یا به
ن ی گیاهادسترس، اما یابندیممتري ابتدایی خاك تجمع یسانت 20. هرچند فلزات سنگین در شودیممنتشر 

ترکیبات دارویی چنین هم قلیایی و محتواي مواد آلی متوسط تا زیاد خاك، محدود است. pHدلیل به هاآنبه 
عالوه، در یک مشاهده شده است. بهتوبیهاي مقاوم به آنتیو افزایش ژن یابندیمدر الیه باالیی خاك تجمع 

بین  1کرمی يهاعفونتشیوع  انجام شد که نشان داد 1990در دهه  شناسییريگهمهاین زمینه یک مطالعه 
، 2015است. تا سال تر بیش هاي دیمبین کودکان در نواحی تحت آبیاري در مقایسه با نواحی نزدیک زمین

خانه فاضالب یک تصفیه 2016. اما در سال شداستفاده میکشاورزي  هايینزمفقط فاضالب تصفیه نشده در 
ه پایش تغییرات کیفیت پساب، خاك و محصوالت و ارزیابی بنابراین قادر ب رسیدبرداري خواهد بزرگ به بهره

هاي یستی خواهیم بود. آزمایشزیر آن بر بهداشت عمومی و فرآیندهاي محیط تأثعملکرد تصفیه و 
آبیاري با پساب و تولید اطالعات قوي  بلندمدتها امکان بررسی اثرات شده و بایگانی نمونه ریزيبرنامه

  .کندیماز پساب در کشاورزي را فراهم  ایمنبراي استفاده  ییهادستورالعملمنظور تهیه به

 وري، بهداشت انسانکلمات کلیدي: آبیاري، پساب تصفیه نشده، آلودگی محیط زیست، بهره

 مقدمه -1
-ناي از سامانه تصفیه آبخواشهر مکزیکوسیتی نمونهکیلومتري شمال ناحیه کالن 80در  Mezquitalره د

میلیون مترمکعب بر روز) فاضالب تصفیه  49/4مترمکعب بر ثانیه ( 52که در آن  استزان قیمت خاك ار

 ريآوکشاورزي جمع هايینزمبراي استفاده جهت آبیاري  نشده و رواناب سطحی در حوضه بسته مکزیک

 یساتتأس). در اوایل قرن بیستم آب تخلیه شده در ابتدا جهت تولید برق توسط دو واحد 1(شکل  شودیم
طور رسمی استفاده از این آب براي آبیاري در پایین ، به1912. در سال شدیمموجود در دره استفاده 

یز تحت آبیاري ن هايینزممجاز شد. به همان اندازه که میزان تخلیه افزایش یافت، سطح  تأسیساتدست 
نفر در سه ناحیه آبیاري  46000و بیش از  رسدیمهزار هکتار  90افزایش یافت و در حال حاضر به حدود 

)ID از جمله (ID-003 Tula، Alfajayucan ID-100  وID-112 Ajacuba  شکل)شوندیم) از آن منتفع 1 

                                                             
1- helminth infections 
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)Conagua 2010و برخی  4، چچم3، کانوال2اياما جو علوفه است و ذرت 1). محصوالت اصلی منطقه یونجه
 10. بازده متوسط ذرت به میزان شودیمنیز تولید چیلی  يهافلفلسبزیجات مانند کدو سبز، گل کلم و 

تن بر هکتار)  6/8تن بر هکتار) و آبیاري با آب چاه ( 2تن بر هکتار، باالتر از میانگین ملی در کشت دیم (

  ).Conagua 2010است (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ID) ،(ID-003 Tula) ،(ID-100در شمال مکزیکوستی و سه ناحیه آبیاري ( Mezquitalموقعیت دره  -1شکل 

Alfajayucan) و (ID-112 Ajacuba در اینشودیمفاضالب تصفیه نشده مکزیکوسیتی استفاده  هاآن) که در . 
و محدوده  )Guedron et al. 2014نواحی میانگین و انحراف از استاندارد غلظت فلزات سنگین و شبه فلزات (

 UTMدر  Mezquitalان فاضالب تخلیه شده به دره ) در جریSiemens et al. 2008غلظت ترکیبات دارویی (

14Q گیري شد.اندازه  
  

                                                             
1- lucerne 
2- fodder oats 
3- rape 
4- ryegrass 
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  ترتیب میانگین کل جامدات معلقفاضالب اغلب منشاء خانگی دارد و در فصول خشک و بارانی به
گرم بر لیتر و میانگین میلی 475و  527خواهی شیمیایی گرم بر لیتر، میانگین اکسیژنمیلی 264و  295

 & Jimenez & Landa 1998; Jimenez( است گرم بر لیترمیلی 180و  240خواهی بیوشیمیایی اکسیژن

Chavez 1997.(  فاضالب غلظت باالیی از مواد آلی)mg/l188-35TCO=نیتروژن کل ،( )mg/l 38-37 ،(
) و هدایت الکتریکی معادل 3NaHCOو  NaClتر محلول (بیش يهانمک) و mg/l 3-7/2فسفرکل (

)، CFU/100ml 810 - 510مدفوعی ( هايیفرمکلغلظت باالي . زیمنس بر سانتیمتر داردمیلی 7/1-4/1

)، CFU/100ml610- 210 ،(Clostridium perfringens )CFU/100ml 610 - 310استرپتوکوکوك مدفوعی (
somatic bacteriophages )PFU/ml 610 – 210 ،(Giardia spp )10000 – 450  کیست بر لیتر) و

چنین هم .است بزرگ هايینگران) یکی از Navarro et al. 2015تخم بر لیتر) ( 8/1-23هلمینت ( يهاتخم

 .Guédron et al( کندیمهر نوبت آبیاري مقدار ناچیزي فلزات سنگین و ترکیبات دارویی به خاك اضافه 

2014; Gibson et al. 2007; Siemens et al. 2008 ( جدول)1.(  

منظور تحلیل اثرات آبیاري با فاضالب انجام شده است. اهداف هاي متعددي در این ناحیه بهپژوهش
ف هاي پژوهشی مختلهاي اصلی گروهآبخوان فعلی و مرور یافته –این مطالعه توصیف سامانه تصفیه خاك 

اي بر نتایج هویژ تأکید. است در مورد کیفیت خاك، محصول و آب زیرزمینی و بهداشت عمومی در این ناحیه
هاي مختلف در طول قرن گذشته تحت است که در طول دوره هاییینزماز برداري دست آمده از نمونهبه

بینی رفتار شود، بلکه به پیشدرك اثرات بلندمدت این کار ممکن می تنهانهترتیب اند، تا بدینآبیاري بوده
عالوه، نتایج پایش رویدادهاي منفرد آبیاري به. کندیمهاي محصول در آینده کمک متمایز خاك و ویژگی

آبخوان کنونی و ارائه پیشنهادهایی براي بهبود  -تا به درك عملکرد سامانه تصفیه خاك شودیمگزارش 
  کمک کند.یستی زمحیط اقدامات مدیریتی فعلی و کاهش آسیب 

  .شودیمث خانه فاضالب جدید بحدر پایان این مطالعه موردي، اثر احتمالی یک تصفیه

 آبخوان فعلی –توصیف سامانه تصفیه خاك  -2
 400تر از متر در جنوب و کممیلی 700با میانگین بارندگی ساالنه  خشکیمهناقلیم معتدل  Mezquitalدره 
دهد. میانگین تبخیر و تعرق ساالنه بارندگی بین ژوئن و سپتامبر رخ میتر بیش .دارد متر در شمالمیلی

ی فصل ط یسالخشک. پیش از روش فعلی آبیاري با فاضالب، ذرت با ریسک باالیی از است مترمیلی 1800
ر تبیش اما شدیمشد. گندم، جو و حبوبات نیز کشت بارانی و با میانگین بازده ساالنه دو تن بر هکتار تولید می

  ).Melville 1990( شدیمصورت علفزارهاي گسترده براي تغذیه گوسفندان استفاده به هاینزم
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که تولید محصول در  شودیمروش شیاري انجام  اي توسط سرریز و ذرت بهآبیاري محصوالت علوفه
صورت گردشی بین یونجه . استفاده از زمین بهکندیمفصل بارانی و رشد محصول در فصل خشک را ممکن 

متناوب بین ذرت در چرخه صورت سال کشت و سپس دو سال به 3-5مدت  که در آن یونجه به است و ذرت
. در شودیمزمستان دنبال  -اي، جو یا چچم در چرخه پاییزتابستان و یک محصول دوم مانند جو علوفه -بهار

جاکه . از آنشودیمنهایت ذرت توسط کانوال یا سبزیجاتی مانند کدو سبز، گل کلم یا فلفل تند جایگزین 
درجه سلسیوس)،  18تا  16در طول سال نوسان ندارد (درجه سلسیوس  2میانگین دماي ماهانه بیش از 

تن بر هکتار زیست توده تازه برداشت  100بار در سال با بازده متوسط  10و  باریکروز  45هر  تواندیمیونجه 
  ).Siebe 1998, Conagua 2010تن بر هکتار توده خشک؛  25شود (

 و )Guédron et al. 2014) (با اجازه =9N( فلزات شبه و نیسنگ فلزات استاندارد انحراف و غلظتمیانگین  -1 جدول
به شده  هیشده در فاضالب تخل يریگاندازه) Siemens et al. 2008با اجازه ) (=12N( ییدارو باتیترک غلظت محدوده

  Mezquitalدره 

  عنصر/ ماده
بندي مواد شیمیایی تشریحی گروه طبقه

 WHO) از ATC2درمانی (
  غلظت در فاضالب

)1-(mg LAl  
)1-As (mg L  
)1-Cd (mg L 

- 

-  
- 

03/0±82/0  

007/0±013/0  

001/0±001/0  

)1-Cr (mg L  
)1-Cu (mg L  
)1-Mn (mg L  

-  
-  
-  

001/0±015/0  

002/0±038/0  

01/0±37/0  

)1-Ni (mg L  
)1-Pb (mg L  
)1-Se (mg L  

-  
-  
-  

003/0±019/0  

01/0±14/0  

006/0±005/0  

)1-Zn (mg L  
)1-(mg L *

gTH  
-  
-  

01/0±80/0  

1/18±4/363  

)1-Trimetoprim (µg L 
  هایی براي استفاده سیستماتیکباکتریالآنتی

32/0-11/0  

)1-Clarithromycin (µg L 12/0-07/0  
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 1 جدولادامه 

بندي مواد شیمیایی تشریحی گروه طبقه  عنصر/ ماده
 WHO) از ATC2درمانی (

  غلظت در فاضالب

)1-Erythromycin (µg L   08/0-01/0<  

)1-Metoprolol (µg L 21/0-10/3  عوامل بازدارنده بتا  

)1-Ibuprofen (µg L 

 M1محصوالت آنتی ریوماتیم و ضدالتهابی 

54/0-22/0  

)1-Naproxen (µg L 74/6-84/2  

)1-Diclofenec (µg L 55/0-25/0  

)1-Sulfasalazine (µg L 44/0-29/0  

)1-Bazafibrate (µg L 
 C10عوامل کاهنده چربی سروم 

10/0-03/0  

)1-Gemfibrozil (µg L 22/0->01/0  

  

ها و انتهاي دره بر روي رسوبات آبرفتی و کوهرفتی دوران کواترنري، جاییدر گستره کوهپایه هاخاك
 توانیماند. سه نوع اصلی خاك را ، شکل گرفتهپوشانندیمهاي آتشفشانی دوران سوم را که رسوبات توف

بافتی سیلتی لومی  Leptosol). خاك Vertisols )Siebe 1994aو  Leptosols ،Phaeozems يهاخاكیافت: 
متر توسط توف آتشفشانی و در نهایت یک الیه غنی کربنات سانتی 25تا لومی دارد و در عمق کمتر از 

متر) است، در حالیسانتی 70تا  25لومی رسی در عمق میانی ( Phaeozems. خاك شودیممحدود  1کلسیم
یک بافت غنی رسی دارند تر بیش متر) وسانتی 120تا  100است ( تریقعم Vertisolsطور معمول که به

ا زیاد و حجم متوسط مواد آلی خنثی تا کمی قلیایی، تبادل یونی متوسط ت pH هاخاك). همه این 2(جدول 
، ظرفیت بافري و پوشانندیمدرصد دره را  65که بیش از  Vertisolsو  Phaeozemsویژه ). به2د (جدول دار

یک آبخوان سه سطحی دارد و بر اساس مطالعات  Mezquitalدره ). Siebe 1994aتري دارند (تصفیه بزرگ
). نرخ Payne 1975( شودیمدرصد توسط نفوذ فاضالب انجام  90ترین آنها بیش از ایزوتوپی، تغذیه سطحی

میلیون مترمکعب بر روز)  16/2مترمکعب بر ثانیه تخمین زده شده است ( 25زیرزمینی تغذیه مصنوعی آب 

)British Geological Survey 1998.(  

Jimenez  وChavez  ارآیی حذف آالینده از آب آبیاري بر اثر نفوذ در خاك را در سه ک 2004در سال
درصد حذف) مانند  9/99(بیش از  هاپاتوژنویژه در حذف آبخوان به -چاه مختلف تحلیل کردند. تصفیه خاك

مدفوعی  هايیفرمکلتخم کرم و ، Shigellaهاي ، گونهE.hysolytica هايیستک، Salmonellaهاي گونه

                                                             
1- caliche 
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درصد و کل جامدات معلق  100زایلن، اتیل بنزن، تتراکلرواتیلن و کلروفرم به میزان چنین هم .استکارآمد 
 88د. فلزات سنگین مانند آهن، منگنز و کروم نشودرصد حذف می 97از خواهی بیولوژیکی بیش و اکسیژن

 هایتراتنویژه محلول به يهانمک. اما شوندیمدرصد حذف  80تا  52درصد و مس، سرب، آرسنیک و جیوه از 
 & Jimenesگرم بر لیتر نیترات؛ میلی 77تا  5/1( رسندیمزیرزمینی  يهاآباز خاك شسته شده و به 

Chavez 2004و 1گیري شده است (جدول چنین، به تازگی چند آالینده نوظهور در فاضالب اندازه). هم (
 يهابآویژه ترکیبات اسیدي مانند ناپروکسن، ایبوپروفن، دیکلوفناك و سولفاساالزین در ها بهبرخی از آن
 78/0تا  31/0و  13/0تا  04/0، 6/0تا  51/0، 2تا  21/0ترتیب در دامنه غلظت بین به عمقکمزیرزمینی 

  ).Siemens et al. 2008بر لیتر یافت شدند ( یکروگرمم

و  اي معیارهاي کیفیت آب مکزیک استآب زیرزمینی تغذیه شده منطبق بر میانگین منطقه یفیتک
. با این وجود، برخی شودیمهزار سکنه ناحیه استفاده  700آب بیش از  ینتأمپس از کلرزنی جهت 

هاي ها و در دورهکل و مدفوعی، سدیم، نیترات، جیوه و سرب را در برخی چاه هايیفرمکلکارشناسان، غلظت 
اند، بنابراین براي قابل شرب شدن آب، بایستی برداري خاصی، بیش از حداکثر مقدار مجاز گزارش کردهنمونه

  ).Jimenez & Chavez 2004فیلتراسیون غشایی مدنظر قرار گیرد (

 Mezquitalدره  خاك در هايمیانگین ویژگی -2 جدول

عمق   نوع خاك
 مواد آلی (%) pH  رس (%)  متر)(سانتی

CEC 
)1-cmockg( 

Leptosol 23  23  5/7  8/3  32-20  

Phaeozem  65  32  3/7  6/3  30-16  

Vertisol  100  44  1/7  4/4  45-25  

  رات بر بهداشت عمومیث. ا1-2
یک مطالعه  2با همکاري مدرسه طب گرمسیري لندن 1موسسه مکزیکی بهداشت عمومی 1990در دهه 

هاي کارگران مزارع منطقه اي میان خانوادهروده -اي هاي معدهگیرشناسی براي بررسی شیوع عفونتهمه
 Blumenthal et al. 1991-92; Blumenthal et al. 2000; Blumenthal et al. 2001, Cifuentes(انجام دادند 

که از فاضالب براي آبیاري  Mezquitalهاي کارگران مزرعه در جوامع دره در این مطالعه خانواده .)1998

                                                             
1 - Mexican Institute for Public Health, INSP 
2 - London School of Tropical Medicine 
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هاي کارگران مزارع در نواحی کشاورزي دیم بررسی شدند. در میان در مقایسه با خانواده کنندیماستفاده 
مخاطره ناشی از مواجهه با فاضالب خام را نشان  اي باالترینهلمینت روده يهاعفونترات بر سالمت انسان، ثا

باالتري در کودکان همراه  Entamoeba hystoliticaهاي آبیاري با فاضالب با مخاطره عفونتچنین هم دادند.
ایجاد  Gardia lambliaکه توسط  ییهاآندستگاه گوارش مانند  يهاعفونتکه شیوع سایر بود، در حالی

طوري که در نواحی که با فاضالب دلیل مواجهه با فاضالب تصفیه نشده بود، بهبه، تنها تا حدي شوندیم
 است گوارش دستگاه يهاعفونت، بهداشت پایین ناشی از فقر اقتصادي تعیین کننده شیوع شوندینمآبیاري 

)Cifuentes et al. 1991, Cifuentes et al. 2000, Siebe and Cifuentes 1995.(  

  کیفیت خاك و محصول. اثرات بر 2-2
دلیل بافت لومی تا رسی، محتواي متوسط تا زیاد مواد آلی و طور که گفته شد خاك در این ناحیه بههمان

pH هاي که در طول دوره هاییینزمبرداري از خنثی تا کمی قلیایی، ظرفیت جذب بسیار خوبی دارد. نمونه
اند، نشان داده که آبیاري با فاضالب سال آبیاري شده 99و  84، 50، 35، 23، 12، 0مختلف زمانی یعنی 

ایجاد یک تعادل جدید بین  زماندرصد و تا  60سال ابتدایی، بیش از  40تا  30مواد آلی خاك را در طی 
جا که مواد آلی نه تنها ). از آنa2 دهد (شکلفزایش میا هاآننرخ تولید بیوماس افزایش یافته و نرخ تجزیه 

ظرفیت تر بیش آلی افزایش یافته موجب افزایش ها را دارند، مواد، بلکه کلیه آالیندهيمواد مغذتوانایی جذب 
تمایل به کاهش اندکی، حدود یک واحد در طول زمان را نشان  pHشود. مقدار می هاخاكجذب در این 

ان را نش هاخاكمعنادار نبودن شیب مدل رگرسیونی تعدیل شده، ظرفیت بافري باالي این ، اگرچه دهدیم
تولیدي  يهاپروتونبا  تواندیم pH، کاهش دهدیم. با این وجود، پایش چند نوبت آبیاري نشان دهدیم

 .Herandez et alتوسط نیتریفیکاسیون نیتروژن آمونیاکی ورودي به خاك توسط فاضالب مرتبط باشد (

هاي زمانی مختلف نشان داد که فلزات سنگین در آبیاري شده در دوره هايینزممطالعه چنین هم ).2016
 Siebe 1994b; Siebe( یابندیمبه مواد آلی خاك متصل هستند، تجمع تر بیش کهالیه باالیی خاك، جایی

and Cifuentes 1995; Chapela-Lara 2011; Guédron et al. 2014(. صورت محتواي فلزات در خاك به
  ).3شکل ( یابدیمخطی با زمان افزایش 
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) محتواي bو ( pH) مقادیر aرفتار ( -2شکل 
متري باالي خاك با طول یسانت 30کربن آلی در 

). Chapela-Lara 2011مدت تحت آبیاري (
  انحراف استاندارد هستند. 2نوارهاي خطا 

  

  

  

  

 ياریآب در طول مدت خاك در ومیکادم) d(و  سرب) c( ،يرو) b( مس،) a( کل محتوايرفتار  -3 شکل
)Chapela-Lara 2011.( هیاتحاد توسط منتشره نیسنگ فلزات مرجع هايتناوب ای هاغلظت یافق سبز خطوط 

 یابیارز برايتر بیش مطالعات ازمندیتناوب ن نیگرفتن از ا یشیپ .دهدیم نشان يکشاورز يهاخاك يبرارا  اروپا
 یشیافزا بینیپیشیک چنین هم .)McGrath et al. 1994( است هاآن به اهانیگ یدسترس و هاندهیتحرك آال

  ).است نانیاطم درصد 95 دهندهشانن نیچنقطه هايخط با ،اهیس خط( شودیم داده نشان زمان طول در یخط
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است و مقدار بسیار بزرگی بود  ظرفیت جذب خاك با آزمایش ناپیوسته در آزمایشگاه بررسی شده
)Siebe and Fischer 1996یابدیمدلیل افزایش مواد آلی خاك، با آبیاري افزایش ). این مقدار به.  

تر اند، محتواي کل مس، روي، سرب و کادمیوم پایینسال تحت آبیاري بوده 100که براي  ییهاخاكدر 
). آزمایش یونجه و دانه 2کشاورزي بود (شکل  يهاخاكي از حدود آستانه مصوب مقررات اتحادیه اروپا برا

و در طول زمان غلظت آنها با  شوندیمکرد که این فلزات در مقادیر کم توسط محصوالت جذب  ییدتأذرت 
ترتیب اند و بهوجود این مقادیر در محصول یونجه هنوز به حداکثر مجاز نرسیده ؛ با اینیابدیمآبیاري افزایش 

  ).4) (شکل WHO 1996( هستند )DWگرم بر کیلوگرم وزن خشک (میلی 50و  20، 10، 5/0

 اندشده ياریآب مختلف یزمان يهادوره براي فاضالب با که هاییینزم در ونجهی در نیسنگ فلزات غلظت -4 شکل
)Cayetano-Salazar 2012 .(VRهاي ها از زمین: دادهVertisol ؛LPهاي ها از زمین: دادهLeptosol 

  

اي از زمان مورد انتظار براي پیشی گرفتن غلظت فلزات از رگرسیونی تعدیل شده نشانه يهامدل
 995تا  515سال، براي مس  406تا  304، براي کادمیوم زمانمدت. این دهندیمحداکثر حدود مجاز ارائه 

تعدیل  يهامدل. از سوي دیگر، است سال 14200سال و براي سرب بیش از  500تا  400سال، براي روي 
کار بروند. بنابراین براي تعیین غلظتی از این عناصر که نباید در پساب از آن فراتر روند، به توانندیمشده 
 3طور که در جدول شود. هماننه تجمع در خاك، موازنه میو  با نرخ جذب محصوالت هاآن هاييورود
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تر از مقادیر مصوب در راهنماهاي مکزیکی کیفیت آب مرتبه کم یک تا دو هاغلظتشود، این مشاهده می
  ).Diario official de la Federacion 1997( هستند آبیاري

 حداکثر با سهیمقا و زمان یط در اندافتهین تجمع خاك در که فاضالب در نیسنگ فلزات ینیتخم يهاغلظت -3 جدول
 کیمکز قانون طبق مجاز يهاغلظت

  آب آبیاري بر اساس نوع خاك:غلظت در   فلز
vertisol (mg L-1) 

Leptosol 
)mg L-1(  

حداکثر حدود مجاز در آب 
  آبیاري

  5/0  021/0  03/0  مس
  0/20  053/0  075/0  روي

  6/0  011/0  015/0  سرب
  Diario Oficial de la Federacion 1997منبع: 

متفاوت تحت آبیاري بودند، غلظت  يهازمانمدتکشاورزي که در طول  هايینزمهایی از در نمونه
شد  گیرياندازهها، بیوتیکمقاوم به این آنتی يهاژنچنین هم ،هابیوتیکیآنتچند ترکیب دارویی، از جمله 

)Dalkmann et al. 2012(. سال  30تا  20در طی  1غلظت سیپروفلوکساسین، سولفامتوگزازول و کاربامازپین
براي  μg/kg3/4براي سیپروفلوکساسین،  μg/kg4/1ها کم و بیش در مقادیر افزایش یافته بود، سپس غلظت

در خاك  2براي کاربامازپین ثابت ماندند. دیکلوفناك، ناپروکسن و بزافیبرات μg/kg4/5سولفامتوگزازول و 

قلیایی خاك دارند. بنابراین در خاك باقی  pHمنفی در  را این ترکیبات اسیدي بوده و بار، زییافتندنتجمع 
  .مانندینم

که تنها در دو خاك تحت آبیاري یافت شدند، در حالی 3مقاوم به فلوروکینولون qnrBو  qnrSهاي ژن
تحت آبیاري بیش از  يهاخاكدر  ،Sul2و  Sul1هاي مقاوم به سولفادیازین، مانند ژن يهاژنغلظت نسبی 

و  23SrDNAهمراه با محتواي  Sul يهاژنآبیاري نشده بود. با ادامه آبیاري، تعداد مطلق  يهاخاك
16SrDNA همراه با افزایش هابیوتیکیآنتبه افزایش ادامه دادند. افزایش غلظت کل  4هاي انتروکوکوسگونه 

هاي مقاوم مقاوم مورد بررسی نیست. با این وجود، آبیاري با فاضالب غلظت مطلق ژن يهاژنفراوانی نسبی 
  .دهدیمتوده زیستی میکروبی کل افزایش  بلندمدتعلت افزایش در خاك را به

  

                                                             
1- Ciprofloxacin, Sulfamethoxazole, and Carbamazepine 
2- Diclofenac, Naproxen, and Bezafibrate 
3- Flouroquinolones 
4- Enterococcus 
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  بزرگ نیتروژن به سامانه هاييورود. اثرات 3-2
حصول ساالنه نیتروژن ورودي به م . میانگینکندیم ینتأمآبیاري با فاضالب نیتروژن اضافی براي محصوالت 

 هاييباکترزیستی با . از آنجاکه یونجه در هم(Siebe 1998) است کیلوگرم بر هکتار 326و ذرت  527یونجه 
 ، محصولی است که به منابع نیتروژن خاك وابسته نیست. ذرتکندیمتثبیت کننده نیتروژن اتمسفري رشد 

، کنندیمکیلوگرم بر هکتار نیتروژن براي محصول فراهم  180تا  120اغلب با سولفات آمونیوم و اوره که 
کشاورزي را با پایش رویدادهاي  يهااکوسامانه. ما سرنوشت مقادیر زیاد نیتروژن ورودي به شودیمکوددهی 

هاي آب و نیتروژن و موازنه )Hernández et al. 2016, González-Méndez et al. 2015(منفرد آبیاري بررسی 
. بهکندیمبرابر ظرفیت منافذ، آب به خاك اضافه  5/3محاسبه کردیم. ما دریافتیم که هر نوبت آبیاري تا  را

دارد. آب مازاد مدت کوتاهی پس از آبیاري به خاك  نگه تواندیمبرابر بیش از خاك  5/2عبارت دیگر، آب 

مسیرهاي آب ترجیحی وجود . درون خاك رسدیمزیرین زهکش شده و پنج درصد آب آبیاري به آبخوان 
 56شکل آمونیوم (تر منتقل کند. نیتروژن بههاي عمیقبه الیه تواندیمسرعت دارد که مواد محلول را به

طور موقت جذب مواد ؛ بخشی از آمونیوم بهشودیمکشاورزي  هايینزمدرصد) وارد  44درصد) یا آلی (
تر خاك و هاي عمیقشود و به الیهتبدیل به نیترات میمعدنی خاك رس شده و اما بخشی دیگر به سهولت 

یا حتی  O2Nصورت و به 1. بخشی از نیتروژن دنیتریفايشودیمها شسته به ناحیه غیراشباع پس از ریشه
. میانگین مقدار گزارش  Méndez et al. 2015)-(González شودیمبه اتمسفر منتشر  2Nصورت شاید به

 34/0و  06/0ترتیب کشاورزي آبیاري شده با فاضالب براي یونجه و ذرت به هاينیزممنتشره از  O2Nشده 

در  2COدلیل افزایش فعالیت میکروبی، انتشار چنین، به. هماست گرم نیتروژن بر مترمربع بر ساعتمیلی
بل در مقا 5/77( شودیمتر بیش تحت کشت دیم يهاخاكتحت آبیاري با فاضالب در مقایسه با  يهاخاك

  .Gonzalez)-(Mendez et al. 2015گرم کربن بر مترمربع بر ساعت) میلی 6/16

  آینده يهاچالش -3
هاي مربوط به افزایش خطر عفونت Mezquitalموجود در دره  SATمشکل در ارتباط با سامانه  ینحادتر
از طریق محدود کردن محصوالت تر بیش . تاکنون مدیریت مخاطراتاست اي (دستگاه گوارش)روده -معده 

 هاي بزرگبا ساقه یجاتسبزهاي خوراکی یا اي و دانهطوري که تنها به محصوالت علوفهاعمال شده است. به
 ییهاآن ویژهو تمامی سبزیجاتی که در تماس مستقیم با فاضالب و خاك هستند، به شودیماجازه کشت داده 
 به خارج از محدوده هانمککه موجب شسته شدن  آبیاريیشببا  ، ممنوع هستند.شوندیمکه خام استفاده 

                                                             
1- denitrified 
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محلول جلوگیري  يهانمک، از خطر تخریب خاك ناشی از انباشت شودیمزیرزمینی  يهاآبریشه و تغذیه 
  شود.می

هاي بهداشتی آبیاري با فاضالب تصفیه نشده و رعایت الزامات مصوب سال منظور غلبه بر محدودیتبه
خانه بزرگ فاضالب در دست ساخت است که بایستی در مقررات مکزیک، در حال حاضر یک تصفیه 1990

میلیون  99/1مترمکعب بر ثانیه ( 23خانه . این تصفیه(Conagua 2011)برداري شود بهره 2016از سال 

را توسط سامانه لجن فعال بیولوژیکی هوازي تصفیه خواهد کرد و  MAMCز) فاضالب شهر مترمکعب بر رو
میلیون مترمکعب بر روز) رواناب  04/1مترمکعب بر ثانیه ( 12در فصول بارانی، ظرفیت مازاد جهت تصفیه 

 1/751خانه گذاري این تصفیهشیمیایی پیشرفته خواهد داشت. هزینه سرمایه -سطحی با روش فیزیکی 

بخش خصوصی  گذارانیهسرمادرصد توسط  51درصد توسط دولت فدرال و  49میلیون دالر آمریکا است که 
براي فاضالب با  3USD/m 12/0میلیون دالر بر سال ( 3/85برداري معادل هاي بهره. هزینهشودیم ینتأم

شود. این تخمین زده میشیمیایی)  -براي فاضالب با تصفیه فیزیکی 3USD/m 07/0تصفیه بیولوژیکی و 

خواهد شد. از جمله مزایاي مورد  ینتأم MAMCکنندگان آب آشامیدنی مصرف يهاقبضها از طریق هزینه
محتواي مواد آلی و  توجهقابلکرمی و کاهش  يهاعفونتویژه انتظار این کار، کاهش مخاطرات بهداشتی به

 ندنتوایمد و ننیتروژن و فسفر محلول در پساب باقی بمانتر بیش رودیمکه انتظار ، در حالیاست ذرات معلق
رود که کلرزنی پساب مخاطرات بهداشتی آتی را به حداقل برساند. از طریق آبیاري بازیافت شوند. گمان می

جاکه این ، مجاز شود. از آنشوندیماین موضوع شاید موجب شود که کشت سبزیجاتی که خام مصرف 
درآمد کشاورزان هم افزایش یابد. کاهش ذرات  رودیم، انتظار بردیمرا بسیار باالتر هاي بازار موضوع قیمت

موجب افزایش بازده  یتوجهقابلطور اي را خواهد داد که بهمعلق پساب نیز مجوز استفاده جهت آبیاري قطره
نیتروژن بایستی پاسخگوي نیاز محصوالت در این سامانه کاربري  هاييورودچنین هم .شودیممصرف آب 

تر موجب اجتناب از شسته شدن نیتروژن و زمین باشد. بنابراین بازده بهینه مصرف آب و بار نیتروژن کم
هر حال باید به این نکته توجه شود که در میان مدت این سامانه در تغذیه مصنوعی . بهشودیم O2Nانتشار 

 نقشی نخواهد داشت و در آینده باید منابع آب آشامیدنی دیگري براي ساکنین دره یافت شود.آبخوان 
دامات محلول را افزایش خواهد داد، باید اق يهانمکجاکه تصفیه آب به احتمال زیاد غلظت از آنچنین هم

ه در هایی کآالیندهمنظور جلوگیري از تحرك خاك در نظر گرفته شود. بهاساسی براي جلوگیري از شوري 
اي براي حفظ مواد آلی خاك انجام شود. ویژه يهامراقبتاند، بایستی حال حاضر در خاك نگه داشته شده

چالش دیگر، مدیریت لجن تولیدي در طی فرآیند تصفیه خواهد بود. برنامه فعلی، نگهداري لجن خشک 
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هاي آلی و غیرآلی در مقررات مکزیک آالینده آستانه مصوب براي يهاغلظتهاي لجن با است، اما اگر ویژگی
 Diario Oficial de la Federación( گیردیممطابقت داشته باشد، کاربرد آن براي اصالح خاك مدنظر قرار 

ه ک هایییآلودگیستی واقعی یوتریفیکاسیون و زگونه تغییري در مخاطرات محیط. این سناریو هیچ)2003
ا و هاحتمال دارد این مخاطرات را افزایش دهد، چرا که بار آالیندهتر بیش داشت.تر بیان شدند، نخواهد پیش

ي خواهد شد. نگرانی دیگر تربزرگتر، منجر به عدم تعادل و فواصل زمانی کوتاهتر بیش مواد مغذي بسیار
صفیه فاضالب فرآیند ت دردر نتیجه ترکیب کلر باقیمانده با ترکیبات آلی باقیمانده که  1هاهالومتانتشکیل تري 

  .است طور کامل حذف نخواهند شد،به

  آموخته شده و نیازهاي پژوهشی آینده يهادرس -4
بهبود داده است. فاضالب  خشکیمهنوري محصول را در این ناحیه روشنی بهرهسامانه کشاورزي موجود به

تغذیه کرده است. سامانه تصفیه خاك تر بیش براي ساکنین، ارزش باعنوان یک منبع آب نفوذي آبخوان را به
 يهانمکطور کارآمدي حذف، اما ها را بهآالیندهتر بیش زا، جامدات معلق، مواد آلی وآبخوان، عوامل بیماري –

ترکیبات آلی محلول یا داراي بار یا  فلزي سرب -هاي آلیمحلول، ترکیبات فلزي محلول مانند کمپلکس
 کشاورزي استفاده هايینزم. با آبیاري اضافی، نیتروژن اضافی در کندینمف هایشان را حذمنفی و متابولیت

، اما آب زیرزمینی تغذیه شده به کندیماگرچه سامانه کنونی نیتروژن را بسیار کارآمد استفاده و  شودیم
ان مدت یبرخی ترکیبات دارویی، در مچنین هم ویژه فلزات سنگین و. چند آالینده، بهشودیمنیترات آلوده 

تحت آبیاري در  يهاخاك. مطالعه شودیمدر رویه خاك تجمع و به مقدار اندکی توسط محصوالت جذب 
 یرشناسیگهمه هايیبررسدر بلندمدت پایدار نیست.  SATکه سامانه  دهدیممختلف نشان  يهازمانمدت

تال در معرض خطر ابتر بیش در نواحی تحت آبیاري با فاضالب، یشانهاخانوادهنیز نشان داده که کشاورزان و 
، قرار دارند. مانندیمشکل کیست در محیط باقی هایی که بهویژه پاتوژناي بهروده -اي معده يهاعفونتبه 

تی هداش. نخست بایستی به اقدامات باست ها نشانه روشنی از نیاز به بهبود سامانه مدیریت فعلیهمه این یافته
آب و مواد مغذي براي زمین باید بهینه شود.  ینتأمکه باید کشاورزان انجام دهند، توجه ویژه شود. مقدار 

هاي میدانی براي آزمودن اقدامات مدیریتی مختلف و پایش موازنه آب و مواد مغذي، براي این کار، آزمایش
متفاوت تحت آبیاري  يهازمانمدتدر طول  که هاییینزماطالعات مورد نیاز را فراهم کند. مطالعه  تواندیم

ه از پساب در منطق ترایمنبراي استفاده  ییهادستورالعملکه تهیه  کندیماند، اطالعات مفیدي فراهم بوده
خانه فاضالب جدید فرصتی برداري از تصفیه. شروع بهرهکندیمپذیر و سایر نواحی با خاك مشابه را امکان

                                                             
1- Trihalomethanes 
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برداري تصفیه گذاري و بهرهجهت آزمایش این موضوع که آیا هزینه باالي سرمایه کندیمفراهم  فردمنحصربه
تازگی در حال اي توجیه دارد. گروه کاري ما، بهروده-ايمعده يهاعفونتواسطه کاهش شیوع بیولوژیکی به

تر از پنج سال در گیرشناسی است که هدف آن مقایسه شیوع اسهال در کودکان کمانجام یک مطالعه همه
زودي استفاده از پساب جایگزین فاضالب و به اندمواجهجوامعی که در حال حاضر با فاضالب تصفیه نشده 

گیري اثر تغییرات کیفیت آب بر مواد آلی خاك و کشاورزي جهت اندازه هايینزمخام خواهد شد. ما پایش 
محصول، به رفتار فلزات  –آبخوان  -در رابطه خاك چنین هم موازنه نیتروژن سامانه را ادامه خواهیم داد.

حضور فزاینده  ارتباطاي خواهد شد. در این هاي آلی مانند ترکیبات دارویی توجه ویژهسنگین و آالینده
  بایستی بررسی شود. هابیوتیکیآنتمقاوم به  يهاژن
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  8مطالعه موردي 
  تصفیه فاضالب سازگار با محیط زیست جهت استفاده در کشاورزي (هند)

Ravinder Kaur11  

  چکیده
تصفیه فاضالب در هند  هاييفناورترین هاي اکسیداسیون یا فرآیندهاي لجن فعال دو روش از رایجبرکه

 هایتودمحد. با توجه به این هستند برداري و نگهداري پیچیدههستند. اما، این فرآیندها گران و نیازمند بهره
دلیل باور تري قرار گرفته است. با این وجود، بهاخیر مورد توجه بیش يهاسال فناوري تاالب مصنوعی در

فاضالب نیاز به زمین بزرگ دارد، نرخ استفاده از آن در کشورهاي در  عمومی که فناوري تاالب براي تصفیه
 2تاالب با تغذیه ناپیوسته يهاسامانهها نشان داده است که بررسی یطورکلبهحال توسعه پایین بوده است. 

توسعه تري دارند و بنابراین در کشورهاي در حال ) نیاز به زمین کمHRTتر (هیدرولیکی کوتاه ماندزمان
اپیوسته خانه فاضالب شهري با روش تغذیه نتري دارند. با توجه به این موضوع، یک تصفیهقابلیت پذیرش بیش

)HRT<1 day لیتر بر روز در محل طرح  1500) با فناوري تاالب جریان زیرسطحی عمودي و ظرفیت
در حال  2009بر سال خانه آزمایشی از نوامفاضالب مزرعه پژوهشی کشاورزي هند ایجاد شد. تصفیه

گین . میانشودیمطور مداوم بازده کاهش مواد مغذي/ فلزات سنگین (آالینده) آن پایش برداري بوده و بهبهره
ترتیب غلظت نیترات، فسفات و پتاسیم بهو  ها در سامانه آزمایشی براي کدورتبلندمدت بازده کاهش آالینده
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 يهاتاالبتاالب با گیاه نسبت به  يهاسامانهرسد نظر میبه یطورکلبه. است درصد 47و  48، 68، 81تا 
باالتر  Phragmites karkaهاي با پوشش گیاهی بدون گیاه مزیت دارند و بازده حذف مواد مغذي در تاالب

اکسیداسیون باالتر و  یلپتانس Typha latifoliaهاي مبتنی بر پوشش گیاهی است. از سوي دیگر در سامانه
بازده حذف  هاسامانهاین چنین هم درصد) مشاهده شد. 51/50تري (در نتیجه بازده کاهش سولفات بیش

درصد) نشان دادند.  50درصد) و کادمیوم ( 62درصد)، کبالت ( 58درصد)، سرب ( 45باالتري براي آهن (
فرضی  خانه متداولآزمایشی در مقایسه با تصفیهاي بین ردپاي اکولوژیکی و پایداري سامانه تاالب مقایسه

)STP تازگی این برابر پایدارتر است. بر اساس این تجربیات، به 1500) نشان داد که سامانه تاالب آزمایشی
میلیون لیتر بر روز براي تصفیه فاضالب در  2/2فناوري براي یک سامانه جریان زیرسطحی افقی با ظرفیت 

ارتقا یافته است. سامانه ارتقا یافته  1اور پردیس موسسه پژوهش کشاورزي هندمج Krishi Kunjمجتمع 
  مزرعه پژوهشی کشاورزي هند را دارد. هايینزمهکتار از  132پتانسیل آبیاري 

  پاالییمحیط زیستی، پایداري، گیاهبندي هاي مهندسی شده، انرژي، بودجهکلمات کلیدي: تاالب

 نهیشیپ -1
افزایش فزاینده حجم فاضالب، تخریب منابع آب شیرین و ناامنی غذایی ناشی از آن، بهکمبود آب شیرین، 

در  2رفهاي نامتعادلیل رشد سریع شهرنشینی/ صنعتی شدن، بسیاري از کشورها را به سمت استفاده از آب
را که سرعت عمومیتی جهانی یافته است، چکشاورزي سوق داده است. استفاده از فاضالب در کشاورزي به

 عنوان یک منبع براي کشاورزانحلقه بین تقاضاي آب و دفع پساب است و امنیت کود را به کنندهیلتکم
تصفیه مناسب و آگاهی در کشورهاي در حال  يهاسامانهدلیل عدم وجود حال، بهدهد. با اینفقیر افزایش می

اورزي و سالمت محیط زیست/ ریزي فاضالب خام، مخاطره پایداري کشتوسعه، کاربرد بدون برنامه
ي (با منافع بهینه)، تصفیه ایمن و دهد. بنابراین براي مصرف ایمن در کشاورزکننده را افزایش میمصرف

  ترین مشکالت پیش روي جهان است.فاضالب یکی از پرچالش مؤثراقتصادي و 

 تصفیه فاضالب شهري در هند يهاروشترین هاي اکسیداسیون یا فرآیندهاي لجن فعال از رایجبرکه
دلیل طراحی عالوه، بهاي هستند. بهبرداري و نگهداري پیچیدههستند. این فرآیندها پرهزینه و نیازمند بهره

فیه متداول ، تصتأسیساتنامناسب، نگهداري ضعیف، قطع متناوب برق یا فقدان نیروي انسانی فنی در این 
 در ،هایتمحدودبا توجه به این  .هستند مواقع تعطیلتر بیش فاضالب کارکرد مناسبی نداشته و در
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مورد توجه قرار گرفته تر بیش )Mitsch and Gosselink 2007اخیر فناوري تاالب مصنوعی ( يهاسال
به زمین زیاد، نرخ  هايفناوردلیل باور عمومی در مورد نیاز این ). با این وجود، بهDenny 1997است (

تاالبی با  يهاسامانهدهد ها نشان میاستفاده از آن در کشورهاي در حال توسعه پایین بوده است. بررسی
گزارش شده است که چنین هم تري دارند.) نیاز به زمین کمHRTتر (هیدرولیکی کوتاه ماندزمان

 Mehrdadi etتري نیاز دارند (ه)، نه تنها زمین کمافزایش یافت ماندزمانبا تغذیه ناپیوسته (با  يهاسامانه

al. 2009مشاهده است که این موارد به مقبولیتچنین هم باالتري دارند. هايآالیندهف )، بلکه بازده حذ 
 يهاسامانهتاکنون حال با اینها در کشورهاي در حال توسعه مانند هند منجر شده است. این فناوريتر بیش

  اند.صورت گسترده در کشوهاي گرمسیري آزمایش نشدهتر از یک روز بهکم ماندزمانتاالب با تغذیه ناپیوسته و 

خانه در مقیاس پایلوت بر پایه فناوري تاالب مصنوعی در سایت با توجه به حقایق باال، یک تصفیه
ند، با هدف اصلی (الف) ارزیابی آزمایشی تحت آبیاري با فاضالب واقع در مزرعه موسسه پژوهش کشاورزي ه

و (ب) ارزیابی  IARIآب براي آبیاري مزرعه  ینتأمخانه براي بازده حذف آالینده و پتانسیل ارتقاي تصفیه
  خانه فاضالب متداول ایجاد شد.پایداري و ردپاي اکولوژیکی در مقایسه با یک تصفیه

 پیشگام نوآوري -2
، یک فناوري تصفیه فاضالب 2011تا  2009 يهاسال مورد اشاره در باال، بین هايیتمحدودبا توجه به 

، نوآورانه، غیرمتمرکز، سازگار با محیط زیست و با مصرف انرژي کارآمد از وکارکسبمبتنی بر مدل یکپارچه 
هري ، براي مدیریت تخلیه فاضالب ش2013تا  2011 يهاسال نظر مفهومی طراحی و ایجاد شد و بعدها بین

پروري در پردیس موسسه براي آبیاري/ آبزي آبو استفاده مجدد  Krishi Kunj/Loha Mandiمجتمع 
  پژوهش کشاورزي هند ارتقا داده شد.

  نوآورياز  پیش. وضعیت 1-2
اي از )، دهلی (هند) واقع شده است و شبکهNational Capital Territory )NCTدر قلب  IARIپردیس 
میلیون لیتر بر روز) از  20میلیون مترمکعب بر سال (یا حدود  7هاي فاضالب با مقدار کل تخلیه زهکش

هاي صنعتی و خانگی تولیدي در مناطق مسکونی هاي فاضالب تخلیه. این زهکشکندیممیان آن عبور 
وضه آبریز اي از واحدهاي صنعتی و تجاري اطراف میکرو حو ترکیبی پیچیده IARIمجاور/ داخل محوطه 

IARI  کنندیمرا دریافت.  

و  Krishi Kunj، جریان فاضالب (تصفیه نشده) شهري به خارج از مجتمع نوآوريپیش از 
Loha Mandi شد و از مزرعه موسسه پژوهش کشاورزي هند عبور و در پایان با زهکش جاري می
Loha Mandi  یک انشعاب خارجی از زهکش)Najafgarh و رودخانه (Yamuna  جریان شدیمادغام .
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ترتیب برابر ، فسفات، نیترات، سولفات، نیکل، کروم، سرب، روي و آهن بهBOD5فاضالب کدورت و 
NTU 1000-200  65/4، 05/0-28/0، 5/1-3/2، 1/0-3/1، 11-99، 1/0-12، 3-28، 3/2-730و-

  بین فصول داشت. ،گرم بر لیترمیلی 41/0-6/23و  31/0

تخریب چنین هم گسترده پشه در سطح مزرعه و مجاور مناطق شهري و ریزيبر این تخم عالوه
دلیل تجمع دائمی فاضالب گزارش شد. آزمایش تفصیلی به IARIگسترده خاك/ آب زیرزمینی در مزارع 

جریان داشت) نشان داد  هاآننشده در آلودگی فلزات سنگین در مزارع محلی (که فاضالب شهري تصفیه
) و mg/kg 65/122( 09/3)، مس mg/kg63/393( 97/0)، روي mg/kg 27/253( 53/1میزان کروم 

          زیرزمینی ناحیه يهاآب) مرتبه بیش از حد مجاز در خاك و کروم در mg/kg 44/80( 3/1سرب 

5/11)ppm 25/1 ( بود. بنابراین با وجود حجم زیاد فاضالب جاري در مزارع کشاورزي  حد مجازبیش از برابر

میلیون لیتر بر  1800توانست فاصله بین تقاضاي آب کشاورزي (می یآسانبهمیلیون لیتر) که  2/2(روزانه 

دلیل آلودگی با میلیون لیتر بر سال) را برطرف کند، به 1280سال) و ذخیره آب زیرزمینی در دسترس (
  شد.تر استفاده میهاي آلی، غیرآلی و فلزات سنگین کماز آالیندهبسیاري 

  نوآوري. اهداف ویژه 2-2
فاضالب شهري تصفیه  يامالحظهقابلو دسترسی به حجم  سویکزمینه کمبود شدید آب از در مقابل پس

 براي بازچرخانی و استفاده مجدد جهت آبیاري ایمن کشاورزي توانستیمکه دیگر  نشده در مزارع از سوي
  اي آغاز شد:رود (پس از تصفیه مناسب)، مطالعهکار به

  ،مصرف انرژي کارآمد و غیرمتمرکز تصفیه فاضالب  با، ینههزکمابداع یک فناوري نوآورانه
 شهري.

 رضی).ل قابل مقایسه (فخانه فاضالب متداومقایسه ردپاي اکولوژیک این فناوري با یک تصفیه 
 .ارزیابی اثرات تصفیه فاضالب به این روش بر سالمت خاك و محصول کشاورزي 
  یکپارچه نمودن (تجمیع) فناوري تصفیه فاضالب غیرمتمرکز توسعه یافته با یک مدل

کارگیري گسترده آن در نواحی پیرامون بلندمدت و به 1مناسب براي خودپایداري وکارکسب
 شهر/ شهر.
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  . فرایند اجرا3-2
  فناوري از طریق مراحل زیر اجرا شد:

  (آزمایشی) 1مرحله 
سلول آزمایشی تصفیه فاضالب کوچک مقیاس، با جریان  16پیشنهادي از یک پایلوت شامل  نوآوريپ

لیتر) که در سال  500هایی با ظرفیت mesocosmعبارت دیگر زیرسطحی عمودي و تغذیه ناپیوسته (به
، Phragmites karkaها سه گونه گیاهی غیرمستغرق (مانند . در این سلولشروع شدایجاد شد،  2009

Acorous calamus و Typha latifolia( یا  نداي گوناگون کاشته شدبا چهار تکرار بر روي بسترهاي مدیا الیه
اي منظور ارزیابی بازده کاهش مقایسه. گروه شاهد بهندباقی ماندعنوان گروه شاهد بدون پوشش گیاهی به

دنبال آن غربالگري ترکیب مناسب پوشش گیاهی و مدیا با بازده کاهش مناسب فلزات و مواد مغذي و به
  آالینده، استفاده شد.

  يفاضالب شهر هیتصف لوتیسامانه پا جانمایی -1 شکل
  

اینچ) باالي مدیا، در هر رویداد عبور  6(متر سانتی 24/15براي حفظ هیدرولیکی سطح آب به میزان 

هاي ورودي منفرد منشعب از خط اصلی تخلیه فاضالب توپی به لوله یرهايشاز طریق  ها Mesocosmجریان،
  ارائه شده است. 1متصل شدند. شماتیکی از جانمایی و مسیر جریان در پایلوت در شکل 
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وجی در سه تکرار طبق فرآیندهاي تخمین استاندارد، با کنترل هاي فاضالب ورودي و پساب خرنمونه
اي صورت دورههاي شاهد و تکراري، بهکیفیت براي اطمینان از استانداردسازي دقیق، سنجش نمونه

  برداري و آزمایش شد.نمونه

نشان داد که  هاسامانهها در این ) بازده کاهش آالینده2011تا  2009پایش بلندمدت (از سال 
 74/90ویژه از نظر بازده حذف نیترات (، بههاسامانهنسبت به سایر  Typha latifoliaبر پایه گیاه  يهاسامانه

 Typha latifoliaبر پایه  يهاسامانهدرصد) مزیت دارد.  57/48درصد) و پتاسیم ( 65/77فسفات ( درصد)،

نظر به یطورکلبهدرصد) بودند.  41/65ات (داراي باالترین پتانسیل اکسیداسیون و باالترین بازده حذف سولف

کاشته شده است، مقادیر باالتر  Typha latifoliaها هاي مبتنی بر مدیاي شنی که در آنرسد که سامانهمی
 دهند.دست میدرصد) و سایر فلزات کمیاب را به 53-65درصد)، سرب ( 70-74حذف نیکل ( یتوجهقابل و

بهترین جداکننده کروم هستند و بازده بسیار باالتري در نرخ کاهش  هاسامانهمشاهده شد که این چنین هم
ORP  وBOD5 تصفیه فاضالب بودند. يهاسامانهترین رو امیدوارکنندهو از اینند داشت  

بلندمدت آبیاري با فاضالب تصفیه شده و نشده بر سالمت خاك، بازده  زیستییطمحچنین اثرات هم
  ) ارزیابی شد.1ربیع و خریف يهافصلهاي خوراکی (طی محصوالت، قدرت بذر و آلودگی دانه

  )p-scalingمرحله دوم (
 Krishi Kunj/Lohaهاي براي تصفیه فاضالب شهري مجتمع 2011در مارس  ییدتأپس از آن، فناوري مورد 

Mandi .ارتقا یافت  

عبارت دیگر ، ارزیابی دقیقی از کمیت و کیفیت فاضالب (به2011تا  2010 يهاسال در این مدت، طی
همراه مساحت زمین در ، بهKrishi Kunj/Loha Mandiهاي بار آالینده کلی/ بین فصلی) خروجی از مجتمع

خش پروژه (مطابق جزئیات بیان شده در ب) پروفیل کیفیت خاك ساختگاه شبکهدسترس و تغییرات مکانی (
پس از آن اطالعات کیفیت آب و زمین مذکور جهت طراحی تفصیلی  ) انجام شد."شرایط پیش از طرح"

) HRTsهیدرولیکی ( ماندهاي زمان) و تهیه طرح براي 2011تصفیه فاضالب (فوریه تا مارس  تأسیسات
ها به حد اضالب ورودي با هدف رساندن سطح آالیندههاي فمیلیون لیتر بر روز جریان 2/2جهت تصفیه 

هاي بار مذکور براي نرخ )SHRTهاي ماند هیدرولیکی (مجاز براي کاربرد ایمن در زمین استفاده شد. زمان

                                                             
هاي ) که بر اساس بارانKharif) خریف (1هاي موسمی، دو فصل اصلی کشت وجود دارد: (در هندوستان، بر اساس زمان باران -1

  ) که از اکتبر تا مارس (زمستان) است.Rabi) ربیع (2غربی از جوالي تا اکنبر است و (-موسمی جنوبی
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 2011سازي شد. ساخت طرح بهینه شده در سپتامبر آلودگی مختلف مشاهده شده در ساختگاه پروژه بهینه
  به پایان رسید. 2013) و در آوریل 2011عقد یک قرارداد کار در مارس آغاز شد (پس از اعالم 

  آن ياجزا و) افتهی ارتقا( ستیز طیسازگار با مح يشنهادیپ يفاضالب شهر خانههیتصف ازنما منظره پهنه -2 شکل
  

ها کاهش متر) که در آن 40×80خانه فاضالب شامل سه سلول تصفیه است (هریک به ابعاد تصفیه
چنین هم شود،عبارت دیگر، تصفیه ثانویه و پیشرفته) انجام میهاي آلی، مواد مغذي و فلزات (بهنوآورانه آالینده

هاي تصفیه ). آب2شکل ( در آن وجود دارد گیر براي تصفیه ابتدایی/ اولیهدو حلقه چاه فاضالب و یک دانه
ها به یکدیگر . این چاهکشودیمآوري شده در سه چاهک منفرد واقع در خروجی هر سلول تصفیه، جمع

آوري آب آوري مشترك واقع در کنار یک تانک بزرگ جمعمتصل هستند تا کل آب به یک چاهک جمع
هکتار گسترده شده  42/1در زمینی به مساحت  تأسیساتصورت ثقلی جریان یابد. این متر) به 2×40×80(

آوري آب تصفیه شده در سپتامبر جمع مخزنگیر، اولین سلول تصفیه فاضالب و هاي فاضالب، دانهاست. چاه
در ماه می  IARIکه دو سلول تصفیه دیگر و بخشی از شبکه آبیاري ، در حالیندبرداري رسیدبه بهره 2012
  برداري شدند.بهره 2013

گیر تا مخزن انرژي سامانه، اطمینان حاصل شد که جریان فاضالب از دانهسازي مصرف براي بهینه
 هاییشامل الیهیک بستر طراحی شده  ازیابد. هر سلول تصفیه آوري آب تصفیه شده ثقلی جریان میجمع

شد که بر روي آن پوشش گیاهی غیرمستغرق  تشکیلمختلف  هاييبنددرجهها و با اندازه ییهاشن از
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، در اعماق و فواصل و تراکم طراحی شده، کشت شد. پوشش Typha latifoliaه در مرحله پایلوت آزمایش شد
به خارج از طریق و  هایزومرها به پایین در سرتاسر ساقه و گیاهی کاشته شده توانایی انتقال اکسیژن از برگ

، پرمصرفها هواده 24×7برداري بهرهها و به درون ریزوسفر (سامانه ریشه) دارد. بنابراین نیازي به سامانه ریشه
، ندارند. در نتیجه ورود شودیمهاي متداول فاضالب استفاده خانهطور معمول در تصفیهکه به ییهاآنمانند 

طور معمول هبومی (ب هايیکروارگانیسممتصفیه، جمعیت بسیار زیادي از  يهاسلولطبیعی اکسیژن محیط به 
رین انتقال تستی در ناحیه ریشه پوشش گیاهی کاشته شده که در آن بیشحاضر در فاضالب) به تکثیر زی

، تمایل دارند. در نتیجه نیاز به تلقیح شودیممواد مغذي و فلزات) انجام عبارت دیگر بهمواد آلی و غیرآلی (
گار ور کامل سازطبنابراین، کل فرآیند تصفیه فاضالب بههیچ ماده زیستی یا مصرف مواد شیمیایی نیست. 

اي گونه. دبی فاضالب در هر سلول بهاست با محیط زیست، با مصرف کم انرژي و بدون تولید لجن
طور کامل وجود داشته باشد که منجر به عدم تجمع فاضالب، که جریان زیرسطحی به شودیمتنظیم 

شود. بنابراین با حرکت فاضالب در عمق و دبی پشه یا تماس مستقیم با فاضالب می ریزيتخمبوي بد، 
 بومی و هايیکروارگانیسممبا  کنشبرهمهاي این گیاهان غیرمستغرق و طراحی شده از میان توده ریشه

حبوس ، مدهندیمهاي آلی/غیرآلی و فلزات سنگین مختلف در فاضالب تغییر شکل مدیاي کشت، آالینده
یک  . در پایان آب تصفیه شده درشودیمو در نتیجه فاضالب تصفیه  شوندیمشده یا از ناحیه تصفیه حذف 
از آنجا از طریق یک باالبر و تعدادي شیر به شبکه و  آوريمتر جمع 2×40×80مخزن آب تصفیه شده با ابعاد 

  .شودیمآبیاري مزرعه موسسه هندي پژوهش کشاورزي پمپ 

  (ارزیابی فنی و اقتصادي و عملیاتی کردن) 3مرحله 
ها در خانه) از این نوع تصفیهینتربزرگخانه فاضالب شهري غیرمتمرکز توسعه داده شده که اولین (و صفیهت

از نظر بازده کاهش  2012از سپتامبر  طور پیوستهرا ببینید)، به Google Maps(تصویر  است کشور هند
و افتتاح رسمی توسط وزراي  مدتیطوالنفلزات و مواد مغذي پایش شده است و پس از اعتبارسنجی 

  بازگشایی عمومی شد. 2014ژوئیه  2کشاورزي ایالتی و کشوري در 

خوب با فناوري تصفیه فاضالب غیرمتمرکز پیشنهادي و براي خود  وکارکسببراي ادغام یک مدل 
آن دیل تصفیه و تب يهاسلولپایداري کل سامانه، پیشنهاد برداشت پوشش گیاهی متراکم کاشته شده در 

) با همکاري بخش خصوصی از نظر فنی و 3عنوان جایگزینی مناسب براي چوب (شکل به تخته نئوپان، به
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خانه طرح پیشنهادي نسبت به تصفیه OPEXو  CAPEXاقتصادي بررسی شد. در پایان منافع اقتصادي و 
  فاضالب متداول (فرضی) در مقیاس مشابه ارزیابی شد.

شده با طرح  کپارچهی 1پول از زباله وکارکسبمدل  کی -تخته نئوپانتوده برداشت شده به  ستیز لیتبد -3 شکل
  يشنهادیپ يفاضالب شهر خانههیتصف

  

) براي ارزیابی Odum 1994یستی جامع (زیک روش حسابداري محیط  -عالوه تحلیلی بر پایه انرژي به
ند انرژي مان يهاشاخصمتداول و پیشنهادي از نظر تعدادي از  يهاطرحو مقایسه بازده اکولوژیکی و پایداري 

  استفاده شدند. 4درصد تجدیدپذیري شاخصو  3، شاخص پایداري انرژي2نسبت بار محیط زیستی

  نوآورينتایج مهم  -3
  . بازده تصفیه1-3

)، به4شکل (خانه فاضالب توسعه داده شده توانست عملکرد استثنایی آن را پایش بلندمدت ظرفیت تصفیه
درصد)، سرب  90درصد)، فسفات ( 95درصد)، نیترات ( 87( 5BODدرصد)،  99ویژه در رابطه با کدورت (

درصد) و  58درصد)، روي ( 59ها مانند نیکل (برخی آالیندهچنین هم درصد) و 99درصد) و آهن ( 81(

                                                             
1- cash-from-trash 
2- Environmental load ratio, ELR 
3- Energy Sustainability Index, ESI 
4- Percent renewable 
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هاي فاضالب شهري وجود همتوسط در چنین سامان يهاغلظتطور معمول در درصد) که به 48سولفات (
  دارند، آشکار کند.

  يشنهادیپ نوآورانه يفاضالب شهر هیتصفها در ندهیبازده کاهش آال -4 شکل

  هند يکشاورز پژوهش موسسه مزرعه درناحیه  ینیرزمیز آب مقایسه با در) E_STP( شده هیتصف پساب تیفیک -5 شکل

، کدورت، EC ،pH) که 5نشان داد (شکل  IARIهاي آب زیرزمینی مزارع اي بین پساب با نمونهمقایسه
) نسبت به آب زیرزمینی مزارع نواحی E-STPنیترات، سولفات، فسفات و غلظت فلزات پساب (با عالمت: 

  ) برابر یا بهتر بود.STPو  SPU ،MB1Aاطراف (یعنی 
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  . ارزیابی اثرات2-3
  سالمت خاك. 1-2-3

مقدار کل و مقدار  توجهقابلجاي فاضالب تصفیه نشده در سایت پروژه موجب کاهش کاربرد مداوم پساب به
در مدت دو سال، کروم در چنین هم ).6شد (شکل  در خاك در دسترس زیستی غلظت نیکل سرب و آهن

گرم بر کیلوگرم کاهش یافت. بنابراین میلی 57/1±77/0به  7/5±88/0دسترس زیستی خاك از سطح اولیه 

کار هیچ کاهشی در مواد این حال،با اینخاك شد.  آلودگیبار  توجهقابلآبیاري مداوم با پساب موجب کاهش 
یر منفی بر هدایت الکتریکی و درصد سدیم قابل تبادل خاك نداشت و مقادیر آنها تأثریزمغذي خاك و هیچ 

  ند.در محدوده ایمن باقی ما

  با پساب بر سالمت خاك ياریبلندمدت آب زیستی طیمحاثرات  یابیارز -6 شکل

  . کیفیت و سالمت محصول2-2-3
اثر پساب و فاضالب تصفیه نشده بر سالمت و کیفیت گندم و محصوالت شالیزاري از نظر پارامترهاي گیاه/ 

 ه آبیر مثبت تصفیتأثارزیابی شد.  هاي خوراکیبذر، الگوهاي انتقال هر فلز و خطر ترسیب فلزات در دانه
 طوري که این میزانبیان شود. به توانستیمدر وزن آزمایشی یا وزن صد دانه محصول شالیزاري خوبی به
هرچند تعداد کل  عالوهبهتر بود. کم تصفیه نشده در محصوالت آبیاري شده با فاضالب یتوجهقابلطور به

در محصوالت آبیاري شده با پساب و فاضالب تصفیه نشده  يامالحظهقابلها تفاوت ها و طول خوشهجوانه
 محصوالت آبیاري شده با فاضالب ۀخوشهاي پوك در هر هاي غیرمولد و دانهنداشت، اما تعداد کل جوانه
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 نسبت کم مانند گندم چندان مشهود نبود. اما مشاهدهدر محصوالت با نیاز آبی به هاتفاوتبود. این تر بیش
ده آبیاري ش هايیکروپالتمهاي محصوالت شالیزاري و گندم آلوده به موریانه و قارچ در شد که تعداد جوانه

  است.تر بیش با فاضالب

  هاي خوراکی. انتقال فلزات و آلودگی دانه3-2-3
هاي انتقال فلزات در گندم و محصوالت شالیزاري نشان داد خطر ترسیب فلزات توسط دانه فردمنحصربهالگوي 

طور که در ها نشان داد که خطر کلی سالمتی فلزات (هماناست. تحلیل دادهتر بیش خوراکی در گندم
هاي گندم تولیدي از طریق آبیاري با فاضالب ) ناشی از مصرف دانه7شاخص خطر مشخص است، شکل 

هاي برنج برابر بیش از دانه 6/1اند، حدود به مدت طوالنی آلوده به فلزات بودهکه  ییهاخاكصفیه نشده، در ت

هاي مشاهده شد که دانه یطورکلبهدرصد این خطرات مربوط به آلودگی سرب بود.  60تا  45بود. حدود 
درصد خطر سالمتی  58تا  Phragmites karka 44خوراکی آبیاري شده با پساب تصفیه شده توسط گیاه 

  تري داشتند (ترسیب سرب). کم

  فلزات از نظر یخوراک يهاهدان کنندهمصرفبراي  یسالمت اتطراخمنشده بر  هیفاضالب تصفپساب و اثر  -7 شکل
  

ویژه آبیاري شده با فاضالب هنوز براي مصرف انسان به هايیتسااز نظر سالمتی، محصوالت کشاورزي 
هاي انهسرب) در د<<آهن<نیکل~صورت منگنزیر قابل توجه آلودگی فلزات (ترتیب آلودگی بهدلیل مقادبه
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دلیل مصرف مستمر پساب نسبت به سال گذشته بهتر بیش هر حال این مخاطراتخوراکی مناسب نبود. به
  تر بود.بسیار کم

  . فواید4-2-3
درصد کل مصرف انرژي  24/52) نشان داد که منابع تجدیدپذیر 1پیشنهادي (جدول  نوآوريتحلیل انرژي 

نیازهاي ساخت،  ینتأمدرصد) شامل منابع تجدیدناپذیر خریداري شده براي  76/45کردند و بقیه ( ینتأمرا 

) ن+ خریداري شده)، منابع محلی (رایگا الکتریسیته و نگهداري بود. در گروه منابع تجدیدپذیر (محلی
درصد) داشت. منابع تجدیدپذیر خریداري شده مانند مدیا و پوشش گیاهی  69/77انرژي (را ترین سهم بیش

داد، درصد مصرف کل انرژي را تشکیل می 12دسترسی نیاز به نگهداري داشت، تنها  ینتأمکه به منظور 
اپذیر خریداري شده، خدمات بنابراین سهمی جزئی از مصرف کل انرژي سامانه داشت. در گروه منابع تجدیدن

سال فرض شده) و  20درصد، طول عمر  62/63( ساختمانند  ،خریداري شده نیازمند به نیروي کار زیاد

ترین الکتریسیته کم ینتأمکه ترین سهم را داشتند، در حالیبیش ،درصد) 47/36تعمیر و نگهداري ساالنه (

  درصد) را داشت. 27/0سهم (

 فاضالب متداول خانههیتصف مقایسه بادر  يشنهادیپ نوآوري يانرژ يبندبودجه -1 جدول

  )sej/yrانرژي خورشیدي (  هايورود
  خانه فاضالب متداولتصفیه  پیشنهادي نوآوري

  82/1×1610  14/1×1610  یر محلیذمنابع تجدیدپ
  00/0  27/3×1510  منابع تجدیدپذیر خریداري شده

  68/7×1710  97/3×1610  منابع تجدیدناپذیر خریداري شده
  68/7×1710  30/4×1610  منابع خریداري شده

  87/7×1710  44/5×1610  مصرف کل منابع
  

خانه فاضالب (فرضی) با مقیاس مشابه، پیشنهادي، یک تصفیه نوآوريمشاهده شد که در مقایسه با 
مصرف کل انرژي منابع درصد) دارد. سهم  26/98مصرف انرژي تجدیدناپذیر خریداري شده بسیار باالتري (

بار بیش از یک طرح پیشنهادي (با مقیاس مشابه) بود.  83خانه فاضالب متداول تجدیدناپذیر در یک تصفیه
درصد)  1/48برداري مانند تعمیر و نگهداري (هاي بهرهدر بین منابع انرژي تجدیدناپذیر خریداري شده، هزینه

درصد شامل  59/23درصد) را داشتند و بقیه به میزان  14/76ترین سهم (درصد) بیش 31/28و الکتریسیته (



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  164

 

 خانه فاضالب متداولپیشنهادي با یک تصفیه نوآوري) بود. مقایسه 20(با فرض طول عمر  ساختهاي هزینه
)STP طوري که مشاهده شدمشابه، فواید آشکاري در زمینه مصرف الکتریسیته نشان داد، به یاسمق) با 

ها نشان عالوه تحلیل دادهخانه فاضالب متداول بود. بهتر از یک درصد یک تصفیهکی کممصرف انرژي الکتری
که سامانه احتیاج به هیچ مواد مصرفی ندارد و تا طوريتري دارد، بهداد که طرح پیشنهادي نگهداري ساده

بنابراین از لحاظ . است (بومی) و گیاهان هایکروبمحد زیادي متکی بر سودمندي عملکرد اکولوژیکی 
میلیون  545/0پیشنهادي  نوآوري) CAPEXگذاري (مشخص شد هزینه سرمایه 1حسابداري هزینه استاندارد

 روپیه بر هزار لیتر 607/0برداري و نگهداري حدود روپیه به ازاي هر میلیون لیتر بر روز و کل هزینه بهره

هاي تصفیه ابتکار پیشنهادي )، هزینه2جدول داول (خانه فاضالب مت. بنابراین در مقایسه با یک تصفیهاست
  درصد کمتر است. 60-50

  متداولفاضالب  خانههیتصفبا  یسهدر مقا يشنهادیپ ابتکار يداریپا -2 جدول
  خانه فاضالب متداولتصفیه  ابتکار پیشنهادي  انرژي يهاشاخص

  01/0  7/0  نرخ بازده انرژي
  19/42  37/1  یستیزنرخ بارگذاري محیط 
  02/0  54/0  درصد تجدیدپذیري

  00034/0  51/0  شاخص پایداري انرژي

  

خانه فاضالب یک مقایسه بین سامانه تصفیه فاضالب سازگار با محیط زیست پیشنهادي با یک تصفیه
تر از یک درصد و بدون استفاده از مواد شیمیایی متداول نشان داد که در فناوري پیشنهادي با نیاز انرژي کم

  .یستنهاي تصفیه کاهش یافته و نیاز به نیروي کار ماهر و تولید لجن، هزینه

  نوآورانه. پایداري پروژه 3-3
 نوآوري) نشان داد که 2انرژي (جدول  يهاشاخصتحلیل بازده اکولوژیکی و پایداري از نظر تعدادي از 

 و گیردیماز منابع تجدیدپذیر بهره تر بیش بار 27خانه فاضالب متداول، تصفیهپیشنهادي نسبت به یک 
کار پیشنهادي نسبت به  نوآوري عالوه ابت. بهاست خانه متعارف پایدارتربار از یک تصفیه 1500 ترتیببدین

  شود.محیطی مییستز يهاتنشتر موجب بار کم 33خانه فاضالب متداول یک تصفیه

                                                             
1- standard cost-accounting 
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طور کامل این، پوشش گیاهی کشت شده در هر سلول سامانه تصفیه فاضالب پیشنهادي که بهعالوه بر 
تن زیست توده خشک بر سال تولید کرد  36برداشت شود و  باریکشد، توانست هر دو ماه برداري میبهره

مترمربع بر  9000آمیزي به تخته نئوپان (ضد آب و موریانه) (طور موفقیتبه هاتودهیستز). این 3(شکل 
عنوان ماده روپیه بر مترمربع) تبدیل یا به تولیدکنندگان محلی تخته نئوپان به 200-250سال؛ قیمت بازار 

ساالنه حدود  موجب ایجاد یک درآمد جذاب حداکثرروپیه بر تن) که  2000خشک فروخته شدند (
  شد. پول از زباله وکارکسبسازي یک مدل کامل رچهروپیه و یکپا 1800000

  يشنهادیپ نوآوري از بعد) ب و قبل) الف پروژه تیسا از ياماهواره ریتصو -8 شکل

  نتایج -4
میلیون لیتر بر سال  660پیشنهادي توانست یک منبع آب سطحی با کیفیت خوب با حجم حدود  نوآوري

آب موردنیاز  ینتأمجهت  Bhuli-Bhatiyaariروپیه) از زهکش  1850000ایجاد و خرید آب سطحی آلوده (
در سال روپیه  1850000انداز را متوقف کند. بنابراین پروژه توانست موجب پس IARIکشاورزي  هايینزم

 میلیون لیتر) را پر کند. 520(از  IARIکشاورزي  هايینزمآب  ینتأمشده و شکاف ساالنه بین تقاضا و 
گونه بوي نامطبوع یا تخمفاضالب شهري و بهداشت، بدون هیچ مؤثرموجب مدیریت و بهسازي چنین هم

شکل غیرقابل دسترس بود ( طور کاملریزي پشه، در ناحیه شود. در حقیقت سایت پروژه که در گذشته به
صبحگاهی  یدندوروي/ عنوان محلی براي پیاده)، اکنون شبیه یک اکوپارك است و اغلب توسط ساکنین به8

انداز ملموس به پس منجر IARIدلیل عدم ادامه خرید آب آلوده براي مزارع به تأسیسات. این شودیماستفاده 
که مصرف ترکیبی و مداوم پساب همراه با آب  رودیمشده است. از نظر فواید نامشهود انتظار  یتوجهقابلو 

بلکه در نواحی شهري مجاور،  IARIهاي آب زیرزمینی کاهش یافته، نه تنها در زیرزمینی موجب احیاي سفره
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لکه رزمینی، کاهش یابد بآب زی برداشتنه تنها مصرف کل انرژي، با توجه به  رودیمشود. در بلندمدت انتظار 
  بهبود یابد. یتوجهقابلطور به IARIکیفیت خاك و آب زیرزمینی و حاصلخیزي در مزارع 
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  9مطالعه موردي 
  (کلمبیا) ، Cali در Cañaveralejoخانه فاضالب وري نیشکر آبیاري شده با پساب تصفیهبهره

C. A. Madera-Parra, A. Echeverri, and N. Urrutia1 1  

  چکیده
هاي سطحی و زیرزمینی به میزان ، در جنوب غربی کلمبیا، براي آبیاري نیشکر از آبValle del Caucaدر 

ر آبیاري یتأثهاي مقدماتی براي تعیین . آزمایششودیمازاي هر تن شکر تولیدي استفاده مترمکعب به 100
 Cali) در PTAR-C( Cañaveralejoخانه اصلی فاضالب ) با پساب تصفیهCC-8592محصول نیشکر (واریته 

انجام شد. دو منبع آب استفاده شد: پساب آبیاري سال مدت یکبه هکتار 36/0در یک پالت به مساحت  و

PTAR-C ) و آب زیرزمینیGWح آزمایش بلوك تصادفی جهت بررسی اثر کیفیت آب آبیاري مصرفی ). طر
وري و تولید شکر از محصول اجرا شد. نتایج نشان داد که پساب مطابق استانداردهاي کیفیت بر رشد، بهره

چنین، مطابق راهنماي وزارت کشاورزي ) است. همAyer & Westcot 1985آب مورد استفاده در کشاورزي (
بندي شدند. طبقه C2S1) هر دو آب مورد استفاده براي آبیاري در رده USDA, 1954آمریکا (ایاالت متحده 

وري رشد محصول رفتاري مشابه مقدار مورد انتظار براي منطقه و واریته مورد مطالعه داشت. متغیرهاي بهره
) بودند. 2درجه بریکس درصد 6/17درصد ساکارز،  9/16نیشکر،  t/ha 145کمی باالتر از مقادیر مورد انتظار (

                                                             
1- C. A. Madera-Parra • A. Echeverri • N. Urrutia; 
EIDENAR School, Faculty of Engineering, University of Valle, Cali, Colombia. 
e-mail: carlos.a.madera@correounivalle.edu.co 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 

 میوهآب و يسازنوشابه صنایع در و دارد نور انکسار میزان به بستگی که است محلول در شکر میزان تعیین معیار یک بریکس درجه -2

 است. محلول گرم 100 در ساکاروز گرم یک با برابر بریکس درجه یک. شودمی استفاده
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جه گرفت که نتی توانیمآبیاري شده با هر دو منبع آبی یافت نشد. بنابراین  يهاپالتگونه تفاوتی بین هیچ
 يهاصشاخها مانند استفاده از پساب براي آبیاري براي حاصلخیزي محصول قابل قبول است، اما سایر جنبه

  بررسی شود.تر بیش سدیمی خاك باید

  وري، پسابیدي: بازده محصول، آبیاري، استفاده مجدد، نیشکر، بهرهکلمات کل

 مقدمه -1
. از این مقدار، شودیمانسان مفید در نظر گرفته  هايیتفعالدرصد از کل آب زمین براي  033/0تنها 

کشورهاي که این مقدار در ، در حالیکنندیمدرصد را در کشاورزي استفاده  35کشورهاي توسعه یافته حدود 
). سازمان FAO 2007( کنندیم ینتأم هاآنغذاي جهان را تر بیش درصد است، چرا که 70 در حال توسعه

 50کشاورزي در  جه به افزایش مورد انتظار تولیدبا تو 2008در سال  OFA(1غذا و کشاورزي ملل متحد (
د. مات حفاظتی در پیش گرفته شوکه در استفاده کشاورزي از آب بایستی اقدا کندیم یشنهادپسال آینده 

، کشاورزي دیم، افزایش 2بین پیشنهادهاي جایگزین ارائه شده توسط این سازمان به برداشت آب باران
  آب و استفاده مجدد از فاضالب اشاره شده است. يوربهره

از  اي به مدیریت جامع آب شده است. این موضوع امکان استفاده مجددهاي اخیر، توجه ویژهدر دهه
فاضالب براي آبیاري در آمریکاي التین (براي مثال آرژانتین، شیلی، پرو، مکزیک)، اروپا (آلمان)، آفریقا 

سعودي، هند، چین) و آمریکاي شمالی را  عربستان (آفریقاي جنوبی، تونس، سودان)، آسیا (اسرائیل، کویت،
فیه دلیل سطوح پایین تصب تصفیه شده به). در کلمبیا استفاده از فاضالParreiras 2005افزایش داده است (

در  2005در سال  Maderaو ناآگاهی نسبی از اثرات احتمالی بر محیط زیست، متداول نیست. به عقیده 
که این  ودشیمهاي آبی طبیعی تصفیه کلمبیا، تنها هشت درصد فاضالب خانگی پیش از تخلیه به پهنه

سومین شهر پرجمعیت کلمبیا است که  Cali ب شده است.موضوع موجب استفاده مجدد غیرمستقیم فاضال
) و تصفیه CPT) شامل دو مادول تصفیه مقدماتی متداول (Cañaveralejo )PTAR-Cخانه فاضالب تصفیه

است.  Cauca River. کشت نیشکر فعالیت کشاورزي اصلی در دره است )CEPTمقدماتی پیشرفته شیمیایی (
 ستا هاي زیر کشت در کلمبیاهکتار زمین زیر کشت است که پنج درصد کل زمین 208254در این منطقه 

)CENICNA 2010 متر بر سال است (میلی 300-400). تقاضاي آب براي آبیاري حدودToress et al. 2004 (
اري این مطالعه ارزیابی اثر آبی کند. هدفبر منابع آب سطحی و زیرزمینی ناحیه وارد می یتوجهقابلکه فشار 

                                                             
1- Food and Agriculture Organization, FAO 
2- rainwater harvesting 
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در  Valle del Cauca) در شرایط اقلیمی ناحیه CC-8592بر حاصلخیزي نیشکر (واریته  PTAR-Cبا پساب 
  .است جنوب غربی کلمبیا

 هاروش و مواد -2
در ساحل سمت چپ رودخانه  Cali در شمال شرقی شهر Cañaveralejoخانه فاضالب مطالعه در تصفیه

Cauca )‘‘ W40 ‘28 °76 N, ‘‘7 ‘28 °3( شد انجام.  

  . طراحی آزمایش1-2
کامل تصادفی بود. سه بلوك نیشکر هرکدام با نه  يهابلوكبر اساس  در این پژوهش طراحی آزمایش

متر فاصله وجود  18 هابلوكمتر عرض داشتند و بین  5/1متر طول و  100شیار ایجاد شد. شیارها 

  ).2و  1 هايشکلداشت (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
T1،T2،T3 بلوك هر در يمتر 5/1 اریش سه با هرکدام  

  )مارهایت: 3T ,2 ,1،بلوك: B( ی (بدون مقیاس)شیمجموعه آزما یکل جانمایی -1 شکل
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  یشیآزما مجموعه از یکل نمایی -2 شکل

که  PTAR-Cعامل پژوهش کیفیت آب آبیاري بود. منابع آب عبارت بودند از آب زیرزمینی و پساب 
: PTAR-C ،T2آبیاري با پساب  T1برداري بود. تیمارهاي آزمایشی عبارت بودند از در حال بهره CEPTدر 

: آبیاري با آب زیرزمینی و استفاده از کودهاي شیمیایی (اوره، سوپرفسفات تریپل T3آبیاري با آب زیرزمینی و 
عیت اولیه مواد مغذي خاك در وض 2نشان داده شده است. جدول  1و کلرید پتاسیم)؛ نرخ مصرف در جدول 

)، ساکارز (%)، قندهاي t/ha. پارامترهاي پژوهش عبارت بودند از تولید نیشکر (دهدیمهر بلوك را نشان 
گیري را اندازه يهاروشها و برداريمتغیرها، تناوب نمونه 3). جدول Br*کاهش یافته (%) و درجه بریکس (

  .دهدیم نشان

  بندي آبیاريزمانسازي خاك و . آماده2-2
 Verticهاي ورتیک (با ویژگی Inceptisolاي خاك، خاك با توجه به توصیف میدانی و مطالعه منطقه

Endoaqueptدار بود ()، بافت رسی سیلتی و ساختمان مکعبی زاویهIGAC 1980 .(کشت تسطیح،  يهاپالت
هاي بسته در سامانه ستفاده از لولهآبیاري شامل روش شیاري با ا يهاروششخم، هرس و شیاردار شدند. 

بندي آبیاري بر پایه موازنه روزانه دار در سامانه توزیع در سطح زمین بود. برنامه زمانهاي دریچهانتقال و لوله
متر) در طی دوره رشد فیزیولوژیکی محصول انجام شد میلی 324آب بود. پنج نوبت آبیاري (در مجموع 

  ).2010تا آگوست  2009(آگوست 
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  )بلوك رب هکتار T3 )045/0 ماریت يکود برا نرخ مصرف -1 جدول
  )kgکود (  )kgنیاز غذایی (

 N 5O2P O2K  بلوك
  اوره

 Nدرصد  46

تریپل سوپر 
  فسفات

46%5O2P 

  پتاسیم کلراید
60% O2K 

I 5/4  0/0  0/0  8/9  0/0  0/0  
II  5/4  2  4/3  8/9  4/4  7/5  
III 5/4  0/0  0/0  8/9  0/0  0/0  
  7/5  4/4  5/29  4/3  0/2  5/13  کل

  آن یونیکات يهانسبت و خاك يمغذماکروو  ییایمیش هايویژگی -2 جدول

وك
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pH
 

C
a K
 

M
g 

N
a 

C
EC

7 

C
a/M

g 

M
g/K

 

C
a+

M
g/

K
 

EC
 

ES
P 

O
M

 

P-
Br

ay
ll 

N
-N

H
4 

N
-N

O
3 

U
nd

 

cm
ol

 k
g-

1 

 

m
ho

 cm
-1

 

% 

g  k
g-

1 

M
g 

kg
-1

 

I 41/7 52/23  33/0  5/9  25/0  55/29  5/2  29  100  274  74/0  93/35 46/29  96/14  19/13  

II 42/7  21/21  26/0  93/8  25/0  6/26  4/2  34  116  215  82/0  09/25  62/6  21/11  02/9  

III 41/7  88/23  31/0  93/8  26/0  2/30  7/2  29  106  222  78/0  74/33  74/18  52/8  17/16  
  79/12  56/11  27/18  59/31  78/0  237  107  31  5/2  78/28  25/0  12/9  30/0  87/22  41/7  میانگین

  متغیرهاي شاهد و پاسخ -3جدول 
 تکنیک  بردارينمونه  ایک  پارامتر  

  محصول

با  Fairbanksوزن کردن در مزرعه با ترازوي   وزن کردن کل تولید در مزرعه  تن در هکتار  تولید
  کیلوگرم) 25/0کیلوگرم (دقت: 500ظرفیت 

ساقه در هر تیمار  10آسیاب کردن   %  ساکارز
براي  لیتریلیم 100و استخراج 

  آنالیز آزمایشگاهی

  کروماتوگرافی مایع
  کروماتوگرافی مایع  %  یافته قند کاهش

  رفرکتومتري(انکسار سنجی)  %  درجه بریکس

  آب

pH -   یک نمونه یک لیتري از کیفیت آب
در هر آبیاري که در خروجی 

  شدیمهاي دریچه دار گرفته لوله
  

  پتانسیل سنج
CEw dSm-1  سنج یلپتانس  
  اسپکتروفوتومتري mEq L-1 کلسیم
 اسپکتروفوتومتري mEq L-1  منیزیم
 اسپکتروفوتومتري mEq L-1  سدیم

  روش تیتراسیون mEq L-1  بیکربنات
 تیتراسیون روش mEq L-1  کلراید
 تیتراسیون روش  mEq L-1  سولفات
  تیتراسیون هضم mg L-1  نیتریت
  هضم تیتراسیون mg L-1  نیترات

N-NH3 mg L-1 تیتراسیون  
  هضم تیتراسیون PO4(  mg L-1فسفات (
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  هاهاي تحلیل داده. روش3-2
 Anderson-Darlingکامل تصادفی) انجام شد. آزمون  يهابلوكتحلیل نتایج براساس طراحی آزمایش (

طرفه جهت تعیین این که بین تیمارها تفاوتی هست یا یک ANOVA ها وجهت بررسی نرمال بودن داده
  صورت زیر فرض شد:). مدل ریاضی به15MINITAB افزارنرمکار گرفته شد (با استفاده از خیر به

Yij=+Ai+Bj+Eij 

خطاي آزمایشی  ijEو  ام j اثر بلوك jB، ام iاثر تیمار  iAمیانگین جمعیت،  متغیر وابسته،  ijYکه در آن 
  .است ام jدر بلوك  ام iمربوط به تیمار 

  نتایج و بحث -3
  کیفیت آب آبیاري. 1-3

. مقادیر بر اساس دهدیم) را نشان PTAR-Cهاي دو منبع آبیاري (آب زیرزمینی و پساب ویژگی 4جدول 
 يهاغلظتدر  ییهاتفاوت. است میانگین آنالیزهاي انجام شده در پنج آبیاري مورد استفاده در طول پژوهش

وجود دارد که مقادیر باالیی حتی باالتر  PTAR-Cنیتروژن آمونیاکی، نیتروژن کل، فسفات و فسفر کل پساب 
. نیترات هم هستند 1985در سال  Westcotو  Ayersتوسط براي آبیاري، ارائه شده  FAOاز مقادیر مرجع 

هاي فاضالب بود. مقادیر باالي مواد مغذي از ویژگی FAOدر پساب و هم آب زیرزمینی باالتر از مقادیر مرجع 
 يهاآبمنافع بالقوه استفاده از پساب در آبیاري است. اما، خطر بالقوه آلودگی  تصفیه شده هستند و از

آبیاري ناکارآمد است (براي مثال  روشبا بافت سبک و در نواحی که  يهاخاكویژه در زیرزمینی را نیز به
  .دهدیمآبیاري غرقابی) نشان 

  )نیانگیم( ياریآب آب تیفیک -4 جدول
  دامنه* .S.D  پساب .S.D  آب زیرزمینی  یکا  پارامتر

pH -  98/6  36/0  7/6  27/0  5/8-0/6  
  dSm-1 45/0  11/0  6/0  05/0  3-0  هدایت الکتریکی

  mg L-1 88/1  23/0  6/1  19/0  20-0  کلسیم
  <mg L-1 91/0  12/0  8/0  11/0  5  منیزیم
  <mg L-1 35/2  11/0  7/1  16/0  3  سدیم

  <mg L-1 57/3  91/0  1/3  77/0  10  بیکربنات
  mg L-1 21/1  71/0  0/1  81/0  30-0  کلراید
  mg L-1 79/0  96/0  0/1  95/0  20-0  سولفات
SAR -  99/1  04/0  5/1  13/0  15-0  
  >mg L-1 95/1  68/2  7/1  20/2  5  نیتریت
  >mg L-1 34/14  62/14  7/53  2/54  5  نیترات
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  4 جدولادامه 
  دامنه* .S.D  پساب .S.D  آب زیرزمینی  یکا  پارامتر

N-NH3 mg L-1 67/2  92/1  8/15  3/10  5-0  
  >mg L-1 94/20  2/14  2/75  7/53  30  نیتروژن کل
  >mg L-1 22/1  19/1  0/5  1/1  2  فسفر کل

  PO4( mg L-1 53/0  95/0  1/2  43/1  2-0فسفات (
   Ayers & Westcot )1985( دامنه مقادیر نرمال مطابق با*

آب آبیاري در محدوده مجاز مرجع کیفیت آب براي آبیاري قرار داشت. هدایت الکتریکی در  pHمقدار 
. مقادیر دهدیم) بود که خطر شور شدن پایینی را نشان dSm 7/0-1 تر ازتر از حد مجاز (کمهر دو مورد کم

مربوط است، در هر دو مورد خطر سدیمی شدن را اندك  wEC) که به مقادیر SARنسبت جذب سدیم (
که به معنی آسیب احتمالی ساختار خاك ناشی از پراکندگی توده  )Ayers & Westcot 1985( دهدیمنشان 

دلیل، حتی اگر مقدار سدیم آب آبیاري به سطوح سمی نرسد همین به .است سدیم هايیونخاك توسط 
)1-meqL 31954عالوه، بر اساس روش ()، خطر سدیمی شدن وجود دارد. به (USDA هر دو آب آبیاري در ،

یاري براي آب ترتیبو بدین از نظر شوري متوسط هستندعبارت دیگر به، شوندیمبندي طبقه C2S1رده 
الت ها و محتواي کم سدیم با خطر معینی از تجمع براي محصومحصوالت با حساسیت متوسط به نمک

ها و آواکادو مناسب هستند. از نظر زراعی مشاهده شد که پساب با آب زیرزمینی حساس مانند برخی میوه
یکسانی  هايیژگیو، هر دو آب Ayers & Westcot  )1985و ( USDA) 1954تفاوتی نداشت و بر اساس (
. میزان خطر سدیمی شدن متوسط باشندینماي ناشی از شور شدن خاك مرتبط داشته و با هیچ خطر بالقوه

زیم ایجاد کند که موجب افزایش اثر یهاي با مقدار باالي سدیم یا منمشکالتی در خاك تواندیماست و 
طور معمول، خاك مزارع ). بهGarcia et al. 2002( شودیمها کنندگی ذرات خاك توسط این یونپراکنده

ر برخی نواحی مقادیر باالیی از سدیم و منیزیم وجود دارد. نیشکر در کلمبیا حاصلخیزي خوبی دارند، اما د
و خطر متوسط سدیمی شدن خاك بر اثر آبیاري  هاخاكهاي طبیعی این در این نواحی اثر ترکیبی ویژگی

  کنندگی سدیم و منیزیم را افزایش دهد.دلیل اثر پراکندهتخریب ساختار خاك به تواندیمبا پساب 

  نیشکر، قندها و درجه بریکس. بازده محصول 2-3
) را براي Bx) و درجات بریکس (AR)، قندهاي کاهش یافته (S)، ساکارز (Pنتایج حاصل از تولید ( 5جدول 

هاي همه متغیرها از توزیع نشان داد که داده Anderson-Darling. آزمایش دهدیمتیمارهاي آزمایشی نشان 
 ببرحسگیري شده مشاهده کرد که میانگین تولید نیشکر اندازه توانیم). p>0.05( کنندیمنرمال پیروي 
 Cenicaña) بیش از مقادیر مورد انتظار در منطقه است. به عبارت دیگر، بر اساس گزارش TCHتن بر هکتار (

  دست آمد بود.به 120تا  TCH 110، سطح تولید باالي محدوده 2010در سال 
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  دیتولمیانگین پاسخ  -5 جدول
 (%) T P (t/ha) S (%) AR (%) Bx  بلوك

B1  
T1 1/146  3/15  2/2  3/17  
T2 7/135  6/18  6/1  4/17  
T3 8/128  6/18  8/1  7/15  

B2 
T1 7/144  5/17  4/0  8/17  
T2 7/117  4/15  7/0  8/16  
T3 3/123  4/18  4/0  1/19  

B3 
T1 2/147  1/18  97/0  8/17  
T2 2/147  1/17  92/0  4/17  
T3 5/148  4/15  92/0  1/17  

  T1 -  146  17  2/1  6/17میانگین 
  T2 -  5/133  17  1/1  2/17میانگین 
  T3 -  6/133  5/17  1  3/17میانگین 

B :بلوك، T :ماریت، P :شکرین دیتول، S :،ساکارز ARافتهیکاهش  ي: قندها، Bx :کسیبر درجه  

 6/21میزان به T1عنوان میانگین تولید ناحیه در نظر گرفته شود، تولید نیشکر تیمار به TCH 120اگر 

عنوان مقدار مرجع در نظر گرفته شود، افزایش تولید درصد افزایش یافته است. اگر حد باالي محدوده تولید به
) =197/0pبین تیمارها (داري ). تحلیل واریانس نشان داد که هیچ تفاوت معنی3(شکل  است درصد 3/12

  ) وجود ندارد.=97/0p( هابلوكیا بین 

 T3دست آمده براي میزان باالتري از مقدار بهبر اساس این نتایج، کاربرد پساب تولید نیشکر را به
همراه کودهاي شیمیایی که تیمار رایج در منطقه است)، افزایش داده است. اما (استفاده از آب زیرزمینی به

) یافت نشد. کاربرد =97/0p( هابلوك) بین تیمارها و بین =97/1pداري (ماري هیچ تفاوت معنیاز نظر آ

عالوه مزیت دیگر پساب همراه داشت و بهپساب تولیدي مشابه آنچه که در بخش نیشکر گزارش شده، به
  .است )NPKها (ماکرومغذي کنندهینتأمجویی در مصرف کودهاي شیمیایی صرفه

چنین میانگین محتواي ساکارز (%) همه تیمارها بیش از مقادیر معمول گزارش شده توسط هم
)1995 (Larrahondo  براي دره رودخانهCauca درصد بود. مقادیر متوسط براي هر تیمار  5/11-5/13، یعنی

ترین (کاربرد پساب)، با وجود باالترین تولید نیشکر، کم T1مشابه سایر تیمارها بود، اما باید توجه کرد که در 
) یا بین 945p= /0داري بین تیمارها (گزارش شد. اما تحلیل واریانس هیچ تفاوت معنی درصد) 3میزان ساکارز (

بر  یر منفیتأثتوان نتیجه گرفت که کاربرد پساب یم). از این تحلیل 4) نشان نداد (شکل =924/0p( هابلوك

طور تواند با انجام آزمایش در خاکی که بهیمد ساکارز نداشت. مقادیر آزمایشی باالتر از محدوده منطقه تولی
  شود و در ابتداي مطالعه حاصلخیزي خوبی نشان داد، توضیح داده شود.ینممعمول در آن کشت انجام 
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  ماریدر هر ت شکرین دیتول -3 شکل

معادل  میانگین مقدار در همه تیمارها در محدوده نرمال منطقه)، RSبراي قندهاي کاهش یافته (
). تحلیل 4شکل دست آمده براي تیمارها مشابه بود () بود. میانگین مقادیر بهLarrahonda 1995درصد ( 5-1

) =003/0p( هابلوك) وجود ندارد، اما تفاوت بین =612/0pواریانس نشان داد که هیچ تفاوتی بین تیمارها (

  دار بود.معنی

  

  ) (%)BG( کسیبر هايه) و درجRS( افتهیکاهش  يقندها ،)Sساکارز ( -4 شکل



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  178

 

هاي بریکس در همه تیمارها بیش از محدوده مقادیر مشابه تولید نیشکر و ساکارز، میانگین مقادیر درجه
دست آمده براي این ) بود. مقادیر بهCauca )Larrahondo 1995 رودخانهدرصد متداول در دره  16-10

هاي آماري نشان داد ). تحلیل4شکل کمی بیش از دو تیمار دیگر بود ( T1متغیرها مشابه هستند، اما مقادیر 
ها دوباره ) وجود ندارد. این تحلیل=500/0p( هابلوك) یا بین =874/0pداري بین تیمارها (که تفاوت معنی

یر منفی تأث)، بر درجه بریکس CC-8597براي آبیاري نیشکر ( PTAR-Cکه استفاده از پساب  کنندیم ییدتأ
  نداشته است.

دست )، نتایج به2که در شروع پژوهش وضعیت مواد مغذي خاك همگن بود (جدول با توجه به این
مثبتی بر حاصلخیزي نیشکر داشته است و  یرتأثآمده در پاسخ به چهار متغیر مورد مطالعه نشان داد که 

آمده باالتر از مقادیر مطلوب گزارش شده توسط بخش تولید نیشکر در منطقه هستند. با این  دستبهمقادیر 
 رودیموجود، ممکن است این موضوع با این واقعیت مربوط باشد که در اولین چرخه تولید خاك، انتظار 

  ر باشد.تولید و حاصلخیزي باالت يهاشاخص

که همان آب، خاك و واریته نیشکر را در مقیاس گلدان  2008در سال  Silvaهاي در مقایسه با گزارش
دست آورده تن بر هکتار نیشکر به 133کار برده بود، مقادیر حاصلخیزي یکسان بودند. این نویسنده بازده به

 درصد بود، 1/4که مقدار  2008در سال  ilvaS هايپژوهش اخیر باالتر از یافته بود. در مورد ساکارز، نتایج

) یا ساکارز (%) یافت TCHداري بین تیمارهاي موردمطالعه در تولید نیشکر (تفاوت معنیچنین هم .است
 يهاغلظتقرار نگرفت که این قضیه با توجه به  PTAR-Cیر پساب تأثنشد. حاصلخیزي واریته نیشکر تحت 

  .ددهیمپذیري استفاده از این پساب را براي آبیاري نیشکر نشان باالتر مواد مغذي براي گیاه و خاك، امکان

  نتیجه -4
براي آبیاري قرار نگرفت. برعکس، مقدار تولید  PTAR-Cیر کاربرد پساب تأث) تحت TCHتولید نیشکر (

دست تن بر هکتار) به 110- 130منطقه (تن بر هکتار) کمی بیش از دامنه مقادیر متداول در  145-133(
که مقادیر ساکارز، درجه بریکس و طورينداشت، به تأثیريبر تولید شکر  PTAR-Cآمد. استفاده از پساب 

باقی ماند. این مقادیر براي ساکارز  Caucaقند کاهش یافته در محدوده مورد انتظار براي دره رودخانه 
  درصد بود. 1-5 درصد و براي قندهاي کاهش یافته 10-16درصد، درجه بریکس  5/13-5/11

نیازهاي غذایی  PTAR-Cتوان نتیجه گرفت که پساب دست آمده، میبا توجه به نتایج حاصلخیزي به
  کرد. ینتأممحصوالت (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) را در نخستین چرخه کشت 
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اصلخیزي خوب خاك و سطوح یک جایگزین بالقوه براي آبیاري نیشکر در شرایط ح PTAR-Cپساب 
. براي کندیمکنندگی احتمالی توده خاك) ارائه منظور جلوگیري از اثر پراکندهپایین سدیم و منیزیم (به

  تري باید انجام شود.ارزیابی خطر سدیمی شدن خاك و آلودگی آب زیرزمینی مطالعات بیش

هاي پژوهشی هش، ضروري است پروژهعنوان یک پیشنهاد یا درس آموخته شده از این پژودر پایان به
فیزیکی یا شیمیایی  هايیژگیبه ومنظور تشخیص آسیب احتمالی ها بهآوري دادهتر جمعبا دوره طوالنی

  در دستور کار قرار گیرد. PTAR-Cآبیاري شده با پساب  يهاخاك

  قدردانی
د ننویسندگان تمایل دار) حمایت مالی شد. Cali(شرکت آب  EMCALI EICE ESPاین پژوهش از طرف 

Joseقدردانی خود را نسبت به مهندس   ́A.Ceron  وJuan F.Moreno  ازEMCALI  هایشانیتحمابراي 
  پژوهشی ابراز کند. هايیتفعالدر طی این 
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 10 يموردمطالعه 
 يودهاک کاربرد و فاضالب با ياریآب قیطر از حبوبات و غالت تمحصوال در نیسنگ فلزات انباشت
  )پاکستان( فسفاته

G. Murtaza, M.Bial Shakoor, and Nabeel Khan Niazi1 

 چکیده
آبیاري محصوالت غذایی با فاضالب تصفیه نشده یک روش رایج و رو به افزایش در سراسر جهان و 

م مدیریتی براي تولید محصول سال يراهبردها کارگیريبه، بنابراین نیازمند است پاکستان چنینهم
-97 يهاسال مترمکعب در 1299. در پاکستان سرانه دسترسی به آب از است آلوده يهاخاكدر 

به کمتر  2025تا سال  شودیم بینیپیشکاهش یافته و  2006مترمکعب در سال  1100به  1996
مترمکعب برسد. بنابراین آبیاري محصوالت غذایی با فاضالب به یک روش مهم تبدیل شده  700از 

به سه فلز سنگین کادمیوم، مس و روي در  1است. یک مطالعه میدانی جهت آزمایش دسترسی گیاه
فاضالب یا کود فسفاته دو محصول غالت (گندم و ذرت) و حبوبات (نخود و ماش) در پاسخ به کاربرد 

) به تنهایی Nدر دو سال متوالی انجام شد. پنج تیمار کود یعنی تیمار شاهد، نیتروژن توصیه شده (
ترتیب برابر مقدار فسفر پیشنهادي به 5/1) شامل نصف، کامل و Pو در ترکیب با سه سطح فسفر (

بافتی کادمیوم،  يهاغلظتکار گرفته شد. به N1.P1.5و  N0P0 ،N1P0 ،N1P0.5 ،N1P1.0صورت به
که بیشینه ها) تعیین شد. در حالیمختلف گیاه (ریشه، ساقه و دانه يهابخشمس، روي و فسفر در 

زایش مقدار با اف طورکلیبهدست آمد، تولید توده زیستی با استفاده از نصف دوز پیشنهادي فسفر به
یافت. غلظت فلزات در بافت با استفاده از نیتروژن فسفر، غلظت فلزات سنگین در محصوالت کاهش 

 الگوي انباشتبه تنهایی افزایش یافت. انتقال و انباشت روي و مس همواره باالتر از کادمیوم بود. 

                                                             
1- phyto-availability 



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  182

 

هایشان، دانهویژه در ها، بهايدولپهطور نسبی کادمیوم در هاي گیاهان متفاوت بود. بهکادمیوم بین گونه
     ترتیب عبارت بود از گندمها بهانباشت شد. انباشت کادمیوم در دانهتر بیش هاايلپهتکنسبت به 

و باالي تر بیش هاي نخود و ماشغلظت کادمیوم بافتی در ساقهچنین هم ذرت. <نخود  <ماش  <
گونه هاي غالت در انباشت کادمیوم با یکدیگر متفاوت بودند، دو که گونهحد مجاز بود. در حالی

 ها و پس از آن درطور قابل توجهی در ریشهفلزي به هايیونحبوبات رفتار مشابهی داشتند. غلظت 
خراج فسفر و فلز قابل است يهاغلظتافزایش فسفر مصرفی در خاك، چنین هم ها باالتر بود.ساقه و دانه

در خاك را پس از برداشت افزایش داد. با وجود افزایش قابل توجه فلزات توسط کود فسفر، تمام 
 آبیاري شده با فاضالب يهاخاكدسترسی گیاه به فلزات را در  مؤثريطور سطوح فسفر مصرفی به

براي توقف جذب فلزات از خاك ترین راه و استفاده از نصف نرخ پیشنهادي فسفر عملی دادندکاهش 
که محصوالت آبیاري شده با فاضالب شامل فلزات سنگین است، ممکن است توسط گیاه بود. هنگامی

  شد.اي داشته باهاي تک لپهتر در گونهاي براي تولید محصوالت سالمها کاربرد گستردهاین یافته

  فسفاتهواژگان کلیدي: فاضالب شهر، غالت، حبوبات، جذب فلز، کود 

  مقدمه -1
هاي گذشته بسیاري از جوامع افزایش توسعه اقتصاد ناشی از شهرنشینی وسیع و صنعتی شدن طی دهه

ست شدید محیط زی یآلودگمنجر به افزایش تقاضا براي فلزات و در نتیجه  شکیبتجربه کردند، که را 
یستی و کشاورزي جهانی زویژه آلودگی خاك با فلزات سمی به یک نگرانی محیط انسانی شده است. به

. هر دو منبع (Huang et al. 2012)تبدیل شده است  هاانسانبر سالمت محصوالت، دام و  تأثیرگذار
طبیعی (هوازدگی مواد مادري، آتشفشان) و منابع انسانی موجب رهاسازي گسترده فلزات سنگین در 

، هاکشآفتکشاورزي  يکاربردها. (Purushotham et al. 2013)ی و آبی شده است خاک هايیطمح
 يهاسوختو کودها، پسماندهاي جامد شهري، لجن فاضالب، آبیاري با فاضالب، استفاده از  هاکشعلف

دالیل انسانی اصلی  زائدات، سوزاندن و دفع خودروهامربوط به ذوب یا معدنکاري،  هايیتفعالفسیلی، 
. کادمیوم یک عنصر غیرضروري است (Murtaza et al. 2011) است ینسنگاي آلودگی خاك با فلزات بر

سمیت ذاتی باالیش براي گیاهان و چنین هم وتر بیش پذیري و دسترسی زیستیدلیل انحاللکه به
 است عنوان آالینده زنجیره غذاییویژه به هايینگرانپایین، یکی از  يهاغلظت، حتی در هاانسان

(Sarwar et al. 2010) ضروري  هايمغذي یزموادرپایین از  يهاغلظت. در مقابل، روي و مس هر دو در
هاي سمی مهم تبدیل را به آالینده هاآنباالتر  يهاغلظتکه حضورشان در ، در حالیهستند گیاهان يبرا
گیاه با یکدیگر برهم-خاك يهاسامانهمس و روي در  و شیمیایی، کادمیوم يهاشباهتدلیل . بهکندیم

  .(Kim et al. 2010)یر قرار دهند تأثدسترسی زیستی یکدیگر را تحت  توانندیمکنش داشته و 
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حضور فلزات در سطوح سمی در گیاهان چندین فرآیند فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و متابولیک شامل 
 ،(Sarwar et al. 2010)مواد معدنی، انتقال و متابولیسم  جذب ،(Ekmekci et al. 2008)فتوسنتز و تنفس 
. در نتیجه، گیاهان (Gopal and Rizvi 2008) کندیمو فعالیت چندین آنزیم را مختل  1افزایش طول سلول

 يهابتنسبه  را مختلف گیاه (ریشه، ساقه و دانه) يهابخشچندین راهبرد براي تفکیک و انتقال فلزات به 
اند. از آنجاکه غالت و حبوبات در مورفولوژي و تراکم ریشه، آرایش ژنتیکی و تمایل به مختلف توسعه داده

ول محص طبقه دومختلف به سمیت فلز در این  يهاواکنشجذب، انتقال و تجمع متفاوت هستند، مطالعه 
  .(Nuruzzaman et al. 2006) است گسترده، پراهمیت

 pHمواد مغذي براي گیاه و افزایش تولید مواد غذایی، بر  ینتأمسفات و نیتروژن در کنار کودهاي ف
یر دارند تأثخاك، قدرت یونی، بارسطحی، تشکیل کمپلکس، ترکیب ریزوسفر و فعالیت میکروبی خاك 

(Zhang et al. 2010) تغییرات مدیریت محصول و خاك براي هر دو محصول غالت و حبوبات، جهت دستیابی .
طور غیرمستقیم بر دسترسی گیاه به کادمیوم، مس و روي و افزایش امکان ورود به تواندیمبه محصول زیاد، 

  .(Grant 2011)یر گذارد تأثاین فلزات به زنجیره غذایی 

و اوره دو ورودي شیمیایی اصلی هستند که استفاده از آنها ) DAPدر پاکستان دي آمونیوم فسفات (
بر رفتار فلزات، دسترسی  تأثیرشانرو فسفر و نیتروژن مورد نیاز محصوالت متداول است. از این ینتأمبراي 

اي براي تولید محصول سالم دارد آلوده اهمیت ویژه يهاخاكهاي رشد کرده در زیستی و انباشت در گونه
(McGowen et al. 2001) و  هاانسان. حبوبات و غالت دو منبع غذایی مهم و با دسترسی فراگیر براي تغذیه

ي کشاورز يهاخاكوجود، استفاده فزاینده از فاضالب براي آبیاري، آلودگی بسیاري از . با اینهستند حیوانات
طور ویژه مطالعه میدانی به . بنابراین، ایناست با فلزات سنگین را در پی داشته است که یک نگرانی جدي

ر کاربرد یتأثبراي ارزیابی دسترسی گیاه و انباشت کادمیوم، مس و روي در محصوالت غالت و حبوبات، تحت 
  کودهاي فسفر و آبیاري با فاضالب شهري، انجام شده است.

                                                             
1- cell elongation 
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  هاروشمواد و  -2
  آزمایشی یتسا .1-2

که فاضالب شهري تصفیه نشده براي آبیاري قرار دارد، جاییآباد پاکستان ناحیه مورد مطالعه در حومه فیصل
  شده است. استفادهغالت، گندمیان، علوفه و سبزیجات به مدت بیش از سی سال 

  . کشت محصوالت2-2
اي براي بررسی جذب فلزات در گیاهان تک لپه 2008تا  2006 يهاسال طی دوسالهیک آزمایش میدانی 

(نخود و ماش) آبیاري شده با فاضالب یا کوددهی شده با کودهاي فسفاته  يادولپهمختلف (گندم و ذرت) و 
 .Triticum aestivum L(مترمربع) تقسیم شد و گندم  2/18×6/13انجام شد. ناحیه پژوهش به چهار پالت (

cvs. Bhakkar-2002 and AS-2002( نخود ،)Cicer arietinum L. cvs. Bittal-98 and Punjab-2000( ،
-Vigna radiata L. cvs. NIAB(و ماش  )Zea mays L. cvs. Sahiwal-2002 and Monsanto 6525(ذرت 

92 and NIAB-2006(  و  2007تا  2006 يهاسال جداگانه مطابق با فصل رشدشان، طی يهاپالتدر
  کاشته شدند. 2008تا  2007

دانشگاه  Uchkeraهاي کشاورزي با سه تکرار در زمین 1آزمایش با استفاده از طرح تقسیم قطعه
مدت طوالنی تحت آبیاري با فاضالب شهري بود، ، در بخشی از زمین که به2پاکستان آبادیصلفکشاورزي 

ترتیب براي گندم، نخود، ذرت و کیلوگرم بر هکتار به 25و  40، 60، 125 يهانسبتانجام شد. بذرها در 
هاي استاندارد تعیین ) با استفاده از روش1خاك (جدول شیمیایی  -هاي فیزیکیماش کاشته شدند. ویژگی

  شد.
  مطالعه نیخاك مورد استفاده در ا ییایمیش -یکیزیف هايویژگی -1 جدول

  مقدار  ویژگی خاك
  شن (%)

  سیلت (%)
  رس (%)

65  
25  
10  

  بافت
pHs  

ECe (dS m-1) 

  شنی لومی
65/7  
9/1  

OM (%) 
(%) 3CaCO 

)1-(mmolc L -3HCO 

2/1 
9/0  
3/1  

                                                             
1- split plot 
2- University of Agriculture, Faisalabad,Pakistan 



 185 زیستی محیط و بهداشتی هايجنبه: 2 بخش

 

  1 جدولادامه 
  مقدار  ویژگی خاك

)1-(mmolc L -Cl  
)1-+ (mmolc L 2 +Mg + 2 Ca 

)1-(mmolc L +Na 

0/5 
1/2  
0/16  

)1-(mmolc L +K  
½ )1-SAR (mmolc L 

38/0 
70/15  

AB- DTPA قابل استخراج    
Cd (mg kg-1)  
Zn (mg kg-1) 

42/0 
66/6  

Cu (mg kg-1)  
P (mg kg-1) 

57/1 
18  

   )HClO4و  HNO3; 1:4(فلزات کل 
Cd (mg kg-1) 
Zn (mg kg-1) 
Cu (mg kg-1) 

8/5 
64/8  
6/69  

eEC: شده اشباع خاك گل عصاره یکیالکتر تیهدا، OM: ی،آل ماده SAR: میسد جذب نرخ  

  تیمارهاي کود. 3-2
 يهاخاك NPهاي متداول براي کود جاي آن، از توصیه) خاك نبود، اما بهPمقادیر کود بر پایه آزمایش فسفر (

نیتروژن و  منبععنوان ) بهNدرصد  18و  5O2Pدرصد  46( DAP) و Nدرصد  46نرمال پیروي شد. اوره (
  ارائه شده است. 3در جدول  DAP) استفاده شدند و ورودي فلز از طریق 2فسفر (جدول 

  فاضالب. 4-2
فلز افزوده  کل یرمقادارائه شده است.  4استفاده براي آبیاري در جدول هاي شیمیایی فاضالب مورد ویژگی

ارائه شده است. حجم کل  5شده به خاك از طریق استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت در جدول 
محاسبه  روبازهاي براي کانال Manningفاضالب شهري انتقالی به هر واحد آزمایشی با استفاده از معادله 

  :(Akgiray 2005)شد 

푄 = 퐴 푛 × 푅 × 푆  
(معادل  Manning= ضریب زبري n)؛ 2m= سطح مقطع کانال (A)؛ s 3m-1= دبی فاضالب (Qکه در آن 

  .است )m/m= شیب کانال (S) و m= شعاع هیدرولیکی (R)؛ 8/0
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  کود مورد استفاده در هر محصول يمارهایت -2 جدول
N و P2O5 (kg ha-1) 

  ماش  ذرت  نخود  گندم  )Fتیمار (
  0P0N  0-0 0-0  0-0 0-0  شاهد

N+0.0P 0 113-0  پیشنهاديP1N  0-23  0-120  0-23  
N+0.5P 0.5 113-57  پیشنهاديP1N  28-23  57-120  28-23  
N+1.0P 1.0 113-113  پیشنهاديP1N  58-23  113-120  58-23  
N+1.5P 1.5 13-170  پیشنهاديP1N  85-23  170-120  85-23  

  DAPکود  افزودن قیطر از) mg ha-1( يورودکل فلز  -3 جدول
  )mg mg-1فلز ( هاييورود

 کادمیوم  تیمارها  محصوالت
)1-mg kg 16DAP(  

  روي
)1-mg kg 313 DAP(  

  مس
)1-mg kg 6/42 DAP(  

 گندم و ذرت
0.5P1N  1993 38671  5182  
1.0P1N  3986  77343  10365  
1.5P1N  5980  115616  15548  

  نخود و ماش
0.5P1N  956 19136  2392  
1.0P1N  2033  38272  5182  
1.5P1N  2974  57409  7853  

  

کلیفرم  هاييباکتربا فاضالب خانگی مرتبط است. تر بیش )هایروسوو  هايباکتر( زایماريبآلودگی با عوامل 
براي  ،2004سال و همکاران در  Ensinkباشند. براساس مطالعه  ≥10و  ≥ m L 01/0-1ترتیب باید ها بهو تخم کرم

بود و  763و  100ها و تخم کرم 1/0×810و بیش از  3/6×710ترتیب کلیفرم مدفوعی آباد، بهفاضالب شهر فیصل

  نشده است. آن گزارشفاضالب ترکیبی از فاضالب خانگی و صنعتی بود که آلودگی بیولوژیکی 

  سنجشبرداشت گیاه و  . 5-2
در  ،ها) نمونهHClO3HNO+3:44;( ياسید وهضم د پس از، برداشت شدند. گیاهان زراعی پس از رسیدن

 Thermoجذب اتمی ( سنجیفطکادمیوم، مس و روي با استفاده از  يهاغلظت، )AOAC 1920سه نوبت (

Electron AA, Solar-Series, Waltham, USA(  فرابنفش  -مرئی  سنجیفطو غلظت فسفر با استفاده از
)Thermo Electron, Waltham, USAده هاي استاندارد خریداري ش) تعیین و با استفاده از یک سري محلول

  از شرکت سازنده، استاندارد شدند.
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  مطالعه نیا در لمحصو ياریآب براينشده مورد استفاده  هیفاضالب تصف منتخب ییایمیش هايویژگی -4 جدول
  **انحراف استاندارد  *میانگین  محدوده  پارامتر
pH  

)1-EC (dS m 
)1-TSS (mmolc L 

9/7-3/7 
13/3-64/2  
2/31-4/26  

47/7  
95/2  
50/29  

17/0  
18/0  
03/0  

)1-(mg L 5BOD  
)1-COD (mg L 
)1-(mmolc L +Na 

988-0/4 
2676-42  

27-5/16  

-  
-  
75/21  

-  
-  
45/3  

)1-(mmolc L +K  
)1-(mmolc L+ + Mg+Ca 

)1-(mmolc L -3HCO 

8/0-3/0 
4/7-2/3  
0/10-0/7  

56/0  
15/6  
17/8  

15/0  
26/1  
99/0  

)1-(mmolc L -Cl   
)1-(mmolc L 2-4SO  
½) 1-SAR (mmolc L 

0/13-7/5  
19-4/7  

30/21-82/8  

0/11  
16/11  
78/12  

39/2  
98/3  
80/3  

)1-RSC (mmolc L  
)1-Cd (mg L  
)1-Cr (mg L 

8/6-6/0  
  کمیاب-002/0
62/1-05/0  

05/2  
001/0  
715/0  

90/1  
01/0  
55/0  

)1-(mg L Cu  
)1-Ni (mg L  
)1-Pb (mg L 

026/0-001/0  
25/1-03/0  
7/0-04/0  

01/0  
471/0  
313/0  

01/0  
38/0  
06/0  

)1-Zn (mg L  072/0-01/0 033/0  02/0  
  = انحراف استاندارد**n=6 (SDمشاهده،  6(میانگین  *

EC :الکتریکی،  هدایتTSS ،کل جامدات معلق :SAR ،نرخ جذب سدیم :RSC ،5: کربنات سدیم رسوبیBOD :
  خواهی شیمیایی.: اکسیژنCODروزه)،  5خواهی بیوشیمیایی (اکسیژن

  با فاضالب ياریآب قیاز طر يورودکل فلز  -5 جدول
  )season 1-mg ha-1فلز افزوده شده از طریق فاضالب (  

  کادمیوم  محصوالت
 )1-mg L 002/0(  

  روي
 )1-mg L033/0(  

  مس
 )1-mg L 01/0(  

  4571  21031  914  گندم و ذرت
  3047  14020  609  ماش و نخود

  تحلیل آماري. 6-2
) جهت LSDدار (با استفاده از آزمون حداقل تفاوت معنی "Statistix 8.1"آماري  افزارنرمتحلیل آماري با 

  انجام شد. هایانگینممقایسه 
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  نتایج -3
  . تولید زیست توده گیاهی1-3

) بر بازده دانه و ساقه داشتند p<0.05داري (هاي محصول و تیمارهاي کود اثر مثبت معنیگونهدر گیاه گندم، 
)، همه سطوح فسفر بازده تولید محصول گندم را افزایش دادند، در 0P0N). نسبت به تیمار شاهد (6(جدول 

. باالترین میزان بازده تولید )kg ha 4937-1تنهایی بازده تولید دانه را کاهش داد (که کاربرد نیتروژن بهحالی
بود. در مورد ذرت تیمارها  BKR-02هاي محصول ) براي گونهkg ha 7801-1) و ساقه (kg ha 5661-1دانه (

) kg ha 3031-1) بر بازده تولید دانه و ساقه داشتند. باالترین میزان بازده تولید دانه (>05/0pداري (یر معنیتأث

دست آمد. در مورد ) به0P0Nترین بازده تولید در تیمار شاهد (و کم 1.5P1Nیمار ) با تkg ha 8370-1و ساقه (
NIAB-)، 6) (جدول >05/0pهاي محصول بازده تواید دانه را افزایش دادند (ماش، هم تیمار کود و هم گونه

06 )1-kg ha 2048( 2/5 92تري نسبت به درصد بازده تولید دانه بیش-NIAB )1-kg ha 1948 (.داشت  

) بر بازده تولید p<0.05مثبتی ( یرتأث هاآنکنش هاي محصول و برهمدر مورد نخود، کودها و گونه
) نسبت kg ha 4037-1تري () و ساقه بیشkg ha 2243-1دانه ( Nital-98) داشتند. 6دانه و ساقه (جدول 

  تولید کرد. P-2000به 

  گیاهدر غلظت فلز  . 2-3
)، غلظت فلز بافتی را کاهش داد. kg ha 113-1ترکیب با دوز توصیه شده نیتروژن (در  هاي فسفرافزایش نرخ

تر بیش کادمیوم M-6225که ذرت هیبرید گندم انباشت شد، در حالی AS-02ترین میزان فلز در واریته کم
  انباشت کرد. S-02گیاه نسبت به  يهابخشو مس کمتري در تمامی 

) با افزایش سطوح فسفر کاهش یافت. >05/0pطور معناداري (حبوبات به يهابافتغلظت فلز در 
ترتیب براي نخود و ماش ثبت شد. به 0P1Nگیاه در دو گروه شاهد و  بافتترین غلظت روي در بنابراین بیش

92-NIAB  06(ماش) در مقایسه با-NIAB 6/2ترتیب ) و به9و  8، 7تري فلز انباشت (جداول مقدار بیش ،
  تري در دانه، ساقه و ریشه ذخیره کرد.درصد روي بیش 0/21و  3/11

  گیاه در فسفر غلظت. 3-3
هاي مختلف، تیمارهاي طور معناداري در ارتباط با گونهدر محتواي فسفر گیاه در گندم و ذرت به هاتفاوت

). کاربرد کود فسفر نسبت به تیمار شاهد و افزودن نیتروژن 10نوسان داشت (جدول  هاآنکنش کود و برهم
طور هاي محصول بهاستثناي ساقه، اغلب گونهطور معناداري مقدار فسفر گیاه را افزایش داد. بهتنهایی بهبه

) 0P1Nتنهایی (ه) کاربرد نیتروژن ب0P0Nمتفاوت بودند. نسبت به تیمار شاهد ( معناداري در مقادیر فسفر
هاي یر تیمارهاي کود، گونهتأثمحتواي بافتی فسفر را در گیاه ذرت افزایش، اما در گیاه گندم کاهش داد. 

  ). >05/0p، همه بر محتواي بافتی فسفر در هر دو گونه حبوبات معنادار بودند (هاآنکنش محصول و برهم



 189 زیستی محیط و بهداشتی هايجنبه: 2 بخش

 

طور معناداري محتواي بافتی فسفر را در هرگونه ) به0P1Nبه تنهایی ( نسبت به تیمار شاهد کاربرد نیتروژن
  حبوبات بهبود داد.

  . انتقال فلزات4-3
ترین مقدار بیش 0P1Nگیري شده (کادمیوم، مس و روي) در تیمار ) همه فلزات اندازهTFفاکتورهاي انتقال (

). میانگین کاهش 11جدول هاي گیاهی کاهش یافت (بود و با افزایش سطح فسفر این میزان براي تمام گونه
TF ) بود.03/1ذرت ( >) 14/1گندم ( >) 20/1نخود ( >) 77/1براي ماش (  

  آزمایش خاك پس از برداشت . 5-3
پس از برداشت تمامی محصوالت، آزمایش خاك نشان داد که کاربرد فسفر موجب افزایش مقدار فلز قابل 

زان فسفر در خاك به سطح فسفر مصرفی (کادمیوم، مس و روي) شده است و می AB-DTPAاستخراج 
با افزایش فسفر کمی افزایش  AB-DTPAکه روي و مس قابل استخراج ). در حالی1ارتباط داشت (شکل 

طور معناداري با افزایش ). در مقابل دسترسی کادمیوم و فسفر به>05/0pدار نبودند (معنی هایشافزایافت، اما 
به میزان کمی در مقایسه با تیمار  pHانند مس و روي با افزایش فسفر، سطوح فسفر در خاك افزایش یافت. م

  کاهش یافت. 0P1N (pHمعنادار نبودند و با کاربرد نیتروژن به تنهایی ( هاتفاوتشاهد افزایش یافت ولی 
 حبوبات و غالت )kg ha-1( تودهزیست  دیتول بر محصول يهاهکود و گون يمارهایت ریتأث -6 جدول

 تیمار
 ماش نخود ذرت گندم

BKR-02 AS-02 S-02 M-6520 Bital-98 P-2000 NIAB-92 NIAB-06 
هادانه          

N0P0 5575±121bc 5010±146de 2358±34g 2936±25cd 2073±23c 1607±35f  1863±29ef g 1924±43def  

N1P0 5090±58de 4784±23e 2491±57f  3016±13c 1926±35d 1541±48f  1757±28g 1773±21f g 

N1P0.5 6007±182a 5236±105cd 2361±40e 3162±37b 2445±13a 1754±23e 2046±39bcd 218±57ab 

N1P1.0 5914±133ab 5150±218cde 2678±52de 3221±62ab 2365±35a 2192±40b 2071±31abc 2211±40a 

N1P1.5 5721±53ab 5209±37cd 2764±15cd 3299±15a 2405±35a 2073±46c 2004±49cde 2149±101ab 

         ساقه
N0P0 7382±207b 5887±82c 8176±23cd 8067±21d 4385±115b 3960±27c 1985±185a 2144±25a 

N1P0 7203±188b 6113±185c 8202±46bcd 8209±80bcd 4837±53a 4119±66bc 2360±163a 2213±170a 

N1P0.5 8479±67a 7075±120b 8288±43abc 8304±14abc 3973±242c 3455±56d 2272±183a 2313±59a 

N1P1.0 8372±150a 6146±202c 8332±30abc 8370±50a 3907±144c 3255±47c 2140±109a 2249±71a 

N1P1.5 7568±92b 5954±185c 8388±67a 8352±70ab 3083±157d 3123±76d 2168±55a 2296±102a 

، نخود 53و  62، ذرت 201و  145ترتیب براي دانه و ساقه گندم به LSD). مقادیر =3nخطاي استاندارد هستند ( ±مقادیر میانگین 
  .است 245، 104و ماش  135و  7/82
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  حبوبات و غالت يهادانه و ساقه شه،یر در) mg kg-1( ومیکادم غلظت بر محصول يهاهکود و گون يمارهایت ریتأث -7 جدول

؛ 03/0، 02/0، 005/0ترتیب براي دانه، ساقه و ریشه گندم برابر به LSD)؛ مقادیر =3nخطاي استاندارد هستند ( ±مقادیر میانگین 
  .است 09/0، 035/0، 02/0و نخود برابر  07/0، 05/0، 02/0ذرت برابر 
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   حبوبات و غالت يهادانه و ساقه شه،یر در) mg kg-1( يرو غلظت بر محصول يهاهکود و گون يمارهایت ریتأث -8 جدول

، ذرت 1/2، 6/1، 2/2ترتیب براي دانه، ساقه و ریشه گندم برابر به LSD): مقادیر n=3خطاي استاندارد هستند ( ±مقادیر میانگین 
  .است 62/1، 80/1، 52/1و ماش برابر  54/1، 45/1، 34/1، نخود برابر 72/1، 45/1، 92/1برابر 
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 حبوبات و غالت يهادانه و ساقه شه،یر در) mg kg-1( مس غلظت بر محصول يهاهکود و گون يمارهایت ریتأث -9 جدول

، ذرت 15/0، 5/0، 2/1ترتیب براي دانه، ساقه و ریشه گندم برابر به LSD)/ مقادیر =3nخطاي استاندارد هستند ( ±مقادیر میانگین 
  .است 47/1، 15/1، 85/1و ماش برابر  07/1، 43/0، 29/0و نخود برابر  35/1، 58/0، 22/0برابر 
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  حبوبات و غالت يهادانه و ساقه شه،یر در mg kg-1)فسفر ( بر غلظت محصول يهاهکود و گون يمارهایت ریتأث -10 جدول

  

و ذرت  7/23، 3/44، 3/35ترتیب براي دانه، ساقه و ریشه گندم به LSD). مقادیر =3nخطاي استاندارد هستند ( ±مقادیر میانگین 
  .است 315، 58، 42و ماش  5/92، 2/62، 57و نخود  92،175، 85
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 بحث -4
همراه با دوز توصیه شده نیتروژن افزایش یافت (جدول  DAPدر همه محصوالت، بازده دانه با افزایش کاربرد کود 

زودن فلزات ناشی از اف تواندیمزیست توده با افزایش ترکیبی از نیتروژن و فسفر کاهش یافت که حال با این). 7
که افزایش تولید محصول پس از مصرف کود بهتوسط کود فسفر و در نتیجه مسمومیت گیاهی باشد. در حالی

اه و/ است، اما میزان افزایش به گونه گی انتظارقابلآن بر رشد گیاه و متابولیسم  يمواد مغذدلیل اثرات سودمند 
. کاربرد فسفر با بهبود رشد ریشه، فتوسنتز و (Nuruzzaman et al. 2006)یا واریته ویژه تولیدي بستگی دارد 

شکر،  انتقالبازده آب مصرفی، تثبیت نیتروژن و  و افزایش هایماريبرسیدن محصول، ایجاد مقاومت در برابر 
 ، کاربرد نیمی از دوز توصیه شدهرسدیمنظر . به(Guan et al. 2013) شودیمموجب افزایش بازده محصول 

آبیاري  يهاخاكاقتصادي براي تولید غالت و حبوبات در  ايینهگز، شدمیفسفر که توسط کشاورزان استفاده 
 تواندیم) 0P1Nتنهایی (توده ناشی از کاربرد نیتروژن به . کاهش مشاهده شده تولید زیستاست شده با فاضالب

  .(Siebers et al. 2014)گیاهی باشد  یتمسمومناشی از ترکیب جذب باالي فلز و 

 0.5P1Nو براي ذرت و ماش در تیمار  1P1Nباالترین سطوح کادمیوم دانه، براي گندم و نخود در تیمار 
). در باالترین نسبت کاربرد فسفر تولید 7ثبت شد (جدول  1.5P1Nسطوح در تیمار  ترینیینپاکه بود، در حالی

هاي باالي تا حدودي کاهش یافت. در غلظتشک جذب فلز و تجمع بافتی زیست توده کاهش یافت که بی
رسی هاي با دستهاي در دسترس به گونهفسفر، فرآیندهاي مختلف جهت تغییر شکل آسان فلزات از گونه

که فرآیندهاي گیاهی جذب  رسدیمنظر هاي پایین فلزات، بهغالب شوند. در غلظتتر بیش تر، توانستندکم
خاك مسئول جذب فلزات  يهاواکنشطور عمده هاي باال، بهدر غلظت که، در حالیکنندیمفلز را کنترل 

  بودند.

تبادل یونی کادمیوم  يهاواکنشهاي پایین ممکن است ناشی از افزایش تجمع بافتی کادمیوم در غلظت
 .(Grant 2011)جذب خاك یا در اثر اسیدي شدن خاك باشد  يهامحلرقیب ناشی از کودها در  هايیونو 

که فسفات رسوب فلزي ناشی از محصوالتی با حاللیت پایین خوبی مستند شده است. چرا وع بهاین موض
دارند و اغلب در  1که تمایل به مقاومت در برابر تجزیه 3CdCOیا  3PO2Cd ،2)4(PO3Cd ،2Cd(OH)مانند 

  دهد.، تشکیل می)Huang et al. 2012(دسترس گیاه نیستند 

، افزایش (Siebers et al. 2014)دلیل جذب کادمیوم توسط فسفر در خاك ممکن است کادمیوم بافتی به
  .(Grant 2011)عنوان یک جفت یونی باشد زمان فسفر و کادمیوم بهجذب همیا  بار سطحی

                                                             
1- recalcitrant 



 195 زیستی محیط و بهداشتی هايجنبه: 2 بخش

 

طور معمول باالتر از مقادیر معمول براي تولید محصول، بسیار باالي فسفر، به يهانرختحرکی فلز در بی
). کاهش غلظت Grant 2011زمان باشد (جذب فلز توسط فسفر و/ یا ترسیب/ترسیب همدلیل تواند بهمی

توسط چند گروه پژوهشی دیگر  ،جذب در کاربرد کودهاي فسفر خاك يهامکاندنبال کادمیوم در گیاهان به
 اندتویماین مطالعات، کاهش دسترسی گیاه به کادمیوم تر بیش در. (Huang et al. 2012)گزارش شده است 

که جذب کادمیوم را از طریق مختل کردن انتقال آن از ریشه به  به در دسترس بودن مقادیر باالي فسفر
، مربوط باشد دهدیمجوانه یا افزایش قابلیت خاك یا اجزاي آن جهت جذب یا ترسیب کادمیوم کاهش 

)Mare et al. 2012.(  

ویژه گیاه قابل توجه است، به -خاك يهاهسامانرقابتی بین فسفر و روي اغلب در  يهاکنشبرهم
. )Lambert et al. 2007( روندیمکار ) از طریق یک مکمل کود بهZnیا  P( هاآنکه که فقط یکی از هنگامی

تداخل دارد، بازده تولید  Znکه فسفر با جذب بین این دو عنصر پیچیده است، زیرا در حالی يهاکنشبرهم
هاي بافتی روي جذب در خاك از غلظت يهامکانکه  شودیمو بنابراین باعث  دهدیمگیاه را نیز افزایش 

ترقیق شوند. افزایش ورود فسفر به محصوالت ممکن است توانایی محصول جهت حذف روي از خاك را از 
 یی. افزایش جدا)Lambert et al. 2007(طریق افزایش رشد ریشه و افزایش دبی جرمی و انتقال بهبود دهد 

دسترسی گیاه به کادمیوم را افزایش دهد که منجر به افزایش رقابت  تواندیمکادمیوم از خاك  يهامولکول
کنش بین ). بنابراین برهمGrant et al. 1998شود (بین روي و مس در جذب گیاهی و انتقال توسط گیاه می

د گیاه داشته باش يهابافتدر  هاآنتوجهی بر تجمع کلی  قابل یرتأثروي، کادمیوم و فسفر ممکن است 
)Imtiaz et al. 2006(. خاك ممکن است جهت کاهش جذب فسفر و روي در  يهامکانهمین ترتیب، به

کنش داشته باشند. عقیده بر این است که این امر ممکن است در مکان جذب یا برهم مسمقادیر بافتی 
. تیمار نیتروژن به تنهایی غلظت بافتی همه فلزات (Fageria et al. 2001)رسوب مس در سطح ریشه رخ دهد 

خاك شد  pHطور قابل توجهی موجب کاهش ) را افزایش داد، زیرا این تیمار بهZnو  Cd ،Cuمورد آزمایش (
یر دارد تأثمشخص شده است که بر ترکیب ریزوسفر، فعالیت میکروبی و رشد ریشه چنین هم و) 1(شکل 

)Wangstrand et al. 2007( . اوره؛) کودهاي بر پایه آمونیومN-4NHدلیل کاهش ) بهpH خاك شاید به
+دلیل نیتریفیکاسیون، جذب 

4NH  و+H هاي گیاه که باعث افزایش غلظت دفع شده از طریق ریشه
، دسترسی گیاه به فلزات را بیش از کودهاي نیتراته افزایش داده شودیم) در خاك H+یون هیدروژن (

گندم افزایش یافت، >ماش>نخود>صورت ذرتبه کادمیوم. میانگین غلظت (Avci and Deveci 2013) است
صورت به رويذرت و براي >نخود>گندم>صورت ماشبه مسکه الگوهاي انباشت در حالی

باالي  يهاغلظتجاکه ماش و ذرت در تابستان کشت شدند، بخشی از ذرت بود. از آن >ماش>نخود>گندم
ناشی از  تواندیم. تفاوت در انباشت فلزات (Prasad 2004) باشد ممکن است ناشی از تبخیر باال کادمیوم
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. بسیاري از (Nuruzzaman et al. 2006)ها باشد ها و واریتهفولوژیکی و ژنتیکی بین گونهمور يهاتفاوت
عنوان و ماالت را بههاي عاملی مانند سیترات هاي گیاهی تشکیل ریشه و تراوش تعدادي از گروهگونه

  .)Jones and Oburger 2011( دهندیممکانیسمی براي افزایش دسترسی فسفر افزایش 

تري در ریشه و بار کادمیوم کم 74/3و  7/7، 3/3، 8/4ترتیب هاي گندم، نخود، ماش و ذرت بهدانه

ها، تر در ساقه انباشت کردند. باالترین غلظت فلزات بدون در نظر گرفتن نوع گونهبار کم 5/1و  7، 3/1، 8/3

هاي گیاهان یافت شد. ممکن است برخی عوامل آناتومیک، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی به همواره در ریشه
عمده  طورجا فلزات بهباالیی گیاه کمک کنند. از آن جاکه در این يهابخشانباشت و توزیع فلزات در 

هادي،  يهابافتکه در این موضوع اتصال بارهاي منفی  شودیماند، احتمال داده محدود به ریشه شده
و شاید  )Hall 2002(هاي سلولی اهمیت داشته باشند هاي هیستیدیل دیوارهپکتیک و گروه يهامکان

دهنده فلز در ریشه نیز اتصال  هايینپروتئاشباع مربوط باشد. برخی  هايسینتیکحرکت روبه باال به 
  .(Lux et al. 2011)اند مسئول این محدودیت در نظر گرفته شده

یر استفاده پایدار از فاضالب وجود ندارد. تأثدر پاکستان هیچ سیاست ملی در زمینه  رسدیمنظر به
دلیل کمبود به هاآناند، اما اجراي قوانین و مقررات در زمینه تصفیه و دفع فاضالب در کشور تدوین شده

که ظرفیت اجرایی مناسب و موردنیاز منابع و نیروي انسانی ماهر یک مشکل واقعی است. در نتیجه، در حالی
طور جدي محدود است. ارزیابی اثرات محیط به هایکاستدلیل این وجود دارد، اما در عمل اثربخشی آن به

هاي محیط زیست . آزمایشگاهشودیمندرت در بخش عمومی از آن پیروي ) اجباري است، اما بهEIAیستی (ز
دلیل تعداد اندك کارکنان و بودجه کم حتی براي تجهیزات شان بهاند، اما فعالیتها مستقر شدهدر تمام ایالت

ظرفیت  ، اماشده استاندازي یستی راهزهاي محیط طور مشابه دادگاهمعمول و مواد شیمیایی، ناکافی است. به
حداقل تعداد ت و که تنها در دو ایالطوريشدت محدود است، بهبراي مقابله با موارد گزارش شده به هاآن

  ور وجود دارد.کارکنان براي نظارت بر کل کش

  هرگونه در تهیوار دو ول ومحص گونه چهار يبرا) TFانتقال فلز ( فاکتور -11 جدول
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  11 جدولادامه 

  

  پس از برداشت در خاك pHفسفر و  ،مس ،يرو وم،یکادم برداشتقابل AB-DTPAکود بر  يمارهایت اثر -1 شکل

  گیرينتیجه -5
کشاورزي هستند، کاربرد فسفر در  يهاخاكیک منبع مهم افزایش فلزات در  DAPکه کودهاي در حالی

 يهاخاكر گیاه ناشی از این فلزات (کادمیوم، مس و روي) موجود د یتمسمومتمامی سطوح در کاهش 
گزینه پایدار براي کاهش سمیت فلز در  ترینياقتصادبود.  مؤثرآهکی آبیاري شده با فاضالب شهري، 

که این مطالعه محدود به چهار گونه محصوالت شامل مصرف نیمی از دوز پیشنهادي کود فسفر بود. در حالی
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هاي ونهگ ترسالماي براي تولید محصوالت هاي اصلی آن کاربردهاي گسترده، ممکن است یافتهاست گیاهی
  آبیاري شده با فاضالب شهري داشته باشد. يهاخاكاي رشد یافته در تک لپه

  پیشنهادهاي آتی -6
زات لجذب ف هايیسممکانبر تحرك، دسترسی زیستی، تجمع زیستی و  مؤثردر مورد عوامل  پیشیندانش 

سازي افنیاز به شف هاآنسنگین توسط غالت و حبوبات با توجه به تفاوت در فیزیولوژي و مورفولوژي ریشه 
ه دانه/ مختلف ب يهابافتاز طریق  توانندیممطالعات قبلی نشان داده است که فلزات سنگین چنین هم دارد.

، هاآندر هر حال، اطالعات در مورد تحرك  .)Murtaza et al. 2015; Murtaza et al. 2016(بذر منتقل شوند 
  تري دارد.ویژه در دو محصول مهم حبوبات و غالت هنوز نیاز به پژوهش بیشبه

مقدار زیاد فلزات سودمند (کبالت، مس، آهن، منگنز، مولیبدن، نیکل و روي) در توده زیستی  -1
از طریق ترکیب توده زیستی آلوده با ماده پاك (عاري از  تواندیمبرداشت شده (غالت و حبوبات) 

  کودها و علوفه، تا سطوح قابل قبول کاهش یابد. هاييبندفرمولفلزات) در 
بیت براي تث اقتصاديکردن شیمیایی فلزات سنگین در محل، تنها یک راهبرد اصالح  تحركیب -2

ري خاك و در نهایت رشد گیاه را نیز بارو تواندیمآلوده نیست، بلکه  يهاخاكفلزات سنگین در 
دلیل سطح آلی (کمپوست) نسبت باالیی از مواد آلی مرطوب دارند که به يهامکملبهبود دهد. 

دسترسی زیستی فلزات سنگین در  توانندیمجذب قوي  يهامکان ینتأمشان و در نتیجه وسیع
 که گیاه دوباره مستقر شود. دهندیماجازه  ترتیببدین خاك را، هرچند موقت، کاهش دهند و

 هايیافزودنآلی مانند کودهاي کشاورزي و  يهامکملو  NPKیافت شده است که کودهاي در -3
 .مؤثرندمعدنی مانند آهک، گچ، زئولیت و اکسیدهاي آهن در کاهش انتقال فلزات به محصوالت 

به خاك، اگر آلودگی  هاآنو در مقادیر زیاد در دسترس هستند و افزودن  یآسانبهاین مواد تر بیش
هر حال ممکن است نیاز به کاربرد مکرر آنها باشد و محدود به خاك سطحی باشد، آسان است. به

 .داي باید بررسی شوصورت دورهو بهتا حد زیادي به شرایط خاك بستگی دارد  شانیاثربخش

ب محصول و کاشت براي کاهش انتقال فلز به زنجیره غذایی شامل تناو مؤثر يهاروشسایر  -4
. انتخاب محصوالت در سامانه کشاورزي آبیاري با فاضالب است محصوالت صنعتی یا زیست انرژي

 هاي نهایی به کشاورزان دارد.جهت ارائه توصیه تربیش هايیبررسنیاز به 

اي از فرآیندهاي فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی براي تصفیه آب صنعتی/ شهري از طریق مجموعه -5
الوه ع. است و آگاهی در سطح ملی، نیاز روز یرانهگسختاز فاضالب، در کنار قوانین  ایمناستفاده 

ز فاضالب ا سالمهاي مربوط به تصفیه، مدیریت و استفاده براي پژوهش سازيیتظرفاین، نیاز به  بر
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 هاياز طریق سازماندهی جلسات گروهی کشاورزان با استفاده از رسانه تواندیماست. این موضوع 
 دست آید.چاپی و الکترونیک به

 قدردانی -7
 مالی قدردانی کنند. هايیتحمابراي  1نویسندگان تمایل دارند از کمیسیون تحصیالت عالی پاکستان

موسسه آب، محیط زیست و  -از دانشگاه سازمان ملل متحد Manzoor Qadirهمکاري عالی دکتر چنین هم
  کنیم.می ییدتأدر اونتاریو کانادا در طول این مطالعه و بررسی انتقادي این نوشته را  2بهداشت

 

                                                             
1- Higher Education Commission (HEC), Pakistan 
2- United Nations University-Institute for Water, Environment and Health, UNU-INWEH 
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اجرایی مسائل و هاسیاست :3 بخش  
  11 موردي مطالعه

 آفریقاي دولت پرونده دولت: حمایت تحت آبیاري براي فاضالب کنندهمصرف کشاورزان
 تولیدکننده کشاورزان از پشتیبانی در Limpopo استان در Lebowakgomo در جنوبی

  )جنوبی آفریقاي( سبزیجات

T. Gomo11  

  چکیده
 استفاده غذایی مواد تولید افزایش براي آبیاري با فاضالب شیرین، کاهش آب به رو منابع با مواجهه در همیشه

 ولی د،انکرده اجرا فاضالب از ایمن براي ترویج استفادههایی سیاست مختلف کشورهاي هايدولت. است شده
 ،جنوبی آفریقاي در. است شده هاسیاست گونهاین اجراي مانع منابع کمبود توسعه، حال در کشورهاي در

چنین هم و) 1998 سال ،36 شماره آب، ملی قانون( فراهم را آب منابع به پساب ایمن تخلیه امکان دولت
 یرسم روزنامه( است کرده منتشر کشاورزي در فاضالب از استفاده از حمایت برايهایی سیاست و راهبردها

 به حال اجرا است، در نیزچنان هم که مطالعه این). 2013 سپتامبر، 6 ،665 آگهی ،36820 شماره دولت،
 رودخانه طول در فاضالب از ایمن استفاده زمینه ترویج در مختلف يهااداره طریق از دولت تالش ارزیابی

Chuenes فاضالب خانهتصفیه. پردازدمی Lebowakgomo ریزدمی رودخانه این به را شده تصفیه فاضالب .
 شوند،می حمایت دولت مختلف هاياداره طرف از و کنندمی کار رودخانه این طول که در کشاورز سه

                                                             
1- T. Gomo 
Department of Agriculture & Rural Development, Engineering Services P. Bag X028 
Chuenespoort, 0745, South Africa; e-mail: gomotaziva@gmail.com 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
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 درصد 200 با فاضالب خانهتصفیه که دهدمی نشان اولیه نتایج. اندبوده مطالعه این وجز تاکنون چنینهم
 براي کشاورزان قانون، طبق. شودنمی آزمایش رودخانه به تخلیه شده آب کیفیت و کندمی کار خود ظرفیت
 یک. یستن فاضالب، از استفاده خواهان کشاورزان حامی نیز جامعه و کنندنمی نامثبت فاضالب از استفاده

  .شودنمی تأکید قوانین این اجراي بر ولی فرماست،حکم فاضالب از استفاده بر قوانین سري

  جامعه آموزش دولت، حمایت آبیاري، براي فاضالب از استفاده: کلیدي کلمات

  مقدمه -1
 وایدع که زیستی محیط و صنعتی شهري، مصارفچون هم مصارفی براي آب تقاضاي افزایش دلیلبه

     است شده محدودتر غذایی مواد تولید براي آب از استفاده دارند، باالتري اقتصادي و اجتماعی
(Perry 2005, Gomo et al. 2014). مجبور را شهرها حومه در ویژهبه کشاورزان مواردتر بیش در مسئله این 

 حال در کشورهاي در. است کرده هایشانزمین آبیاري براي کوچک و بزرگ شهرهاي فاضالب از استفاده به
 ابطهر در تريجدي سالمتی خطرات ندارد، وجود فاضالب مناسب تصفیه براي کافی منابع هاآن در که توسعه

 و اتخاذهایی سیاست توسعه حال در کشورهاي هايدولت برخی. شودمی مشاهده فاضالب از استفاده با
 مشکل حال،این با .دهندمی ترویج کشاورزي را براي فاضالب از ایمن استفاده که کنندمی اجرا راهبردهایی

  .است منابع کمبود خاطربهتر بیش که است قوانین و هاسیاست این اجراي عدم اصلی

 شاورزانک توسط سپس و تخلیه هارودخانه به فاضالب که دارد، چرا وجود جنوبی آفریقاي در مشکل این
 Chuenespoort رودخانه این موارد از یکی. شودمی استفاده غذایی محصوالت تهیه براي براشت دستپایین

  .است Limpopo استان در Lebowakgomo در

 زا استفاده جهت کشاورزان از زمینه حمایت در جنوبی آفریقاي دولت هايتالش ثبت به مطالعه این
 آن اطراف نواحی کشاورزان و Lebowakgomo منطقه بر و پردازدمی هایشانزمین آبیاري براي فاضالب

رائه ا آن اولیه نتایج فقط اینجا در بنابراین است، پیشرفت حال اجرا و درچنان هم مطالعه این. دارد تمرکز
  .شد خواهد

  کشاورزي در فاضالب از براي استفاده دولت حمایت -2
یشان هازمین آبیاري براي فاضالب از که کشاورزانی از حمایت جهت مختلفی هايگام جنوبی آفریقاي دولت

 از پیش که را مبهم مسائل برخی 1998 سال در 36 آب شماره ملی قانون. است برداشته کنند،می استفاده
 کشاورزان شامل مسائل این. است داده قرار مدنظر داشتند، وجود نیز آب از استفاده در کشاورزان آزادي حق
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 قوانین تنظیم دنبالبه خود، a)1(37 بخش در مصوبه اینچنین هم .شدمی نیز کوچک شهرهاي در پاخرده
  .بود غذایی محصوالت تولید در فاضالب از استفاده و پاك بآ منابع به فاضالب تخلیه با مرتبط

منتشر  اريآبی براي فاضالب از استفاده در زمینه مقرراتی است توانسته دولت قانون، از بخش این نتیجه در
 وضع طریق از دولت. است 2013 سپتامبر 6 تاریخ در رسمی روزنامه در دولت 665 اعالمیه آن ترینتازه که کند

 در فاضالب از استفاده و آب منابع به شده تخلیه پساب کیفیت کنترل تضمین بههایی سیاست و مقررات چنین
 .دهدمی را نشان هازمین آبیاري روزانه براي مجاز فاضالب کیفیت 1 جدول .کندمی کمک آبیاري،

  جنوبی آفریقاي در آبیاري براي استفاده فاضالب کیفیت -1 جدول
  روزانه هايمحدودیت  متغیرها

  50 m3 500 m3 2000 m3 

PH 
 واحد 9 از بیش یا 6 از ترکم

  نباشد.
 واحد 9 از بیش یا 6 از ترکم

  نباشد.
 5/9 از بیش یا 5/5 از ترکم

  نباشد. واحد

 رب زیمنس میلی 200 از بیش  هدایت الکتریکی
  نباشد. متر

 زیمنس میلی 200 از بیش
  نباشد. متر بر

بر متر  زیمنس میلی 70
 آب برداشتی تا از باالتر

 میلی 150 حداکثر
  .نباشد متر بر زیمنس

 بر گرممیلی 25 از بیش      معلق جامدات
  نباشد. لیتر

گرم بر میلی 25/0 از بیش      آزاد کلر شکل به کلراید
  لیتر نباشد

ر لیتگرم بر میلی 1 از بیش      فلوراید
  نباشد

گرم بر میلی 5/2 از بیش      چربی و روغن صابون،
  لیتر نباشد

 خواهی شیمیاییاکسیژن
گرم بر میلی 5000 از بیش
 جلبک حذف از پس لیتر

  باشد.ن

گرم بر میلی 400 از بیش
 جلبک حذف از پس لیتر

  باشد.ن

گرم بر میلی 75 از بیش
  باشدن لیتر

 100 بر 100000 از بیش  مدفوعی هايکلیفرم
  باشد.ن لیترمیلی

 100 بر 100000 از بیش
  باشد.ن لیتریلیم

 100 هر در 1000 از بیش
  باشدن لیتریلیم

  )هنشد و شده یونیزه(آمونیاك 
 گرم بر لیترمیلی 3 از بیش  -------  -------  نیتروژن برحسب

  باشدن
 برحسب نیتریت /نیترات

بر گرم میلی 15 از بیش  -------  -------  نیتروژن
  باشدن لیتر

گرم بر میلی 10 از بیش  -------  -------  فسفر برحسب ارتوفسفات
  باشدن لیتر

  سدیم جذب نرخ
 صنعتی فاضالب براي

 5 زا بیش زیستی پذیرتجزیه
  نباشد.

 صنعتی فاضالب براي
 از بیش زیستی پذیرتجزیه

  نباشد. 5
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 نامکنند، درخواست ثبتمی استفاده فاضالب که همه کشاورزانی از جنوبی آفریقاي دولت چنینهم
ت ثب صورت ماهانهکیفیت آن را به و صورت هفتگیرا به فاضالب که کمیت خواسته هاآن از و کرده است

 آبیاري تاس قرار کهاي ناحیه در نهاد نظارتی یک در باید کنندمی استفاده فاضالب از که کسانی تمام. کنند
انجام  شده اصلی تعیین هايآبخوان روي بر نباید فاضالب با آبیاري. کنند افتدری نامهگواهی و نامثبت کنند،
 6 ،36820 دولت رسمی روزنامه در جنوبی آفریقاي دولت 665( یت شودارع فواصل زیر باید حداقل و شود

  ):2013 سپتامبر

 یا  باشد تربزرگ هرکدام ساله زیستگاه ساحلی، 100سیالب  خط از باالتر متر 50 حداقل
 زا فاصله بیش حداقلیا  باشدتر بزرگ هرکدام نهر، یک از فاصله متر 100 حداقل آن جايبه

 .شرب انسان یا حیوانات اهلی آب چاه یا گمانه یک متري 500
 ندارد قرار اصلی آبخوان یک باالي که زمینی روي. 
 تاالب. یک مرزهاي متري 500 شعاع حداقل از خارج 
  

 تگیهف کنترل و فاضالب هايخانهتصفیه تمام ثبت تا است کرده تصویب مقرراتی چنین دولتهم
 نیز اضالبف هايخانهتصفیه ساخت محل و جانمایی. کند تضمین را آب منابع به شده تخلیه پساب کیفیت

 شود، تخلیه آب منبع یک به شده تصفیه فاضالب است قرار کههنگامی. شودمی براساس مقررات تعیین
  .شوندمی اعمال آن با رابطه در خاص و عمومی هايمحدودیت سري یک 2مطابق جدول 

 آفریقاي دولت اند،بیان نشده اینجا در که دیگر موارد سري یکو  مقررات و هاسیاست این کمک با
. رساندب یاريهایشان زمین آبیاري براي فاضالب از استفاده در کشاورزان به حدودي تا است توانسته جنوبی

کامل  اجراي کشاورزان، از دولت مالی هايحمایت با وجود و خوب هايسیاست این تمام با وجود حال؛این با
 شاورزانیک اشاره نمونه مورد. است نشده میسرمناسبی  طوربه منابع و تخصص کمبود دلیلبهتر بیش آنها

  .هستند Lebowakgomo در Chuenes رودخانه حاشیه

  مطالعه محل -3
Lebowakgomo شرقی جنوب کیلومتري 50 در کوچک یک شهرك Polokwaneاستان ، مرکز Limpopo 

 حدود جمعیتی و است Lepelle-Nkumpi محلی محدوده شهرداري در این شهرك. است جنوبی آفریقاي در
جنوبی  24° 15‘ 76/30‘‘شهر  جغرافیایی موقعیت. دارد) 2012 جنوبی، آفریقاي جمعیت آمار( نفر 35000

  .است شرقی 29° 38‘ 7/59‘‘ و
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 جنوبی آفریقاي در Lebowakgomo موقعیت -1 شکل

 جنوبی آفریقاي در آب منابع به شده تصفیه فاضالب هاي عمومی و ویژه براي تخلیهمحدودیت -2 جدول

  خاص محدودیت  عمومی محدودیت  پارامتر/  ماده
  0  1000  )لیتریلیم 100 هر( مدفوعی لیفورمک

  COD( (i) 75 (i) 30( شیمیایی خواهیاکسیژن
pH 5/9-5/5  5/7-5/5  

  mg/l(  6  2( نیتروژن برحسب) غیریونیزه و یونیزه( آمونیاك
  15  5/1  (mg/l) نیتروژن برحسب نیتریت/نیترات

  mg/l( 25/0  0( آزاد کلر
  mg/l(  25  10( معلق جامدات

 تا مصرف از باالتر mS/m(  mS/m 70( هدایت الکتریکی
 mS/m 150 حداکثر

mS/m 50 تا مصرف از باالتر 
 mS/m 100 حداکثر

  5/2 حداکثر و 1 میانه  mg/l(  10( فسفر برحسب ارتوفسفات
  mg/l(  1  1( فلوراید
  mg/l(  5/2  0( چربیو  روغن صابون،

 mg/l(  02/0  0/01( محلول آرسنیک
 mg/l(  0/005 0/001( محلول کادمیوم

 mg/l(  0/05 0/02( محلول) VI( کروم
 mg/l(  0/01 0/002( محلول مس

 mg/l(  0/02 0/01( محلول سیانید
 mg/l(  0/3 0/3محلول ( آهن

 mg/l(  0/01 0/006( محلول سرب
 mg/l(  0/1 0/1( محلول منگنز
 mg/l(  0/005 0/001( آن ترکیبات و جیوه

 mg/l(  0/02 0/02( محلول سلنیوم
 mg/l(  0/1 0/04محلول ( روي
 mg/l(  1 0/5( بور
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 Chuenespoortسد  اطراف هايکوه از که است کوچک دائمی رودخانه یک Chuenes رودخانه
 عبور رودخانه هنگام .ریزدمی Oliphants رودخانه به و کندمی عبور Lebowakgomo از گیرد،می سرچشمه

 یرمس طول در کشاورزان. شودمی تخلیه آن به شهر کوچک خانهتصفیه از پساب مقداري ،Lebowakgomoاز 
دي فاضالب ورو. کنندمی استفاده آن آب از رودخانه به فاضالب تخلیه از پس و پیش رودخانه از بخشی در و
 فصول امتم در رودخانه بودن یدائمدلیل  موضوع همین شاید و است از منابع خانگیتر بیش خانه،تصفیه به

  .است سال

  Lebowakgomo فاضالب خانهتصفیه. 1-3
 ولی است، ماه در میلیون لیتر 90 آن طراحی ظرفیت. است واقع Lebowakgomo شهر حومه در خانهتصفیه

 براي پوشش مناطق آن کلی طرح. کندمی کار ماه در میلیون لیتر 270 تا 180 بین ظرفیتی با حاضر حال در
 در تاالب یک و اکسیداسیون هايبرکه تحت پوشش B و F هايبخش. بوده است S و A، P، Q مسکونی

  .هستند کند،می تخلیه مصنوعی تاالب به را فاضالب که دیگري خانهتصفیه

 از دورو محضبه فاضالب جامد مواد و را دریافت فاضالب زیرزمینی لوله خط یک طریق از خانهتصفیه
. وندشمی دفن خانهتصفیه محل در و جدا دستی صورتبه جامد مواد این. شوندمی گرفته سیمی تور طریق
و بعد  گیرياندازه است، شده داده نشان 2 شکل در که شکل V سرریز یک طریق از فاضالب حجم سپس

  .شودمی فعال لجن حوض وارد

a) Wastewater is received here and physical 
debris is manually removed 

b) The V-notch used to measure the received 
waste - water 

  Lebowakgom فاضالب خانهتصفیه در شکل V سرریز و جامد مواد زاید فیزیکی جداسازي -2 شکل
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 مایع و نشینته جامد مواد آن در که شودمی نشینیحوض ته وارد فاضالب فعال، لجن فرآیند از پس
 سپ آب کیفیت حاضر حال در. شودمی کلرزنی رودخانه از ورود به پساب پیش. شودمی کلرزنی حوض وارد

  .شودنمی کنترل تصفیه از

 رود دستپایین هايزمین آبیاري براي آن از کشاورزان از زیادي تعداد رودخانه، ورود پساب به از پس
با آنها  و انتخاب مطالعه این براي اندگرفته قرار دولت حمایت مورد که کشاورزانی از نفر سه. کنندمی استفاده
 تولید سبزیجات Lebowakgomo شهر طورینهم و ناحیه مردم براي اغلب کشاورزان این. شد مصاحبه

 50 در که Polokwane تربزرگ شهر به ارائه براي را خود تولید محصوالت دارند در نظر ولی کنند،می
  .دهند افزایش دارد، قرار هاآن کیلومتري

  شده حمایت کشاورزان. 2-3
 تعاونی و Sekonya کشاورزي تحقیقات مزارع پروژه ،Chuene کشاورزي هايزمین از منتخب کشاورز سه

 تولید به هکتار 3 و 4 ،2 وسعت به هاییزمین در ترتیببه هرکدام که هستند Mohla کشاورزي اصلی
 ،حصارکشی مانند آبیاري هايزیرساخت ینتأم شامل کشاورزان این از دولت حمایت. پردازندمی سبزیجات

 هايحمایت سایر قرار است گسترهچنین هم .است کشاورزي ترویج خدمات طورهمین و هالوله و مخازن
  .شود بررسی مطالعه این طول در دولتی

  Chuene  طرح. 1-2-3
 پیاز گوجه،چون هم محصوالتی که است Chuenes رودخانه طول در هکتاري دو زمین یک Chuene زمین

 شهرك کیلومتري 8 حدود در Lebowakgomo محلی بازار در زمین این محصوالت. کندمی تولید اسفناج و
  .شودمی فروخته Mamaolo جامعه کنار در و

 دهکر دریافت حمایت کارش توسعه و بذر دریافت زمین، حصارکشی براي کشاورزي وزارت از کشاورز
 تفادهاس به تمایل آسان، دسترسی دلیلبه وجود این با است. فاضالب رودخانه، آب که داندمی کشاورز. است

 ند.ک خودداري پول پرداخت از خواهدمی زیرا ندارد، آب کنندهمصرف عنوانبه نامثبت به تمایلی او. دارد آن از
 با او .کند مراجعه کجا به باید کاراین براي نیست مطمئن ولی است، آگاه نامثبت ضرورت از او حالاین با

 چگونگی مورد در هاآن زیرا است، مواجه Mamaolo مردم توسط محصوالتش خرید عدم زمینهدر  مشکالتی
 یول آید،می فاضالب خانهتصفیه از آبیاري آب که دانندمی مردم از برخی. دارند آگاهی محصوالت آبیاري
 ودکشیخ تعدادي رودخانه امتداد در معتقدند که کنندمی اجتناب دلیل این به محصوالت خرید از دیگر برخی
  .اندداده هم اخطار به کشاورز استفاده مورد آب مورد در روستائیان برخی حتی. اندکرده
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 اش،کشاورزي خرابکاري در تجهیزات بار چند دلیلبه و منطقه مردم از ترس خاطربه کشاورز نتیجه، در
هنگامی و کند استفاده آن آب از تا است کرده حفر گمانه یکچنین هم او. است داده کاهش را خود تولید

 Chuenes زمین 3 شکل. کندمی استفاده گمانه از آب این کند،نمی استفاده رودخانه آب از مردم ترس از که
 رودخانه از بخشی طورهمین. دارد وجود آن در نیز کوچک سبزیجات فروشگاه یک که دهدمی نشان را

Chuenes سطحی انتقال یک سامانه طریق از و جاآن از را رودخانه آب کشاورز که دید تصویر در توانمی را 
  .رساندمی کشاورزي زمین به

 

  Chuenes زمین -3 شکل

  Sekonya کشاورزي تحقیقاتی پروژه زمین. 2-2-3
اي قطره آبیاري تحت را سبزیجات که است هکتاري 3 زمین یک Sekonya تحقیقات کشاورزي پروژه زمین

 هزار 60 فوالدي ذخیره مخزن یک به را آن و استفاده Chuenes رودخانه آب از کشاورز. دهدمی پرورش
 شاورزک سپس .است شده تهیه روستایی توسعه بخش طریق از و دولت توسط که کندمی هدایت لیتري

ازار ب در که کندمی تولید کلم و اسفناج گوجه،چون هم محصوالتی و آبیارياي قطره صورتبه را محصوالت
Lebowakgomo رسندمی به فروش.  

 و آسان دسترسی خاطربه ولی است فاضالب او، استفاده مورد که آب داندمی کشاورز کهاین باوجود
 نامه ثبتب را ملزم کنندگانمصرف که قوانینی باوجود. کندمی استفاده محصوالتش تولید براي آن از ارزانی

 شده فراهم زیرساخت و مزرعه از بخشی 4 شکل. است نشده ثبت کننده آبعنوان مصرفبه کشاورز کند،می
  .دهدمی نشان را دولت توسط
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  Sekonya کشاورزي تحقیقاتی پروژه زمین -4 شکل

 مشکالتی با آبیاري براي فاضالب از استفاده در زمینه مردم حمایت عدم مورد در چنین کشاورزهم
  .است شده مزرعه تولید کاهش موضوع موجب این و است شده مواجه

  Mamaolo کشاورزي تعاونی زمین. 3-2-3
. است واقع Chuenes رودخانه طول در و Lebowakgomo شهر کیلومتري 12 حدود در Mamaolo زمین

 تجهیزات ینتأم با و دولت توسط تعاونی این. شودمی اداره Malemang جامعه اعضاي از نفر سه توسط تعاونی
 محصوالت. شودمی حمایت تولید، هايداده ارائه طورهمین و کشاورزي خدمات ترویج و آموزش آبیاري،
  .است هویجو  سبز فلفل سفید، گردوي اسفناج، شامل تعاونی این توسطي تولید اصلی

 فاضالب از هاآن. اندکار گرفتهبه رودخانه آب از استفاده براي شیاري آبیاري و پاشآب سامانه کشاورزان
 در زمینه را مشکالتی هم Malemang جامعه. اندنشده نامثبت کنندهمصرف عنوانبه ولی باخبرند، آب بودن

 تربزرگ هايفروشگاه از را خود سبزیجات دهندمی ترجیح موارد برخی در و اندکرده ایجاد فاضالب از استفاده
 .شودمی مشاهده در زمینمحصول  تولید کاهش با اجتماع رفتار یرتأث. کنند تهیه Lebowakgomo شهر

  .دهدمی نشان را Mamaolo زمین محصوالت برخی 5 شکل

 

  Mamaolo زمین کشاورزي تعاونی اصلی -5شکل 
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  گیرينتیجه -4
 زارشگ. هستند اولیه و مقدماتی این نتایج و است پیشرفت حال در مطالعه یک این که است ذکر الزم به
 آفریقاي دولت که بود مطالعه این گیرينتیجه. بود خواهد پایداري هايگیرينتیجه شامل مطالعه کامل

 در فاضالب از ایمن استفاده از حمایت براي را قوانینی و هاسیاست و دارد اعتراف فاضالب اهمیت بر جنوبی
 براي فاضالب از که است از کشاورزانی حمایت و کمک حال در دولت. است کرده وضع غذایی مواد تولید

  .اندهنشد اجرا هاسیاست این از بسیاري منابع کمبود خاطربه ولی کنندمی استفادههایشان زمین آبیاري

 جاآن زا ولی است، ارزان و دسترس در یآسانبه که کنندمی استفاده فاضالب از دلیل این به کشاورزان
 کنندهمصرف عنوانبه نامثبت بر مبنی دولت درخواست باوجود ندارند، آن بابت پول پرداخت به تمایلی که

 و آزمایش ظرفیت فاضالب خانهتصفیه. دارند آگاهی نامثبت لزوم از هاآن. اندزده باز سر کار این از هاآن آب،
  .ندارد راشود می تخلیه Chuenes پسابی که به رودخانه کیفیت کنترل

 استفاده حامی که جوامعی زمینه در مشابهی مشکالت با کشاورزان تمام ،Chuenes رودخانه امتداد در
 زمینه در جوامع آموزش براي تريبیش اقدامات است الزم. اندمواجه نیستند، غذایی مواد تولید در فاضالب از

  .انجام شود غذایی مواد تولید در فاضالب از استفاده
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  12 موردي مطالعه
  بولیوي (بولیوي): پساب از استفاده استانداردهاي اجراي هايچالش

Juan Carlos Rocha Cuadros11  

  چکیده
 PROAGUAS-COTRIMEX توسط پساب از استفاده مقررات تهیه کاري در زمینه پایه بر مطالعه این

 رل،کنت براي پارامترهاي پیشنهادي طرح اجرا، در حال قوانین مطالعه مراحل، یطورکلبه و حمایت شده است
 به هایارانه اعطاي طریق از قوانین اعمال پایداري و) WHO( بهداشت جهانی سازمان راهبردهاي با رابطه

  کند.را بررسی می آبیاري هايسامانه

 غلبه براي پیشنهادي هايطرح اند،شده با آنها مواجه مراحل این هایی که در تمامدشواري چنین بههم
  .شودمی اشاره مقررات، تهیه مرحله به رسیدن و هاآن بر

  پایداري آبیاري، استانداردها، اجراي بولیوي، پساب، از استفاده: کلیدي کلمات

  مقدمه -1
 ولیدت پاسخگوي يتا حدود بتواند که کند ایجاد آبی کشاورزي یک ناحیه تا بوده تالش در هاسال بولیوي

 به یکدیگر همکاري با مختلف هايسازمان زمینه، این در. باشد کشور جمعیت یازموردن غذایی مواد

                                                             
1- Juan Carlos Rocha Cuadros 
University of San Simon, Cochabamba, Bolivia; e-mail: jcr4@entelnet.bo 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
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 هايپروژه ویژه دربه آبیاري فنی مسائل براي مدیریتاي اي حرفهپایه بنانهادن براي در منابع گذاريسرمایه
  .اندرداختهپ با دیدگاه شرکتی آبیاري هايپروژه اجراي پشتیبان دفاتر برپایی زمانهم و بزرگ و متوسط آبیاري

. انجام شد بولیوي آبیاري هايزیرساخت در ايهاي سازهیک سري فعالیت کار، این از بخشی عنوانبه
 " 1اضالبف سیستماتیک از استفاده و تصفیه" جمله از نشریه چند آبیاري وضعیت از کاملی تصویر ارائه براي

  .شد منتشر

 نیازي آن در که است استفاده حال در دیگر آبیاري شیوه یک که شدند متوجه ساخت، دوره طی در
آب  طبیعی با محدودیت منابعطور به که بولیوي Andeanدر منطقه  ویژهبه ندارد، وجود آب انحراف دماغه به

 براي فاضالب کنندهمصرف هايجمعیت شناسایی در زمینه جدید کار یک موجب موضوع این. مواجه است
 آب کمبود اب که افراديتر بیش این بود که نتیجه. شد نشده تصفیه چه و شده تصفیه صورتبه چه آبیاري،
 عملکرد ب،مناس نگهداري و تعمیر عدم خاطربه (که فاضالب خانهتصفیه یک نشده تصفیه فاضالب از اندمواجه

 نشده صفیهت فاضالب از که دارند افرادي مشابه وضعیتی افراد این بنابراین. کنندمی ندارد)، استفاده مناسبی
  .کنندمی استفاده آبیاري براي

 باتوجه که نندک تهیه تالش کنند مقرراتی تا داشت آن بر را بولیوي در آبیاري مسئولین کلی، تصویر این
 هن است، شده مشاهده مختلف يشهرها در فاضالب که تأسیساتاز  مناسب نگهداري و برداريبهره عدم به

  .هندد قرار مدنظر نیز را اقداماتی که باید انجام شوند پایداري بلکه فاضالب تصفیه فنی مسائل تنها

  بولیوي در نشده تصفیه شده یا تصفیه فاضالب با آبیاري-2
 هايطرح گزارش و بررسی ) مشوقCOTRIMEXبولیوي (و  آلمان مکزیک، میان جانبهسه همکاري

 111 ،2014 تا 2012 يهاسال بین زمان طی در. است بوده آبیاري در پساب از استفاده براي پیشنهادي
. شده است ساخته Andean منطقه در کردند،می استفاده نشدهشده یا  تصفیه فاضالب از که آبیاري سیستم

  :کرد خالصه زیر صورتبه توانمی را هايیافته ینترمهم

 84 است شده ساخته مختلف يشهرها در فاضالب خانهتصفیه. 
 ارک نگهداري و برداريبهره مشکالت دلیلبه خانهتصفیه 31 فاضالب، خانهتصفیه 84 میان از 

 .کنندنمی
 معناست بدین این و است درصد 50 از ترکم تصفیه بازده دیگر، فاضالب خانهتصفیه 53 در 

 .نیست آبیاري مناسب هاآن در پساب که

                                                             
1- Systematisation of treatment and reuse of wastewater 
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 شودمی استفاده سبزیجات آبیاري براي هاپساب همه. 
 مشترك تهکمی یک گیريشکل براياي انگیزه آبیاري، براي نشده تصفیه پساب و فاضالب از استفاده

هیه ت باهم هاآن. شد المللیبین مشارکت طورهمین و موضوع با مرتبط دولتی هايبخش و هاوزارتخانه شامل
  :کردندیک برنامه راهبردي در چهار محور را مدیریت 

 آموزش يراهبردها 
 قانونی چارچوب راهبردهاي 
 مالی ینتأم يراهبردها 
 ارتباطی راهبردهاي 

  قانونی چارچوب راهبردهاي -3
 داشتن هب نیاز که پیشنهادي طرح ارائهچون هم مختلفی مراحل تاکنون موضوع این با مرتبط مقررات تنظیم
 هدهبرع سازيآماده مرحله مسئولیت است؛ گذاشته سر پشت را کند،می تعریف و مشخص را خاص قوانین

 وعموض با مرتبط وزرا معاونین از متشکلاي کمیته مسئولیت با مذاکره و بحث مرحله و است مشاور یک
 هايهمکاري و هستند هاوزارتخانه هايمعاونت به وابسته که دولتی مختلف هايبخش پساب، از استفاده

  .است تجربیات گذاشتن اشتراك به و هاحمایت ارائه قالب در المللیبین

انجام  پیشنهادي طرح انتشار و ییدتأ مرحله سپس و هابیان شد، نظرسنجی که در باال دنبال مراحلیبه
  .اندنرسیده انجام به هنوز مراحل این. خواهد شد

  :اندشده داده قرار مدنظر زیر خاص نکات پیشنهادي، طرح تهیه براي

 جاري مرتبط مقررات مطالعه 
 پارامترها انتخاب براي پیشنهادي طرح 
 بهداشت جهانی سازمان راهنماي با ارتباط 
 انگیزه ایجاد/ پایداري 

  جاري مقررات مطالعه. 1-3
 ولیويب. است کلی اهداف با جاري قوانین کردن راستاهم جدید، قوانین تدوین مشکالت ترینبزرگ از یکی

هر  از باالتر اش،حقوقی ماهیت به توجه با که را دارد) 1992 ،1333 زیست محیط قانون( 1333 قانون
  .گیردمی اي قرارشده مقررات طراحی
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، تیسن شده، وضع قانون برخالف که استهایی سازش معناي به مقررات با قوانین کردن ترازهم اغلب
 محیط قانون ویژه،به. شود طرفین بین توافق ایجاد باعث که شکلی به مختلف تعابیر به هستند پاسخی بلکه

  .است آب آلودگی مقررات شامل زیست

 هر هک کندمی تقسیم دسته چهار به را هاآن و کنترل را آبی هايپهنه به فاضالب تخلیه مقررات، این
 و آورالزام پارامتر 25 پارامتر، 80 میان این از که دارند باکتریولوژیک و فیزیکوشیمیایی پارامتر 80 کدام

  .هستند محدودکننده

 یزن پارامترها و است انجام شده آبی هايپهنهبندي طبقه براي کمی تالش ،1333 قانون اجراي زمان از
  .است غیرممکن حدودي تا هاآن اعمال که جایی تا هستند، یرانهگسخت بسیار کیفیت نظر از

 خواهید دهید، قرار مدنظر را بزرگ شهرهاي هايخانهتصفیه در پساب کیفیت و فناوري اگر واقع، در
 زنی مشروط پارامترهاي سري یک حال،با این. است غیرممکن شده وضع مقررات با کامل انطباق که دید

 و رانبردابهره توسط و نیستند یرانهگسخت که) شودمی نیز هارودخانهبندي طبقه شامل که( دارند وجود
  .شوندمی استفاده 1333 قانون با انطباق براي هاخانهتصفیه طراحان

 روطمش بندهاي طریق از آن با انطباق تفسیر براي راهی زیست محیط قانون در که دید توانمی پس
 این در و است شده ذکر آبی هايپهنهبندي طبقه در فقط آبیاري قانون، کل در کهیهنگامویژه به دارد، وجود
 دردسته،  این در دارد. دسته، قرار ترینیرانهگسخت یعنی ،A دسته زیرمجموعه آبیاري مسئلهبندي طبقه

 هانمونه درصد 80 در مدفوعی هايکلیفرم باشد، گرم بر لیترمیلی 2 از کمتر باید 5BOD میان سایر پارامترها،
MPN/100ml 50-5 باشند گرم بر لیترمیلی 10 از کمتر باید معلق جامد مواد و.  

ها نهیدروکرب بخش و صنعت معدن، مانند هابخش برخی شکل، این به زیست محیط قانون توسعه با
 و داشت قانون با واقعی انطباق و بود هابخش این مناسب ویژهبه که) RASIM 2002کردند ( وضع مقرراتی

 مختلف هايبخش دیدگاه، یک از .کرد کنترل مقررات این در مطرح سازوکارهاي طریق از را هاآن شدمی
 شانن راهی و باشد مناسب خاص هايبخش این براي باید زیست، محیط قانون یريکارگبه که اندداده نشان
  .ببرند سود موضوع این از بتوانند نیز دیگر هايبخش که اندداده

 رحمط است، چیزي مسئول چه کسی چه این که در زمینههایی بحث ،کنونیسازي نهادینه شرایط در
 دقیق بهش رعایت به مشتاق کنند،می فعالیت زیست محیط وزارت معاونت در که دولتی کارگزاران. است شده
 اندردهک درخواست یروشنبه هاآن. ندارند خود مجموعه در پارامترها تغییر پذیرش به تمایلی و هستند قانون

 دقیقی طالعهم هیچ که پیداست ناگفته. انجام شود حیمطر هرگونه تغییرات از پشتیبانی براي که مطالعاتی
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 آبی هايپهنهتر بیش است که معناي این انجام نشده است که به دیگري چیز یا فعلی پارامترهاي زمینه در
  اند.نشدهبندي طبقه تاکنون

 از دهکنناستفاده آبیاري سامانه در شروع نقطه فاضالب هايخانهتصفیه که شودفرض می گونهینا
 است آب ینا بر محیط زیستی نظارت مسئول کسی چه که کند تعیین تواندموضوع می این. هستند فاضالب

)Salazar 2010 .(محیط مسائل تمام مسئولیت قانون، که قرار دارد، چرا رأسبخش آبیاري در  صورت این در 
  است. سپرده آب و زیست محیط وزارت معاونت به را زیستی

 رراتمق هیدروکربنو  معدن صنعت، هايبخش که این به باتوجه که معناست این به پیشنهادي طرح
 باشد، خانگی فاضالب از استفاده با آبیاري وضعیت تغییر شاهد بخواهد آبیاري بخش اگر دارند، را خود خاص

 نوع و روديو فاضالب کیفیت به بسته است ممکنچنین هم .بزند سیاسی گیريیمتصم یک به دست باید
 برعکس، نباشد؛ آبیاري مناسب آید،می) هاهیدروکربن و معدن( آخر بخش دو از که فاضالبی تصفیه،
اند تحت پوشش تومی بنابراین و دارند مشابهی باکتریولوژیک و فیزیکوشیمیایی ترکیب هاي خانگیفاضالب
  خانگی (شهري) قرار گیرد. شده تصفیه فاضالب مقررات

  براي انتخاب پارامترها پیشنهادي طرح. 2-3
 رهاپارامت حال،با این. شد داده قرار مدنظراند، کرده وضع آبیاري براي مقرراتی که مختلف کشورهاي تجربه

 ولی دارند، وجود کشور هر شرایط مناسب پارامترهاي سري یک جاي آن،به. اندنشده هکار گرفتبه همواره
) EPA( متحده ایاالت زیست محیط از حفاظت سازمان توسط شده وضع مقررات کارگیريبه بر ايویژه تأکید
  .دارد وجود

 مایانگرن مقادیر به نزدیک ممکن جاي تا که شوند انتخاب پارامترهایی که بوده این بر تالش اصل، در
ود موج حملقابل تجهیزات با را تعیین شده پارامترهاي توانمی شکل این به. باشند موجود آب کیفیت
  .یافت دست هاداده به سرعتبه و آزمایش

ر هر د ولی دارد، وجود فاضالب خانهتصفیه جوامع از بسیاري در که یتواقع این به واکنش در و اکنون
 با ار برخی وظایف توانندارد، می وجود فرآیند منظور بهبودبه تصفیه بازده سنجش براي حال آزمایشگاهی

 نوانعبه توانندمی که دارندهایی آزمایشگاه متوسط اندازه با شهرهايچنین هم .انجام داد حملقابل تجهیزات
  .باشندتر کوچک هاي شهرهايبراي انجام سنجش مرجع

 این و شده است طوالنی بسیار گیرد، قرار مدنظر باید پارامتر تعداد چه که این مورد در اولیه هايبحث
 زیست، محیط قانون در ذکر دلیلبه نفعان،ذي برخی نظر طبق که است پارامترهایی حفظ به تمایل خاطربه
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 هايشاخص مورد در براي نمونه تر،بیش هايبررسی انجام خواهان نفعانذي از دیگر برخی. نیستند حذفقابل
 سقفن تریمناسب که يطوربهبودند،  علمی مطالعات پایه بر نتایج جزئیات خواهان دیگر برخی و زیستی
  .شود منظور پارامتر هر براي عددي

 وانعنبه که دهدمی تشکیل وضع شده فعلی مقررات برخی در پارامترها را مطالعات پایه مسائل این
 ملی شرایط با هاآن انطباق از فراتر بحثی هاآن در مورد و) Cisneros 2013( شوندمی استفاده یک راهنما

تجارب سازمان حفاظت محیط زیست ایاالت  اساس بر مقررات که شد آن بر تصمیم بنابراین. گیردنمی شکل
  .شوند وضع مکزیک در جاري مقررات و )EPAمتحده (

  PAHO/WHO با ارتباط. 3-3
جهانی هاي سازمان راهنماهاي شود توجه آن به پیشنهادي مقررات طرح در شد تالش که اهدافی از یکی

 که شد مشاهدهحال با این. بود آبیاري براي فاضالب از مجدد استفاده با رابطه در) WHO 2006( بهداشت
 میسر را این راهنماها کامل اجراي که بهداشتی هايداده به دسترسی متوسط و بزرگ شهرهاي در فقط
  .دارد وجود کند،می

 ادرق هاي کوچکشهرك و جوامع از بسیاري با این وجود،. است نشده حل تاکنون که است مشکلی این
توسط سازمان جهانی  شده ارائه مانعی چند راهنماهاي اینجا در و نیستند بزرگ هايخانهتصفیه ساخت به

 طورهمین و هاخانهمدیران تصفیه آموزش شامل راهنماها این. آیندمی کار به )WHOبهداشت (
 پایداري ضمینت براي هامشوق سري یک نکته، این به باتوجه. هستند شده تصفیه فاضالب ازکنندگان استفاده
  اند.شده مطرح آبیاري براي شده تصفیه فاضالب از استفاده

  انگیزه ایجاد و پایداري-4
 است واضح چهچنان ،است مقررات ذکر شده در اقدامات مسئولین، پایداري تأکیدمورد  الزامات از یکی

  .هستند اساس این بر آبیاري آب توزیع مقررات و دانندمی خود مسلم حق را آب کشاورزان

 درگذاري سرمایه هزینه زیرا شود،نمی پرداخت آبیاري آب براي پولی هیچ کلی، قانون یک عنوانبه
طور به باالدستی نقطه مورد در. است کشاورزان پرداخت توانایی از فراتر بسیار سدها، مانند باالدستی، نقاط

و  اريآبی هايبرنامه مسئول آبیاري هايسازمان اغلب و هستند بازپرداخت غیرقابل که است گونهینا معمول
  .هستند هاکانال نگهداري و حفظ براي هزینه هاي کار و دریافتروش طورهمین
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 یا حال ود،شمی استفاده آبیاري طور کامل برايفاضالب به. است بدتر افتد،می فاضالب براي که اتفاقی
 یفايا بعد بهها خانهتصفیه خروجی از آبیاري سازمان تنها منبع آب آبیاري و عنوانبهیا  پاکیزه آبهمراه به

  .کندمی نقش

 ظرن از دارد، آبیاري براي شده تصفیهخوبی به فاضالب از استفاده در سعی کهاي ناحیه نتیجه، در
  .شودمی چالش دچار ارتباط و مالی پایداري

 عهده بر ار بولیوي در آبیاري مسائل به رسیدگی که فنی بخش توسط یافته ترویج هايایده از یکی
. ستا آبیاري براي شده تصفیه فاضالب از استفاده مالی هايجنبه پوشش براي ییسازوکارها یافتن دارد،

 و شوندیم آبیاري شده تصفیه فاضالب با کههایی مکان بررسی به تا شد ایجاد فرعی پروژه یک بنابراین،
  .پردازدب آنها در آبیارياز پساب  استفاده و مرتبط هايهزینهها، خانهتصفیه عملکرد شامل هاآن کلی شرایط

، Patacamaya and El Alto (La Paz): شدند انتخاب مطالعه براي زیر آبیاري هايسامانه
Cochabamba، Punata and Cliza (Cochabamba)، Tarija، Uriondo and San Lorenzo (Tarija)، 

Betanzos and Puna (Potosi)، Comarapa (Santa Cruz)  وCaracollo and Eucaliptus (Oruro).  

 و فاضالب خانهتصفیه موقعیت شامل همه از اول که تهیه شدشناسی روش یک هاخانهتصفیه همه براي
 و هاخانهتصفیه نگهداري و ياندازراههاي هزینه و ارزیابی آن بازده و تصفیه روش. است آن یرتأث تحت نواحی

  .دهدرا نشان می هابررسی این هايیافته ازاي خالصه زیر جدول. شد مشخص نیز هاآن ینتأم چگونگی
  

 خانهنام تصفیه
  فاضالب

 ناحیه و موقعیت
 یرتأث تحت

  خانهتصفیه
هاي هزینه  تصفیه بازده و روش

  خانهتصفیه پایداري  تصفیه

Patacamaya  خانهتصفیه دو 
. دارد فاضالب

 شهرداري
Patacamaya در 

 کیلومتري 101
 واقع La Paz شهر

 پساب. است
 هب که خانهتصفیه

 تخلیه رودخانه
 براي شودمی

 ویژهبه کشاورزي
اي علوفه گیاهان

  شود.استفاده می

 زا فاضالب خانهتصفیه هر دو
 ادهاستف مشابهی تصفیه روش
 مقدماتی تصفیه: کنندمی

 دانه حوض و یريگآشغال(
 تانک( اولیه تصفیه ،)گیر

 ثانویه تصفیه ،)ایمهف
 یهتصف و) زیستی فیلترهاي(

. )تکمیلی برکه( پیشرفته
 حدود مشابه هايدبی براي

S/l 0/1 ،l/mg1000=5BOD 
 مدفوعی برابر با هايکلیفرم و

MPN/100ml 710×3، بازده 
 و %82 پارامتر حدود دو براي

  .است 98%

 و هزینه مورد در
و  برداريبهره

نگهداري 
 هیچ خانهتصفیه

 در اطالعاتی
 نیست؛ دست

 که چیزي تنها
 این دانیممی
 هزینه که است

الکتریسیته 
 پرداخت مصرفی
  شود.می

 مسئول شهرداري
 و است فاضالب خانهتصفیه

کار  آنجا در نفر چهار
 هالکتریسیت هزینه. کنندمی

 شهرداري توسط نیز
  .شودمی پرداخت

EMAPA ینتأم شرکت که 
 هر از است خدمات کننده
 .کندمی دریافت 4Bs کاربر
 تعرفه از بخشیچنین هم

 و برداريبهره براي باید
 ادهاستف خانهتصفیه مدیریت

 عمل در عمل این که شود
  افتد.نمی این اتفاق
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 خانهنام تصفیه
  فاضالب

 ناحیه و موقعیت
 یرتأث تحت

  خانهتصفیه
  خانهتصفیه پایداري  هاي تصفیههزینه  تصفیه بازده و روش

El Alto - 
Puchukhollo  

 بفاضال خانهتصفیه
 1998 سال در که

 شهر به شد ساخته
El Alto در 

 Murillo استان
 La Paz بخش در

 رسانیخدمات
 اکنون. کندمی
 حال در خانهتصفیه

 افزودن و گسترش
 چکنده هايصافی

 گندزدایی واحد و
 .است

 توسعه حال در خانهتصفیه
 دو حاضر حال در و است

 شش شامل هرکدام مجموعه
 چکنده صافی سه و حوضچه
 رودخانه به پساب. دارد

Seco شودمی تخلیه.  
 آبیاري براي پساب تمام
 ن،ای بر عالوه شود؛می استفاده

پساب  لوله خروجی کشاورزان
 پساب از و اندکرده سوراخ را

  .ندکنمی استفاده آبیاري براي
 456 معادل BOD5 میزان
ذف ح بازده و گرم بر لیترمیلی
 تعداد. است درصد 75/76آن 

 3/7×710ورودي  در هاکلیفرم
 درصد 8/99 بازده حذف آن و

 El Alto که جاآن از. است
 است، صنعتی شهر یک

 باید نیز دیگر هايآالینده
  گیرند. قرار مدنظر

اي جداگانه هزینه هیچ
 و برداريبهره براي

 خانهتصفیه نگهداري
Puchukhollo 

 مبلغی شود.نمی یافتدر
 شرب آب خدمات بابت

 و شودمی پرداخت
 صرف آن از درصدي

 فاضالب خدمات
 مطالعه یک .شودمی

 که کرد مشخص
 بر اساس پرداخت
 مصرفی آب مترمکعب

. شودانجام می ماه در
 10/0 پرداخت میانگین

 هر ازايبه آمریکا دالر
  .است مکعب متر

EPSAS برنامه یک 
 ساالنه هايپرداخت

 شامل برنامه این. دارد
 نیروي بررسی انرژي،

 نگهداري، انسانی،
  .است مدیریت و زائدات
 گرفتن در نظر با

 خانهتصفیه ظرفیت
 حدود که فاضالب

l/s430 ،هزینه است 
  22/03Bs/m با برابر

 بر آمریکا دالر 0315/0(
 .است )مترمکعب

Alba Rancho 
– 

Cochabamba  

 شهر فاضالب
Cochabamba 

اي خانهتصفیه به
 ناحیه در واقع

Alba Rancho 
 شهر جنوب در

  .شودمی منتقل
 فاضالب خانهتصفیه

Alba Rancho 
 1986 سال در

 برداريبهره مورد
  .گرفته است قرار

 حوضچه چهار خانهتصفیه
 مساحت به زمینی در اصلی

 حوضچه 8 و هکتار 7/13
 مساحت به زمینی در ثانویه

چنین هم .دارد هکتار 9/21
 و توزیع هايکانال ازاي شبکه
هاي دبیسامانه و آوريجمع

  .دارد سنج
 براي 5BOD حذف بازده
گرم میلی 275 ورودي غلظت

 و است درصد 68 بر لیتر،
 اب مدفوعی هايکلیفرم براي

ورودي  غلظت
NMP/100ml 710×7/5 

  است. درصد 33/96 با برابر

اي اضافه پرداخت هیچ
 و برداريبهره بابت

 خانهتصفیه نگهداري
Alba Rancho  انجام

 از بخشی. شودینم
 براي پرداختی هزینه

 را بخش این فاضالب،
 و دهدمی پوشش نیز

SEMAPA که 
 است برداريبهره شرکت
  3Bs/mمتوسط هزینه
 دالر 7/0 با برابر 92/4

 بر مترمکعب را آمریکا
در  فاضالب خدمات براي

 مدیریت دومین دوره
  است. داده گزارش

SEMAPA یک 
 هايپرداخت برنامه
 شامل که دارد ساالنه
 نیروي بررسی انرژي،

و  تعمیرات انسانی،
  .است مدیریت

 دبی گرفتن درنظر با
 حدود که خانهتصفیه

l/s 463 ،هزینه است 
 3Bs/m با برابر آن
 دالر 026/0یا  18/0

 مترمکعب بر آمریکا
 شود.می
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 خانهنام تصفیه
  فاضالب

 ناحیه و موقعیت
 یرتأث تحت

  خانهتصفیه
هاي هزینه  تصفیه بازده و روش

  خانهتصفیه پایداري  تصفیه

Punata Colque 
Rancho  

 در خانهتصفیه
 2000 سال

 شد و تکمیل
 سامانه آن

 تثبیت هايبرکه
دنبال آن، به. است

 سال در دانشگاه
 تاالب چند 2007

 ایجاد جا آن در
  .کرد

 با کشاورزان
 یک کانال ساخت

 آبیاري سامانه
 اند و ازکرده ایجاد
 براي آب این

 زمین آبیاري
 کشت و زدهشخم

 استفاده نشده
  کنند.می

 دو خانهتصفیه این اصل در
 که داشت هوازيبی برکه

 برداريبهره موازي صورتبه
 در ادامه هرکدام، و شدندمی
 هبرک سه و اختیاري برکه یک

 در. داشت تکمیلی وجود
تصفیه  فرآیند انتهاي

 پژوهشی اهداف باهایی تاالب
 انجام ارزیابی. اندشده ایجاد
 سال در UMSS توسط شده

 براي درصد را 83 بازده 2012
5BOD )اولیه با غلظت      

mg/l 432 (براي درصد 90 و 
با تعداد ( مدفوعی هايکلیفرم

 ورودي
UFC/100ml610×4/1 (

  دهد.می گزارش

 مورد در
بهره هايهزینه

 و برداري
 نگهداري

 خانهتصفیه
 هیچ فاضالب

 در اطالعاتی
  ست.نی دسترس

 به Bs 4500 شهرداري
 است داده اختصاص فاضالب

 خانهتصفیه سه شامل که
 هاآن از یکی که است

Colque Rancho .است  
 در برانآب ناحیه، این در

 تنظاف و خانهتصفیه نگهداري
 سال در باریک آن زمین
 از جامعه شش. دارند شرکت
 استفاده خانهتصفیه پساب

تعداد  در مجموع که کنندمی
هر  که شودمی نفر 300 آنها

 ساعت 2 مدت به را کدام آب
  کند.می استفاده

El Campanario - 
Sucre  

در  خانهتصفیه
Campanario واقع 

 به مربوط که است
 2 ناحیه شهرداري
Yotala شمال در 
 بخش شرقی

Chuquisaca در 
 کیلومتري 11
 است. Sucre شهر

 براي یساتیتأس خانهتصفیه این
 جمله از تصفیهپیش

 و گیردانه حوض یر،گآشغال
 تصفیه دارد. گیري دبیاندازه

 ایمهف، تانک توسط مقدماتی
 هايصافی توسط ثانویه تصفیه

 نشینیته هايبرکه و چکنده
ام تکمیلی انج هايبرکه و ثانویه
 تجهیزات طورهمین شود.می

 بازده. لجن وجود دارد تصفیه
 غلظت براي 5BOD حذف
 76معادل  mg/l340 ورودي

  درصد است.

 پرداخت هیچ
 بابتاي جداگانه
هاي بهرههزینه

 و برداري
 نگهداري

 El خانهتصفیه
Campanario 

 شود.انجام نمی
 هزینه از بخشی

 براي پرداختی
 این فاضالب،

 نیز را هاهزینه
  .دهدمی پوشش

 تعرفه میانگین
 و آشامیدنی آب

 فاضالب خدمات
          حدود در
3Bs/m4  است  

ELAPAS برنامه یک 
 که دارد ساالنه هايپرداخت

 نیروي بررسی انرژي، شامل
 مدیریت و نگهداري انسانی،

  .شودمی
 ظرفیت در نظرگرفتن با

 l/s132 حدود که خانهتصفیه
 3Bs/m با برابر آن هزینه است،

 بر دالر 089/0( 62
  .) استمترمکعب
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 داده فاضالب خانهتصفیه به بسیار اندکی اهمیت که دهدمی نشان جدول در شده چکیده اطالعات ارائه
 حساب) EPSA( فاضالب و آب خدمات دهندهارائه نهاد که است بزرگ شهرهاي در تنها واقع، در. است شده

 هب کوچک و متوسط شهرهاي در پایداري بنابراین،. دارد را فاضالب خانهتصفیه براي شده صرف هايهزینه
 واقع، در. است خورده گره فاضالب هايسامانه نگهداري کل هزینه از بخشی پرداخت براي شهرداري تمایل

  .نگرفته است تعلق فاضالب خانهتصفیه انسانی نه منابع و مالی نه منابع موارد،تر بیش در

 هايسامانه از برداريبهره و ساخت طراحی، در مالی هايکمک سازماندهی چگونگی در موردهایی ایده
  .است شده مطرح برند،می بهره فاضالب از که آبیاري

 قوي اجتماعی بعد یک شامل باید فنی جنبه و باشد درصد 100 باید مالی کمک طراحی، مرحله براي
 نجیرهز شامل مخاطرات بررسی و کنترل مانع براي چند از باید طورهمین و باشد تصفیه اهداف انتقال براي
  .کند اند، استفادهشده آبیاري شده تصفیه فاضالب با که محصوالتی مصرف زمان تا تولید

درصد توسط  15 تا بودجه بقیه. شودمی توصیه درصد 80 حد تا مالی کمک ساخت، مرحله در
 فاضالب هخانتصفیه یعنی آبیاري، سامانه تجهیز امکان تا شد خواهد ینتأم برانآب توسط درصد 5و  شهرداري

 این یعنی .یافت اطمینان فنی پایداري از باید البته. باشد داشته وجود آبیاري، پساب براي توزیع هايکانال و
 بود، خواهد چگونه آن نگهداري و برداريبهره یا شود کنترل چگونه است قرار خانهتصفیه بازده که موضوع

  .ندببین آموزش شده تصفیه فاضالب مدیریت با رابطه در باید هم آبیاري هايانجمن. باشد شفاف باید

 هايینههز که شوند تشویق ها،خانهتصفیه کنندهمدیریت نهادهاي یا هاشهرداري که است این پیشنهاد
 برآورده برداري و نگهداريبهره کیفیت، با مرتبط اهداف اینکه شرطبه ها راخانهتصفیه برداري و نگهداريبهره

 محصوالت( شانمحصوالت بازاریابی در نیز برانآب به است که شده پیشنهادچنین هم .دهند پوشش شوند،
 سابپ از استفاده مدیریت براي مانعی چند راهبردهاي در راستاي هاآن که شرطیبه شود، داده انگیزه) سبز
  .کنند حرکت کشاورزي هايزمین آبیاري براي

 .تپیشنهادي اس مالی هايکمک ینتأم دسترسی به منابع مالی براي موردي مطالعه این اشکال
 است منابعی از استفاده براي مسئولین سوي از سیاسی هايتصمیم نیازمند پیشنهادي طرحچنین هم
. گرددیبرم ملی خزانه شان بهکل بودجه کرددر هزینه هاشهرداري موفقیت عدم دلیلبه ساله هر که
 امتیاز این با دهد،رخ می شهرداري همان در پساب با آبیاري هايطرح در مجدد گذاريسرمایه این
 طریق از نه و بخشید بهبود هامشوق طریق توان ازمی را بهداشتی و محیط زیستی شرایط که
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 احداث هنگام کردمی ملزم را هاشهرداري داد ومالیات رخ می اداره در آنچهمانند  نظارتی هايمالیات
  .کنند پرداخت مالیات بزرگ، شهرهاي برخی در فاضالب هايخانهتصفیه

  نتایج -5
 و آبیاري و زیست محیط بهداشت، هايوزارتخانه معاون سه از متشکل مشترك، کمیسیون 

ه زمین در پیشنهادي اقدامات فنی هايجنبه بحث در مورد در المللی،بین مشارکتچنین هم
 .شد انجام سریع بسیار هاگیريتصمیم دلیل همینبه و شده واقع مفید بسیار مقررات،

 ولینمسئ همین که چرا باشند داشته تغییرات جهت در فعالی نگرش باید میانی مسئولین 
 .کنندمی تسلیم گیرانتصمیم به راهایشان گزارش که هستند

 باشد، بلکه  مروج تنها نه آبیاري، بخش مطالعه این در عالقمند، گروه که مهم است بسیار
 اطمینان هاآن انجام از و باشد هاتصمیم و هاجلسه ابتکارها،نیروي پیشران پشت سر همه 

 باشد چارچوب پروژه راستاي در آن هايفعالیت تمام که است این نیازمند موضوع این. یابد
همراه  را COTRIMEX که بولیوي مورد مانند شود. شامل نیز را المللیبین مشارکت تا بتواند

 .به اهداف تعیین شده متعهد بودنددر دستیابی  مسئولین و خود داشت
 تضمین براي چه و جاري قوانین در جدید مقررات ادغام براي چه سیاسی وجود تعهد آخر، در 

 .است الزم پیشنهادي، مالی هايکمک براي وجوه ینتأم
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  13 موردي هعمطال
  نپال ،Kathmandu دره شهري حومه محور درجامعه فاضالب مدیریت سامانه

Uttam Raj Timilsina11 

  چکیده
 Kathmandu دره در و سطح جامعه را در فاضالب از استفاده و مدیریت تولید، روند دارد تالش مطالعه این

)Kathmandu Lalitpur and Bhaktapur (،موجود ارائه وضعیت به مطالعه اینچنین هم .ارائه دهد نپال 
 و هازیرساخت مدیریت و توسعه زمینه در نهادي تمهیدات و مدیریتی هايفعالیت ها،فناوري ها،سیاست
 نواحی در فاضالب از استفاده و تولید از ناشی محیطی و بهداشتی معیشتی، تبعات و فاضالب مدیریت خدمات

 و کشاورزي در فاضالب از استفاده بهاي ویژه توجه مطالعه این در. پردازدمی Kathmandu دره حومه شهري
 فصلی يکشاورز محصوالت تولید براي فاضالب از که افرادي و زیست محیط کشاورزي، تولیدات بر آن یرتأث

 فاضالب از زمینه استفاده در Khokana جامعه مردم اقدامات به راستا، این در. است شده کنند،می استفاده
 افشک وضعیت بررسی با مطالعه این. است شده توجه ،است موفق موردي مطالعه یک که کشاورزي براي

 با طمرتب نهادهاي سازيظرفیت نیازهاي ارزیابی و فاضالب از ایمن استفاده در زمینه کشور در موجود علمی
 که دهدمی نشان مطالعه این در شده انجام هايبررسی. رسدمی پایان به فاضالب، از استفاده و مدیریت
 با قابلیت منبعی جايبه "محیط زیستی مزاحمت" یک عنوانبه فاضالب فرض با کشور در فاضالب مدیریت

 رواج ناشی از ناصحیح درك این. شودمی غیرکشاورزي هدایت و کشاورزي مصارف در ایمن کاربرد بالقوه
                                                             
1- Uttam Raj Timilsina 
Senior Water Management Engineer, Community Managed Irrigated Agriculture Sector Project 
(CMIASP-AF)/Adjunct Professor of Agricultural Engineering, AFU, Nepal 
e-mail: uttamrajtimilsina@gmail.com 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
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 رکشو آب بخش هايسیاست محیط. است آمده وجودبه آب بخش توسعه بخشی و انتظامی در رویکردهاي
 هک حالی در هستند، فاضالب از ایمن استفاده ترویج طرفدار حوزه این نظارتی مقررات و قوانین کل در و

صورت جداسازي اجرا به سطح در شکاف. شودمی دیده اجرا سطح در و نهادي تمهیدات درهایی شکاف
 طرحم حال،این با. است توجه قابل فاضالب خدمات و سامانه مدیریت و توسعه استفاده از فاضالب از طراحی،

 امنیت آب افزایش و تضمین براي فرصتی فاضالب از ایمن استفاده ترویج و منبع یک عنوانبه فاضالب شدن
 ایمن استفاده و اقدامات سامانه، توسعه و پژوهش و در کشور سامانه دانش. است محلی سطح در کشاورزي

  .هستند ناکارآمد شدتبه همگی فاضالب از

  محورجامعه ها،سیاست اجراي حومه شهر، آب، کیفیت فاضالب،: کلیدي کلمات

  کشور پیشینه -1
 o30 27‘و  o26 22‘جغرافیایی عرض بین که آسیا است جنوب در خشکی در و محصور کوهستانی کشوري نپال

 غرب و شرق جنوب و از هند شمال، از چین با و دارد قرار شرقی o88 12‘و  o88 04‘جغرافیایی  طول و شمالی
 متنوعی يوهواآب وشناسی خاك توپوگرافی، هکتار، میلیون 718/14 وسعت با کشور این. دارد مشترك مرز
 الگوهاي و زمین مختلف هايکاربري برايهایی محدودیت حال عین در و فرصت آمدن وجودبه باعث که دارد

 فقط و اندداده تشکیل هاکوه و هاتپه را آن مساحت درصد 77 و است کوهستانیتر بیش نپال. شودمی معیشتی
 واقع کشور این جنوبی مرز طول در ناحیه این. است هموار شودمی نامیده Terai که آن مساحت درصد 23

 اورست کوه قله در متر 8848 به دریا سطح باالي متر 64 از کیلومتري 200 گستره یک در زمین ارتفاع. است
  .رسدمی

 حد تا نپال اقتصاد. استبوده  نفر میلیون 62/26کشور  کل جمعیت ،2011 سال سرشماري طبق
 دوسوم براي و دهدمی تشکیل را ملی ناخالص تولید درصد 40 حدود که است کشاورزي به وابسته زیادي

 76/1 میزان این از که است هکتار میلیون 3 کشور زیر کشت مساحت. کندمی زاییاشتغال کشور جمعیت
 کشت ناحیه زیر درصد 44 یا هکتار میلیون 33/1 حدود حاضر حال در. است آبیاري قابل هکتار میلیون

 اداري نظر از. شودمی آبیاري کامل طوربه سال طول در ناحیه درصد 17تنها  ولی دارد آبیاري تأسیسات
 هتوسع ریزيبرنامه براي کلیدي واحدهایی هاناحیه. شودمی تقسیم ناحیه 75 و توسعه منطقه پنج به کشور

 جمعیت درصد 4/25 و است گسترده بسیار کشور در فقر. شوندمی محسوب پشتیبانی و اداري خدمات ارائه و
  ).NPC  2010( دارندقرار در روز)  دالر یک سرانه فقر (درآمد خط زیر
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  فاضالب تولید وضعیت و منابع -2
 در هاي فاضالبروسامانه. است صنعتی و تجاري شهري، منابع ناشی از Kathmandu دره در فاضالب تولید
 غیرقانونی اتصالچنین هم. است سیالب هايزهکش و مرکب فاضالبروهاي شامل اساساً  Kathmandu دره

 مستقیم تخلیه. رواج دارد Kathmandu هاي درهاز قسمت بسیاري در نیز سیالب هايزهکش به فاضالبرو
 هم کشاورزي هايزمین و نواحی شهري باران ناشی از رواناب و طول مسیر رودخانه مایع و جامد در زائدات
از منابع  تولیدي فاضالب. است شده سطحی هاي آبپهنه سایر و رودخانه آب کیفیت توجه قابلافت  باعث

. است بهداشتی مصارف و استحمام نظافت، شستشو، اثر بر تولیدي سیاه آب و خاکستري آب شامل خانگی
 خود فاضالب هاخانهتر بیش بنابراین و هستند متصل فاضالب هايسامانه به هاخانه از محدودي تعداد تنها

  .کنندمی تخلیه آبی هايپهنه سایر و هارودخانه به مستقیم را

 درصد 40تنها  است، شده ایجاد Kathmandu دره در که کیلومتري 232 فاضالبرو یک سامانه با
 یک صنایع توسط تولیدي فاضالب). ICIMOD et al. 2007( دارند دسترسی فاضالب تأسیسات به جمعیت

 مختلف هايبخش در صنعتی واحد 4500 مجموع در که شودمی برآورد. است فاضالب تولید دیگر منبع
 حدود که شودمی زده تخمین. است زیاد Kathmandu دره در صنایع تمرکز. هستند فعالیت حال در کشور

 صنعتی لتایا در سه مخلوط فاضالب تولیدي. کنند تولید فاضالب توجهی قابل حجم کشور صنایع درصد 40
Kathmandu valley Balaju، Patan  وBhaktapur فاضالب. شودمی برآورد روز بر مترمکعب 800 حدود 

 آوريمعج صنعتی جامد پسماندهاي کهحالی در شود،می مخلوط شهري فاضالب با صنایعتر بیش در تولیدي
  .شوندمی تخلیه باز فضاهاي و هاگودال در و

 و شهري مناطق در مختلف منابع از تولیدي فاضالب کلی حجم مورد داده قابل اطمینانی در
 بر فاضالب تولیدي روزانه حجم الزم، اطالعات فقدان خاطربه. نیست دسترس در کشور روستایی

 75 شهري سرانه مصرف آب در نواحی شود.می زدهتخمین  روزانه آب سرانه مصرف متوسط اساس
در نظر  درصد 85تبدیل آب به فاضالب  ضریب روز و بر لیتر 40 روستایی نواحی در روز و بر لیتر

 فاضالب مدیریت سامانه در شده آوريجمع و تولیدي فاضالب حجم). UNEP 2001( شودمی گرفته
 آورده 1 جدول در را دارند، کشور نواحی شهري در ترینبیش که Kathmandu دره شهرداري پنج در

  .است شده
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 Kathmandu دره هايشهرداري در فاضالب تولید -1 جدول

  توصیف
  هاشهرداري

Kathmandu Patan Bhaktapur Kirtipur Madhyapur-
Thimi 

 فاضالب حجم
  تولیدي شهري

497/64  647/15  971/5  920/3  069/3  

 فاضالب حجم
  تولیدي صنعتی

515/4  095/1  418  274  215  

 فاضالب کلی حجم
  تولیدي

012/69  742/16  389/6  195/4  284/3  

 فاضالب میزان
  642/1  097/2  195/3  371/8  506/34  شده آوريجمع

  ICIMOD, MOEST/GOV and UNEP 2007مرجع: 

 فاضالب مدیریت و خدمات تصفیه وضعیت -3
 مناطق سایر در و Kathmandu دره در برداريبهره حال در فاضالب هايخانهتصفیه برخی کنونی شرایط
 که Bagmati1 تمدن یکپارچه توسعه کمیته ،1999 سال در. است شده آورده 2 جدول در کشور شهري
 Begmatiناحیه  در فاضالب ساخت/ بازسازي کمیته قدرت باال براي اجرا و پایش پروژه عنوان با ترپیش

 خانهتصفیه و شد تشکیل Begmati رودخانه در احیاي شرایط محیط زیستیو  بهبود هدف با شد،می شناخته
 با که خانهتصفیه این. ساخت روز بر فاضالب لیتر میلیون 3/17 طراحی ظرفیت با را Guheshwori فاضالب

 دلیلبه شد، ساخته Pashupatinath معبد در Begmati رودخانه محیط زیستی وضعیت بهبود هدف
  .است کار کرده متناوب تنها به هوادهی حوض در کف ایجاد مشکل و برداريبهره باالي هايهزینه

 در که متمرکزي و بزرگ هايخانهتصفیه همه تقریببه که دهدمی نشان وشنیربه 2 جدول
Kathmandu اريبردبهره خود طراحی ظرفیت از ترپایینیا  نیستند فعال یطورکلبه یا اندشده ساخته 

. دارد وجود سیستم تعمیر و نگهداري و برداريبهره باالي هزینه موضوع، این مختلف دالیل میان در. شوندمی
 توسط هک دارد وجود متمرکز هايخانهتصفیه این جايبه فاضالب مدیریت کردن غیرمتمرکز برايهایی گزینه

 سازمان بشر اسکان برنامهچون هم محیط زیست و عمومی بهداشت مسائل با درگیر ايتوسعه هايسازمان
  .شودمی ترویج اجتماعی هايگروه و هاشهرداريو  3عمومی بهداشت و زیست محیط سازمان ،2متحد ملل

                                                             
1- Bagmati Civilisation Integrated Development Committee, BCIDC 
2- UN-Habitat 
3- Environment and Public Health Organization, ENPHO 
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 و عمومی بهداشت موضوع با درگیر هايسازمان گذشته، دهه سه طی در گسترده هايتالش با وجود
 مدیریت را فاضالب فزاینده حجم اندنتوانسته Kathmandu در هاشهرداريچون هم زیست محیط مدیریت

 سریع رشد ناشی از فاضالب تولید حجم افزایش خاطربه شهري مناطق در ساله هر مشکالت این. کنند
 ،شهري خدمات و هازیرساخت بهبود براي هاشهرداري و دولت توانایی عدم و شوندمی تشدید شهري یتعجم
 ادامهچنان هم شهرها، در روهاسیالب واي جاده کنار هايزهکش و بهداشتی فاضالب سامانه توسعه ویژهبه

  .شودمی تخلیه هارودخانه بهاي تصفیه هیچ بدون فاضالب در آخر،. دارد

 نپال شهري نواحی سایر و Kathmandu دره در موجود فاضالب هايخانهتصفیه -2 جدول

ظرفیت   نوع  موقعیت
(میلیون 

  لیتر بر روز)

  جزئیات اجزا  وضعیت کارکرد

Dhobighat, Patan 
(Kathmandu Valley) 

  هوازي-اول برکه
  هوازي بی-برکه دوم

  اختیاري-برکه سوم
  هوازي-چهارم برکه

  53900اتصاالت خانگی=  کند.نمی کار  4/15
  61650فاضالب= خطوط

 کیلومتر 44ب=مرک کانال

Kodku, (Kathmandu 
Valley) 

  هوازي-برکه اول
  هوازي بی-برکه دوم

  اختیاري-برکه سوم
  هوازي-برکه چهارم

  15500اتصاالت خانگی=  کند.می کار نیمه  1/1
  20443فاضالب= خطوط

  کیلومتر 11ب=مرک کانال

Sallaghari, Bhaktapur 
(Kathmandu Valley) 

  نیست. دسترس در جزییات  کندنمی کار  4/2  هوادهی حوضچه
Hanumanghat, 

Bhaktapur, 
(Kathmandu Valley) 

   کند.نمی کار  4/0  اکسیداسیون کانال
 
  

Guheswori, 
Kathmandu 

(Kathmandu Valley) 
 کیلومتر 6فاضالبرو=  کند.نمی کار  4/16  اکسیداسیون کانال

 53000پوشش= تحت جمعیت
  نفر

  هکتار 21شهر= وسعت
Hetauda Industrial 

Estate, Hetauda 
  صنعتی فاضالب خانهتصفیه  برداريبهره حال در  1/1  اکسیداسیون حوضچه

Dhulikhel Hospital مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره حال در  >10/0  )مصنوعی تاالب( نیزار  
  مترمربع 261بستر= ابعاد
  نفر 330پوشش= تحت جمعیت

Kathmandu 
Municipality 

  مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره حال در  >40/0  )مصنوعی تاالب( نیزار
  مترمربع 362بستر= ابعاد
  نفر 330پوشش= تحت جمعیت

Mulpi International 
School 

  مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره حال در  >25/0  )مصنوعی تاالب( نیزار
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  مترمربع 376بستر= ابعاد
  نفر 850پوشش= تحت جمعیت

SKM Hospital مترمربع 141بستر= ابعاد  برداريبهره حال در  15/0  )مصنوعی تاالب( نیزار  
  نفر 500پوشش= تحت جمعیت

Kathmandu 
University 

  مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره حال در  >035/0  )مصنوعی تاالب( نیزار
  مترمربع 578بستر= ابعاد

 1300پوشش= تحت جمعیت
  نفر

Middle Marshyangdi 
Hydropower Project 

  مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره حال در  >026/0  )مصنوعی تاالب( نیزار
  مترمربع 298بستر=  ابعاد
  نفر 870پوشش= تحت جمعیت

Pokhara Municipality مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره در حال  >115/0  )مصنوعی تاالب( نیزار  
  مترمربع 3308بستر= اندازه

 3830پوشش= تحت جمعیت
  نفر

Kapan Monastery 
(Kathmandu Valley) 

  مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره حال در  >015/0  )مصنوعی تاالب( نیزار
  مترمربع 150بستر= اندازه

 300پوشش= تحت جمعیت
  مترمربع

Tansen Municipality مقدماتی تصفیه بدون  برداريبهره حال در  >030/0  )مصنوعی تاالب( نیزار  
  مترمربع 583بستر= اندازه

 1000پوشش= تحت جمعیت
  نفر

Sunga Community 
Wastewater 

Treatment Plant 
(Kathmandu Valley) 

 در 3m 50  )مصنوعی تاالب( نیزار
  روز

  مترمربع 150بستر= اندازه  برداريبهره حال در
 1200پوشش= تحت جمعیت

  نفر
 

  آن از استفاده و فاضالب تخلیه-4
 و تیمحیط زیس تبعات شدن پدیدار و دیگر جاهاي و کشاورزي در فاضالب از تجربه استفاده نپال، کشور در

 سنت کی فاضالب با آبیاري که است حالی در این و است نشده مستند و ثبتخوبی به آن از ناشی بهداشتی
 این در. است ارتباط در Kathmandu مردم معاش امرار سیستم و فرهنگ با جنبه چند از که است دیرینه

 شوندمی آبیاري فاضالب توسط وسیعی نواحی درشهر  حاشیه و مرکز در واقع کشاورزي هايزمین دره،
)Rutkowski 2004 .(دره در فاضالب از استفاده Kathmandu در حداقل و است غیررسمی زیادي حد تا 

 یمختلف منابع از را فاضالب کشاورزان،. ندارد وجودفاضالب  از استفاده براي رسمی مقررات هیچ حاضر حال
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 و هاحوضچه در شده ذخیره آبو  که فاضالب در آنها جاري است هاییرودخانه شهري، فاضالبچون هم
 آبیاري براي و آورده دست به Kathmandu روستایی و شهر حومه شهري، مناطق در شده ساخته استخرهاي

  .کنندمی استفاده

  محورجامعه فاضالب مدیریت سیستم: Khokana موردي مطالعه. 1-4
 سکونتگاهی که Khokana در جامعه بر مبتنی فاضالب مدیریت سامانه موفق تجربه موردي مطالعه این

 سنتی سکونتگاه دهد.ارائه می Lalitpur منطقه Karyabinayak شهرداري واقع در Newar مردم از پرجمعیت
Khokana دهکده است، زیستگاه دو شامل Khokana و اصلی Khokana کوچک )KhokanaSano  (که تنها 

 به يمورد مطالعه این در که يمحورجامعه فاضالب تصفیه گیرد. سامانهدر بر می را کیلومترمربع 2/0 حدود
 شامل نفر 229 یتعجم با کوچک سکونتگاه یک که است واقع Sano Khokana در است شده پرداخته آن
 در دهکده مردم. است کشاورزي دهکده، هايخانوادهتر بیش معاش امرار اصلی منبع. است خانوار 39

 این. دارند قرار حیاط اطراف هاخانه و دارد مرکزي حیاط یک که کنندمی زندگی سنتیاي خوشه هايخانه
  .است معمول بسیار Kathmandu دره در Newar مردم هايسکونتگاه در هاخانه سبک

 منحصر سامانه یک طریق را از فاضالب و جامد زائداتسنتی،  طوربه ،Sano Khokana هايخانواده
 گیريشکل از پیش Newar سنتی هايخانواده در. کردندمی دوباره استفاده کمپوست تولید و بازیافت فردبه

 Saaga and نام بههایی چاه از استفاده دار،تانکفالش هايدستشویی از استفاده و مدرن فاضالب خطوط

Nauga بود رایج .Saaga فاضالب و زاید مواد حفر و حیاط گوشه در یک که بود پا 3×3×2 ابعاد با چاه یک 
 شاورزيک محصوالت بقایاي و خشک علف با شدن، پر از پس چاه این. شدتخلیه می آن در زیستی تجزیه قابل

. شدندمی استفاده کشاورزي مزارع در و کمپوست به تبدیل ماه 3-4 و مواد درون آن طی شدمی پوشانده
 سمت به یا شدمی استفاده حیاط داخل سبزیجات کوچک هايزمین آبیاري براي یا Saaga مازاد آب

آن زمین  در که بود دیگر چاه نوع یک Nauga. شدمی بازیافت آبیاري براي و هدایت فاضالب هايزهکش
. دشمی استفاده دفع ادرار محل عنوانو به گرفته قرار آن روي بر خاکستراي الیه و حفر خانه همکف طبقه
 این .شدمی مزارع در استفاده براي مفید کود یک به تبدیل خاکستر و کردندمی ادرار خاکستر روي مردم
 رشد ساززمینه و بودند مدیریت غیرقابل و بدبو غیربهداشتی، پسماند، و فاضالب مدیریت سنتی هايروش
  .شدندمی حشرات سایر و هامگس

 خانوار 31 براي گودالی توالت ساخت به اقدام یونیسف همراهی به محلی توسعه وزارت ،1981 سال در
 استفاده بهتر بیش و کردند استفاده هاآن از هاخانواده از محدودي تعداد تنها ولی کرد، Sano Khokana در
 فاضالب مدیریت سنتی شیوه که جاآن از. دادند ادامه باز فضاي در مدفوع دفع و خود سنتی هايتوالت از
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 الیگود هايتوالت ساخت عمل ابتکار. بودند مختلف هايبیماري پذیرش مستعد افراد بود، غیربهداشتی
 خیلی هاتوالت این ترسیدندمی مردم. شد مواجه شکست با منطقه در آب زیرزمینی باال بودن سطح دلیلبه

 سطحی هايزهکش به مستقیم را هاتوالت بنابراین،. باشد لجن زودزودبه و مکرر دفع نیاز به و شوند پر سریع
 تشدید باعث وضعیت این. شدندنمی نگهداري و تعمیر درست و نبودند پوشیده طور کاملبه که کردند وصل

  .شد دهکده در فاضالب مدیریت مشکل

 تفعالی غیررسمی هايسکونتگاه براي و است محلی نهادمردم سازمان یک که Lumanti ،2007 سال در
 یزندگ ینتأم منظوربه آسیایی شهرهاي در بهداشت و آب ینتأم مسائل زمینه در که UN-habitat با کندمی

 کمک دهدهک پسماند و فاضالب مدیریت بهبود در زمینه جامعه به تا پیوستند هم به کند،می فعالیت سالم
 عادات اساس بر و یکپارچه که شود ایجاد فاضالب مدیریت اي برايسامانه که بود این روپیش چالش. کنند

 هک جاآن از. دهد ارائه مشکل براي پایدار و صرفهبه یحلراه و باشد هاآن قبول مورد در نتیجه و مردم سنتی
 فیونیس و محلی توسعه وزارت حمایت با که هایی داشتندتوالت شانخانه حیاط در خانوارها درصد 80 حدود

 خلیههاي فاضالب مناسب، تسامانه به اتصالیا  هاي مناسبسپتیک تانک نبود دلیلبه و بودند شده ساخته
 هايالتتو که شود ایجاد فاضالبی سامانه که شد آن بر تصمیم بود، ایجاد کرده ها مشکلتوالت از سیاه آب
 هک شد قلمداد مطلوب جهت این از هاضمی چنین ایجاد. کند وصل متمرکز بیوگاز هاضم یک به را خانه هر
 رصتیف بلکه شدمی محسوب هاخانواده خاکستري آب و انسان مدفوع بهداشتی دفع اي برايگزینه تنها نه

ستفاده ا کشاورزي مزارع بازیافتی در شده هضم ها، مدفوعبراي استفاده خانواده بیوگاز تا عالوه بر تولید بود
  .شود

 تولیدي فاضالب و بیوگاز هاضم فاضالب تا شد ادغام سامانه با) RBTS( 1نیزاري تصفیه سیستم یک
 در بآ محتوي مناسبنگهداشت . شود بازیافت و تصفیه کشاورزان آبیاري توسط استفاده براي هاخانواده
 افانحر اي برايسامانه بنابراین است، آن مناسب عملکرد هايالزمه از بیوگاز، یکی هاضم به ورودي زائدات

شامل  پارچهیک سامانه یک ،ترتیببدین .شد طراحی نیزاري تصفیه سامانه به فاضالب خط از اضافی فاضالب
 قیتموف هايپایه که بود اساسی عنصر سه شامل که ساخته شد، دهکده در نیزاري تصفیه و بیوگاز واحد

  :دادندمی تشکیل را سامانه

 شده اتاثب یک فناوري پایه بر و مایع که جامد زائداتدفع  براي زیست محیط با سازگار سامانه یک -1
  بود،

                                                             
1- Reed Bed Treatment System, RBTS 
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 زائدات مدیریت به آنها براي پایدار حلراه یک ارائه در سامانه و دهکده هايخانواده تمام گنجاندن -2
  جامد و مایع،

  سود. افزودهارزشیک  و پسماند و فاضالب بازیافت سنتی هايروش از یريگبهره با منابع بازیافت -3
  

 متر 20 ظرفیت با شکل گنبدي هوازيبی هاضم یک شد ساخته Sano Khokana در که بیوگاز واحد
 RBTS که حالی در شد، برداريبهره 2007 آگوست در سامانه این. است روز 45 طراحی ماندزمان و با مکعب

 است رسیده برداريبهره به کامل طوربه سامانه این. کرد آغاز 2008 سپتامبر در و بعد سال یک را خود کار
 دوغاب کنخشک بستر سمت به بیوگاز واحد در شده هضم دوغاب. اندبرده سود آن از دهکده خانواده 37 و

 متس به تصفیه براي فاضالب خط فاضالب مازاد و دوغاب کردن خشک از حاصل آب سپس. شودمی هدایت
RBTS شودمی هدایت .RBTS در شده طراحی Khokana  5/18 تصفیه ظرفیتبا  افقی جریان سامانهیک 

 شن با سانتیمتر 70 ارتفاع به و دارد عرض متر 9 و طول متر 25 نیزار بستر. دارد روز بر فاضالب مترمکعب
 بستر از خروجی فاضالب طورهمین و فاضالب خط از شده منحرف فاضالب. است پرشده یزهرسنگ و

 وجبم که بخشی سه هوازيدار بیبافل راکتور یک از نیزاري خانهتصفیه ورود به از پیش دوغاب کنخشک
 قابل جامد زائدات از زیادي سیاه مقدار آب بر عالوه ها،خانواده. کندمی عبور شود،می سامانه بازده افزایش
 ککوچ حوضچه یک در شده تصفیه فاضالب. کنندمی بیوگاز هاضم را وارد خود مزرعه در تولیدي تجزیه
  .شودمی هدایت مزارع به آبیاري براي سپس و يآورجمع

 و UN-Habitat توسط که بود) آمریکا دالر 16502( نپال روپیه 1300000 سیستم ایجاد کل هزینه
 از نفر RBTS، 229 و بیوگاز واحد مستقیم نفعانذي. شد پرداخت آسیایی شهرهاي آب ینتأم برنامه تحت
 تمسیس برداريبهره و مدیریت. شد دریافت هاآن از نگهداري و تعمیر هزینه که بودند Sano Khokana مردم

 اهدا زمین مترمربع 16/325 زیرساخت ایجاد و توسعه براي محلی جامعه. انجام شد کاربران از گروهی توسط
 حاضر حال در. است )آمریکا دالر 38086( نپال روپیه 3000000 حاضر حال در آن بازاري ارزش که کردند
 بابت) آمریکا دالر 38/0( روپیه 30 ماهانه است متصل سیستم بهشان هايدستشویی که هاییخانواده تمام

 نپال روپیه 200 ماهانه برند،می سود بیوگاز واحد از که ايخانواده پنج. کنندمی پرداخت فاضالب تخلیه
 پرداخت براي و واریز کاربران گروه حساب به شده يآورجمع وجوه. کنندمی پرداخت) آمریکا دالر 54/2(

 سیستم مراقب. شودمی استفاده سیستم نگهداري و تعمیرچنین هم و RBTSواحد بیوگاز و  مراقب حقوق
 مسئول او. شودمی پرداخت وي به) آمریکا دالر 04/19( نپال روپیه 1500 ماهانه که است دهکده از خانمی
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 هاضم داخل ریختن براي هاخانواده پسماندهاي روزانه يآورجمع و بیوگاز واحد روزانه نگهداري و راهبري
  .است

 تیبهداش و محیط زیستی شرایطاي مالحظه قابلطور به فاضالب یکپارچه مدیریت سیستم ایجاد
Sano Khokana اکنون  که چرا است، شده کرامت مردم افزایش موجب موضوع این. است بخشیده بهبود را

 موجب سیستم این. ندارد وجود باز فضاي در مدفوعی دفع گونهیچه هاآن در که است مناطقی جزو دهکده
 جوییصرفه موجب تنها نه که است شده سال در باریک حداقل هاي سپتیک،تخلیه تانک مسئولیت حذف

 براي سیستمچنین هم .است کرده کم نیز را هاآن تخلیه سخت کار بلکه ها شده،تانک تخلیه هايهزینه در
 ه موجبک شوند،تخلیه می واحد بیوگاز به زائدات این. است شده طراحی خانگی و آشپزخانه زائداتدفع سایر 

 شودمی یعتوز خانواده پنج بین بیوگاز هاضم در تولیدي گاز. است شده نیز هاخانه تمیزي محوطه باغچه بهبود
 ستمسی هايمزیت از دیگر یکیچنین، هم. کندمی ینتأم کامل طوربه را وپزپخت براي انرژي به هاآن نیاز و

 از روجیخ شده تصفیه آب. شودمی تولید بیوگاز واحد در است که باال کیفیت با کشاورزي مردم، کود براي
RBTS ن چنیهم .شودمی بازیافت آبیاري براي سپس و ذخیره حوضچه یک در است مغذي مواد از سرشار که

 سیستم این ایجاد از پیش که فاضالبی. است مردم براي اضافی مزیتی سیستم بازیافت مواد ورودي به این
 که دهکده بهداشتی ارزیابی بر اساس. شودمی بازیافت تولیدي مصارف براي اکنون شدمی تخلیه برنامه بدون

 90 تا بهداشت رعایت عدم از ناشی هايبیماري که شد مشخص شد، انجام 2009 سال در Lumanti توسط
  .یافته است کاهش درصد

 شده سطح آبیاري که دارد وجود با فاضالب آبیاري سیستم هفت Khokana از کوچک منطقه یک در
 مشاهده قابل نکتهین ترمهم). 3 جدول( است هکتار 76/7 تا 26/0 حدود و کم بسیار هاآن از یک هر توسط

 کاملی تکايا یباًتقر نیستند، دسترس در آبیاري براي آبی منابع سایر که خشک فصول طول در که است این
 تولید براي فاضالب مطالعه، مورد منطقه در و خشک فصول طی در. دارد وجود فاضالب از استفاده بر

  .است منطقه مردم درآمد مهم منبع شود کهمی استفاده سبزیجاتی

 لقیت کشاورزان توسط محصوالت تولید براي مثبتی نکته هم فاضالب در مغذي مواد باالي محتواي
 و انتقال کانال ،Saaga در نیترات متوسط غلظت که داد نشان فاضالب مغذي مواد محتواي بررسی. شد

 و فسفر غلظت مشابه طوربه. بود گرم بر لیترمیلی 5/3 و 9/4 ،95/6 ترتیببه فاضالب، ذخیره هايحوضچه
 در که مغذي مواد این. بود گرم بر لیترمیلی 7/27 و 149 ،9/42 و 35/4 ،7/10 ،3 مرحله سه این در پتاس

 .هستند الزم محصوالت تولید رشد و براي دارند، وجود فاضالب
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 Khokana منتخب در جوامع فاضالب مدیریت هايسیستم در فاضالب آبیاري با پوشش -3 جدول

  سیستم نام  ردیف

  آبیاري سطح  موقعیت
 آبیاري منبع

 شماره  مکمل
  بخش

  سیستم نام
تعداد 
  خانواده

سطح کل 
)ropani(  

 فصل سطح در
  مرطوب

 فصل سطح در
خشک 
  (درصد)

1  Nhaya Bhu 
Tacha Dha 1  Nhaya Bhu 30  25  هیچ  60  همه  

2  Duney Chey 
Chuke Dha 1  Dhuney Chey, 

Nhaya Bhu 40  50  هیچ  75 همه  

3  Lee Dha 
2  
3  

Taa Jhaya, Kalnani, 
Gaa Bhu 

60  
35  

 Gaa Phuku  80 همه  80

4  Ghashi Dha 
4  
5  

Thala Chey 
Kway Lacchi, Kutu 

Phuku 

55  
50  

  Kutu Phuku  75 همه  150

5  Gha Dha 6  Nyah La, Nanicha 65  70  هیچ  75 همه  

6  Nani Chukye 
Dha 6  Nanicha 6  5  هیچ  75 همه  

7  Dhokashi Dha 
7  
8  

Kway Lachhi 
Dhokashi 

40  
20  

  Fanga Phuku  50 همه  20

        445  401      جمع  
1 ha = 19.46 ropani 

  Bhaktapurبخش  در  Hanumante رودخانه فاضالب از استفاده. 2-4
 رودخانه از ايشاخه است که Bhaktapur در Hanumante رودخانه فاضالب از استفاده مورد در مطالعه یک

Bagmati که بود ناحیه در کشاورز خانواده 55 در فاضالب از استفاده موارد مستندسازي شامل مطالعه .است 
ناحیه  اصلی رود Hanumante رودخانه. داشتند هکتار 23/0 مساحت متوسط با زمینی که بودند کشاورزانی

 در تولیدي صنعتی و شهري فاضالب رودخانه،. کندمی عبور Bhaktapur شهري هسته میان از که است
 تخلیه محل رودخانه این بازه و کندمی حمل خود با را Thimi-Madhyapur و Bhaktapur شهري نواحی

 4 جدول در آن که دست پایین تا باالدست از نقطه، هفت در رودخانه آب هاي کیفیتداده. پسماندها است
 طورهمین. هستند آب کیفیت تخریب اصلی عوامل از آلی زائدات دهدمی نشان وضوحبه است شده ارائه

 آبیاري، هجمل از رودخانه، آب از مستقیم استفاده هرگونه که است آن بیانگر هاي مدفوعیکلیفرم باالي غلظت
  .است خطرناك انسان سالمت براي

 بقیه درصد 34 و رودخانه فاضالب از سال طول کشاورز در هايخانواده درصد 64 که باید متذکر شد
 البفاض ناحیه این در. کنندمی استفادههایشان زمین آبیاري براي آب هاي موسمی ازبارندگی هنگام تنها
 ار خود محصوالت کشاورزان. شودمی است، استفاده کشاورزان درآمد مهم منبع که سبزیجات آبیاري براي
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 در زمینه مشکالتی به کشاورزان این. فروشندمی Kathmandu و Thimi، Bhaktapur همجوار بازارهاي در
 خرید از مشتریان که داشتند عنوان هاآن درصد 67. کردند اشاره فاضالب با شده آبیاري محصوالت فروش

 با هاآن آبیاري از چون کنند،می خودداري Hanumante رودخانه ناحیه در تولیدي کشاورزي محصوالت
 فروش در زمینه مشکلی هیچ با که کردند اعالم کشاورزان درصد 33 دیگر طرف از. باخبر هستند فاضالب

 اريآبی فاضالب با سبزیجات این دانندمی مشتریان که است حالی در این اند.نشده مواجه خود محصوالت
  .اندشده

 زا استفاده یرتأث در مورد اندکرده استفاده آبیاري براي فاضالب از که چنین احساس کشاورزانیهم
 تولید افزایش کشاورزان درصد 20 تنها که حالی در. شد مطالعه کشاورزي محصوالت تولید در فاضالب

 زا استفاده دلیلبه محصوالتشان که تولید کردند اعالم بقیه درصد 80 گزارش کردند،را  خود محصوالت
 مغذي مواد اندازه از بیش مقدار به را آن بودند تولید کاهش شاهد که کشاورزانی. است یافته کاهش فاضالب

 باعث بیاريآ براي فاضالب از مکرر استفاده که بودند باور این بر منطقه کشاورزان. دادندمی نسبت فاضالب در
  .شودمی محصوالت پژمردگی و خشکی

 بهداشت و سالمتی به نسبت آنها رشد به رو آگاهی و مردم اقتصادي -اجتماعی شرایط تغییر نتیجه در
 افول به رو سرعتبه کشور نقاط سایر در و Kathmandu دره در فاضالب مدیریت سنتی هايروش خود،
 بقیه در هستند، ساکن هاآن در Newar قدیمی هايخانواده ازی گروه که روستایی نواحی برخی جزبه. است

 دهندمی ترجیح مردم. است شده منسوخ کامل طوربه یباًتقر هاخانه پشتی حیاط در Saaga حفر نواحی
 آب و سیاه آب مستقیم تخلیه موجب روند تغییر این. کنند متصل فاضالب خط به را خود هايتوالت

مشاهده شد . است داده افزایش را هارودخانه آلودگی بار و شده آبی هايسایر پهنه و هارودخانه به خاکستري
 جوان زنان و مردان و است ترقدیمی هاينسل به محدود کشاورزي در فاضالب از استفاده حاضر حال در که
  .زنندمی باز سر فاضالب استفاده از از

ر در استفاده با تغیی که باورند این بر کنند،می استفاده آبیاري براي فاضالب از که کشاورزانی حال،این با
ا شد رمی استفاده کشاورزي هايزمین که بازیافت و در ارزشمندي مغذي مواد هاآناز فاضالب براي آبیاري، 

  .از دست خواهند داد
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 کشاورزان توسط براي آبیاريمورد استفاده  Hanumante رودخانه آب تغییرات کیفیت -4 جدول

  

 Sada(منبع:  )NWQS( استاندارد کیفیت آب نپال از باالدست تا پایین دست رودخانهآب  يبردارنمونه 1-7هاي وقعیت نکته: م

2010(  

  فاضالب مدیریت نهادي و تمهیدات هاسیاست -5
  قوانین و هاسیاست. 1-5

 و هاتسیاس بخش در فاضالب مدیریت به مربوط مسائل فاضالب، مدیریت براي مجزا سیاست یک غیاب در
 رايب ملی تعهد کنندهمنعکس که سندي دو. شوندمی رسیدگی بهداشت و آب ینتأم با مرتبط راهکارهاي

 دیگري و) 2004( روستایی بهداشت آب و ینتأم بخش راهبرد یکی ،هستند بهداشت آب و ینتأم بهبود
 اساس بر روستایی بهداشت آب و ینتأم بخش راهبرد. هستند )2009( شهري بهداشت آب و ینتأم سیاست

 رفتهگ شکل هزاره توسعه اهداف با مطابق بهداشت و آب ینتأمپوشش کامل کشور در زمینه  براي مالی تعهد
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 جمله از شهري، نواحی در آب عرضه خدمات توسعه )2009شهري ( بهداشت آب و ینتأم سیاست. است
 وها زیرساخت توسعه در عمومی -خصوصی بخش مشارکت ترویج فاضالب، هايسیستم و خدمات بهبود

 راهنماهاي. است کرده مجسم را فاضالب از ایمن استفاده و منظور دفعبه ملی راهنماهاي اجراي و خدمات
 دانشده ییدتأ بهداشت آب و ینتأم خدمات بهبود براي تالش در) 2005( 1سالمت و بهداشت براي ترویج ملی

  :اندگرفته قرار تأکیدمورد  زیر و نکات

 تهکمی فعال نقش همراه با بهداشت آب و ینتأم با مرتبط هايسازمان میان هماهنگی افزایش 
 مرکزي، سطح در بهداشت و آشامیدنی آب ملی

 آب  ینتأم پوشش افزایش در خصوصی بخش و غیردولتی هايسازمان مؤثر مشارکت تشویق
 بهداشت، و
 مشتري، هايگروه فعال مشارکت باهایی خانهتصفیه با فاضالب هايسیستم توسعه 
 آبی هايپهنه به نشده تصفیه فاضالب مستقیم تخلیه کردن ممنوع. 

  

 لشام آبی هايپهنه از حفاظت و فاضالب مدیریت به مربوط موارد در زمینه نظارتی مقررات و قوانین
 هايشرکت قانون ،)1999( 3محلی خودگردانی قانون ،)1996( 2زیست محیط حفظ قانون: است این موارد

 قانون ،)1994( 6ملی بهداشت قانون ،)2003( 5ملی هايتاالب سیاست قانون ،)1993( 4صنعتی
  ).1992( 9آب قانون منابع و) 1988( 8منابع بسیج و پسماند مدیریت قانون ،)1992( 7هاکشحشره

 هايدر شهرداري پسماند مدیریت بر قانون این): 1988( منابع بسیج و پسماند مدیریت قانون
Kathmandu، Bhaktapur و Lalitpur انجام در زمینه نظارتی مقررات سري یک وضع به و دارد تمرکز 

آوري، جمع براي مقرراتی قانون این. پردازدمی این نواحی در پسماند مدیریت براي منابع تجهیز و هافعالیت
که موجب تخریب محیط زیست در نواحی مورد نظر براي  ياگونهبه کندمی وضع پسماند جابجایی و دفع

                                                             
1- National Guidelines for Hygiene and Sanitation Promotion 
2- Environmental Protection Act 
3- Local Self-Governance Act 
4- Industrial Enterprises Act 
5- National Wetland Policy Act 
6- National Sanitation Act 
7- Pesticide Act 
8- Solid Waste Management and Resource Mobilisation Act 
9- Water Resources Act 
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 مشخص پسماندها دفع و آوريجمع رابطه با در وظایف شهروندان و نقش قانون این در. دفع پسماند نشود
  .است شده

  فاضالب مدیریت براي نهادي مهیدات. ت 2-5
 ینتأم اداره و توسعه هايبرنامه و هاگذاريسیاست کلی مسئولیت) MWSS( آب و بهداشت ینتأم وزارت

 کی وزارتخانه این. دارد برعهده را کشور در مرتبط فیزیکی هايزیرساخت و ونقلحمل بخش بهداشت، آب،
 بهچندجان و دوجانبه هايسازمان براي فنی هايکمک ینتأم مسئولیت که است کرده ایجاد بهداشت بخش

 جزبهشهري و روستاي  باران آب و خانگی فاضالب جمله از بهداشت هايبرنامه ارزیابی پایش و تدوین، در
  .دارد برعهده را جاده زهکشی سیستم

) MPPW( فیزیکی هايفعالیت و ریزيبرنامه وزارت نظارت تحت) DWSS( فاضالب و آب ینتأم اداره
 .است کشور در مرتبط هايزیرساخت و بهداشت و آب ینتأمهاي سیستم توسعه و ریزيبرنامه مسئول

) NWSC( نپال آب ینتأم شرکت. است کوچک شهري مراکز و روستایی مراکز شامل DWSS هايمسئولیت
 دره زا خارج بزرگ شهري مراکز در فاضالب مدیریت و آب ینتأم مسئول مستقلیمهن شرکت یک عنوانبه

Kathmandu دره در. است Kathmandu هايزیرساخت و خدمات مدیریت و برداريبهره توسعه، مسئولیت 
 موسسه یک شرکت این. است KUKL محدود با مسئولیت شرکت برعهده فاضالب سیستم و آب ینتأم

 وظایف) 1999( 1محلی خودگردانی قانون. است شده ایجاد خصوصی و دولتی هايبخش مشارکت با که است
 بهداشت آبیاري، آشامیدنی، آب در زمینه را) VDC( روستایی توسعه هايکمیته وها شهرداري محلی، دولت

 از بهداشت و آب تأسیسات توسعه محلی دولت اصلی نقش رودمی انتظار. کندمی مشخص آب حفاظت از و
 براي محلی جامعه از ابزاري و مالی هايحمایت کردن فراهم طورهمین و هابرنامه و هاطرح تدوین طریق
  .باشد خدمات و هازیرساخت توسعه

  هاکاربري سایر و کشاورزي در فاضالب از استفاده مقررات. 3-5
 ستقلم مسئولیت فاضالب از استفاده مدیریت براي که هاییموسسه و الزم نظارتی مقررات وجود عدم خاطربه

 کیفیت. ندهست ضعیف بسیار مصارف سایر و کشاورزي در فاضالب از استفاده با مرتبط مقررات باشند، داشته
 براي هانسازما توسط اغلب که کیفیتی معیار ولی ندارد وجود شودمی رودخانه وارد که پسابی برايی مشخص
 براي کیفیت راهنماهاي 2008 سال در. است شده آورده 5 جدول در شود،می گزارش آب مختلف مصارف

                                                             
1- Local Self Governance Act 
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 روزنامه رد و تدوین زیست محیط و تفریح حیوانات، شرب پروري،آبزي کشاورزي، در فاضالب از ایمن استفاده
  ).Sada 2011( شد چاپ نپال دولت

 هیچ ،طورهمین. ندارد وجود کشاورزي در فاضالب از استفاده تنظیم براي نهادي تمهیدات گونههیچ
 تفادهاس کهاین به باتوجه. ندارد وجود کشاورزي محصوالت و فاضالب ایمن مدیریت تضمین براي راهنمایی

 خواهد تريبیش سرعت Kathmandu مانند کشور شهري نواحی در حداقل آینده در کشاورزي در فاضالب از
 کشاورزي در فاضالب مصرف با مواجهه در ضروري گام اولین فاضالب با آبیاري راهنماهاي تدوین گرفت،

  .است

 نپال در آب هايسازمان توسط شده گزارش مختلف هايکاربري براي آب کیفیت استانداردهاي -5 جدول

اکوسیستم   آشامیدنی  پارامتر
  کشاورزي  استحمام  آبی

pH  2/9-5/6  5/8-5/6  9-5/6  9-5/6  
TDS (mg/l)  1500  1000  1500  3000-500  
SS (mg/l)  -  25  50  -  
DO (mg/l) -  6  3  3  
Cl (mg/l)  600  500  1000  1000-100  

SO4 (mg/l)  400  500  1000  1000  
NO3-N (mg/l)  -  20  20  25  
NO2-N (mg/l)  -  15/0  0/1  0/1  
NH3-N (mg/l)  -  02/0  2/0  2/0  

Total PO4 (mg/l) 1/0  1/0  2/0  2/0  
BOD5 (mg/l) 4  4  6  10  

F (mg/l) 3  1  5/1  5/1  
Total Hg (mg/l)  1/0  0001/0  001/0  001/0  
Total Cd (mg/l)  -  005/0  005/0  01/0  
Total Pb (mg/l)  05/0  05/0  05/0  1/0  

Cr  -  05/0  05/0  1/0  
Phenol (mg/l)  002/0  005/0  1/0  2/0  

Total Cyanide (mg/l)  -  005/0  2/0  2/0  
  MPN/100ml(  -  -  1000  1000( کلیفرم کل

  Sharma et al. 2005منبع: 
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  فاضالب ها و استفاده ازسیستم در زمینه پژوهش -6
 یستماتیکغیرس و پراکنده صورتبه نپال در فاضالب مدیریت با مرتبط دانش انتشار و دانش توسعه و پژوهش

 ايتوسعه هايسازمان و پژوهشی و آموزشی مؤسسات از کمی تعداد به محدود پژوهشی هايتالش. است
  :کنندمی فعالیت زیر هايحوزه در ها اغلبپژوهش این در درگیر افراد و است

 هابرکه ها،دریاچه ها،رودخانه( سطحی هاي آبپهنه در آب کیفیت تخریب شرایط بررسی (
 .سطحی هايهاي آبپهنه در لیمنولوژي مطالعات شامل

 فاضالب مدیریت با مرتبط هايزیرساخت و فناوري عملکرد ارزیابی. 
 آب کیفیت تخریب از ناشی هايبیماري پیدایش و سالمتی و بهداشتی عواقب. 
 زیرزمینی و سطحی هايآب سیستم تخریب نتایج و فرآیندها ايرشتهیانم بررسی. 
 فاضالب غیرمتمرکز تصفیه براي فناوري هايگزینه. 
 زیرزمینی و سطحی هايآب مدیریت و استفاده هايپژوهش در زمینه سیاست. 

 شامل پردازندمی فاضالب هايسیستم در زمینه دانش توسعه و پژوهش به گاهگه کههایی سازمان
 مسئول مستقل هايبخش دولت، هايوزارتخانه در پژوهشی واحدهاي پژوهشی، هايسازمان ها،دانشگاه
  :از اندعبارت هاسازمان این. هستند ايتوسعه هايسازمان از کمی تعداد و توسعه و پژوهش

 دانشگاه جغرافیا، گروه مرکزي Tribhuvan 
 دانشگاه مهندسی موسسه Tribhuvan 
 دانشگاه Kathmandu 
 دانشگاه  نپال، مهندسی کالجPokhara 
 1هاکوهستان یکپارچه توسعه المللیبین مرکز 
 2عمومی بهداشت و زیست محیط سازمان 
 3نپال -محیطی و اجتماعی تحوالت موسسه 
 نپال کشاورزي هايپژوهش شوراي 
 آبیاري گروه ،4سامانه مدیریت و آموزش برنامه 
 بهداشت وزارت نپال، سالمت هايپژوهش شوراي 

                                                             
1- International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD 
2- Environment and Public Health Organization, ENPHO 
3- Institute of Social and Environmental Transition-Nepal, ISET-Nepal 
4- System Management and Training Programme, SMTP 
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 دیریتم و فاضالب هايسیستم با رابطه در دانش توسعه و پژوهش در زمینه کلیدي دستاوردهاي برخی
  :است شده آورده زیر در نپال در هاآن

 دره هايرودخانه در آب کیفیت سیستماتیک بررسی Kathmandu بخش توسط که 
 انجام 1996 تا 1992 يهاسال طی ENPHO و نپال دولت) DHM( هواشناسی و هیدرولوژي

 .شد
 توسط که هندوکش هیمالیایی منطقه در رودخانههاي سیستم بنديطبقه ICIMOD طی 

 در هارودخانه انجام شد و آب کیفیت معیارهاي اساس بر و 2007 و 2006 يهاسال
Kathmandu شدمی را نیز شامل. 

 دره زیست محیط اندازچشم Kathmandu و زیست محیط فناوري و علوم وزارت توسط که 
 .شد آماده 2007 سال در UNEP و ICIMOD حمایت با
 توسط نپال در فاضالب مدیریت غیرمتمرکز سیستم ترویج طراحی و سازيبهینه ENPHO. 
  

 و هداشت تمرکز فاضالب مدیریت و استفاده بر خاص طوربه که پژوهشی پروژه هیچ رسدمی نظر به
  .نداردود وج کشور در باشد، داشته سالمتی و بهداشتی محیطی، فنی، اقتصادي، اجتماعی، مسائل به نگاهی

  فاضالب از ایمن استفاده الزامات براي و دانشی هايشکاف -7
 ینب فاضالب از ایمن استفاده با رابطه در دانشی شکاف و دانش وضعیت در زمینه بررسی هیچ تاکنون
 انشید شکاف ارزیابی بر تأکید این عدم. است انجام نشده کشور کل و کارکنانشان در آب بخش هايسازمان

 یطمح "مزاحمت"یک  عنوانبه فاضالب از موجود برداشت دلیلشاید به فاضالب از ایمن استفاده در زمینه
 توسعه رب تأکیدتر بیش تاکنون. است هاي بخش آب و کارکنانشانتوسط سازمان "منبع" نه یک و زیستی

 در است، بوده ایمن فاضالب تخلیه و تصفیه انتقال، آوري،در زمینه جمع خدمات و فیزیکی هايزیرساخت
 اندکی شده تأکید توسعه هايبرنامه اجراي و طراحی در فاضالب از مجدد استفاده و بر بازچرخش که حالی
 و شاورزيک در تولیدي براي مصارف بالقوه منبع یک عنوانبه فاضالب بخشی از دلیل نادیده گرفتن. است

 در آب بخش توسعه. است آب بخش هايسازمان بین نهادي هماهنگی وجود از عدم ناشی دیگر هايبخش
 بخش هر آب در خدمات و هاسیستم توسعه بر بخشی هايسیاست و بخشی است زیادي تا حد کشور

  .است تأثیرگذار
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که در  هاآن کارکنان و مرتبط دولتی هايوزارتخانه موردي، با مطالعه این سازيآماده به هنگام
 وضعیت ارتباط، در زمینه هاآن نظر و شد گرفته تماس دارند دخالت گیريتصمیم و گذاريسیاست

 اتخدم ارائه جهت خود روزانه تعامالت در از فاضالب ایمن استفاده و فاضالب مدیریت دانش نیاز به و
 زمانمدت یک در که است پژوهشی اساس برتر بیش زیر، در شده گردآوري اطالعات. شد ارزیابی

: اختندپرد مختلف سطح دو در شکاف شناسایی به دولتی هايسازمان کارکنان. شده است انجام کوتاه
 هاسازمان براي نهادي کار دستور یک عنوانبه فاضالب از ایمن استفاده و سازيدرونی در شکاف) 1
  .هابرنامه اجراي و طراحی در شکاف) 2 و

 کمبود زا اساساً اي منظم،برنامه کار دستور یک عنوانبه فاضالب از ایمن استفاده سازيدرونی در شکاف
 ردراهب. گیردمی نشأت هاآنتوسعه  هايبرنامه ازاي جنبه عنوانبه فاضالب از استفاده در عمل ابتکار یک

 ر زمینهد یکپارچه رویکرد یک تجسم به شد تصویب و ییدتأنپال  دولت توسط 2002 سال در که آب منابع
 موارد زا یکی عنوانبه فاضالب از استفاده /بازچرخش امکان بررسی آن موجب به و پردازدمی آب منابع توسعه

ن چنیهم .است شده شناسایی آب، کمبود با مناطق در حداقل رویکرد/ ارتقاي امنیت آب، براي جایگزین
 کیفیت استانداردهاي. است داشته وجود فاضالب از ایمن استفاده ترویج براي کافی نظارتی مقررات یطورکلبه

 کاربردهاي محیط زیست و تفرج حیوانات، شرب پروري،آبزي کشاورزي، در فاضالب از ایمن استفاده براي آب
 کیدتأ فاضالب از ایمن استفاده ترویج براي ملی بر تعهد رسید، چاپ به دولت روزنامه در 2008 سال در که
 محیط و سالمت با مرتبط هايسازمانچنین هم و آب بخش هايسازمانتر بیش در وجود، این با. کندمی

 ودفاضالب وج از ایمن براي استفاده هاي واقعیها و برنامهطرح به هااین سیاست ترجمه بر تأکیدي زیست
  .ندارد

 هابخش این کارکنان توسط که آب بخش هايبرنامه اجراي و طراحی در شده شناسایی هايشکاف
 هايسازمان و آب بخش هايسازمانتر بیش کارکنان که حالی در. است آمده 6 جدول دراند، شده بیان

 فاضالب زا ایمن استفاده با مرتبط دانش اهمیت و ارتباط از باالیی سطح بهداشت، و زیست محیط با مرتبط
 ایمن تفادهاس ترویج هايها و برنامهطرح توسعه بر تأکید پایین سطح بر همگی با این وجود ساختند، آشکار را
 و وادم انسانی، نیروي افزایش از نظر نهادي ظرفیت توسعه به نیاز هاسازمان همه. داشتند اشاره فاضالب از

را  البفاض از ایمن استفاده به هاي مربوطتجربه و دانش ترویج در خود نقش تقویت منظوربه فناوري منابع
  .در سطح باالیی شناسایی کردند
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 آب بخش منتخب هايسازمان در فاضالب از ایمن استفاده زمینه در هاطرح اجراي و ریزيبرنامه در شکاف -6 جدول

 -MOA & C  MOP  هاشکاف سطح
PW  MOH  MOE  DOI  NARC  

 استفاده دانش ارتباط
  فاضالب از ایمن

  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  زیاد

 هايسیاست بر تأکید
 مسئله شامل /بخشی

  فاضالب
  منفی  منفی  کافی  کافی  کافی  منفی

 مواد، فناوري و( منابع
 در زمینه) انسانی منابع

  فاضالب از ایمن استفاده
  کم  کم  کم  کم  متوسط  کم

 هايطرح /هابرنامه
  فاضالب از ایمن استفاده

  کم  کم  کم  کم  کم  کم

 درسازي ظرفیت به نیاز
 استفاده در زمینه نهادها

  فاضالب از ایمن
  زیاد  زیاد  زیاد زیاد  زیاد  زیاد

  نتایج اظهار شده -8
 و راهنماهاچنین هم و Kathmandu دره در از فاضالب استفاده و تولید به وضعیت داشت در نظر مطالعه این

 مطالعه این بخش آخرین. بپردازد کشور در فاضالب از ایمن استفاده در زمینه موجود مقررات هايچارچوب
 و آب بخش هايسازمان از استفاده با کشاورزان میان در سازيبه ظرفیت نیاز و علمی شکاف بررسی به

  .پرداخت هاآن کارکنان

 بفاضال از استفاده سنتی هايروش ویژهبه خرد، سطح هايدیدگاه از کرد تالش مطالعه این چنینهم
 بهره بفاضال از ایمن استفاده مدیریت زمینه در تجربه و دانش ترویج به نیاز در نتیجه و Kathmandu دره در

  :هستند مطالعه این يهالتحلی و محتوا اساس بر زیر نتایج. ببرد

 دره در فاضالب از استفاده و مدیریت Kathmandu سنتی دانش و متصل به قدیمی تجربه یک 
 شد،می محسوب "منبع" یک Kathmandu مردم براي سنتی صورتبه فاضالب. است مردم

 با اساساً فاضالب مدیریت زمینه در آب بخش دراي توسعه هايسازمان تالش که حالی در
محیط  آلودگی در مهمی نقش که است "مزاحمت" یک فاضالب که شده هدایت باور این

 هکیافت شد  آب سامانهاري توسعه گذبخشی و سیاست اندازچشم در نگاه این. دارد زیست
 .شودفناورانه براي همه مشکالت آب می حلراهبه یک  منتهی اساساً
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 در دره فاضالب تولید Kathmandu قابل شهري رشد مناطق در ویژهبه تاکنون 1970 سال از 
 و هازیرساخت برنامهبی توسعه یت،عجم سریع افزایش خاطربه اینو  داشته است توجهی
 ادد نشان یروشنبه هابررسیچنین هم .است فاضالب مدیریت و بهداشت آب، ینتأم خدمات

 ويپاسخگ و است ناکافی شدتبه فاضالب مدیریت هايزیرساخت و خدمات توسعه سرعت که
 محور فناوري و متمرکز حلراه یک که عالوه براین مشخص شد. یستن بخش این نیازهاي

 شکست با Kathmandu شهري مناطق در ویژهبه مشکل حل در فاضالب، مدیریت براي
 .شودمی مواجه

 تمدیری مشکل حل به نسبتگذاري سیاست سطح در کشور کل در که داد نشان هابررسی 
 اغلب موجود نظارتی مقررات و قوانین که شد مشخص طورهمین. دارد وجود تعهد فاضالب

 و اهسیاست اجراي سطح در دیگر، طرف از. هستند کافی فاضالب مدیریت مشکل حل براي
 طحس شکاف در طورهمین. شد شناساییهایی شکاف فاضالب از ایمن استفاده نظارتی مقررات
 مداخله مهم حوزه یک عنوانبه فاضالب مدیریت مشکل ساختن درونی و سازمانی توسعه
 .شد شناسایی آب بخش هايسازمان توسطاي توسعه

 ملکردهاع دانش، وضعیت بهبود جهت کشور در توسعه و پژوهش بر تأکید ها بیانگر عدمتحلیل 
 در زمینه هاآن کارکنان و سازمان محدودي تعداد تنها. بود فاضالب مدیریت يهاحلراه و

 رویجت بر ملی تأکید عدم خاطربه اساساً  و این کنندمی پژوهش فاضالب از استفاده و مدیریت
 .است فاضالب از استفاده

 در همم حوزه یک عنوانبه فاضالب گرفتن درنظر به بیانگر نیاز پژوهش این کلیدي نتیجه 
 آب زمینه در شهري مناطق در ویژهآشکاري به هايبحران. است کشور آب صنعت توسعه
 و زیرزمینی هايآب تخلیه خشک، فصول در آب وجود قطعیت عدم نتیجه که دارد وجود

 یحلراه نوانعبه فاضالب از استفاده که دارد وجود بالقوه پتانسیل این. هستند اقلیمی تغییرات
 با محلی سطح بتوان در طریق این از تا شود ترویج آب وجود قطعیت عدم با مواجهه براي

 بآ کمبود در زمینه ظهور حال در هاينگرانی گرفتن در نظر با. شد مواجه آب کمبود مشکل
 دلیلبه یآب منابع احتمالی تخلیه در زمینه ویژه نگرانیبه کشور، در اقلیمی تغییرات از ناشی

یک  عنوانهب فاضالب از ایمن استفاده در نظر گرفتن براي آشکاري پتانسیل اقلیمی، تغییرات
 .است آینده در آب احتمالی کمبود راهبرد انطباق براي و مهم آمادگی روش
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  14 موردي مطالعه
  آرژانتین Mendoza ایالت در فاضالب از استفاده 

Carlos Horacio Foresi11 

  چکیده
 که عواملی. شده استمی استفاده کشاورزي پساب در دهه پنج از بیش مدت به آرژانتین Mendoza ایالت در

  .است یابانب یک معمول خشکی و باران کم بارش اند،شده منطقه آبیاري براي منبع این به نیاز تحریک باعث

Mendoza عرض به با توجه است و واقع آند هايکوه دامنه در و آرژانتین غربی -مرکزي بخش در 
 تنها تولیدات و انسانی هايفعالیت تمام. دارد متریلیم 250 تا 200 ساالنه بارش متوسط محل، جغرافیایی

 واحه چهار حدود و کیلومترمربع 148827 سطحی معادل که شودانجام می منطقه سطح درصد 5/3 در
 500 از بیش مجموع در. شودمی شامل را کنندمی برداريبهره منطقه هايرودخانه آب از که ساختانسان
 است انگور هازمین این اصلی محصول و دارد وجود منطقه این در فشرده کشاورزي تحت زمین هکتار هزار
 ،داردانه و دارهسته هايمیوه و زیتون هايدرخت انگور، از پس. شودمی استفاده شراب ساخت براي که

  .دارند قرار بعدي هايرده در علوفه و جنگلی محصوالت سبزیجات،

 شده صفیهت فاضالب که این به توجه با ویژهبه نیازمندند، آب منابع به شدتبه کشاورزان زمینه، این در
 و اكخ بر آن ناخواسته اثرات از تا گیردمی قرار دسترس در شده کنترل کیفیت تضمینی و با صورتبه

                                                             
1- Carlos Horacio Foresi 
Water Resources Department, General Department of Irrigation, Mendoza, Argentina. 
e-mail: cforesi@agua.gob.ar, carloshoracioforesi@gmail.com 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
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 هب مغذي مواد و تصفیه واحدهاي تصفیه پساب در آب کار این با این، بر عالوه. شود جلوگیري محصوالت
. اردد بیشتري اهمیت خشک مناطق در ویژهبه که داردهمراه به اقتصادي کار فواید این و شودمی اضافه خاك
 لی،موادآ( خاك حاصلخیزي الزم براي حفظ مهارت و شرایط است نیازسازي بهینه براي که چیزيحال با این
 استانداردهاي پاسخگوي که است محصوالتی آوردن دست به و) هیدروژئولوژیکی شرایط و معدنی مواد

 هاستفاد براي هااین همه و باشند زیست محیط حفظ ضامن طورهمین و مقصد در الزم سالمتی و بهداشت
 شماره يرأ 2003 سال در آبیاري کل اداره منظور، این براي. است الزم شده، کنترلاي شیوه به فاضالب از

 تعیین شده هايزمین براي اجباري مقرراتی يرأ این. کرد صادر اداري عالی دادگاه از طریق را 03/400
)ACRE( کرد ایجاد )1محدود کشت تخصصی مناطق.(  

 نظر از .کنندمی ینتأم هازمین براي پساب استان، در تصفیه تأسیسات از توجهی قابل اکنون، درصد
 ینا جمعیت، تراکم با توجه به و شودمی آبیاري پساب زمین توسط هکتار 7000 تابستان حدود در مساحت،

 کاربران بوده و قانون ناحیه تحت نظر مساحت این درصد 85. دارند قرار شمالی واحه درتر بیش هازمین
 اقیب که وظیفه مهمی .دارد کنترل تحت را همه آبیاري کل اداره که حالی در کنند،می را مدیریت آن پساب

 يرأ در کار این الزامات و راهنماها 2006 سال در. است زمستان فصل در پساب از استفاده یمتنظ ماندیم
  .شد مطرح اداري عالی دادگاه 06/500 شماره

  آبیاري ،پساب ،ACRE کشاورزي، ،مجدد استفاده: کلیدي کلمات

  مقدمه -1
 اداره به کامل پرونده یک است، شده اجرا تاکنون 1916 سال از که Mendoza اساسی قانون ششم در بخش

 رد دسترس قابل آب منابع تمام حفظ و مدیریت بخش، این یتمأمور. است شده داده اختصاص آبیاري کل
 بقیه ینب در .بگیرد نظر تفرج) در و انرژي صنعت، آبیاري، (شرب، را آن مختلف کاربردهاي باید و است استان

 رتروشن ،2012 سال در آب از مجدد استفاده بخش ایجاد زمان از کشاورزي در پساب از استفاده مصارف،
 شبخ یک آبیاري کل اداره .استها زمین فنی و اجرایی اداره بخش این هدفترین اصلی. است شده تعریف

 قوه طرف از تخصیصی بودجه به اقتصادي نظر از و دارد اختیار خود منابع مدیریت براي که است مستقل
 دارد يادار استقالل آبیاري کل اداره این، بر عالوه. یستنوابسته  اجرایی دفتر به هاآن براي اجراي یا مقننه

 عمومی منابع کلی مدیریت Mendoza در آن اصلی نقش. پردازدمی Mendoza استان در آب مسائل اداره به و
 آب تنظیم و توزیع حفظ، و آب منابع مدیریت با مرتبط مسائل ادارهچون هم هاییمسئولیت ولی ،است آب

                                                             
1- Specialised Restricted Cultivation Areas 
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 جامعه هايسازمان و دولت در مختلف هايپایه داراي اداره این. دارد نیز را مصنوعی و طبیعی هايآبراه در
 شناسیم،می را آن امروز ما که گونهآن آبیاري، کل اداره. گیردمی ریشه کشور استعمار دوران از و است مدنی

 تحقق و آب مدیریت": داردمی اعالم قانون این. آمد وجودبه آب عمومی قانون تصویب با و 1884 سال در
 Mendoza اساسی قانون 1894 سال در و بعد سال 10. "بود خواهد آب کل اداره هدایت تحت قانون این کلی
  .شودمی خوانده نام همین باچنان هم موسسه این و داد تغییر آبیاري کل اداره به را آب کل اداره نام

 نام به کاربران سازمان با همراه مدیریت این که است این Mendoza در پساب مدیریت توجه قابل ویژگی
 قانون از ولی دارد عملکرد استقالل آبیاري کل اداره در سازمان این کهحالی در. شودانجام می هاآبراه بازرسین

  .است شده تصویب 1996 جوالي 18 در مقننه قوه توسط که کندمی تبعیت "6405 قانون" نام اي بهویژه

 درصد 80 از بیش آبیاري، براي آب به نیاز ،خشکیمهن و خشک نواحی در که است شده گفته تاکنون
 آب هب نیاز افزایش معناي به هم جمعیت دارادامه افزایش ترتیب،همین به .دهدمی تشکیل را به آب نیاز کل

 مؤثرتر فادهاست که معناست بدین این. افزایدمی آبی منابع مناسب توزیع براي تضمین فشار به خود که است
  .است یافته، ضروري کاهش برف بارش میزان که اخیر يهاسال در ویژهبه منابع، این از کاراتر و

. ستا کشاورزي در شهري هايپساب از استفاده آب، منابع بر فشار کاهش براي مناسب جایگزین یک
 این که است 2003 سال از فقط ،شودانجام می استان این در که است سال 50 از بیش کار این کهحالی در

 در آب از ددمج استفاده وضعیت در زمینه توصیف و تحلیل یک ارائه به مطالعه این. شده است قانونی مسئله
 این در درگیر مختلف نفعانذي توسط گیريیمتصم اي برايپایه تا پردازدمی Mendoza استان در کشاورزي

  رابطه باشد.

  تاریخی مختصر مرور -2
1-2. Campo Espejo ACRE )آینه دشت(  

 توسط نشده تصفیه مایعات. شدند نصب 1920 سال در و Mendoza استان مرکز در فاضالب هايشبکه اولین
 مردم. دشمی هدایت شهر شمال کیلومتري چند در واقع دولت به متعلق بایر دشت یک به ثقلی لوله خطوط

 ناشی از زمین زیاد درخشش خاطرقطع این بهطور به و ) نامیدندCampo Espejo( آینه دشت را زمین این
 کار در به مشغول کشاورزان بعد، مدتی. بود قابل تشخیص نیز دور فاصله از که بود شده تخلیه فاضالب
  .کردند ایجاد خود محصوالت آبیاري و آب انتقال براي ناپایداري هايآبراه دشت، مجاورت

 Obras Sanitarias de la Nacion شرکت توسط فاضالب خانهتصفیه اولین باالخره تا گذشت هاسال

 مدل رتغیی بعدها خانهتصفیه این. شد ساخته کرد،می ینتأم فاضالب خدمات و آشامیدنی آب زمان آن در که
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. وفق نبودم با این سطح از تصفیه پساب از استفاده از ناشی خطر کار در کاهش این ولی یافت، گسترش و داد
 یک قرارداد جدید برنده خانهتصفیه یک ساخت براي) UTE1( خصوصی هايشرکت اتحادیه ،1994 سال در

 ثانویه یهتصف براي بهداشت جهانی سازمان استانداردهاي با مطابق هاي تثبیتبرکه ساخت پروژه شد قرار. شد
 فاضالب تصفیه سال 20 مدت به UTE شد قرار و شد ساخته تاییهاي سهبرکه از مجموعه دوازده. برود پیش

 ادقرارد در شده مشخص شرایط که چرا است تغییر حال در قرارداد شرایط اکنونهم. باشد داشته عهده رب را
  .وسعت دارد هکتار 3000 امروزه که قرار دارند ACRE یک زیر هاآباند. شده منقضی

2-2  .Paramillo ACRE  
. شد ساخته Mendoza مرکزي منطقه فاضالب يآورجمع براي بزرگ خانهتصفیه یک 1980 دهه اوایل

 مایعات شدمی باعث که آینه دشت شرق کیلومتري 30 در واقع محلی در بزرگ برکه چهار ازاي مجموعه
 نامش از که طورهمان مکان، این. شود آن ایجاد اطراف نواحی در جدید ACRE یک و شوند تصفیهخوبی به

 خاطربه که بود وعلفآبیب بیابان یک واقع در، )است شده گرفته بایر زمین معنی به paramo از که( پیداست
 از شده سازماندهی استفاده لطف به امروزه. کردنمی رشد آن در محصولی هیچ آبیاري هايسیستم نبود

 دشای ،توجه قابل تغییرات به باتوجه. است شده زیادي تغییرات دچار Paramillo زیرزمینی، هايآب و پساب
 فرن صدها و است باال فناوري با پررونق مزارع شامل اکنونهم که چرا شود، عوض منطقه این الزم باشد نام

  .هستند کاربه مشغول آن هکتاري 3500 مساحت در

  Mendoza در پساب از استفاده هايسیستم آمیزموفقیت ایجاد در مؤثر عوامل -3
  پساب.  1-3

 حتم باید آبیاريطور به ،Mendoza در محصولی هر منظور رشدبه. شد اشاره استان خشک شرایط در ابتدا به
 نابعیم زنگبهگوش همیشه وضعیتی چنین با مواجهه در کشاورزان. کند جبران را بارش کمبود تا انجام شود

 باشد هارودخانه سطحی هايتواند آبمی منابع این حال شوند، واقع مفید هاآن براي است ممکن که هستند
  استفاده مجدد از آب. یا زیرزمینی هايآب یا

 سال طول در بودن دسترس در بر عالوه که چرا دارد وجود پساب از استفاده به زیادي تمایل اینجا در
 یکودده هزینه که داردهمراه به مغذي و آلی مواد خود با آب این ندارند، آبیاري شده ثبت حق که مناطقی در
 تلقی Mendoza خاكچون هم معدنی و اسکلتی هايخاك براي مهم کار یک کوددهی کند.می حذف را

 به تمایل این مسلمطور به ولی شودمی محسوب کننده تعیین عامل موضوع یک این قطعطور . بهشودمی

                                                             
1- Union Transitoria de Empresas privadas UTE 
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 صفیهت سطح در. پذیرندینمرا  کیفیتی هر با آب کشاورزان که چرا شود،می مربوط نیز آب منابع کیفیت
  .نیست مناسب نامحدود آبیاري براي هم باز ولی است قبول قابل آب کیفیت کنونی،

  هاآبراه بازرسین توسط آب از مجدد استفاده مدیریت. 2-3
در گذاري سیاست و آب 1884 قانون اجراي مسئول هاآبراه بازرسین اشاره کردیم که نکته این به اینجا تا

  .هستند کوچک هايآبراه زمینه

 التدخ شوند،می آبیاري پساب با کههایی زمین فنی و اداريامور  مدیریت در بازرسین چنین اینهم
 به و اندرسیده تصویب به 03/400 مصوبه در که کارها سري یک خود، ویژه عملکرد بر عالوه هاآن. دارند

  .دارند عهده رب نیز را شوندمی مربوط برداريبهره مسائل

 سوي از یک چارچوب حمایتی قوي و سویککه از  ها ACRE بر پایداري شدتبه موفقیت تاکنون این
  داشته و خواهد داشت. یرتأثعملکردهایش را دارد،  تداوم عملیات و انجام قرن یک از بیش دیگر

  :شودمی محسوب هاآن تداوم زیربناي که دارند اساسی رکن سه هاآبراه بازرسین

 کنندمی مصرف و مشخص را خودشان بودجه هاآن که چرا: اداري استقالل و خودکفایی .
 هبودج تعیین براي نوامبر در باریک شود.می تشکیل سال در بار دو هاکاربران آبراه مجمع

 اربیک و آینده؛ سال در هاآن به پرداخت آب براي کاربران مشارکت متناسب مقدار و بازرسی
 هاآبراه بازرسین توسط قبل مالی سال در که بودجه هايحساب ییدتأ براي می ماه در هم

 تحت این موارد همه. کندرا مدیریت می بازرسی هايداراییها آبراه بازرس. شودمی تنظیم
 .شودانجام می ارشدتر آب سازمان یک عنوانبه آبیاري کل اداره قانونی نظارت

 امانهس این. دارند را خود آبراه مسئولین انتخاب قدرت کاربران: مستقیم و نماینده دموکراسی 
 نینچ در. است هان آبراهبازرسی توسط شده بررسی کنسرسیوم طبیعی هايویژگی از یکی

 قانونی نماینده و مدیر خود آورالزام و مخفی رأي با باریک سال هر چهار کاربران ،ايسامانه
 ده،نماین دموکراتیک انتخاب اما، با وجود. گزینندیبرم آبراه بازرس طریق از را کنسرسیوم

 .کند دخالت بازرسی مهم هايجنبه مورد در تواندمی هم کاربران مجمع
 کل اداره توسط آبراه بازرسی شد، بیان قبلی نکته در که طورهمان: باالتر مقامات توسط پایش 

 نونقا با بازرسی عملکرد مطابقت به خودکفا، رابطه متن در پایش این. شودمی پایش آبیاري
 از زیر نظارتی وظایف که شودمی اشاره مسئله این به 6405 قانون 23 بند در. شودمی محدود
 بازرسی، هايسازمان اساسنامه ییدتأ: شودانجام می آبیاري کل اداره اداري عالی دادگاه طریق

 نداد ترتیب و گزارش درخواست آیند،نظر به الزم که صورتی در اسناد و هاکتاب ارائه درخواست



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  258

 

 در اجباري احتیاطی اقدامات انجام بررسی درخواست، حسب هاي دفتري یاطبق رویه تحقیقات
 حسب یا هاي دفتريطبق رویه( عمومی مجمع براي ناظر انتصاب مسئولین، انتصاب زمان

 پایش( نظارت و) دارد وجود آن توجیه براي کافی و جدي دالیل کهیهنگام کاربران درخواست
 ایجاد عدم جهت مراقبتها، انجمن و بازرس به واگذاري هايفعالیت و هامسئولیت و وظایف انجام

 .شده) قانونی ایجاد هايسازمان توسط هاآن مدیریت تداوم در اختالل
  

 توزیع باید دیگر، قانونی هايقدرت وجود با ،)ACREs( محدود کشت تخصصی نواحی آبراه بازرس
 اطمینان شودمی توزیع ACRE پیرامون آب که نکته این از و کند تضمین را آب از و استفاده مجدد مناسب

 اقدامات تمام و مجاز محصوالت کاشت در زمینه قوانین رعایت کنترل مسئول سازمان اینچنین هم .یابد
  .است آن با مرتبط

 رریزس نقطه در توزیعی آب حجم و کیفیت قانونی، چارچوب از استفاده با باید هابازرسی این چنینهم
 ACRE فنی و اداري بر مدیریت که هاآبراه بازرس سال، هر. کنترل کندرا  ACRE سمت به خانهتصفیه از

 خود مزارع در است قرار که محصوالتی مورد در سوگندنامه یک بخواهد کشاورزان از باید کند،نظارت می
 این مینتض براي نباشند، مجاز محصوالت اگر. کند چک را هاآن تصادفیطور به سپس و کنند تهیه بکارند،

 هک کندمی صادر اداري اقدام براي اخطار یک بازرس کرد، نخواهند اقدام هاآن کشت به دیگر کشاورزان که
 بآ( باشد آب منبع بستن همراه با است ممکن جریمه این .است جریمه سپس و هشدار شامل اول مرحله در

 یهتنب براي شده گرفته نظر در سامانه وجود با). شودمی هدایت گمانه یک بهیا  شده برگردانده آبیاري
 نای ولی شود، برده کار به آن براي روش این که نداشته است وجود موردي هیچ تاکنون واقع در کشاورزان،

  .باشد هم بازرسین کوتاهی و تنبلی خاطربه تواندمی مسئله

  هماهنگی و کارها. 3-3
 شد،با پایدار زمان طول در کشاورزي در آب از مجدد استفاده اینکه براي ایم،دریافته تاکنون که گونههمان

 ،)ACRE( شودمی دوباره استفاده آب که نواحی در براي مثال مایعات، تصفیه در زمینه باید خاصی کارهاي
 یک توسط فاضالب ،Mendoza در. را تضمین کند آن از استفاده بر نظارت و کارایی کیفیت، تا شود انجام

 توسط آبیاري و تصفیه) Agua y Saneamiento Mendoza )AySAM SA نام به غیرمتمرکز دولتی شرکت
 ینبازرس طریق از را آبیاري سامانه اداره، این که شودمی مدیریت آبیاري کل اداره یعنی دیگر سازمان یک
 گاهو هیچ است نبوده هماهنگ مناسبی شکل به همواره نهاد دو این بین حیاتی رابطه. کندمی اداره هاآبراه
 عمیرت زمینه در نتیجه، در. است نداشته وجود کارها انجام براي بودجه تخصیص براي توافقی مورد معیار هم
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 مداوم رشد خاطربه آتی، توسعه هايطرح این، بر عالوه و دارد وجود مشکالتی هاخانهتصفیه نگهداري و
  اند.شده مواجه دشواري با یت،عجم

  Mendoza در پساب از استفاده -4
 جمعیت. است ثانیه بر مکعب مترپنج حدود متوسططور به Mendoza هايخانهتصفیه تمام پساب حجمکل 
). بود نفر 1741610 جمعیت 2010 سال ملی سرشماري طبق( است نفر 1800000 حدود استان فعلی
 هاACRE در آبیاري براي دسترس در آب دبی. برخوردارند فاضالب خدمات از جمعیت این درصد 75 حدود

 فاضالب به آب و ضریب تبدیل لیتر 400 روزانه Mendoza آب شرب درسرانه مصرف  که نکته این لحاظ با
 دولج. شودمی آبیاري، محاسبه بالقوه کارایی و منطقه در تعرق و تبخیر لحاظ طورهمیندرصد است و  80
  .دهدمی نشان را آن با آبیاري قابل مساحت نواحی در دسترس و دبی فاضالب مقادیر 1

 آبیاري مساحت مناسب براي و Mendoza ایالت در شده فاضالب تصفیه در دسترس از آب -1 جدول

  یکا  مقدار    شرح
  فرد  1800000  استان جمعیت

  درصد 75  75/0  پوشش جمعیت تحت درصد
 روز بر نفر بر مترمکعب  320/0  سرانه فاضالب تولیدي

  روز در مترمکعب  432000  مورد استفاده پساب
  ثانیه بر مکعب متر  5  دبی

 هکتار  7142  تابستانی يهاACREمساحت، 
  هکتار  21428  زمستانی يهاACREمساحت، 

  نویسنده توسط شده تهیه: منبع
  

است  شده آورده 2 جدول در ،است واقع در محدوده يها ACRE بر اساس که تئوري محاسبات این
  .(منبع: تهیه شده توسط نویسنده)

 Mendoza در پساب با شده آبیاري يها ACRE مساحت -2 جدول

  مساحت   ACRE اندازه
ACRE هکتار 6300  بزرگ يها  
ACRE هکتار 600 کوچک و متوسط يها  
 ACRE هکتار 200 شوند ثبت رسمی یا ایجاد باید که ییها  

  هکتار 7100  جمع
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1-4 .ACRE چیست؟  
) ACRE( محدود کشت تخصصی نواحی قانون آبیاري، کل اداره اداري عالی دادگاه 03/400 شماره مصوبه

 براي پارامترهایی هستند، مصوبه ناپذیرهاي جداییبخش که 2 و 1 شماره هايپیوست در و کندمی ییدتأ را
  ها مشخص کرده است.گیرياندازه تناوب تعیین

: است شده بیان گونهاین مصوبه، 1 شماره پیوست در. است آمده ACRE اصطالح تعریف مصوبه این در
 ) یادACRE( محدود کشت تخصصی ناحیه نام با آن از کهاي ناحیه هدف که داردمی اعالم 102 بند"

 برده کار هب پایدار توسعه چارچوب در است ممکن است که خانهتصفیه پساب از شده کنترل استفاده شود،می
. است ممنوع کاملطور به پساب از نامحدود استفادهیا  نواحی این مرزهاي از خارج در یکشکانال شود و

 ومیعم هايآب از استفاده کلی رعایت اصول به منوط شده ذکر نواحی در هاخانهتصفیه فاضالب از استفاده
 رراتمق این توسط شده بیان سایر موارد طورهمین و کیفیت تدریجی بهبود کارا، استفاده هزینه،چون هم

  ".است

  :گیرند قرار مدنظر باید که شوندمی مطرح عوامل سري یک تعریف این از پس

 طور . بهشودمشخص انجام می ناحیه یک خانه دریک تصفیه پساب از شده کنترل استفاده
 کشت تحت منطقه مرزهاي گسترش براي آبیاري مجوز که شوندمی انتخاب مناطقی معمول

 توجهی قابل درصد که است جریان در زیادي صنعتی هايفعالیت Mendoza در. ندارند خود
 و میوه کنسرو سازي،شراب هايکارخانه( دهدمی تشکیل صنایع غذایی کشاورزي را آن از

 اضالبف سرریز براي در نظر گرفته شده ، محدودیتیطورکلبه). غیره ها وشیرینی سبزیجات،
. سانتیمتر باشدمیکروزیمنس بر  300 ازتر بیش نباید که است الکتریکی هدایت هاکارخانه

 .شودنمی فاضالب سامانه وارد سنگینی فلزات داراي پساب هیچ به تقریب
 همگی تولید سودآوري و مجاز محصوالت بر نظارت کشاورزي، عملیات خوب خاك، از حفاظت 

گاهی براي مطالعات  خاك کیفیت پایش. گیرند قرار مدنظر پایدار توسعه چارچوب در باید
 مانجا آبیاري کل اداره توسط و سیستماتیک صورتبه گاهیچه ولی خاص انجام شده است،

 سطح ارزیابی که دارد وجود پیزومترها راهبردي ازاي شبکه ها ACRE در. است نشده
 .سازندمی ممکن را زیرزمینی آب ایستایی

  از خارج یکشکانالاستفاده از پساب از طریق ACRE  صفر سرریز"ممنوع است و با نام" 
 پساب از استفاده. پرداخت خواهیم موضوع این به جزئیات با بعد بخش در. شودمی شناخته

 سابپ با زیرزمینی جایگزینی آب کاربران دلیل تمایلو به طبیعی صورتبه Mendoza در
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 مناطقی درتر بیش ها ACRE که جاآن از این، بر عالوه. است داده است، رخ ترینههزکم که
 محصوالت کشت براي آب موجود منبع تنها پساب موارد برخی در دارند، بدون حقابه قرار

  .ندارد پساب از استفاده ترویج به نیازي دولت نتیجه، در. است
 شودکیفیت می بهبودو  کارآمد استفاده هزینه، شامل عمومی هايآب از استفاده اصول. 
  

 دیدج مجوزهايبنابراین . است عرضه ازتر بیش تقاضا تابستان فصل در که است ذکر به الزم
 محصوالت نیاز و دارد وجود مازاد پساب آن در که شوندمی صادر زمستان تواند براي فصلمی فقط

  .است ترکم مراتببه آب به

2-4. ACREزمستانی يها  
 و بوده متغیراي مالحظه قابلطور به سالیانه هواي دماي است،اي قاره و خشک Mendoza اقلیم
 بارندگی میزان ترینبیش و مرطوب و گرم منطقه این در هاتابستان. است کم بسیار نیز بارش میزان

 37 شده ثبت دماي ترینبیش و سیلسیوس درجه 25 هوا دماي متوسط و است فصل همین در نیز
 سیلسیوس درجه 8 از ترکم هوا دماي میانگین و است خشک و سرد زمستان. است سیلسیوس درجه

 ارشب و شبانه گاهیوبگاه هايیخبندان. سیلسیوس است درجه صفر از ترکم شده ثبت دماي حداقل و
طور به و دهدرخ می ندرتبه تگرگ و برف بارش. است زمستان فصل هايویژگی دیگر از محدود
  .شهر هستند مرتفع مناطق در برف سبک بارش شاهد سال در باریک فقط معمول

 یجغرافیای عرض و طولچون هم عواملی به با توجه محصوالت تعرق و تبخیرتابستان، نرخ  اواسط در
 برابر 3-4اي مالحظه قابل طوربه تعرق و نرخ تبخیر زمستان، در. است نوساندر  روز بر مترمیلی 5/4-7 بین

  .یابدمی کاهش تابستان

دارند، تعریف  تمایل صفر سرریز به اساساً را که زمستانی يها HTA ACRE, 06/500 شماره مصوبه
 از( شود صادر سال از ماه شش طول در پساب از استفاده براي جدید مجوز دهدمی اجازه قانون این. کندمی
 کامل سال یک براي پرداختی مقدار درصد 50 تا نیز پساب از استفاده هزینه و) سال هر اکتبر تا آوریل ماه

 ACRE هکتار 200حدود  و Paramillo در ACRE هکتار 1100 از بیش براي مجوز نوع این. یابدمی کاهش
  .است شده ) صادرCampo Espejo( آینه دشت در

  کنونی قوت و ضعف نقاط - 5
 از دهکنن استفاده نواحی مدیریت انحصاري مسئولیت سال چند مدت به آبیاري کل اداره که حقیقت این

 قوانین پوشانیهم و پراکنده ماهیت تر،پیش. است نقطه عطف مهم یک نمایانگر است، داشته برعهده را پساب
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 پساب کارآمد مدیریت و توسعه ،)منابع کمبود خاطربه اغلب( حاشیه در درگیر مختلف هايسازمان تنبلی یا
تر بزرگ مورد دو همه رأس در و ها ACRE مدیریت که نیست این منکر کسهیچ امروزه،. کردمی تهدید را
)Campo Espejo و Paramillo (دارها براي تأملقابل مسئله یک وسیع سطحی پوشش و بسیار کاربران با 

 یورکلطبه دارند را خود عملکرد بهبود توانایی هاآن که حقیقت این حال،با این. شودمی آبیاري محسوب کل
  .است شده پذیرفته

 ویژگی این. است بوده هاآبراه بازرسین توسط ها ACRE اداره شیوه ها،موفقیت از دیگر یکی شکبی
 دیریتم باید بازرسین این حال،این با. است شده مدیریت فرآیند در مشارکت و شفافیت تداوم، ایجاد باعث
  .روند پیش 6405 قانون در شده مطرح الزامات با مطابق کامل طوربه و دهند بهبود را خود

. کنند اجرا هابازرسی وجوه با ها ACRE مورد در را کوچکی کاري هايپروژه توانندمی مدیران
 شاورزانک توسط در آینده که کنند اجرا را متوسط با اندازه ییهاپروژه توانندمی نیز آب زیرمجموعه هايهیئت

 یا ملی هايبودجه طریق از و گذاشته مناقصه به را کار استان بزرگ، هايپروژه مورد در. شوندمی بازپرداخت
 پرداخت و دوره چندساله تنفس دوره و با کاربران توسط نیز هاپروژه این که کندمی مالی ینتأمالمللی بین

  شوند.می طوالنی، بازپرداخت

 اب. است ثانویه تصفیه براي شده تعیین پارامترهاي حدود در اغلب ها ACRE به ورودي پساب کیفیت
 هداشتب و آشامیدنی آب دهندهارائه شرکت توسط تأسیسات برخی درگذاري سرمایه عدم به باتوجه حال،این
 ابپس کیفیت شوند،می برداريبهره هاشهرداري توسط کههایی خانهتصفیه درو  Mendoza, AySAM S در
 فاضالب تصفیه هزینه). Algarrobal, Tupungatoمورد ( رسدنمی کیفیت موردنیاز استانداردهاي سطح به

 فاضالب آبیاري کل اداره. شودمی ینتأم شهرها توسط دیگریعبارتبه و آشامیدنی آبکنندگان مصرف توسط
 فاضالب و آب خدمات بردارانبهره سایر یا Agua y Saneamiento Mendoza( AySAMبه ( را نشده تصفیه

 دهدمی توسعه را ها ACRE اداره این و گردانندبازمی آبیاري اداره به مجانی را پساب هاشرکت این. فروشدمی
 لح آبیاري اداره توسط هاشرکت این مشکالت معمول،طور . بهکندمی دریافت آبیاري حق هاآن کاربران از و

  .دفع نهایی مایعات در اختیار دارد براي بهتري اداري و فنی منابع اداره این که چرا شود،می

  گیرينتیجه -6
: شودمی کشاورزي در پساب از آمیزیتموفق استفاده موجب زمانهم مطلوب شرایط سري یک ،Mendoza در

 کشاورزان نیاز مورد شدتبه و کمیاب منبعی به را آب شد، اشاره نیز ترپیش که طورهمان که اقلیمی شرایط
 به زمال( آب مدیریت در تجربه صدسال از بیش با آبیاري کل اداره مانند نهاد یک وجود است، کرده تبدیل
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 کاربران سازمان ؛)شد صادر اداري عالی دادگاه توسط 12/293 شماره مصوبه 2012 سال در که است ذکر
مجدد  ادهاستف نواحی مدیریت عملیاتی و فنی ظرفیت است و شده زمان تثبیت مروربهکه ) هاآبراه بازرسین(

 هنگام الزم هايمراقبت و آن مخاطرات از کنند ومی استفاده را ها پسابدهه که کشاورزانی تجربه را دارند و
  .هستند آگاه آن مدیریت

 به هازمین آبیاري براي پساب از کشاورزان استفاده هاسال نتیجه در پساب مدیریت در زمینه مهارت
 شده افزوده نیز مرتبط هايسازمان سایر و آبیاري کل اداره رسمی هايتوصیه تجربه این به. است آمده دست
 آب از ناشی هايبیماري مورد در هاآن در توانندمی کاربران که اندگرفته شکلهایی مجمع حال، هربه. است
 رایج قوانین معیارهاي حد در و قبول قابل نتایج کهاي گونهبه فاضالب تصفیه براي الزم هايمراقبت و آلوده

 اداري و قانونی یک چارچوب موجب ایجاد هایشان،کاستی با وجود که قوانینی ببینند؛ آید، آموزش دست به
زمین  سطح ازايبه بلکه ،یستن آب حجم ازايبه آب براي دریافتی پول Mendoza در. اندشده مشخص

 این هب وابسته هم آن که دارد بستگی آب در دسترس میزان به نیز آب ینتأم نرخ و است آن با شده آبیاري
 حقابه میزان پساب، چه و تمیز آب چه حال، هر در. ببارد آند يهاکوه در برف مقدار چه سال هر در که است

 دهند،می ارائه کشاورزان دست به آب رسیدن تضمین براي هاآن که خدماتی به بازرسین توسط دریافتی
 کنند،می توزیع آبیاري هايکانال در را آب ها کهمیراب بازرسی، مأمور به پرداختی هزینه: دارد بستگی

  .غیره و هاو نگهداري آبراه تعمیر ،آالتینماش

چون هم ،ها ACRE فنی و اداري مقررات تنظیم جهت مهمی هايگام که است ذکر به الزم اگرچه
یاري آب آب گردش برنامه سازماندهی و مجاز محصوالت بر نظارت آب، مصرف هزینه مدیریت کاربران، نامثبت

 از که فردربهمنحص تولید سیستم این تکمیل جهت را کار کنیم تالش باید و توانیممی ما است، شده برداشته
  .دهیم مهادا کند،می رقابت آب منابع سایر با و است ارزشمند بسیار امروزه و گیردمی ریشه پساب از استفاده

  :شود تصفیه یکپارچه سیستم بهبود باعث تواندمی اقدامات سري یک اجراي زمینه، این در

 در ندارد؛ وجود هماهنگی و ریزيبرنامه گونهیچه در عمل اکنون،. هماهنگی و ریزيبرنامه 
Mendoza، است کاردر حال  فاضالب و آشامیدنی آب با مرتبط شرکت یک )AySAM 

SA .(همسایگی هايانجمنو  هاتعاونی شوراها، شامل دهندگان فاضالب خدمات سایر 
 مداخله امور در) .E.P.A.Sاستانی،  فاضالب و آب سازمان( گذارقانون نهاد یک. شودمی
 .کندمی مدیریت را آب مسائل آبیاري کل اداره و کندمی

 پیگیري کمیته مجددبندي قاعده ACRE ها 
 است حذفیات و پوشانیهم ها،برخی تناقض شامل که موجود مقررات بر مروري. 
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 محلی. هايدانشگاه مشارکت با بهداشت و محصول کیفیت درباره پژوهش 
 کشاورزان آموزش 
 و تصفیه تأسیسات در ساخت عملیات ACRE ها 
 مجدد استفاده با مرتبط هايسازمان سایر فعال مشارکت 

  

 کارایی افزایش براي Mendoza در کشاورزي براي پساب از استفاده شود، حاصل شده مطرح اهداف اگر
 چنینهم .کرد خواهد کم را اقلیمی تغییرات اثر و داشت خواهد زیادي راهبردي اهمیت آبی منابع کاربرد و

 وجود سال فصول تمامی در شده تصفیه پساب که چرا شد، خواهد آب تضمین بهبود موضوع موجب این
  .شودیم تضمین نیز بهداشتی نظر از آن از ایمن استفاده و شودمی کنترل و مدیریت دقت به آن دبی و دارد

 شود،می شغلی هايفرصت افزایش و هاواحه تقویت موجب پساب از استفاده که این به توجه با در آخر،
  .خواهد شد نیز اقتصادي اجتماعی توسعه تشویق باعث Mendoza موردي مطالعه
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ها: نهادهاي عمومی غیرانتفاعی و خودکفا که ظرفیت کامل براي عمل در حوزه قانون بازرسی آبراه )1
قانون اساسی  187 کنند و طبق مواد بندعمومی و خصوصی دارند. این نهادها کارمندان خود را انتخاب می

و واجد شرایط هستند که براي تمام  یدهدآموزشهایی سازمان هاآنپردازند. استانی به تنظیم بودجه خود می
اند. این آب از طریق یک آبراه واحد یا از طریق کاربرانی که حق استفاده از آب عمومی را دارند، ایجاد شده

و سایر قوانین  6405ها توسط قانون شود. قدرت و عملکرد آنهاي طراحی شده فراهم میاز آبراه ايسامانه
هاي شود. مسئولیت مدیریت، استفاده، کنترل، حفاظت، نگهداري و تعمیر مجاري، کانالمرتبط کنترل می

ت هاسعهده بازرسی آبراهها بر انتقالی از طریق این کانال آب طورهمینها در استان و آبیاري کوچک، زهکش
  .هستند که مشمول شرایط بخش ششم پرونده منفرد قانون اساسی استانی، بخش عمومی آبیاري،

2( UTE :UTE ها یا خدماتی که هاي تجاري هستند که براي انجام پروژهنوعی اتحادیه همکاري ها
  شوند.دامنه وسیعی دارند و یک شرکت قادر به انجام آنها نیست، ایجاد می
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 Obras Sanitarias): این موضوع در توافق بین بخش عمومی آبیاري و vuelco ceroسرریز صفر ( )3

Mendoza S.A.  امضا و ( 2000در سالA.C.R.E. (" توافقنامه چارچوب اجراي سیاست سرریز صفر و
نامیده شد که هدف آن سازماندهی مجدد استفاده از پساب از  "تشکیل مناطق تخصصی با کشت محدود

در استان بود. سیاست سرریز صفر شامل  کشت یرزریق اجراي این سیاست و در نتیجه گسترش سطح ط
است. این شرایط در انطباق  ACREجلوگیري از ورود پساب یا پساب مازاد پس از آبیاري به خارج از مرزهاي 

  .یستنناشی از کاهش نیاز به آب براي کشت زمستانی محصوالت  ماندهیباقکامل با تولید پساب 
، بخش استفاده مجدد از آب را در چارت سازمانی قرار داد که بر 12/293قطعنامه شماره  )4

شناسایی مناطق ممکن براي استفاده مجدد، بررسی پارامترهاي فیزیکی، چون هم عملکردهاي خاصی
  دارد. تأکیدو غیره  ACREهاي کاري در شیمیایی و زیستی پساب، نظارت بر محصوالت، پروژه

و طرح  ها ACREهاي درگیر در استفاده مجدد، پایش این کمیته، متشکل از نمایندگان سازمان )5
 اجرا نشده است. یدرستبه؛ این کمیته تاکنون ستا اقداماتی براي بهبود عملکرد

  



  

  15 موردي مطالعه
  ایران در پساب از مجدد استفاده آمیزموفقیت داستان: ورامین پروژه

Mohammad Javad Monem11 

  چکیده
 هايچالش به مختلف هايبخش در آب منابع مصرف سر بر رقابت آب و به فزاینده نیاز محدود، آبی منابع

ترش گس و جمعیت رشد. است انجام شده جدید آب منابع یافتن براي زیادي تالشاند. شده تبدیل بزرگی
 این. ودش تلقی آب جدید یک منبع عنوانبه تواندمی خود که است شدهتر بیش فاضالب تولید موجب شهرها
 در. دارد اهمیت است، آب کنندهمصرف بخشترین بزرگ که کشاورزي تولید محصوالت براي آب منبع

 براي انگیزهترین بزرگ امروزه. شدمی استفاده زمین خیزيحاصل افزایش برايتر بیش فاضالب گذشته
 تکمی نظر از زیادي مالحظات شامل کشاورزي در فاضالب از استفاده. است آب کمبود فاضالب از استفاده

 منابع ایرس و محصوالت خاك، زیست، محیط بهداشت، بر فاضالب از استفاده یرتأث. است فاضالب کیفیت و
 و شوند داده قرار مدنظر باید خاصی پایش هايفعالیت .شود بررسی دقت به باید زیرزمینی و آب سطحی

 و یاجتماع اقتصادي، هايارزیابی. شود لحاظ فاضالب از مجدد استفاده براي باید نیز باالیی استانداردهاي
 آن در که است آب کم کشور یک ایران. هستند هابررسی این اساسی و پراهمیت هايجنبه کشاورزي

 اضالبف از پیش از بیش دارد نظر در کشور است؛ بنابراین، رشد به رو آن جمعیت و افزایش به روسازي شهري
. است ايبرنامه چنین از آمیزیتموفق مثال یک ورامین آبیاري پروژه. ببرد بهره کشاورزي در استفاده براي
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 توسعه طرح یک آب، کمبود مخرب شرایط خاطربه. شد دایر 1988 سال در اولیه مجدد استفاده سیستم
. شد اهدخو تکمیل خصوصی بخش مشارکت با که است انجام حال در پساب از استفاده ظرفیت افزایش براي

 رحط تکمیل تا که شودمی استفاده ورامین آبیاري شبکه در پساب مترمکعب میلیون 120 حاضر، حال در
  .یافت خواهد افزایش مترمکعب میلیون 280 به توسعه

  خصوصی بخش آب، مصرف بازده بهداشتی، طراتامخ آبیاري، فاضالب،: کلیدي کلمات

  زمینهپیش -1
 تريکم آب که است شده باعث همگی اقلیمی تغییرات و رفاه زندگی، استانداردهاي بهبود جمعیت، رشد
 لشک به آب کمبود بحران و است واقع خشک منطقه یک در ایران. باشد داشته وجود جهان در نفر هر براي

ها، بخش سایر میان در کشاورزي، بخش. است گذرانده را آب بحران حد و کندمی تهدید را منطقه تريجدي
 مصارف براي دنیا در شیرین آب درصد 70 حدود. رودمی شمار به آب کنندهمصرف ترینبزرگ و ترینبیش

  .است درصد 92 ایران در عدد این که حالی در شودمی استفاده کشاورزي

 هتصفی و آب برداشت مدرن هايروش کارگیريبه ذخیره، ظرفیت افزایش آب، مصرف بازده بهبود با
  .کرد تولید تريبیش شیرین آب توانمی فاضالب

 پسابل حابا این است، کم فاضالب تصفیه و آب میزان کشاورزي، آبی نیازهاي با مقایسه در که این با
 يترمهم اهداف براي باکیفیت آب تخصیص موجب و باشد باال باکیفیت آب براي خوبی جایگزین تواندمی
  .شود شربچون هم

 خاطربه. شودمی تولید تريبیش فاضالب روز هر و است افزایش حال در جهان سراسر در سازيشهري
 منابع. رودنمی شمار به مهمی منبع فاضالب آب، منابع ریزيبرنامه در فاضالب، تصفیه فواید از اندك آگاهی

 آب نفعانذي توجه مسائل، این در زمینه عمومی آگاهی افزایش و فاضالب تولید حجم افزایش محدود، آبی
 با مگامه پساب از استفاده یافته، توسعه کشورهاي در. است کرده جلب فاضالب ازتر آگاهانه استفاده براي را

 و زیست محیط حفظ انسان و بهداشت حفظ مقررات این محور. شودمی انجام محیط زیستی مقررات
 فاضالب پساب، بر عالوه توسعه، حال در کشورهاي در کهحالی در. است خاك و آب آلودگی از جلوگیري

 هايبرنامه و راهبرد فاقد توسعه حال در کشورهاي. رودمی کاربه کشاورزي تمحصوال تولید در نیز خام
 افزایش موجب مسئله این که هستند پساب از استفاده زمینه در ویژه هايآموزش طورهمین و مناسب

  .شودمی خاك و آب آلودگی طورینهم و محیط زیستی سالمتی، مخاطرات
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  آبیاري براي پساب از استفاده اثرات -2
 مانع طرفیک از گیاهان، گسترش بر عالوه پساب از مداوم استفاده کهاند داده نشان بسیاري مطالعات
 مغذي مواد باالي حجم خاطربه را کود از استفاده هزینه دیگر طرف از و شده محیط زیستی هايآلودگی

 اكخ فیزیکی شرایط بهبود موجب پساب مناسب مقدار از استفاده که معتقدند پژوهشگران دهد.کاهش می
 والتمحص به پساب اندازه از بیش مقدار ولی کند،می ینتأم را زمین حاصلخیزي براي الزم کود مقدار و شده

 آلودگی کاهش باعث شهري فاضالب از مناسب استفاده. دهدمی تنزل را هاآن کیفیت و رسانده آسیب
 دتولی ظرفیت و هستند موجود شهري مراکز نزدیکی در هاپساب. شودمی آب منابع حفظ و سطحی هايآب

 کشاورزان براي امیدبخشی بازارهاي نواحی این. دهندمی افزایش را شهرها اطراف در محصوالت کشاورزي
  .شوندمی محسوب

 دنظرم دقت به باید محصوالت و خاك سالمتی، بر کشاورزي در پساب از استفاده یرتأثحتم،  طوربه
 مسائل انسان غذایی زنجیره به آن ورود و حیوانات و گیاهان و خاك در سمی مواد زیاد تجمع. شود داده قرار

 انتقال یی،شیمیا مواد بر عالوه ،پساب از استفاده هنگام. بررسی شوند باید که هستند انسان بهداشت در مهمی
  .شود داده قرار مدنظر باید نیز هاویروس و) هاکرم و پروتوزوآها( هاانگل ها،باکتريچون هم عفونی عوامل

 همیتا زیاد تبخیر و کم رطوبت باال، حرارت درجه با و خشک مناطق در خاك کیفیت بر پساب یرتأث
 یکیهیدرول هدایت و ساختار تخلخل، استحکام،چون هم خاك مکانیکی و فیزیکی هايویژگی بسیاري دارد.

 رکیباتت وجود محصوالت، آبیاري براي پساب از استفاده در عمده نگرانی یک. هستند حساس یونی تبادل به
 آب در هامیکروآالینده و پیچیده و آلی ترکیبات پایدار، و نادر مواد از بسیاريچون هم زیاد غلظت با خطرناك

  .است آبیاري

 کاهش ،آب منابع بر فشار کاهش :شود منفی زیر و مثبت یراتتأث به منجر تواندمی پساب از استفاده
 و محیط زیستی آلودگی کاهش کشاورزي، تولید افزایش کود، هزینه کاهش کشاورزي، مصرفی آب هزینه

  .بهداشت و آشامیدنی براي آب ترارزان منابع به دسترسی

 و پساب عرضه در توازن عدم: شودمی زیر موارد شامل پساب از استفاده محیط زیستی جانبی اثرات
 مواد خطر افزایش ،است رسانیبآس طبیعت در نشده مصرف پساب تخلیه دلیلبه که کشاورزي نیازهاي

  .کشاورزي محصوالت تولید براي پساب از استفاده روانی و اجتماعی سوء اثرات و سمی
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  پایش -3
 پایش .دارد ضرورت کشاورزي در پساب از ایمن استفاده براي آب کیفیت پارامترهاي از وسیعی طیف پایش
 مکنم تغییرات. ضروري است بسیار آبیاري از پس هم و پیش هم زیستی، و شیمیایی پارامترهاي ساالنه
 بنابراین، شود؛ داده نسبت صنعتی هايظرفیت تغییر و جمعیتی تنوع تصفیه، فرآیند فاضالب، منبع به است
 یساتتأس جمله از تأسیسات و فرآیندها تمام شامل باید پایش. شود تعدیل آن مطابق باید پایش هايروش

 بهداشتی وضعیت و گیاهان خاك، زیرزمینی، و سطحی هايآب توزیع، هايسیستم انتقال، خط تصفیه،
  باشد.ها آن تمامی در شده پذیرفته استانداردهاي و بر اساس مردم و کشاورزان کارکنان،

  ورامین آبیاري پروژه معرفی -4
 سازمان توسط و 1971 سال در زمین هکتار 50000 براي ورامین آبیاري پروژه در زمینه یسنجامکان مطالعات

 مشاور مهندسی شرکت توسط 1973 تا 1971 سال از تکمیلی مطالعات و) FAO(ملل متحد  کشاورزي و غذا
 هاشبکه آن از پس و یافت پایان 1988 سال در و شد آغاز 1975 سال در اجرایی عملیات. شد انجام قدس مهاب
  ).2012 تهران، فاضالب شرکت( دهدمی نشان را پروژه این موقعیت 1 شکل. شدند برداريبهره

 
  )2012 تهران،اي منطقه آب شرکت( تهران کانال و ورامین دشت موقعیت -1 شکل

). 2 شکل( است توزیع کانال کیلومتر 384 و فرعی و اصلی کانال کیلومتر 82 شامل ورامین شبکه
 و الر سد توسط بود قرار که است مترمکعب میلیون 600 حدود ورامین آبیاري شبکه ساالنه مجموع نیاز

 ،آبی آن نیاز افزایش و پایتخت وسعت گسترش خاطربه. شود ینتأم زیرزمینی هايآب و جاجرود رودخانه
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 زینجایگ تهران جنوب خانهتصفیه پساب شد قرار و شد داده اختصاص تهران به الر سد آب مخزن از بخشی
  .شود آن

 ینا. دارند قرار کشاورزي محصوالت مصرف بازار ترینبزرگ نزدیکی در تهران جنوب کشاورزي نواحی
 مراکز از یکی ورامین دشت. کنند تولید تريبیش) سبزیجات( سودمند محصوالت کندمی کمک کشاورزان به

  .است سبزیجات تولید عمده

 بیاريآپساب  با مستقیمطور به سبزیجات کشت براي یافته اختصاص زمین از توجهی قابل سطح
 در و دارد تماس گیاهان با مستقیم آب و انجام آب کردن جاري طریق ازتر بیش سبزیجات آبیاري. شودمی

  .شودمی ورغوطه آب در گیاه کل موارد برخی

 
  )2007 یکم، مشاور مهندسی شرکت( ورامین آبیاري شبکه و تهران کانال تهران، جنوب خانهتصفیه -2 شکل

 یاهانگ بافت به مضر عناصر ورود ،پساب در مختلف میکروبی عوامل و شیمیایی عناصر وجود خاطربه
 آب اب تنها سبزیجات موارد از بسیاري در که جاآن از. است محتمل بسیار محصوالت به هامیکروب انتقال و

  .است باال بسیار بهداشتی بالقوه مخاطرات شوند،می مصرف خام و شوندنمی شوند، ضدعفونیمی شسته

 ظرفیت و کیلومتر 36 به طول تهران کانال ورامین، آبیاري شبکه طراحی اجزايین ترمهم از یکی
. شودمی دیده) 2007 یکم، مشاور مهندسی شرکت( 3 شکل در که است ثانیه بر مترمکعب هشت طراحی
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 هايآب مصنوعی تغذیه براي مترمکعب میلیون 50 را، پساب مترمکعب میلیون 200 ساالنه کانال این بود قرار
. کند ینتأم تهران جنوب فاضالب خانهتصفیه کشاورزي، از مصارف براي مترمکعب میلیون 150 و زیرزمینی

  .شود ینتأم فاضالب چرخه از پروژه آبی نیاز درصد 25-30 بود قرار بنابراین

 
  )2007 یکم، مشاور مهندسی شرکت(تهران  جنوب فاضالب خانهتصفیه ساخت از پس تهران کانال -3 شکل

 نوبج فاضالب خانهتصفیه تکمیل در یرتأخ و تهران در فاضالب يآورجمع سیستم فقدان دلیلبه
 و یافت افزایشاي مالحظه قابلطور به زیرزمینی هايآب مصرف بنابراین. نشد محقق طراحی اهداف تهران،
 هب با توجه. رسیدند بحرانی حد به و کاهش یافتند مجاز حد از بیش ورامین دشت در زیرزمینی هايسفره

 به هکتار 1112 در سطح ورامین دشت در زیرزمینی هايآب سطح کاهش ساالنه متوسط اخیر، مطالعات
 کیلومتري 10 کانال. است بوده مترمکعب میلیون 49 زیرزمینی مخازن ساالنه تخلیه و است رسیده متر 47/1

 حدود. شد هساخت ورامین دشت به تهران شرق فاضالب انتقال براي ثانیه بر مترمکعب چهار ظرفیت با افسریه
 ی،اجتماع محیط زیستی، مسائل دلیلبه. کندمی عبور مسکونی مناطق از تهران کانال از کیلومتر چهار

 شبکه تقسیم نقطه 4 شکل. است شده ساخته محفظه بتنی شکل به کانال از بخش این ایمنی و بهداشتی
  .دهدمی نشان را ورامین آبیاري



 273 اجرایی مسائل و هاسیاست: 3 بخش

 

 
  )2012 تهران، فاضالب شرکت( ورامین شبکه تقسیم نقطه -4 شکل

ین ا اند کهیافته گسترش کانال اطراف روستایی مناطق تهران، کانال ساخت از سال 25 گذشت از پس
 تهران کانال اولیه ظرفیت اگرچه). 5 شکل( است کرده ایجاد کانال براي را زیادي هايمحدودیت موضوع
 یتاکنون ظرف مناسب، نگهداري و تعمیر عدم و شده ایجاد تغییرات خاطربه بود، ثانیه بر مترمکعب هشت
  .است مقدار این از ترکم بسیار کانال حاضر حال

 
  )2012 تهران، فاضالب شرکت( مسکونی مناطق از تهران کانال عبور -5 شکل

  توسعه طرح -5
 میلیون 120 حدود که است بوده ثانیه بر مترمکعب چهار اخیر يهاسال در تهران کانال کاري ظرفیت

 جنوب خانهتصفیه از واحد شش تکمیل با. کندمی منتقل ورامین دشت به خانهتصفیه از را پساب مترمکعب
 280 از بیش به خانهتصفیه ساالنه پساب نزدیک، آینده در واحد هشت تکمیل و تاکنون 2010 سال از



 خوب عملیاتی هاينمونه :کشاورزي در پساب از ایمن استفاده  274

 

 ظرفیت افزایش منظوربه. رسید خواهد ثانیه بر مترمکعب 13 دبی معادل ترینبیش با مترمکعب میلیون
 و نیف محیطی، اجتماعی، کشاورزي، مطالعات طریق از جامع توسعه طرح یک خانه،تصفیه پساب از استفاده

  .است گرفته شکل اقتصادي

 به تهران جنوب خانهتصفیه از پساب انتقال براي لوله خط یک ساخت توسعه، طرح جزء تریناصلی
 خانههتصفی پساب تحویل نقطه به گیردمی قرار تهران کانال کنار در که لوله خط این. است ورامین دشت
  .است کیلومتر 36 لوله خط کلی طول. دارد ادامه ورامین تا و است متصل شهرري در تهران جنوب

 شهرري و پاکدشت ورامین، هايدشت اضافی به فاضالب ثانیه بر مترمکعب 9 پروژه، این اجراي با
 چهار حاضر حال در که است ثانیه بر مترمکعب 13 خانهتصفیه پساب دبی ترینبیش. شودمی منتقل

 میلیون 280 ساالنه سیستم این. شودمی منتقل ورامین دشت به تهران کانال طریق از آن ثانیه بر مترمکعب
 اورزيکش آبیاري براي که کندمی منتقل هادشت این به تهران جنوب خانهتصفیه از را فاضالب مترمکعب

. خواهد شد استفاده) مترمکعب میلیون 50( زیرزمینی هايآب مصنوعی تغذیه و) مترمکعب میلیون 230(
 36 و طول متر 3به قطر ( دارند قرار خانهتصفیه خروجی نقطه در GRP لوله خط و سامانه آبگیري مدخل

 24 تنظیم. بود خواهد متر 7 تا 5 حدود آب نهر عمق. گرفت خواهند قرار تهران کانال کنار در که) کیلومتر
مترمکعب  هزار 120 مجموع ظرفیت با لوله خط انتهاي در حوضچه سه توسط پسابدبی  هاينوسان ساعته
  .شودمی تعدیل

  پروژه مالی ینتأم هايشیوه -6
 قتواف. شودمالی می ینتأم خصوصی بخش توسط پروژه است و ریال میلیارد 1600 پروژه شده برآورد هزینه
BOT )دستور در سال 15 طی در خصوصی بخش از پساب تضمینی خرید و) انتقال -برداريبهره-ساخت 

 پیش اسناد و اعالم روزنامه در مناقصه براي عمومی فراخوان یک. داشت قرار تهراناي منطقه آب شرکت کار
 بخش که شد آن بر تصمیم .شد دریافت مختلف هايشرکت از بخش خصوصی گذاریهسرما 21 ارزیابی

 .شود جذب گذار،سرمایه به سال در فاضالب مترمکعب میلیون 30 از بیش تخصیص طریق از خصوصی
 عالوه. ردک مطرح سالهیک انتقالی دوره را براي یک گذارسرمایه از پساب خریدیشپ پیشنهاد دولتچنین هم
 آب متقی ضمانت و ایران مرکزي بانک طریق از سرمایه بازپرداخت تضمین نیازمند خصوصی بخش این، بر

  .است
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  گیرينتیجه -7
 جدید آبی منابع یافتن براي جستجو مختلف، هايبخش در آب از استفاده سر بر زیاد رقابت و آبی نیاز افزایش

 اضالبف. است شده فاضالب تولید افزایش به منجر شهرسازي افزایش و جمعیت رشد. است ساخته ضروري را
 در فاضالب از هوشمندانه استفاده براي. شودمی محسوب کشاورزي مصارف براي ویژهبه جدید آب منبع یک

 ایدب. داد قرار مدنظر را اقتصادي و اجتماعی بهداشتی، محیط زیستی، مسائل از بسیاري باید کشاورزي،
. ودش اجرا و باشد داشته وجود فرآیند کل برداريبهره و اجرا طراحی، پایش، براي باالیی سطح استانداردهاي

 سوبمحهایی پروژه چنین از خوب مثال یک ایران در ورامین آبیاري شبکه در پساب از استفاده توسعه طرح
 و هاضمانت ینتأم با همراه در پروژه،گذاري سرمایه براي خصوصی بخش ظرفیت از استفاده. شودمی

  .بود ورامین آبیاري شبکه براي آمیزیتموفق رویکرد یک الزم، هايانگیزه
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  16 موردي مطالعه
  مکزیک  در پساب با آبیاري صدور گواهی شوراي

Carlos Antonio Pailles Bouchez11 

  چکیده
 1999 سال در التین آمریکاي و مکزیک در کشاورزي هايزمین آبیاري براي فاضالب هايخانهتصفیه توسعه

 عنوانبه خانهتصفیه 30 از بیش اجراي. است کرده سپري را طوالنی راهی و شروع برزیل Belem شهر در
 برداريکپی براي نمایشی، آبیاري هايبسته با Hidalgo و Oaxaca, Puebla هايایالت در پایلوت هايپروژه
 شورک آب فرهنگ در فاضالب خانهتصفیه اهمیت. است نبوده کافی محلی، کشاورزي و آب هايسازمان توسط

 به میزان این 2000 سال در. شدمی تصفیه تولیدي فاضالب درصد ده از ترکم 1950 سال تا. ندارد وجود ما
 ،هاي مهندسیدانشکده شامل و است محدود شدتبه آبی چنین از مجدد استفاده مفهوم. بود درصد نرسیده 25

 از مردم درصد یک از ترکم شد، اجرا هاآن در پایلوت هايپروژه که جوامعی در. شودمی اقتصاد و کشاورزي
 زمان،هم. داشتند آگاهی) 2SUWA( کشاورزي در پساب از ایمن استفاده مورد در دولت افسران و معلمان جمله

. دشمی آبیاري محلی و هاي ملیدولت مشارکت نوعی با و نشده تصفیه فاضالب توسط زمین هکتار هزاران
صدور  گذشته، سال 15 در. است نداشته مثبتی نتیجه تنهایی به ممنوعیت جهان کجاي هیچ در و گاههیچ

و  کارگري هاياتحادیهها، شرکت کشاورزان، کارکنان، توسط مکزیک در هاظرفیت و هاتوانایی گواهی
 هدف .است شده پذیرفته خاص، هايمسئولیت با افراد ارزیابی براي خوب ابزار یک عنوانبه دولتی هايسازمان

                                                             
1- Carlos Antonio Pailles Bouchez 
Environmental Infrastructure Trust of the Valley of Hidalgo, Hidalgo, Mexico 
e-mail: fiavhi@hotmail.com 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
2- Safe Use of Wastewater in Agriculture, SUWA 
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 SUWA اهداف پذیرش فردفردبه و روزروزبه ترویج مکزیک، در پساب با آبیاري صدور گواهی شوراي تشکیل از
  .است

  غذا ایمنی ،بهداشت محیط کشاورزي، آبیاري ،سازيیتظرف: کلیدي کلمات

  مقدمه -1
 در هکتار 90000( دارد را جهان در نشده تصفیه فاضالب با شده آبیاري کشاورزي سطح ترینبیش مکزیک

  ).CONAGUA 2015) (منفرد آبیاري سیستم یک

 شهر فاضالب و باران آب براي انتقال ،1900 سال در متر 6 قطر به کیلومتري 32 تونل یک ساخت
 ممانعت گونههیچ کهاي پروژه شد،می محسوب زمان آن عمران مهندسی براي موفقیتی مکزیکوسیتی،

 آب که Tula رودخانه حوضه در ویژهبه نداشت، آینده صدسال تا محیطی و کشاورزي سالمتی، بهداشتی،
 تا کرد فراهم مکزیک دولت براي فرصتی 1977 و 1976 يهاسال در پیاپی یسالخشک دو. شدمی وارد آن

 تاکنون موقت معامله این. آورد دست به را Mezquital دره آبیاري سیستم به آب انحراف موقت اختیارطور به
  .است داشته تداوم

 و) UNEP( ملل سازمان زیست محیط برنامه متحد یکی ملل سازمان دو ،1999 سال آگوست در
 ،)WHO( جهانی بهداشت سازمان نزدیک مشارکت با ،)ECLA( التین آمریکاي اقتصادي کمیسیون دیگري
 هايسازمان از) IADB( آمریکا قاره توسعه بانک و جهانی بانک ،)FAO(ملل متحد  کشاورزي و غذا سازمان

 بفاضال تصفیه براي جایگزینی شد، برگزار برزیل Belem در که آموزشی کارگاه یک در تا کردند دعوت آب
 از یکی توسط که مکزیک پیشنهادي طرح. دهند ارائه روستاها در کشاورزي در ایمن استفاده براي

 پایداري جدید برنامه در و ییدتأ IADB توسط 2000 سال در شد، ارائه وجوه محیط زیستی هايصندوق
  ).CONAGUA 2001( شد لحاظ) PROSSAPYS( بهداشتی هايسیستم و آب

 را یحلراه چنین هايمحدودیت و هاظرفیت ،Pueblaو  Oaxaca هايایالت در پایلوت پروژه 20 اجراي
 Sierra Norte of در Capulalpamو  Ixtlan روستایی مناطق در فاضالب خانهتصفیه شش. کرد مشخص

Oaxaca ینچن براي واقعی هاينمونهاند، شده برداريبهره منطقه کشاورزان توسط وقفهبی 2003 سال از که 
  .شوندمی محسوبهایی گزینه

 سال در. شد مثبت روند این در وقفه موجب Oaxacaدر  2007 و 2006 يهاسال سیاسی هايشورش
 و احداث Atotonilco در بزرگ فاضالب خانهتصفیه یک گرفت تصمیم) CONAGUA( فدرال دولت 2008

 سال همان در). جهان خانهتصفیه ترینبزرگ ثانیه، بر لیتر 35000( کند تصفیه را مکزیک دره فاضالب
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CONAGUA ایالت و Hidalgo زیستیمحیط  هايزیرساخت وجوه صندوق با نامهموافقت چارچوب یک 
 نجاما به را کشاورزي در ایمن استفاده براي فاضالب هايخانهتصفیه ساخت پایلوت پروژه 10 تا کردند امضا

  .نندک آماده کشاورزي، در پساب از استفاده یعنی جدید، گزینه این پذیرش براي را محلی جوامع و برسانند

صدور  و ظرفیت ایجاد: بود ویژه توجه نیازمند نکته یک پایلوت، پروژه عملیاتی نکات تمام میان در
. اورزيکش محصوالت آبیاري براي استفاده منظوربه پساب مناسب و صحیح مدیریت براي صالحیت گواهی

 این و شود کامل مکزیک در پساب با آبیاري صدور گواهی شوراي تشکیل فرآیند تا کشید طول سال دو
 است تالشی مطالعه این ).Diario Oficial de la Federacion 2015( شدمی نیز رسمی روزنامه انتشار شامل
  .ایمآورده دست به فرایند این ایجاد طی در ما هایی کهتجربه و نظرات گذاشتن اشتراك به جهت

  تاریخی مهم وقایع -2
. يآورجمع هايسیستم: ابتدایی توسعه. رسید نفر میلیون 75 به نفر میلیون 5 از آمریکا جمعیت: 1800 دهه

 ضالبفا کننده دریافت هايآب درسازي رقیق شاملتر بیش تصفیه. هایماريب از جلوگیري: ابتدایی هدف
  .بود

  .شد نصب Medford Massachusetts در متناوب شنی فیلتر یک زیستی، تصفیه اولین: 1887

 هک) جلوگیري قانون( بنادر و هارودخانه هايتخصیص فاضالب، مورد در فدرال قانون اولین تصویب: 1899
  .کردمی ممنوع را آمریکا ارتش مهندسین اجازه بدون قابل کشتیرانی هايآب به پسماندها تخلیه

 جامد مواد حذف براي فاضالب خانهتصفیه 60 توسط نفر میلیون یک به یرسانخدمات: 1900 دهه اوایل
  .فاضالب خانهتصفیه ساخت و جمعیت رشد: گرایش .نشینیته قابل و شناور

: گرایش. جمعیت کلی افزایش با زمانهم فاضالب کننده تولید جمعیت افزایش: 1930 تا 1900 هايدهه
  ).زیستی( ثانویه تصفیه توسعه

  ).Cooper 2003) (جامد مواد ینینشته( ایمهاف مخزن اولین ساخت: 1909

  .پساب گندزدایی براي مایع کلرزنی فرآیند اولین: 1914

  .تگزاس ،San Marcos فعال، لجن خانهتصفیه اولین ساخت: 1916

 هايیویژگ آبی، زندگی در محلول اکسیژن اهمیت با مرتبط فاضالب تصفیه: 1940 تا 1920 هايدهه
 عنوان با فاضالب آلی مواد سنجش و) شناور جامدات رنگ، بو،( سطحی هايآب شناختییباییز

. ودب) لجن( باقیمانده مواد افزایش معناي به فاضالب تصفیه افزایش). BOD( زیستی خواهیاکسیژن
  .مغذي مواد حذف
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  .داشتند دسترسی فاضالب تصفیه خدمات به ینوعبه آمریکا درصد جمعیت 50. عطف نقطه: 1960

  .پذیرنده آب کیفیت بهبود براي تصفیه فرآیند درهایی پیشرفت: گرایش: حاضر حال تا 1960

 کسیژنا فعال با نرخ باال، لجن فرآیندهاي: هاي فرآیند جدیدپیکربندي). فسفر و نیتروژن( مغذي مواد حذف
 -هیبریدي چکنده صافی فرآیندهاي باال، با نرخ چکنده هايصافی متوالی، پیوستهنا رآکتورهاي باال، با خلوص

  .مقررات: گرایش. زیستی غشایی رآکتورهاي فعال، لجن

) شودمی پاك شناخته آب قانون نام با ،PL 92 – 500( آب آلودگی کنترل فدرال قانون اصالح: تاکنون 1972
 شده تعیین هاييکاربر اساس بر( پذیرنده آب کیفیت استانداردهاي پاك، آب قانون چکیده. 2002 سال تا
 اگر .محیط زیستی پایش با تخریب ضد سیاست). آبی زندگی و انسان سالمتی به مربوط معیارهاي و

 از دهاستفا با آب مشکل براي بهبود) کنترل و راهبردها( طرح: به دست نیایند آب کیفیت استانداردهاي
 خشب. دفع جامدات زیستی (لجن). صنعتی تصفیهیشپ لجن سموم، کنترل. 1روزانه کل بار حداکثر رویکرد

  .دولت تنخواهها). تاالب حفاظت( 404

 بآ و غیرمستقیم آشامیدنی توزیع مجزاي آب غیرآشامیدنی، ،از پساب مقررات استفاده: نوظهور روندهاي
 ،هوادهی( انرژي حفظ ،)کود انرژي، زمانهم تولید زیستی، هايسوخت( انرژي بازیابی. مستقیم آشامیدنی

  ).شدهيجاساز مواد گرمادهی، جامد، مواد مکانیکی پردازش پمپاژ،

 اساس بر کشاورزي آبیاري براي فاضالب هايخانهتصفیه ساخت الگوهاي -3
  SUWA و WHO راهنماهاي

 ساخته دریاها و هادریاچهها، رودخانه به پساب بازگرداندن هدف ها باخانهتصفیهتر بیش تاریخی مراجع در
 دوسوم در بار (شاید چندین فعال لجن مدل یکم، و بیست قرن اول سال 15 و بیستم قرن طول در اند.شده

 Sanitation District of Los( است مغذي مواد حذف مدل این بخشین ترمهم. است شده موارد) تکرار

Angeles County 2011 .(ترمهم آن از. شودمی گرفته نادیده فاضالب ارزشین ترمهم مغذي، مواد حذف با، 
 چونهم شیمیایی مواد زیادي مقدار و مغذي مواد بدون کشاورزي آبیاري در پساب از استفاده براي تالش

  .دارد عکس نتیجه اهیگ حتی و تأثیریب پیچیده، کلر،

 نشان نکته شش اساس براند، شده منتشر 2006در سال  WHO توسط که SUWA کنونی راهنماهاي
  :هستند 1 شکل در شده داده

                                                             
1- Total Maximum Daily Load, TMDL 
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 خانگی فاضالب اجزاي از بسیاري کشاورزي غذایی ارزش ییدتأ. 
 هاآن کاربرد مخاطرات و فاضالب هايآالینده از بسیاري مورد در کافی دانش. 
 محصوالت در جذب مرحله تا اولیه مراحل از کشاورزي آبیاري فرآیند مورد در کافی دانش 

 تمام طورهمین و خاك یعنی جهان در موجود صافیین ترمهم از آب عبور و مختلف
 .آبیاري هايفناوري

 غیره و محیطی حیوانی، گیاهی، انسانی،( مختلف سالمتی مخاطرات داشتن در نظر زمانهم.( 
 مخاطرات مدیریت فرآیند از کافی استفاده. 
 آن مدیریت یا و( فاضالب از استفاده اجتماعی و جغرافیایی تاریخی، شرایط.( 

 

 
 حفظ اقدامات هاي مختلفبا ترکیب پروتوزوایی و باکتریایی ویروسی، هايپاتوژن کاهش هايگزینه نمونه -1 شکل

  رسندمی سال در بر نفر 1DALY سال 10-6 هدف بهداشتی کمتر از به که بهداشت

 ها،نکته این داشتن در نظر با محیط زیستی هايزیرساخت وجوه صندوق ،1999-2000 سال در
 12 رد کشاورزي در مجدد استفاده بر تأکید با فاضالب تصفیه مختلف هايشیوه در زمینه کاملی بررسی
و سیستماتیک  آبیاري فرآیند به باتوجه SUWA / WHO یپژوهش مقاالت بررسی با. داد انجام مختلف کشور
ده ش داده توضیح پاراگراف چند در راهنماها عملیاتی چکیده مفاد. محصوالت شد تفکیک بهاي ویژه توجه
   .است

  :دارد وجود محصول نوع سه ،SUWA الگوهاي اساس بر

                                                             
1- disability-adjusted life year 
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 نترلک ابزار نیازمند مناسب مدیریت و پساب از درست استفاده براي که بزرگ هايبوته و الف) درختان
 .هستند ابتدایی

 که) رهغی و بروکلی ،یفرنگگوجه لوبیا، کینوآ، ذرت،( کوچک و متوسط بزرگ،اي ساقه محصوالتب) 
 نیاز به ،)ثانویه تصفیه( برسد درصد 80 تا 75 سطح تصفیه به فاضالب تا هستند ویژه زیستی تصفیه نیازمند
 .تاس محصول مناسب مدیریت نیاز بهو  شود جلوگیري پساب با انسان تماس از تا دارنداي قطره آبیاري

 این جزو خوراکی محصوالت درصد 70 حدود است، شده داده نشان 3 و 2هاي شکل در که طورهمان
  .هستند دسته

  

  

  

  

  

  )Acoculco, Hgoمحصول کینوآ ( با فاضالب خانهتصفیه -2 شکل

 )Tecamachalco, Pue( فرنگیگوجه محصول با فاضالب خانهتصفیه -3 شکل

 کاهو،( دارد تماس محصول خوراکی قسمت با فاضالب هاآن در کهاي ریشه و برگی پ) سبزیجات
 نیاز به ثانویه تصفیه بر عالوه درصد، 97-99 سطح تصفیه به رسیدن براي و) غیره و چغندر هویج، اسفناج،
 محصوالت درصد 20 حدود است، شده داده نشان 5 و 4هاي شکل در که طورهمان. است تکمیلی تصفیه

 .دهدمی تشکیل دسته این را جهان خوراکی
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  محافظ خاك پوشش با اسفناج محصول -4 شکل
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 محلی بازار براي آماده کشاورزي محصوالت -5 شکل

 و شده ثبت دست آمده وبه ايویژه طراحی الگوهاي) تکمیلی و ثانویه( "پ" و "ب" فرآیندهاي براي
  )."پ" نوع درصد 10 و "ب" نوع درصد 90( است شده هکار گرفتبه مختلف هايخانهتصفیه در

 شهري،/ فدرال/ دولتی چارچوب تحت SUWA اهداف با فاضالب هايخانهتصفیه-4
2013-2008  

 هايزیرساخت وجوه صندوق و Hidalgo ایالت بهداشت و آب کمیسیون بین نامهموافقت چارچوب امضاي با
 فاضالب هايخانهتصفیه اول طرح 10 اجراي براي CONAGUA گونه تصدیق مشارکت با ،1محیط زیستی

                                                             
1- Environmental Infrastructure Trust Fund 
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 ارزیابی و اجرا براي مهمی اندازچشماند، شده ساخته کشاورزي آبیاري در آب مجدد منظور استفادهبه که
 دره: دش ایجاد جهان، در نشده تصفیه فاضالب با شده آبیاري مناطق گروهترین بزرگ در SUWA بالقوه یرتأث

Mezquital.  

 شهرداري حوزه در خانه،تصفیه ده این میان از خانهتصفیه چهارمین San Jose Acoculco خانهتصفیه
Atotonilco de Tula، نام به کشاورزي سازمان یک با زمانهم Ejido Progreso شامل که شد ساخته 

ترین بزرگ متري 900 در مکزیک دره از مستقیم را فاضالب و بود تکمیلی و ثانویه تصفیه فرآیندهاي
 ،Hidalgo ایالت ،CONAGUA براي و کردمی دریافت Atotonilco de Tula یعنی جهان فاضالب خانهتصفیه

 هتصفی فاضالب از کننده استفاده کشاورزان از زیادي تعداد ترمهم همه از و دره اطراف مختلف هايشهرداري
 اشتیبهدهاي کنترل هاي تولید،نگهداري، بازده مدیریت، فرستاد. عالوه بر اینمی )نفر هزار 90 از بیش( نشده

 این هاآن تا پرداختمی SUWA راهبردهاي تحت فاضالب واقعی خانهتصفیه یک مختلف پارامترهاي سایر و
  .دهند قرار مدنظر فاضالب بزرگ خانهتصفیه طرح اجراي در را پارامترها

 بر لیتر هزار 500 تصفیه با 2011 سال دربود،  پایلوت پروژه یک که San Jose Acoculco خانهتصفیه
 شده داده نشان 6 شکل در که طورهمان و شد تکمیل زمین هکتار 20 آبیاري براي) ثانیه بر لیتر 5( روز

  :است داشته بر در را زیر نتایج و) سال چهار( است برداريبهره مورد روز هر زمان آن از است،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  San Jose Acoculco, Hgo فاضالب خانهتصفیه -6 شکل
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  تصفیه سطوح. 1-4
  ثانویه تصفیه. 1-1-4

مقدار نگهدارند و ترین باکتري در بیش مختلف هايکه کلونی اي طراحی شدندگونهمستقل به رآکتور پنج
 است هاپاتوژن کاهش براي WHO-SUWA پیشنهادي میزان با منطبق که دهندمی تحویل پسابی

 از لفیمخت هايترکیب توسط هاپروتوزوا و باکتریایی و ویروسی هايپاتوژن کاهش هايگزینه ازهایی نمونه(
 در. یابنددست می را سال در بر نفر 10-6تر از کم DALY بهداشتی هدفبه  که سالمت حفظ اقدامات

 هب باتوجه و مختلف درصدهاي در رااي قطره آبیاري و تصفیه لگاریتمی کاهش نوع سه WHO راهنماهاي
  .کنندمی ترکیب بلند ساقه و متوسط ساقه کوتاه، ساقه محصوالت

 نشان را مختلف هايخانهتصفیه در سنجش فرآیند طی یک در آمده دستبه کاهش سطوح 7 شکل
 سازمان بین نامهموافقت یک تحت و 1زیستی تنوع و شناسیبوم شرقی مرکز کارشناسان توسط که دهدمی

  .شده است انجام کوبا جمهوري زیست محیط و فناوري علوم، وزارت و زیست محیط

 
 SUWA کشاورزي، آبیاري ها برايخانهتصفیه در در فرایندهاي تصفیه مرحله هفت هاينمونه -7 شکل

                                                             
1- Orienta Centre for Ecology and Biodiversity, BIOECO 
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  تکمیلی صفیه. ت2-1-4
 شودمی مغذي، موادتر بیش آلی، مواد هایی ازلخته تولید موجب سازيلخته و انعقاد فرآیندهاي از ترکیبی

) درصد 5-100( شدنشان حذف برداريبهره و نمایشیهاي کنترل براي درست دریچه طریق از یک هر که
 بارش اتاقک یک وارد آب شد، مشخصحذف  درصد سطح وقتی. شوندمی فرستاده دکانتور کانال 20 به

 صفیهت پایداري سطح منظور افزایشبه که آلومینیوم صافی سیلیکات 16 به ورود از پیش تا شودمی مصنوعی
  .کند دریافت اضافی اکسیژن کنند،می یونی تبادل

-WHO الزامات جزو البته که( دارد وجود پاتوژن لگاریتم حذف هشت سطح به رسیدن براي گزینه سه

SUWA سیستم عال،ف کربن): است خوبی گزینهلگاریتم  هفت سطح به دستیابی تضمین براي ولی نیست 
  .کروي شیشه الیافاي دریچه چند سیستم و ازن فیلتر

  کشاورزي محصول. 2-4
  :دارند مهم خروجی سه WHO راهنماهاي اساس بر پساب با شده آبیاري محصوالت: محصول بازدهی

  وريبهره افزایش. 1-2-4
 نوع ینا مدیریت و منطقی استفاده با تصفیه صحیح و پساب در طبیعی کودهاي شده گیرياندازه محتواي

  :است شده زیر سطوح در محصوالت وريبهره افزایش موجب آب

  هکتار/تن  محصول
  محصول/ساالنه  SUWA  متوسط

  SUWA  متوسط

  2  1  2/3  0/2  لوبیا
  برش 5  برش 5  5/24  9/8  یفرنگگوجه

  2  1  6/4  8/2 باقال
  2  1  0/3  8/1  نخودفرنگی

  3  1  2/6  3/1  کینوآ

  محصوالت قیمت و کیفیت توجه قابل افزایش. 2-2-4
 مدیریت نوع این ذات در که مناسب کشاورزي اقدامات و محصول شستشوي ،WHO راهنماي الزامات طبق
  .شودمی محصول قیمت و کیفیت افزایش موجب دارد، وجود

FIAVHI 10 الس انتهاي در کشاورز که معنا این به. نامدمی "کن اضافه صفر یک بازي" را فرآیند این 
 محصوالت به توجه تعهد برابر 10 باید ولی کرد خواهد دریافت کرد،می دریافت معمولطور به که را پولی برابر

  .باشد داشته
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  مصرفی آب مقدار در ارزشمندهاي جوییصرفه. 3-2-4 
 شنهاديپی طرح بسته در آن لحاظ ،است ايقطره آبیاري سامانه از استفاده خاطربهتر بیش موضوع این اگرچه

SUWA جوییصرفه آب مصرف در درصد 50-80 شیوه این در سنتی، آبیاري با مقایسه در. است درست 
با یک مقدار آب مشخص، سطح  گفت توانمی سرانگشتی حساب یک با ،FIAVHI هايپروژه در. شودمی

  .شدآبیاري می سنتی شکل به سطحی است که زمین برابر سه قابل آبیاري

  بهداشت و فاضالب کنترل. 3-4
 شده آبیاري نشده تصفیه فاضالب با مداومطور به هاسال که جهان در منطقهترین بزرگ در که افرادي براي
  :است شده زیر موارد کنترل باعث(پساب)  شده تصفیه فاضالب ورود کنند،می کار است

  انسان بهداشت. 1-3-4
 تضمین ار غذا مصرف تا تولید فرآیند در ممکن ایمنی ترینبیش که است اقداماتی برگیرنده در غذا ایمنی

 غذا از ناشی هايبیماري). European Food Information Council 2014) (غذا سفره تا مزرعه از( کنندمی
 جهان سراسر در عمومی سالمت رشد حال در مشکالت بیانگر که ها استبیماري از وسیعی طیف شامل

 و میاییشی فیزیکی، خطرات فاقد و مغذي و سالم تشکیل دهنده مواد نیازمند غذا ایمنی برنامه یک. هستند
  .دهند پوشش را مفاهیم این باید مقررات تمام. است غذا براي بیولوژیکی

  ):WHO 2000(  از اندعبارت از غذا از ناشی مشکالتترین رایج

 با . )اشرشیاکلییا  سالمونال جمله از هاباکتري شامل( میکروبیولوژیکی مخاطرات گسترش
 تولید سم ترپیش که فاسدي غذاي مصرف خاطربه است ممکن غذایی مسمومیت حال،این

 خورده زنده صورتبه هامیکروارگانیسم حتماً که ندارد ضرورتی. بیافتد اتفاق نیز است کرده
 .شوند

 هايفعالیت در زمینه و مورد این در مقررات رعایت. غذا در شیمیایی هايناخالصی وجود 
 .دارد اهمیت بسیار صنعتی و کشاورزي

 غذایی ایمنی پوشش براي نظارتی هايسیستم از حمایت. غذایی جدید هايفناوري ارزیابی 
 .است ضروري غذایی جهانی مواد زنجیره تمام طول در

 از گویاتر مکزیک Mezquital دره در) 8 شکل( نشده تصفیه فاضالب عادي کاربر یک تصویر
 مخاطرات که این با). 9 شکل( است مهم بسیار SUWA عملکرد شیوه گسترش. است کلمه 10000

 آبیاران/کشاورزان بین تماس WHO راهنماهاي هم باز است، داده کاهش بسیاري حد تا را بهداشتی
  .کنندنمی ییدتأ را آب و
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 Mezquital دره در نشده تصفیه فاضالب با غرقابی آبیاري -8 شکل

 
  SUWA .Tepetitlan, Hgo هايروش با تولیدي صادراتیاي ستاره کدو محصول -9 شکل

  حیوانات بهداشت. 2-3-4
 باعث نندکمی منتقل مزارع به را آب کههایی کانال و نشده تصفیه فاضالب توسط شده آبیاري وسیع سطح
  .نوشند، شده استمی آب این از که یحیوانات شامل یرگروهز نوعی ایجاد

 استفاده منظوربه حیواناتتر بیش ،متأسفانه. شودمی حیوانات در بیماري و ضعف ایجاد باعث مصرف این
 که شودیم منتقل نیز انسانیکنندگان مصرف به آلودگی طریق این از و شوندمی داده پرورش گوشتشان از

  .دارد ناگواري عواقب
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  محیط زیست یسالمت. 3-3-4
 براي. دباش باال خیلی باید محیط زیست بر سالمت اثرات خاك، در غیرعادي صافی سیستم یک وجود بدون
محیط  متسال تداخل با بدون شود،می یافت نشده تصفیه فاضالب درهایشان تخم که هاکرم از بسیاري مثال،

  ).Siebe 1998( یابندمی زندگی براي مناسبی مکان شوندمی وارد آن به که در خاکی زیست،

 شدید انتشار و تولید باعث مزارع در هفته 3 تا 2 مدت به نشده تصفیه فاضالب زیاد مقادیر وجود ولی
 واهدخ پایین کیفیت با محیط زیستی به منجر که شودمی) غیره و جامد هاي مایع، هوا،آالینده( هاآالینده

  .شد

  فاضالب خانهتصفیه مدیریت و نگهداري. 4-4
 از مجدد هاستفاد منظوربه فاضالب هايخانهتصفیه مناسب طراحی فرآیند از بخشی عنوانبه ابتدایینیاز  دو
  :از اندعبارت کشاورزي در آب

  فاضالب خانهتصفیه نگهداري براي ساده و آسان راهی. 1-4-4
ی بسیار تخصص نگهداري و تعمیر نیازمند دلیل پیچیدگی،به) فعال لجن تربیش( سنتی هايخانهتصفیه اغلب

. شودمی توقف و اختالل دچار سیستم عملکرد فنی متخصصین حضور عدم در صورت در نتیجه، هستند.
 یک شخص توسط نگهداري و تعمیر روز در دقیقه 30 نیازمند تنها FIAVHI در ثانویه هايخانهتصفیه

 ترکیبی برداريبهره و تعمیر چرخه نیازمند نیز تکمیلی هايخانهتصفیه. هستند هفته) 2مدت (به یدهددوره
  .شود انجام هفته) 8مدت (به یدهددوره شخص یک توسط تواندمی که هستند

  فاضالب هايخانهتصفیه پایدار مدیریت. 2-4-4
 مهم انسانی مؤلفه دو اقتصادي، و مناسب برداريبهره از استفاده با فاضالب خانهتصفیه پایدار مدیریت براي

  :دارد فاضالب براي آبیاري کشاورزي وجود خانهتصفیه در

 فاضالب فرآیند کاربران الف)

  کشاورزي آبیاري کاربران ب)

 برنامه( کوچک هايشهرك در. دارند فاضالب خانهتصفیه صحیح عملکرد به ايویژه تمایل طرف دو هر
 "الف" گروه افرادتر بیش )است شده گذاريهدف نفر 2500 از ترکم جمعیت با هاییشهرك در اجرا براي
 هکمیت باال، موارد تمام در. هستند نیز "الف" گروه جزو "ب" گروه افراد تمام و هستند نیز "ب" گروه جزو

 هتر،ب آبیاري آب آوردن دست به در هاآن تمایل و است شده تشکیل "ب گروه: افراد فاضالب از خانهتصفیه
 به که SUWA/WHO معیارهاي با شده تصفیه آب ارزش. شودمی محسوب هاآن خوب مدیریت اساس
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 بانک. کندمی توجیه فاضالب را خانهتصفیه برداريبهره هايهزینه ضرورتاً شود،می تبدیل کشاورزي محصول
 ییدتأ شدتبه را برداريبهره گزینه این شود،می محسوب برنامه این مالی حامیان از یکی که آمریکایی توسعه
  .است کرده

  کشاورزي آبیاري توسعه و سازيظرفیت. 5-4
 هادن یک دیگر، از شخص به شخصی از مهارت انتقال نیازمند يمحورانسان فعالیت هرگونه تاریخ، طول در

 سئولم که روستایی جوامع و کشاورزي فعاالن وجود، این با. است بوده غیره و دیگر اجتماعی نهاد به اجتماعی
 از کیی کشاورزي توسعه سامانهاند. نداشته تغییر به تمایلی هستند، کشاورزي محصوالت واقعی تولید

  .است بوده کشاورزي در پساب از صحیح استفاده پایدارسازي و معرفی ابزارهاي ارزشمندترین

  بالقوه کاربران سوي از پذیرش. 1-5-4
 فعاالن ییعن بالقوه کاربران توسط آبیاري شیوه این پذیرش انتظار باال، در شده مطرح فواید به نگاهی با

  .رسدمی نظربه ساده کشاورزي

 به نسبت کههایی گروه و افراد تعداد ،FIAVHI توسط شده ساخته فاضالب هايخانهتصفیه تمام در
اند، ودهب مشتاق آبیاري نوع این کافی موفقیت براي الزم وظایف و هامحدودیت پذیرش و شده توصیف فواید

  .است بوده متوسط یا کم

  محلی مقررات و هاکنترل. 2-5-4
 مشارکت با FIAVHI. ندارد وجود نشده یا شده تصفیه فاضالب از استفاده در زمینه ايویژه مقررات مکزیک در

در  الفدر از مقررات مرحله اولین به رسیدن براي اولیه پیشنهادي هايطرح تهیه به اقدام هادانشگاه نزدیک
. هستند فدرال مکزیک در آب به مربوط مقررات تمام بد، چه و خوب چه. است کرده SUWA مسائل زمینه
 رخیب هاشهرداري. دارند فدرال دولت توسط ارسالی مصوبات از شده مشتق هايمسئولیت سري یک هاایالت

. ارندد فاضالب هايسیستم و شهري آب برداريبهره و توزیع مسئله با آمدن کنار براي قانونی هايظرفیت
 است، از سازيظرفیت مختلف هايبرنامه با دارصالحیت نهاد یک که ،Tula-Tepeji (UTTT) فنی دانشگاه

FIAVHI کند ایجاد را کشاورزي پساب در از استفاده صالحیت کرد تا گواهی دعوت.  

 افراد هايصالحیت و هابراي تشخیص ظرفیت جدید روشی که بود این FIAVHI و UTTT ایده اصلی
ها، سیناز تکن شروع کنند که ،دولت کارمندان محلی تا کشاورزان از فاضالب را، با آبیاري در درگیر هايگروه و

  .کنند ایجاد فدرال دولت نفوذ حوزه در ايویژه قوانینو  عبور غیره و هامعلمها، فروشنده مهندسین،
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  )CMC( کشاورزي در پساب از ایمن استفاده صالحیت براي گواهی-5
CMC چیست؟  
 هايبخش نماینده که تشکیل شده است هاسازمان یاها شرکت افراد، گروهی از هاصالحیت مدیریت شوراي
 طورینهم و کار بازارهاي در مشارکت و کارکنان تعداد خاطربه شورا این. هستند تولیدي و اجتماعی دولتی،

 مدیریت مفهوم ترویج براي مسئول نهاد عنوانبه کشور، سراسر در شدن شناخته رسمیت به دلیلبه
  .کندمی عمل بخش هر نماینده هايسازمان در هاصالحیت

  CMC اهداف
 خود بخش در ملی هايصالحیت سامانه اجراي و توسعه و ترویج. 
 خود بخش در رقابت ایجاد براي انسانی سرمایه کار دستور تعریف. 
 صالحیت استانداردهاي روزرسانیبه و توسعه )CS(، هايمکانیزم و صالحیت ارزیابی ابزارهاي 

 .کندرا تشویق می در بخش کارکنان دریافت گواهی توسط که گیرينتیجه
 صدور گواهی و ارزشیابی بخش در هاحلراه اجراي در برتري ترویج و پایش )Conocer 

2008.( 
  

  .است شده داده نشان 10 شکل ) درCMC( هاصالحیت مدیریت شوراي عملیاتی مدل

، گذاريسرمایه هايها و اتحادیهاتاق و هاانجمن به درخواست تواندمی هاصالحیت مدیریت شوراهاي
 به در سطوح مختلف عالقمند دولتی هايسازمان و اجتماعی هايموسسه صنفی، هايها، اتحادیهشرکت

 در هماهنگ شوند،شان، هاي کارکنانو صدور گواهی براي ظرفیت هاصالحیت ملی سامانه پیوستن به
 رايب شوراها. دارد قانونی اعتبار دولتی یا اجتماعی اقتصادي، بخش هر براي کمیته چند یا یک کهحالی

  :هستند معیار سه شدن برآورده نیازمند یکپارچگی

 محدوده 
 نمایندگی 
 باال سطح گفتگوهاي 
  

  :از اندعبارت کنندهشرکتمؤسسات 

 UTTT )فنی دانشگاه Tual Tepeji( 
 FIAVHI )هايدره براي محیط زیستی زیرساخت وجوه صندوق Hidalgo( 
 CONAGUA )آبی کشاورزي زیرساخت شاخه. آبیاري مناطق مدیریت( 
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 SAGARPA )روستایی توسعه و هاظرفیت توسعه مدیریت اداره( 
 UNAM )شناسیزمین موسسه. خاك علوم گروه( 
 Ejido progreso Atotonilco de Tula 

  
 

  
CMC ارزشیابی  و گواهی بخش  فنی گروه(CONOCER)  

صب
ن

  

  

وع
شر

  

  

رد
ملک

ع
  

  

 CMC عملیاتی مدل -10 شکل
  

موسساتی را براي ارزیابی و 
 دهدتصدیق پیشنهاد می

طرح پیشنهادي شورا به کمیته 
 گردد تایید تقدیم می

اندازي امضا سند نصب و راه
 شودمی

گروه فنی را براي مشخص 
کردن استانداردهاي 

شایستگی و ابزارهاي سنجش 
 کندمعین می

فعالیت انجام شده براي مشخص 
کردن استانداردهاي شایستگی و 

 د کنابزارهاي سنجش را تایید می

استانداردهاي شایستگی را 
براي تایید و ثبت به بخش 

  دهدتصدیق و ارزیابی ارائه می

سازي آماده
استانداردهاي 

شایستگی و ابزارهاي 
 سنجش

اطالعات پشتیبانی 
استانداردهاي شایستگی و 

ابزارهاي سنجش را در 
اختیار شوراي مدیریت قرار 

 دهد می

وقتی سند نصب آماده 
شد، کمیته تایید به 

شوراي مدیریت 
درخواست کننده مجوز 

 کنداعطا می

گیري در زمان شکل
استانداردهاي 

شایستگی آموزش و 
 دهد مشاوره ارائه می

مشاوره در  به ارائه
خصوص تعریف 

موسسات ارزیابی و 
 پردازدتصدیق می

استانداردهاي شایستگی 
و اسناد پشتیبانی را 

 کنددریافت می
وقتی استانداردها تایید 
شدند، در مجله رسمی 

 شوند دولت چاپ می
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 در پساب از ایمن استفاده زمینه در شدن متخصص هستند آن دنبال به هاسازمان این که آنچه
  .است کشاورزي

 صالحیت گواهی استانداردهاي دیگر موسسه هفت اکنون )EC (دهندارائه می:  
 مستقل دانشگاه گواهی صدور و ارزیابی نهاد Chapingo )Texcoco، مکزیک ایالت( 
 مستقل  دانشگاه گواهی صدور و ارزیابی نهادAgraria Antonio )Saltillo, Coahuila( 
 109 شماره کشاورزي فناوري مرکز )CBTA 109 Capulalpam Mendez, Oaxaca( 
 فناوري  دانشگاهTecamachalco )Puebla( 
 يفناور دانشگاه Francisco I. Madero )Tepatepec, Hidalgo( 
 فناوري دانشگاه گواهی صدور و ارزیابی نهاد Valle del Mezquital )Ixmiquilpan, Hidalgo( 
 فناوري دانشگاه گواهی صدور و ارزیابی نهاد Tula-Tepeji )Tula de Allende, Hidalgo( 
  

 برعهده را پساب با شده آبیاري کشاورزي هايزمین به مربوط مسائل یتمأمور که برآوردي جمعیت
 کاربر 90000. داد خواهند گواهی سال 10 طی در نفر 4470 به حدود شاید و است نفر 90000 دارند
  .دارند آب از استفاده حق مورد در CONAGUA با هاییتوافق که دارد وجود هاسازمان در شده نامثبت

  :توسعه حال در) شوندمی نامیده ECO اختصاربه اسپانیایی زبان در که( صالحیت استانداردهاي

 کشاورزي در آب از مجدد استفاده براي تصفیه فرآیندهاي ارزیابی و تحلیل مقررات، اجراي 
 EC0628 "و ییدتأ تهیه،( "کشاورزي آبیاري براي فاضالب هايخانهتصفیه از برداريبهره 

 )شده است چاپ
 "پساب با آبیاري هايسامانه کنترل" 
  

 و) 11 شکل( است شده شروع صدور گواهی فرآیند) ECO( صالحیت استاندارد اولین شدن اجرایی با
 دوم سال نیمه در را گواهی داوطلبان اولین رودمی انتظار و دارد ادامه دیگر استاندارد دو روي بر زمانهم کار

  .است مکزیک در SUWA هايروش بهبود جهت مهمی گام نمایانگر این و باشیم داشته 2016
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 Acoculco در SUWA فاضالب خانهتصفیه در میدانی هايامتحان طی داوطلبان صدور گواهی براي -11 شکل

  هاآموختهدرس و گیريیجهنت چکیده -6
 SUWA کشورها تمام زیست محیط و غذا آب، آینده و کنونی موقعیت در را خود برجسته اهمیت 

 .است کرده ثابت
 پیشنهادي هايطرح تمام مورد در تغییر به تمایل عدم SUWA کشاورزي و آب هايیارانه. دارد وجود 

 .هستند پساب ارزش درك مانع
 هايروش انتشار يسوبه اصلی در مسیر ایجاد ظرفیت هايفعالیت و نمایشی پایلوت هايپروژه 

SUWA شوندمی محسوب. 
 پذیرش بهبود براي ضروري ابزاري پساب با آبیاري هايظرفیت و صالحیت هايصدور گواهی 

 .است SUWA هايروش
 هموسس هفت طریق ازاي منطقه و بومی صالحیت صدور گواهی و سازيظرفیت فرآیندهاي توسعه 

 ماهايراهن مطابق پساب با آبیاري شرایط واجد افراد قانونی و فنی ییدتأ جهت اول هايگام ملی، مجاز
 .است بهداشت جهانی سازمان

 هايروش مورد دراي منطقه هايکارگاه ریزيبرنامه SUWA و کشاورزي هاياتحادیهها، دانشگاه در 
 .شودمی محسوب فرآیند این در مهم جانبی مرحله یک مدنی جامعه هايسازمان

 پساب زا منظور استفادهبه شده ساخته فاضالب هايخانهتصفیه مورد در المللیبین هايکارگاه تدارك 
 مشاهدات ثبت و مهم هايتجربه گذارياشتراك به ،Oaxacaو  Hidalgo هايایالت در کشاورزي در

 فرصتی و ساخته ممکن را) … ,UNEP, FAO, WHO, UNV( ملل سازمان نهادهاي توسط صحیح
 .سازدمی فراهم کشاورزي در پساب از ایمن استفاده پیشرفت براي
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  17 موردي مطالعه
  بولیوي (بولیوي) در کشاورزي براي آبیاري از پساب استفاده

Luis Grover Marka Saravia11 

  چکیده
 البیفاض خانهتصفیه هیچ هم هنوز نواحی بسیاري در ولی فاضالب ابتدایی دارد، پوشش درصد 7/52 بولیوي
 عمده منابع ایجاد که موجب ندارند مناسبی عملکرد موجود هايخانهتصفیه از زیادي تعداد و ندارد وجود

 این در کشاورزي در از فاضالب استفاده و مدیریت براي ايویژه مقررات اکنون این، بر عالوه .شودمی آلودگی
  .ندارد وجود کشور

 هاستفاد به مربوط مشکالت حل براي مقررات چارچوب یک ایجاد وریزي برنامه حال در بولیوي دولت
 جانبههمه توسعه و زمین مادر چارچوب قانون" یکی موجود هايسیاست تنها امروز، به تا. است فاضالب از

 و دپردازمی مستخرج از آن منظور اهدافبه آب تصفیه براي راهنماهایی ارائه به که است "خوب زندگی براي
 بهبود و نوسازي هايبرنامه کلی طرح ارائه به که است ")PDES(اقتصادي  و اجتماعی توسعه طرح" دیگري
  .پردازدمی مجدد استفاده بر تمرکز با فاضالب هايخانهتصفیه

سازي ظرفیت هايبرنامه ایجاد هدف با هافعالیت سري یک ترویج به مشترك کمیسیون 2009 سال از
 شاورزيک آبیاري براي فاضالب از استفاده مشکل مورد در رویکردهایی و راهبردها تا است پرداخته بولیوي در

                                                             
1- Luis Grover Marka Saravia 
Director General of Irrigation (Deputy Ministry of Water Resources and Irrigation), Ministry of 
Environment and Water, Bolivia; e-mail: luismarka70@gmail.com 
In: Hiroshan Hettiarachchi and Reza Ardakanian (eds). Safe Use of Wastewater in Agriculture: 
Good Practice Examples cUNU-FLORES 2016 
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 يهازمین آبیاري در فاضالب از استفاده براي ايبرنامه توسعه راهنماي عنوانبه راهکارها این. کند معرفی
  .شوندمی محسوب آب پایدار مدیریت چارچوب و در بولیوي کشاورزي

  هاظرفیت راهبردها، مقررات، کشاورزي، مجدد، استفاده: کلیدي کلمات

  فاضالب ابتدایی و آشامیدنی آب -1
 درصد 7/52 و دارند دسترسی آشامیدنی آب به شخصی هايگاهسکونت یتعجم درصد 8/80 ملی، سطح در

 يدرصدهشت افزایش ،2012 و 2001 يهاسال بین هايسرشماري. دارند خانگی فاضالب ابتدایی امکانات
 افزایش درصد 11 فاضالب ابتدایی پوشش کهحالی در داد نشان را) درصد 8/80 به 8/72( آب به دسترسی در

  ).2013 ملی، آمار موسسه) (درصد 7/52 به 4/41 از( داشت

 هايپهنه به بقیه و شودمی تصفیه فاضالب سیستم به ورودي فاضالب درصد 30 شهري، نواحی در
 نفر، 2000 از باالتر جمعیتی با شهرداري 98 مجموع از شهرداري 84 بولیوي در. شودمی تخلیه آبی

  ).Ministry of Environment and Water 2013a( دارند فاضالب خانهتصفیه

 از بیش( دیگر خانهتصفیه 53 و کنندنمی کار درستیبه خانهتصفیه 31 خانه،تصفیه 84 این میان از
 زیر در دلیل سه به جامعه سالمت که معنا است بدین این. دارند درصد 50 از ترکم حذف درصد) نیمی

  :دارد قرار خطر معرض

 فاضالب هايخانهتصفیه زیاد عمر 
 فاضالب هايخانهتصفیه مناسب مدیریت براي ناکافی بودجه 
 مدیریت و برداريبهره در هاخانهتصفیه بردارانبهره مهارت عدم 

  فاضالب از مجدد استفاده و آبیاري-2
 روستایی مناطق در بولیوي جمعیت درصد 5/32 فقط ،2012 سال در شده بینیپیش برآوردهاي طبق

 نیاز به جمعیت این. داشتند سکونت شهري مناطق در بقیه درصد 5/67 کهحالی در اند،کردهمی زندگی
  .دارد فاضالب ابتدایی و ایمن آشامیدنی آب غذا، زیادي مقادیر

 خشک ماه هفت از بیش( مواجه است آبیاري اهداف براي آب کمبود با ملی قلمرو درصد 40 بولیوي در
  .دهدمی افزایش را محصوالت آبیاري براي آب دسترسی در قطعیت عدم اقلیمی، تغییرات یرتأث و) بارانیب و

 70 و داشتند آبیاري سیستم شده کشت هايزمین) هکتار 303000( درصد 11 تنها ،2012 سال در
 هکتار 7000 حدود بولیوي، در). نوسانی هايجریان( بودند هارودخانه از برداشت آب به وابسته هازمین درصد
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 Ministry of( قرار دارد Cochabamba شهر در مساحت این درصد 53 شود؛می آبیاري فاضالب با زمین

Environment and water 2013b.(  

 استفاده. شودمی استفاده آبیاري براي آب تجدیدپذیر منبع یک عنوانبه) نشده یا شده تصفیه( فاضالب
 رب فاضالب با شده آبیاري محصوالت سالمتی بالقوه اثرات مورد در دانش و بدون برنامه اغلب فاضالب از

  .است نهایی کنندگانمصرف

 کوچک صنایع هاآن درصد 94 که دارد وجود بولیوي در صنعت 13400 حدود که شودمی برآورد
             :اندشده واقع مراکزاین  محوریت با شهرهاي در صنایع این درصد 80 و) کارگر 1-10 داراي( هستند

La Paz, El Alto, Santa Cruz  وCochabamba )Bustamante 2002 .(دستیینپا هايحوضه ساکنین 
 زا زیادي حجم از هاآن که ترتیبدهد (بدینمی رخ باالدست هايحوضه در که انسانی هايفعالیت دلیلبه

 آب کمیت و کیفیت مشکل با )،گردانندیبازم شیرین آب اکوسیستم به فاضالب شکل به را آن و استفاده آب
  .هستند مواجه

  پساب از استفاده قانونی چارچوب -3
 يآبیار در منظور استفادهبه آن مدیریت و فاضالب از مجدد استفاده در زمینه ايویژه مقررات گونههیچ بولیوي

 گونهینا آب آلودگی مورد در 1333 شماره قانون به مربوط محیط زیستی قانونی چارچوب. ندارد کشاورزي
 فدرال تدول مجوز با باید ثالث اشخاص توسط شده تصفیه یا خام فاضالب از مجدد استفاده که داردمی بیان

 تعیین تکیفی معیار بر اساس فاضالب از مجدد استفاده که کند ثابت عالقمند طرف که انجام شود هنگامی و
  ).Plurinational State of Bolivia 1992( است شده انجام مقررات توسط شده

 دولت هر. کندینم ارائه آبی هايپهنه بنديطبقه براي روشنی روش آب آلودگی مقررات ،متأسفانه
 و شدان کمبود امروز، به تا. دهدمی پیشنهاد را بنديطبقه نوع یک خود، استفاده شرایط بر اساس فدرالی
 راهایی محدودیتها) داده کیفیت کنترل و ابتدایی پارامترهاي مورد در آزمایشگاهی هايسنجش( امکانات

  .است آورده وجودبه بنديطبقه این براي

. شد تصویب "خوب زندگی براي جانبههمه توسعه و زمین مادر چارچوب قانون" ،2012 سال اکتبر در
 تضمین را زمین مادر زندگی هايسیستم و هامؤلفه مجدد زایش ظرفیت تداوم داشت نظر در چارچوب این
 تقویت و بازیابی وظایف و تعهدات حقوق، متمم چارچوب یک در را اجدادي و آبا عرفان و محلی دانش و کند
  ).Plurinational State of Bolivia 2012( کند
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  :کرد اشاره زیر موارد به توانمی شده، ایجاد راهنماهاي و قوانین میان از

 میکهايدینا ،است آب از استفاده شامل که استخراجی و صنعتی فعالیت هرگونه است شایسته 
 اثرات که فرآیندهایی یا/و هاخانهتصفیه شامل که گیرد کاربه را مناسبی استخراج و فراوري
 آبی منابع داخل به سمی زائد مواد تخلیه مقرراتچنین هم و دهندمی کاهش را آلودگی

 .است
 ،رداريببهره و آب به دسترسی مناسب، و پایدار و منطقی استفادهریزي برنامه و حفظ مقررات 

 آب از استفاده برايهایی اولویت شوند وانجام می شهروندان مشارکت با همه آبی، منابع از
 .دهدمی قرار انسانی مصارف براي آشامیدنی

 ،شوندمی رعایت آب کیفیت سطوح و پارامترها کنترل و پایش مقررات. 
 ولیدت پتانسیل و هااولویت طبق غذا منظور تولیدبه آب از برداريبهره و پایدار استفاده ترویج 

 .شودانجام می مختلف مناطق
 ،بآ تصفیه و بازیافت ذخیره، بهینه، استفاده براي هافناوري و هاروش توسعه و ابداع اتخاذ 

 .شودانجام می
 اقتصادي و اجتماعی توسعه طرح )PDES 2016-2020 (براي جانبههمه توسعه چارچوب در 

  :است زیر موارد شامل بولیوي یتیچندمل حکومت خوب زندگی
 نتایج و اهدافبندي و اولویت راهبردي چارچوب 
 ایهبر پ و دموکراتیک و فرهنگی انقالب تحت دولت سوم دوره درهایی فعالیت انجام 

 Plurinational( دولت 2015-2020 برنامه و 2025 پرستانهمیهن کار دستور

State of Bolivia 2016.( 
  

 ترتیببه باید شهري و روستایی مناطق 2020 سال تا که کرد تصویب PDES فاضالب، مسئله مورد در
 خدمات ارائه قبول قابل سطح حداقل میزان، این. باشند فاضالب خدمات درصدي 70 و 60 پوشش داراي

  .است PDES نظر از بولیوي در فاضالب

  :از عبارتندشوند،  انجام باید هدف این به رسیدن که اقداماتی

 شهروندان، مشارکت طریق از روستایی و شهري مناطق در آشامیدنی آب خدمات گسترش 
 آن به مربوط خدمات و آب حفظ و استفاده در جامعه جمعی مسئولیت و مناسب فناوري
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 مصارف براي آب کیفیت کنترل و زیست محیط مدیریت براي زمانهم راهکارهاي ایجاد 
 خدمات عمومی هايشرکت در آب کیفیت کنترل برنامه اجراي طریق ازروستایی  و شهري

 آب
 از مجدد استفاده بر تمرکز با شهري مناطق در بهداشت و فاضالب خدمات پوشش افزایش 

از  مناسب نگهداري و استفاده در جامعه مسئولیت و) انرژي یا/و محدود کشت( فاضالب
 سیستم

 و شهروندان مشارکت با روستایی مناطق در بهداشت و فاضالب خدمات پوشش افزایش 
 بومی جامعه فرهنگ گرفتن نظر در با زمانهم مناسب، فناوري

 ای/و محدود کشت( مجدد استفاده بر تمرکز با فاضالب هايخانهتصفیه ارتقاي و بازسازي 
 ).انرژي

  

 راهکار که است این ما هدف و است شده شناخته) 2015-2025( "آبیاري دهه" عنوان با دهه این
 رارق خود برنامه در اقلیمی تغییرات مشکل حل براي را کشاورزي آبیاري در فاضالب از مجدد استفاده

  :پایه گذاریم را زیر موارد و دهیم

 ايفرآینده در آب منابع یکپارچه مدیریت بر تمرکز و ملی حوضه طرح اجراي فرآیند تقویت 
 مستقل ارضی نهادهاي و مرکزي دولت بین و بخشی بین هماهنگی

 ابها حوضه و آبیاري مدیریتی مسائل هماهنگی براياي منطقه مشورتی هايبرنامه ترویج 
 اقلیمی تغییرات با انطباق بر تمرکز

  آبیاري برايپساب  استفاده مشترك کمیسیون-4
 هابخش بین مشاوره و هماهنگی اطالعات، مبادله براي فضایی که است نهادي مشترك کمیسیون بولیوي، در
 مناسب مدیریت دنبالبه کههایی سیاست توسعه به باید مسائل این. کندمی فراهم داراولویت مسائل و

 مشترك نکمیسیو. کنند کمک هستند، کشاورزي اهداف با پساب از پایدار استفاده و فاضالب هايخانهتصفیه
  .شد ایجاد 2009 سال در

 یه،فاضالب اول و آشامیدنی آب وزیر معاون آبیاري، و آب منابع وزیر معاون شامل کمیسیون این اعضاي
 طورینهم و) SENASBA( فاضالب ابتدایی خدمات یدارسازيپا ملی خدمات ملی، آبیاري خدمات مدیران

  .است المللیبین هايهمکاري نهادهاي سایر و) GIZ( المللیبین هايهمکاري انجمن نمایندگان
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 استفاده شناسایی و بررسی برنامه" ترویج به GIZ از فنی و مالی حمایت طریق از مشترك کمیسیون
 سال از. پرداخت بخشی راهبردها و راهنماهاي نویسپیش تهیه هدف با "بولیوي در آبیاري براي از پساب

 تمرکز اب آبی هايپهنه حفظ و فاضالب تصفیه و مجدد استفاده پیشرفت از حمایت" جانبهسه پروژه ،2011
منظور به و نهادي و فنی ظرفیت افزایش هدف با مکزیک و آلمان بولیوي، در "اقلیمی تغییرات با انطباق بر

  .است دهش اجرا اقلیمی تغییرات یرتأث کاهش و آب بخش در انطباقی اقدامات ایجاد و از پساب استفاده ترویج

 وي،بولی میان جدید جانبهسه پروژه یک گیريشکل باعث کشور سه این جمعی تعهد ،2014 سال در
 و فعال 2016 ژانویه تا و داشت نام "کشاورزي منظور آبیاريبه از پساب استفاده" که شده مکزیک و آلمان

  .خشدب بهبود را محصوالت آبیاري براي پساب از استفاده مدیریت که بود آن پروژه این هدف .بود در جریان

 مرحله دو این طی در) Ministry of Environment and Water 2015( آمده دستبه نتایج ازاي خالصه
  .است آمده 1 جدول در

 این. دش بررسی بولیوي در محصوالت آبیاري جهت از پساب استفاده پتانسیل جهانی، بانک حمایت با
 این نتایج. انجام شد Tarija و Cochabamba در موردي مطالعه دو فنی و اقتصادي هايتحلیل برپایه بررسی

  که: داد نشان مطالعه دو

 اقتصادي توسعه محرك عنوانبه و کشور خشکیمهن مناطق در آب کمبود مشکل حل براي 
 .دارد وجود ایمن از پساب استفاده براي زیادي پتانسیل مناطق، این در

 استفاده وزمج صدور براي کیفی نیازهاي به پاسخگویی توانایی که کردند ثابت تثبیت مخازن 
 از مجدد استفاده روش، این در. دارند را محصوالت آبیاري براي پساب از ایمن و نامحدود

 ممکن و کشت قابل هايزمین رسیدن حداکثر به و آب مصرفسازي بهینه موجب پساب
 .شودمی هاخانهتصفیه نگهداري و برداريبهره تسهیل شدن

 دارد اهمیت بسیار اندازندمی خطر به را سامانه مدتیطوالن تداوم که موانعی بر غلبه 
 ).کشور فاضالب هايخانهتصفیه حومه در ساکن جمعیت عمومی نارضایتی(

 آمده دستبه چکیده نتایج -1 جدول

  دست آمدهبه نتایج    اقدام
 آبیاري در از پساب استفاده در زمینه فنی مقررات نویسیشپ   مقررات و قوانین

 کشاورزي در از پساب استفاده فنی راهنماي 
 فاضالب تصفیه هايپروژه طراحی و انتخاب راهنماي  
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 1 جدولادامه 

  دست آمدهبه نتایج    اقدام
 در را خود دانش اکنونهم و دیدند آموزش مکزیک در بولیوي فنی کارشناسان   سازيظرفیت

 .گیرندمی کاربه فاضالب هايخانهتصفیه مجدد طراحی
 دیدند آموزش آب کیفیت سنجش و پایش در زمینه فنی کارشناسان. 
 فادهاست محوریت با فاضالب هايخانهتصفیه ساخت براي طراحی معیارهاي دیپلم 

 San Andres دانشگاه و) IMTA( مکزیک آب فناوري موسسه مشارکت با مجدد

(UMSA) شد. اعطا  
 براي پایلوت هايپروژه

 فاضالب تصفیه
  دمجد منظور استفادهبه

 خانهتصفیه دو طراحی در زمینههایی توصیه ارائه و بررسی به مکزیکی مشاورین 
  پرداختند Cochabamba شهر در فاضالب

  

 -اعیاجتم ابعاد" عنوان بااي مطالعه جهانی، بانک فاضالب و آب برنامه از حمایت با و بعدي گام عنوانبه
 استفاده مورد در تا انجام شد "هاي مرتفعسرزمین در تولیدي اهداف با پساباز  استفاده با مرتبط اقتصادي

 دهاستفا ترویج موجب مطالعه این. کند اتخاذ را مناسب سیاست و آوريجمع اطالعات کشاورزي در پساب از
 اجراي) 3( و آب از پایدار استفاده) 2( اقلیمی، تغییرات با منطبق اقدام یک) 1( عنوانبه کشاورزي در پساب از

  .شد زمینه این در پایلوت هايپروژه

 هايمکک طریق از چه توزیع شبکه و آب تصفیه مدیریت در تا کردند تمایل ابراز بررسی مورد کشاورزان
 حال،این باباشند.  داشته همکاري سیستم نگهداري و برداريبهره جهت کار ساعت وقف طریق از چه و مالی

 مکاري،ه به تمایل با وجود دلیل،همین به .است اندك بسیار آبیاري هايسازمان به کشاورزان نقدي هايکمک
  .دارد ضرورت از آب استفاده طرح هر مالی ثبات تضمین براي تکمیلی و جایگزین يسازوکارها معرفی

 عملکرد بهبود و فاضالب تصفیه پوشش افزایش طریق از بهداشتی مخاطرات طور قطع، کاهشبه
 این مرمت جهت وسیع هايگذاريسرمایه براي فراخوانی مسئله این. دارد اهمیت موجود هايخانهتصفیه
 اجرایی برنامه نیاز به ولی دارد ضرورت نیز جدید هايخانهتصفیه احداث. شودمی محسوب هاخانهتصفیه

  .است بلندمدت

 نیاز به فاضالب، با شده آبیاري کشاورزي محصوالت مصرف از ناشی مخاطرات کردن خنثی براي
 محصوالت، کردن محدود( بهداشت جهانی سازمان اقدامات میان مدت، مانند یا مدتکوتاه تکمیلی اقدامات
  ، هستیم....) و محصوالت بهینه مدیریت بومی، آبیاري
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 زا ایمن استفاده مدیریت" آموزش و مخاطره از آگاهی زمینه در اساسی هايتالش به نیاز مطالعه این
 کلش به تولیدکنندگان از فنی حمایت. ساخت آشکار را کنندگانمصرفو  تجار کشاورزان، براي "پساب

 راهکارهاي یا شوند آبیاري پساب با است قرار که محصوالتی آزمایشچون هم هاییعمل ابتکار از حمایت
  .الزامی است نظربه پساب با شده آبیاري محصوالت براي بازاریابی

  هافرصت و هاآموختهدرس -5
  مجدد استفاده و تصفیه بر تأکید با شهرداري هايطرح. 1-5

 هايتوصیه اب انطباق جهت محیط زیستی الزام یک عنوانبه فاضالب هايخانهتصفیه ساخت به نیاز بولیوي، در
 درك تاکنون ،متأسفانه. شد مطرح دهند،می تشکیل را 1333 شماره قانون از بخشی که محیط زیستی

  .است نداشته وجود محصوالت و هاباغ آبیاري جهت ورودي یک عنوانبه پساب از استفاده مورد در درستی

 ردمو در پردازد،می ساخت مرحله از حمایت و تقویت به مالی مدیریت کهحالی در فرآیند، این طول در
 .شودانجام نمی پیگیري هیچ فاضالب هايخانهتصفیهاز  برداريبهره و مدیریتتوانمند در واحدهاي  ایجاد
 ارياجب را تصفیه توانمی ،است هاآن به شده واگذار وظایف جزو فاضالب تصفیه کههایی شهرداري در تنها
  .داد اختصاص فاضالب خانهتصفیه از نگهداري و برداريبهره به را منابعی و کرد

 هاينیاز به تکنسین کاراین و شود پایش و کنترل دقت به باید خروجی آب کیفیت بولیوي در
 از نگهداري و برداريبهره کیفیت بهبود موجب زمانهم تواندمی دارد که خانهتصفیه ماهر در آزمایشگاهی

  .شود خانهتصفیه

  پساب از استفاده و آب از منطقی استفاده براي انگیزه ایجاد. 2-5
 حصوالتم و فاضالب هايخانهتصفیه به دهیاهمیت شیوه تغییر ،پساب از ایمن استفاده تشویق براي

 وبخ محیط زیستی هايفعالیت براي انگیزه ایجاد هاراه این از یکی. ضروري است آن با شده آبیاري
 مهم تهنک. باشد داشته بستگی شهري فاضالب از مجدد استفاده نوع به تواندمی هاانگیزه این. است
 براي جداگانه صندوق یک ایجاد. نشوند شهرداري معمول بودجه شامل هامحرك این که است این

 البفاض هايخانهتصفیه نگهداري و برداريبهره ساخت، طراحی، از ناشی مالی یا/و اقتصادي بار کاهش
مناسب  محیط زیستی عملکرد با صنایع در دسترس را بودجه این توانمیچنین هم .است ضروري
  .پرداخت یارانه مقرر نرخ براي بتوان کهطوريبه قرار داد،
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  آب ینتأم هايگزینه شناسایی. 3-5
 آب بعمنا فزاینده است، کاهش داده قرار خود یرتأث تحت را بولیوي از وسیعی بخش که مشکالتی از یکی

 شهرهاي براي ویژهبه آب، ینتأم در زمینه احتیاطی اقدامات استقرار لزوم اقلیمی تغییرات. است آشامیدنی
  .سازدمی است، آشکار ساکن هاآن در جمعیتتر بیش کهتر بزرگ

 فدرال هايپایتخت و است زیاد هاآن در جمعیت تراکم که آیدمی وجودبه مناطقی درتر بزرگ مشکالت
 حفظ زمینه در گیريتصمیم براي را هاآن مسئله این و آبریز ندارند حوضه شانتحت کنترل محدوده در

 صورتبه باید انسانی مصارف براي آب منابع جستجوي براي اقدامی هرگونه و کندمی محدود آب منابع
  .شود استخراج آن از آب است قرار که بگیرد ساکنین محلی قرار موافقت مورد موردي،

 رارق مکمل با موارد برخی در تواندمی آبیاري و آشامیدنی آب مصرف براي رقابت الگوي زمینه، این در
 حال در هک شودمی آبی جایگزین سودمندانه شکلی به پساب که ترتیببدین شود، تغییر دچار هاآن دادن
  .شودمی استفاده آبیاري براي حاضر

  آب کیفیت پایش براي هاکنترل ایجاد. 4-5
 آبی هايپهنه پایدار پایش برنامه ایجاد امکان زیست، محیط در زمینه 1333 شماره قانون حدود در تاکنون

 زا گروه چهار به قانون این "الف" پیوست تحت آب آلودگی مقررات. است نداشته وجود تخلیه کنترل و
 25 و دریافت کننده هايپهنه در مجاز مقادیر ترینبیش با پارامتر 80 -هاآن تناسببه که بسته آبی هايپهنه

  .شودمی مربوط -آب براي تخلیه مجاز حدود با پارامتر

 به هاتخلیه پایش متخصص، کارکنان وجود عدم و آزمایش براي پارامترها وسیع تعداد ینا باوجود
  .آبی، اگر غیرممکن نباشد، سخت خواهد بود هايپهنه

ها و تکنسین آموزش به تا کرد ایجاد هادانشگاه در راهایی برنامه توانمی جایگزین، راهی عنوانبه
 دخو شهرهاي به باید آموزش از پس متخصص کارکنان. هدف بپردازندبراي این  زیست محیط بازرسین
 در توانندمی هک کنند ایجادهایی ظرفیت ترتیببدین و شوند کاربه مشغول فاضالب خانهتصفیه در و برگردند

  .یابند توسعه روستایی سطح

 و بدیا کاهش باید آزمایش مورد پارامترهاي تعداد آب، کیفیت مؤثر انجام پایش براي این، عالوه بر
 یکی هاگیرياندازه تکرار قابلیت. نباشد موجود کافی امکانات و ابزار اگر ویژهبه برسد، مدیریت قابل حد به

 اعتمادقابل نتایج زمانی و سرياي کار اجازه تحلیل مقایسهاین آید.می حساببه ضروري یازهاين از دیگر
  .دهدرا می
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  پساباستفاده از  فاضالبرو و فواید مناسب کارگیريهب ترویج گسترده .5-5
 و بفاضال دریافت براي فاضالبرو سامانه یک که است معقول هنگامی تنها هاي فاضالبخانهتصفیه وجود
 روستایی مناطق در فاضالب هايخانهتصفیه طور معمول ساختبه. باشد موجود معمول موقعیت به آن انتقال

 یااش با فاضالب شبکه انسداد و فاضالب سامانه ضعیف مدیریت که چرا آید،می حساببه منفی تجربه یک
 دسترس در محل در و فوري که شودمی خانهتصفیه نگهداري در زمینه زیاد هايفعالیت به منجر مختلف

  .ستنی

 زیاد خانههتصفی مکان به نزدیک مناطق ساکنان توسط خانهتصفیه ساخت به نسبت چنین، اعتراضهم
  .شود بد بوي ایجاد و موجب ساخته هاسکونتگاه نزدیک خانهتصفیه کههنگامی ویژهبه است،

 هايخانهتصفیه و فاضالبرو سامانه یک داشتن بدون را فاضالب تواننمی که رسدمی نظربه روشنیبه
 موجب کاهش بخش دو این از یکی ضعیف عملکرد. کرد استفاده دوباره شده، مدیریت خوبیبه در حال کار

  .شودمی آبیاري براي آن از استفاده امکان و عدم پساب کیفیت

 بودجه هدف، این به رسیدن براي. است ضروري آن به خانوارها اتصال فاضالب، شبکه ساخت از پس
 ناوريف و فاضالب هايخانهتصفیه رواج حال، به تا .قبول کند را شبکه به خانوارها اتصال هزینه باید عمومی

 ما اینبنابر. است استهوبرنخ آن از مثبتی تجربه هیچ تاکنون که چرا است نبوده آسانی کار جوامع در هاآن
 کاهش هب قادر باید هاخانهتصفیه این همه، از ترمهم اما ،داریم کامل عملکرد با پایلوت هايخانهتصفیه نیاز به

  .باشند تصفیه فرآیند نتیجه درتولیدي  بوي

انه، در ختصفیه مکان ساخت با متناسب و قبول قابل معماري هايارزش توجه به فنی، کارایی بر عالوه
 عنوانبه این زیرساخت بهتر پذیرش موضوع موجب این. دارد اهمیت بسیار فاضالب هايخانهتصفیه ساخت

  .شودمیمحلی  ساکنان شهر و حومه شهر توسط اندازچشمبخشی از 

  مانعی چند فاضالب تصفیه و بهداشتی اهداف استقرار .6-5
 شهروندان، تبهداش به دستیابی در نتیجه و بولیوي در آب کیفیت توجه قابل بهسازي به منظور دستیابیبه

 همکاري ریکدیگ زیر با هايینهزمدر  باید فنی بردارانبهره هم و گذارانسیاست هم. شود برداشته باید گام چند
  :کنند

 شهري فاضالب تصفیه مناسب براي سطوح و هافناوري کارگیريهب و تعیین 
 هاي آبیاريتعیین روش 
 پساب باید محدود شود با هاآن آبیاري امکان که محصوالتی تعیین 
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 شده آبیاري محصوالت مصرف از ناشی انسان مخاطره مواجهه برايهایی آزمایش یريکارگبه 
 .پساب با
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