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 چکیده
 

ریزی برای استفاده بهینه با توجه به کمبود آب در ایران و همچنین رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرنشینی، لزوم برنامه

استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده از منابع آب متعارف و نامتعارف از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چنین شرایطی، 

های غلبه بر مشکل کم آبی و جلوگیری از هدر دادن منابع آب تلقی شود. لذا در این مقاله عنوان یکی از راهتواند بهمی

منظور استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز مورد بررسی قرار خانه اکباتان بهقابلیت کاربرد پساب خروجی از تصفیه

در  ک اکباتانفاضالب شهر یخانههیپساب تصف یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف اتیخصوص یمنظور برخ نیبه ات. گرف

 ستیزطیو با استاندارد سازمان حفاظت مح یریگاندازه روزانهصورت ه، ب931۵سال اسفند  -نیفرورد ی یکسالهزمان یبازه

ی نتایج نشان داد که کیفیت پساب خروجی از نظر همهشد.  سهیمقا (WHO) یاستاندارد سازمان بهداشت جهان و رانیا

پارامترها  در مقایسه  با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت دارد و این پساب قابلیت استفاده در آبیاری فضای 

ار آلی از فاضالب به خانه اکباتان برای حذف بباشد. همچنین کارایی فرایند تصفیه در تصفیهسبز و کشاورزی را دارا می

باشد. بنابراین تصفیه و بازچرخانی فاضالب یکی از مهمترین می CODو  BODترتیب برای درصد به 1۵و  19میزان 

باشد و نقش مهمی در حل مشکالت مربوط به کم آبی راهکارها در شرایط موجود کشور برای توسعه مدیریت منابع آب می

 در کشور دارد. 

 

 زیست، کم آبی.خانه اکباتان، استفاده مجدد، استاندارد سازمان محیطتصفیه های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های اخیر به دلیل رشد جمعیت و توسعه در سال

شهرنشینی، صنعت و کشاورزی، مصرف سرانه آب و به 

به . تبع آن تولید فاضالب افزایش چشمگیری یافته است

عنوان یک ه بههمین دلیل، استفاده از فاضالب تصفیه شد

ریزی برای استفاده بهینه از منابع منبع آب پایدار و برنامه

آب متعارف و نامتعارف بیش از پیش مورد توجه مدیران 

استفاده از . صنعت آب و فاضالب کشور قرار گرفته است

های فاضالب در کشاورزی، آبیاری خانهپساب تصفیه

هم نمودن فضای سبز و صنعت مزایای متعددی از قبیل فرا

های تصفیه، یک منبع آب ارزان و دائمی، کاهش هزینه

آزادسازی بخشی ازمنابع آب با کیفیت خوب برای سایر 

محیطی دفع پساب به مصارف و کاهش اثرات زیست

ریزی (. در برنامه1831)قاسمی، منابع آبی را به دنبال دارد 

های تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از و اجرای پروژه

الب تصفیه شده، با توجه به نوع استفاده مجدد، نحوه فاض

کاربرد و احتمال تماس انسان با آن، کیفیت متفاوتی از 

فاضالب تصفیه شده قابل قبول خواهد بود. البته هر یک 

هایی هستند، های استفاده مجدد دارای محدودیتاز روش

ها را شناسایی نمود و سپس که ابتدا باید این محدویت

به مدیریت و تخصیص پساب نمود )پوردارا و اقدام 

 (. 1838همکاران، 

استفاده دوباره از فاضالب تصفیه شده و 

ویژه برای آبیاری فضای فرستادن آن در شبکه شهری به

در آمریکا آغاز شده  1193سبز و مصارف صنعتی از سال 

در کشورهایی مثل ژاپن، کشورهای عربی حاشیه است. 

آبی مواجه هستند، ه با مشکل کمخلیج فارس و برزیل ک

روزبه روز استفاده مجدد از فاضالب برای مصارف شهری 

یابد )عرفانی آگاه و هکاران، و کشاورزی افزایش می

ی هادر مورد قابلیت استفاده از پساب تصفیه خانه (.1831

های مختلفی انجام پژوهش در مصارف مختلف فاضالب

سنجی به امکان (1811شده است. مروتی و همکاران )

استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان دشت 

پرداختند. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن اردکان -یزد

از پساب برای می توان محیطی فنی و زیستمالحظات 

فراهانی و ملکی آل آقا  تغذیه منابع زیرزمینی استفاده نمود.

پساب خروجی  ( به ارزیابی امکان استفاده مجدد از1811)

مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در  خانهتصفیه

نتایج نشان داد که آبیاری فضای سبز این مجتمع پرداختند. 

کیفیت پساب خروجی با استاندارد سازمان حفاظت محیط 

مطابقت دارد و  TSSزیست بجز پارامترهای کلیفرم و 

سبت به آبیاری گیاهانی که ن توان از این پساب برایمی

نعیمی و همکاران  شوری حساس نباشند استفاده نمود.

خانه ( به بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیه1818)

آبیاری فضای سبز شهری  درفاضالب شهرک غرب 

خانه مطابق نتایج نشان داد که پساب این تصفیهپرداختند. 

باشد و دارای محدودیت می EPAو  WHOبا استاندارد 

تحقیقی دیگر  باشد.یاری فضای سبز نمیآب مناسب برای

( انجام شده به 1811که توسط مهرآوران و همکاران )

بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه 

پرداختند. نتایج پرکندآباد شهر مشهد در آبیاری فضای سبز 

این تحقیق نشان داد که پساب این تصفیه خانه قابلیت 

از جمله  باشد.ا دارا میاستفاده جهت کشاورزی ر

( به بررسی پتانسیل 9111) ماتوک های خارجیپژوهش

خانه جردن در استفاده از فاضالب تصفیه شده تصفیه

  آبیاری فضای سبز پرداختند.

نتایج نشان داد که پساب تصفیه شده با در نظر 

گرفتن مالحضات خاص زیست محیطی قابلیت استفاده 

به ( 9119) وتی و دیامادوپولوسآگرافی در آبیاری را دارد.

 برای تصفیه شده شهری فاضالباستفاده از  سنجیامکان

سه محصول زیتون، انگور و  کشاورزی آبیاری

پرداختند. نتایج نشان داد که  یونان Crete درجزیرهکاهو

استفاده از پساب نباید بصورت نامحدود انجام شود و هر 

باید  د نیاز آنگیاه بسته به نیاز آبی و کیفیت آب مور

آبیاری شود. استفاده مجدد از پساب برای آبیاری در فصل 

 آب شیرین شد 3Mm11/11تابستان منجر به حفظ حدود

 برای تواندمی جایگزین آب منابع این از برداریبهره و
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و همکاران  المداهی مقابله با کم آبی مناسب باشد.

ه شده ( به بررسی قابلیت استفاده از فاضالب تصفی9112)

برای آبیاری در الجزایر پرداختند. نتایج نشان داد که فرایند 

ق و اکسیژن لتصفیه قابلیت باالی در حذف مواد مع

 شیمیاییو اکسیژن موردنیاز بیو( COD)موردنیاز شیمیایی 

(BOD )رد و مطابق استاندارد ادWHO  این پساب

 تواند برای آبیاری مورد استفاده قرار بگیرد.می

هری و روستایی کانون اصلی مصارف جوامع ش

آب برای مقاصد شرب، زراعی، صنعت و تولید فاضالب 

باشند. افزایش مصارف آب و به تبع آن تولید انسانی می

فاضالب و روند رو به رشد این تولید، و همچنین توجه 

نماید، به استفاده غیراصولی در وضع موجود، ایجاب می

زیستی و محیطبرای جلوگیری از گسترش مشکالت 

همچنین تامین بخشی از آب مورد نیاز مصارف مختلف از 

های ها و آبطریق بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب

از  دمجد دهستفااز ا کلیفهد ریزی شود.برگشتی برنامه

آب از  منابع یتدموجو حفظو  یزبهینهسا ب،فاضال

و  مینز به بفاضال یهانجریادادن  برگشت طریق

)ناصری و ست ا شیرینآب  منابعاز  طقیمن دهستفاا

ها شامل از جمله موارد مصرف پساب .(1811همکاران، 

مصارف کشاورزی، فضای سبز، تفرجی، تغذیه آبخوان، 

 باشد.زیست و ... میمصارف صنعت، شیالت، محیط

بخش کشاورزی با توجه به مصرف باالی آب دارای 

تصفیه شده  ترین پتانسیل برای استفاده مجدد پساببزرگ

است. از فاضالب شهری با جمعیت یک میلیون نفر، 

هکتار زمین استفاده  8211تا  1211توان برای آبیاری می

در شهر تهران در  (.1811نمود )مهرآوران و همکاران، 

میلیون مترمکعب آب  3/9تا  8/9حال حاضر روزانه بین 

رسد که از مجموع این مقدار آب میبه مصارف مختلف 

درصد آن به فاضالب شهری  31تا  31ی، در حدود مصرف

آوری رقم شود که در صورت جمعو خانگی تبدیل می

میلیون مترمکعب در روز  1/9تا  3/1آب حاصله به حدود 

 ای استگردد که حجم بسیار قابل مالحضهبالغ می

 قابل حجم به باتوجه. (1811اقلی و همکاران، )حسن

 اصولی ریزیبرنامه رشد، به رو روند و هاپساب توجه

و  منابع این از مجدد استفاده و تصفیه آوری،جمع برای

 بررسی قابلیت استفاده آنها برای مصارف مختلف ضروری

  باشد.می

امروزه استفاده مجدد از پساب  ینکهبا توجه به ا

در جهان  یتاز مسائل با اهم یکیآب  یو بازچرخان

از پساب، فاضالب و  یادیز یاربس یهاو استفاده باشدیم

 یلمقاله پتانس ینا یهلذا هدف از ته ،شودیلجن فاضالب م

مصارف مختلف  یبرا خانهیهتصف ینپساب ا یسنج

 یسبز و کشاورز یفضا یاریمنظور استفاده در آببه

بحران  یلمنبع آب مکمل در جهت تعد یکعنوان به

پساب پس از  یناما متاسفانه ا باشد،میکمبود منابع آب 

 رودیبه سمت جنوب شهر تهران م یروزآبادورود به نهر ف

 یفیتک یورود هاییدر اثر انواع آلودگ یرمس ینکه در ا

 یناز ا یپساب خروج ا. لذدهدیخود را از دست م

مصارف مختلف را  یاگرچه استاندارد الزم برا خانهیهتصف

 یناز ا ینهاستفاده به سنجییلپتانس یداما با باشدیدارا م

 یطهدر ح یو اقتصاد یاب با در نظر گرفتن جنبه فنپس

پساب را دارند مانند  ینکه امکان استفاده از ا یمناطق

 یتگر،چ نگلیسبز شهرک اکباتان، پارک ج یفضا

 ین. همچنیردمورد نظر قرار بگ یشترها و ... بکارواش

صورت به یدمصارف مختلف با یپساب برا یفیتک یبررس

  .یردانجام بگ با تواتر مشخص یادوره

 

 هامواد و روش

نفر  ونیلیم 19بالغ بر  یتیجمع باتهران  شهر

 به توجه بااست.  ایدن یشهرها نیترتیاز پر جمع یکی

 یآبها از استفاده بر شهر تهران عالوه ،تیجمع رشد

 آب کمبود جبران یبرا ینیرزمیز آب منابع از یسطح

 عیصنا رشد ،یتبهداش و شرب ازین برعالوه. کندیم استفاده

 یآب ازین و شهر نکال نیا اطراف و داخل در مختلف

 کاهش مقابل در هکتار، 181 از شیب سعتو با سبز یفضا

 با را آب نیمتأ مسئله ر،یاخ یهاسال در یجو نزوالت

و همکاران،  انی)عبدالغفور کرده است مواجه یجد مشکل
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 یهایکاربر و شهر نیا یآب ازین به توجه با (.1811

 سبز، یفضا یاریآب برعالوه شده هیتصف فاضالب مختلف،

 افت با که یمناطق در ژهیوبه ینیرزمیز آب هیتغذ منظوربه

کاربرد دارد.  است، مواجه ینیرزمیز یآبها سطح

بالغ بر  یتیجمع یفاضالب شهرک اکباتان برا خانههیتصف

مترمکعب در روز در  91111متوسط  ینفر و دب 111111

مورد  1819هکتار در سال  919پوشش مساحت تحت 

 A2O خانههیتصف نیا ندیقرار گرفت. نوع فرآ یبرداربهره

درصد و محل دفع پساب آن  13با راندمان حذف حدود 

 (.1812آباد است )شرکت فاضالب تهران،  روزینهر ف

فاضالب اکباتان را نشان  خانههیاز تصف یی( نما1) شکل

 . دهدیم

مطالب ذکر شده تحقیق  بنابراین با توجه به

بررسی قابلیت استفاده از پساب منظور حاضر به

خانه شهرک اکباتان با توجه به کیفیت آن برای تصفیه

و انتخاب بهترین گزینه آبیاری فضای سبز و کشاورزی 

برداری عملیات نمونهباشد. استفاده در این منطقه می

صورت روزانه از فاضالب خام و پساب خروجی از به

از فروردین تا اسفند ماه خانه در یک دوره یکساله تصفیه

هایی که تهیه گردیده بودند نمونهانجام گرفت.  1812سال 

گیری پارامترهای به آزمایشگاه منتقل شده و اندازه

خانه تصفیهدر این  اکباتانموردنظر در آزمایشگاه مرجع 

 گیری پارامترها کیفیت فاضالبپس از اندازهانجام شد. 

تصفیه شده با استانداردهای استفاده مجدد ارائه شده 

سازمان حفاظت ) زیستتوسط سازمان حفاظت محیط

 WHOجهانی بهداشت و سازمان  (1831زیست، محیط

(WHO, 2006)  قرار گرفته و پتانسیل مورد مقایسه

شود. خانه مشخص میاستفاده از پساب این تصفیه

با استفاده از  پارامترهای مختلف مربوط به فاضالب

 9(,ASTM 2012) های موجود در استاندارد متدروش

 pHپارامترهایی مانند دما و گیری قرار گرفت. مورد اندازه

گیری شد. ازهدهای مربوطه در آزمایشگاه انتوسط دستگاه

و  BOD، COD، TS ،TSS،NH3 ،PO4-P پارامترهای

                                                           
2. Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater 

در فاضالب تصفیه شده  و تخم انگل کلیفرم توتال

 گیری شد. خانه اندازهجی سیستم تصفیهخرو

 

 نتایج

منظور استفاده از پساب استانداردهای مختلفی به

 ئههای بین المللی ارابرای مصارف مختلف توسط سازمان

که در این پژوهش از استاندارد سازمان حفاظت  شده است

( نشان 1زیست استفاده شده است که در جدول )محیط

گیری در مورد قابلیت استفاده از داده شده است. تصمیم

برداری از پساب و مقایسه آن با پساب براساس آنالیز نمونه

شده توسط سازمان حفاظت  ئهاستاندارد استفاده مجدد ارا

 گیرد.صورت میزیست محیط

با توجه به این که استفاده مجدد از پساب برای 

آبیاری و کشاورزی گستردگی زیادی دارد، لذا 

ئه شده در رابطه با پارامترهای میکروبی رهنمودهای ارا

باشد، به طوری که بسته به سیستم آبیاری متفاوت می

بیشترین محدودیت و دقت برای آبیاری محصوالتی است 

شوند و کمترین محدودیت خام مصرف میکه به صورت 

ای و شرایطی که امکان تماس با برای آبیاری قطره

فاضالب تصفیه شده وجود ندارد، مرتبط است )پوردارا و 

های انجام دست آمده از آزمایش(. نتایح به1838همکاران، 

خانه اکباتان و شده بر روی پساب خروجی از تصفیه

ئه شده است. با ارا 9جدول  مقادیر استاندارد مربوطه در

و ضمن مقایسه مقادیر  9توجه به نتایج جدول شماره 

خانه های خروجی از تصفیهمربوط به میانگین نتایج نمونه

زیست ایران جهت با میزان استاندارد سازمان محیط

گردد که کیفیت مصرف پساب در کشاورزی مشخص می

ارد ارایه پساب خروجی از نظر همه پارامترها با استاند

شده برای خروجی فاضالب جهت کشاورزی مطابقت 

 دارد.

در استفاده از پساب برای مصارف کشاورزی 

فرم ، فکال از جمله کل کلی میکروبیتوجه به خواص 

فرم و تخم انگل از اهمیت باالیی برخوردار بوده و از کلی

زا در انتخاب الگوی کشت محسوب عوامل محدودیت
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ها پساب ه به نتایج آنالیز نمونهشوند که با توجمی

خانه اکباتان از نظر بهداستی محدویتی ندارد و تصفیه

قابلیت استفاده برای مصارف کشاورزی را دارد. همچنین 

با توجه به پایین بودن میزان فلزات سنگین در پساب 

خانه اکباتان نسبت به استاندارد سازمان خروجی تصفیه

خانه ی از این تصفیهزیست، پساب خروجحفاظت محیط

 .( 9قابلیت استفاده در کشاورزی را دارد. )جدول 

 

 
 خانه شهرک اکباتاننمایی از تصفیه -1شکل 

 
 (1831)وزارت نیرو،  زیست ایران برای دفع فاضالب و استفاده مجدد از پساباستانداردهای سازمان حفاظت محیط -1جدول 

 مصارف کشاورزی و آبیاری لیه به چاه جاذبتخ تخلیه به آبهای سطحی (mg/l) آالینده

BOD5 03 03 033 
COD 03 03 033 
TSS 03 .... 033 
Cu 0 0 0/3 
Zn 0 0 0 
Cr 5/3 0 0 

 
 زیست برای استفاده مجدد در کشاورزیخانه اکباتان با استاندارد سازمان محیطمقایسه کیفیت پساب تصفیه -2جدول 

 زیستسازمان محیط مقدار استاندارد میانگین در پساب واحد پارامتر

BOD5 (mg/l) 01/0 033 

COD (mg/l) 04/01 033 

DO (mg/l) 5/0 0 

pH - 00/1 5/4-0 

TSS (mg/l) 04/00 033 
 NTU 0 53 کدورت
 ml100 MPN 003-00 0333 هاکلکلیفرم
 0< 3 تعداد در لیتر تخم انگل
 303/3 0 (mg/l) سرب
 030/3 0 (mg/l) کرم
 301/3 35/3 (mg/l) دمیومکا
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آبیاری فضای سبز یکی دیگر از مصارف مجدد 

های محدودیت. باشدهای برگشتی میها و آبپساب

استفاده از این منابع عمدتا، پراکندگی فضای سبز در سطح 

ها به این مناطق خانهشهر و هزینه انتقال پساب از تصفیه

نابع را با باشد که تا حد زیادی استفاده از این ممی

از نظر کیفی عامل مهم . سازدمحدودیت مواجه می

های تصفیه شده برای زا در استفاده از فاضالبمحدودیت

باشد که نیاز آبیاری فضای سبز، استاندارد بهداشتی آن می

فرم و تخم فرم، فکال کلیبه کیفیت باالیی از نظر کلی

جام شده های اندست آمده از آزمایشنتایح به. انگل دارد

خانه اکباتان و مقایسه با بر روی پساب خروجی از تصفیه

مقادیر استاندارد مربوط به استفاده مجدد در آبیاری فضای 

دهد که ارائه شده است. نتایج نشان می 8سبز در جدول 

خانه از نظر بهداشتی دارای مشکل پساب این تصفیه

برای  زیستباشد و با استاندارد سازمان حفاظت محیطنمی

استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز مطابقت دارد. از میان 

های شیمیایی، نیترات منابع اصلی آلودگی هستند آلودگی

های طوالنی در خاک حرکت کنند توانند در مسافتکه می

و مخاطرات زیادی را در استفاده از منابع آب زیرزمینی به 

بار نیترات خانه اکباتان همراه داشته باشد. پساب تصفیه

باشد. باالیی ندارد و برای آبیاری فضای سبز مناسب می

خانه از نظر سایر پارامترها نیز در پساب این تصفیه

محدوده استاندارد مربوطه است و بطور کلی قابلیت 

با باشد. استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز را دارا می

ل منظور گندزدایی و کاهش عوامبهتوجه به اینکه کلر 

آن با  غلظت رود و با دلیل متغیر بودنمیکروبی بکار می

یابد گذشت زمان مقدار آن در پساب کاهش می

محدودیتی جهت استفاده در آبیاری فضای سبز ایجاد 

 کند.نمی

 

 ای سبززیست برای استفاده مجدد در آبیاری فضخانه اکباتان با استاندارد سازمان محیطمقایسه کیفیت پساب تصفیه -8جدول 

 زیستسازمان محیط مقدار استاندارد میانگین پارامتر در پساب واحد پارامتر

BOD5 (mg/l) 01/0 00 
COD (mg/l) 04/01 033 

PO4-P (mg/l) 10/0 53 
pH - 00/1 0/4-5/0 
TSS (mg/l) 04/00 033 
TDS (mg/l) 045 053 

NH4-N (mg/l) 51/0 5 
NO3-N (mg/l) 01/01 - 

Organic- N (mg/l) 04/0 - 
EC ds/m 51/3 - 

 ml100 MPN 003-00 0333 هاکل کلیفرم
 0< 3 تعداد در لیتر تخم انگل
 0/3 54/3  کلر آزاد

 

نالیزهای آ( شماتیک مربوط 9در شکل شماره )

های فاضالب ورودی و الیندهانجام شده بر روی آ

 و COD ،BODراندمان حذف پارامترهای  خروجی و

TSS همانطور خانه اکباتان نشان داده شده است. یهدر تصف

شود بیشترین راندمان حذف مشاهده می 9که از شکل 

و نشان دهنده قابلیت  است COD و BODمربوط به 

حذف بارآلی از پساب بوده و در نتیجه پساب خروجی 

برداری جهت مصارف کشاورزی و خانه شرایط بهرهتصفیه

 آبیاری فضای سبز را دارد. 



 111/  1931/ 1/ شماره 6نشریه علمی ترویجی مدیریت اراضی/ جلد 

86

88

90

92

94

96

98

100
ها 
ه 
ند
الی
ف آ

ح 
ن 
ما
ند
را

(
m

g
/l

)

TSSراندما       BODراندما       CODراندما      

 
 ناخانه اکباتتصفیه در شده سنجش هایآالینده ح ف رصدد نمودار -2شکل 

 

 گیرینتیجه

دست آمده از آنالیز کیفی با توجه به نتایج به

که  خانه اکباتانتصفیه پساب خروجیاضالب ورودی و ف

ستاندارد ارائه شده است و مقایسه آنها با ا 8و  9در جدول 

زیست، مشخص گردید که پساب مان حفاظت محیطساز

خانه قابلیت استفاده در کشاورزی و خروجی از این تصفیه

باشد و کاربرد و استفاده آبیاری فضای سبز را دارا می

ریزی دقیق و با در نظر مجدد از این پساب نیازمند برنامه

با توجه به وجود باشد. محیطی آن میگرفتن اثرات زیست

شهرک اکباتان و همچنین پارک جنگلی چیتگر  فضای سبز

پیشنهاد  خانه برای آنهاز پساب این تصفیهاستفاده ا

. نتیجه این پژوهش با نتایج مطالعات مهرآوران و شود. می

خانه بر روی پساب تصفیه 1811همکاران در سال 

پرکندآباد شهر مشهد و مطالعه فراهانی و ملکی آل آقا که 

خانه مجتمع دانشگاه آزاد تصفیه بر روی پساب خروجی

همچنین در  اسالمی واحد رودهن بود همخوانی دارد.

 BODفرایند تصفیه بیشترین راندمان حذف مربوط به 

است و نشان دهنده  %12و  %13به ترتیب   CODو

بطورکلی است.  قابلیت حذف بارآلی از پساب بوده

ده از ریزی برای استفاتوان نتیجه گرفت که با برنامهمی

منظور جایگزینی آن با ها بهخانهشده تصفیه پساب تصفیه

استفاده از منابع آب زیرزمینی و منابع آب سطحی یا آب 

انتقالی از سدها برای مصارفی که قابلیت استفاده از پساب 

های تصفیه شده را دارند از جمله آبیاری فضای سبز، پارک

حجم  ضمن کاهشتوان جنگلی، کشاورزی و تفرج می

اثرات  استفاده از منابع آب در دسترس، قابل توجهی

 همراه داشته باشد. به نیز زیستی مثبتی رااقتصادی و محیط

 

 رهیافت ترویجی

 شیمیایی نظراز  ،مطالعه ینا نتایج به توجه با

و  ورزیکشادر کباتان ا بفاضال تصفیهخانه بپسا دبررکا

 سیررب ردمو یمترهاراپا نظراز آبیاری فضای سبز 

وری مناسب از اما برای بهره، اردند خاصی یتودمحد

ها را در نظر پساب برای مصارف مختلف باید تمام جنبه

های استفاده گرفت. از جمله مسائل بسیار مهم در پروژه

مسائل های اقتصادی و در نظر گرفتن جنبهمجدد از پساب 

بر بررسی کیفیت پساب لذا عالوهباشد. محیطی میزیست

پذیری انتقال پساب از جنبه ای استفاده مجدد باید امکانبر

همچنین اثرات  فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد.

محیطی استفاده از پساب چه برای مصارف زیست

 قیقو د جامع رتبهصوکشاورزی و آبیاری فضای سبز 

 .دگیر ارقر مسئولینو  دارانبرهبهر رختیادر ا نتایجو  منجاا

 هشد ییزربرنامه دمجد دهستفاا ستا زمالبنابراین 
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Abstract 
 

It is essential to plan for the optimal use of both conventional and non-conventional 

water resources in order to successfully address water scarcity and to supply water 

for the growing population and urbanization in present-day Iran. Treated 

wastewater reuse may be considered as one solution to overcome water shortage 

and to avoid its wastage. The present study was, hence, designed and implemented 

to investigate the feasibility of reusing the effluent from Ekbatan Treatment Plant 

for irrigating farmlands and urban green spaces. For this purpose, certain physical, 

chemical, and biological characteristics of the effluent were measured on a daily 

basis during the one-year period from April to March 2016. The values obtained 

were then evaluated against the standards recommended by the Iranian 

Environmental Protection Organization and WHO. Results revealed that the 

effluent complied with the standards with respect to all the parameters measured so 

that the effluent could be safely reused for irrigating farms and urban green spaces. 

The treatment process used at Ekbatan Plant was also found to record BOD and 

COD removal efficiencies of 97% and 95%, respectively. The findings of the 

present study confirm the claim that wastewater treatment and reuse may be 

regarded as one of the most important solutions toward optimal management of 

water resources under the current conditions in Iran to meet part of the growing 

water demand. 
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Water shortage. 
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