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 چکیده
وم آبی مواجه است. بنابراین لزهای صنعتی با مشکل کمعنوان یکی از استان هاستان اصفهان با دارا بودن صنایع بزرگ ب

از این مطالعه بررسی کیفیت پساب . هدف مطرح استبه طور جدی های صنایع و استفاده از آن در کشاورزی بررسی پساب

باشد. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی است حاصل از صنایع شمال شرق اصفهان برای استفاده در کشاورزی می

برداری و آزمایشات انجام گرفته بر روی پساب خروجی صنایع استفاده شده که در آن از مقادیر متوسط نتایج حاصل از نمونه

، کدورت، چربی، روغن، پاک کننده ها، کلیفرم کل و مدفوعی و BOD،COD، TSS ،pHتوسط ویژگی های است. مقادیر م

همچنین غلظت عناصر سنگین آهن، روی، سرب، کادمیوم، کبالت، کروم، مس، وانادیم، نقره، منگنز، نیکل و تعداد کلیفرم کل 

زیست مقایسه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد پارامترهای کیفی با استاندارد سازمان حفاظت محیط هاو مدفوعی در نمونه

BOD،COD،TSS  ،pH  ،زات ها و فلپاک کنندهو کدورت از حد مجاز بیشتر نبود. همچنین مقادیر کلیفرم کل، روغن و چربی

ر حدود مجاز فراتر بود. دها از در برخی نمونهسنگین کادمیوم، مس، وانادیم و کبالت در مقایسه با استاندارد محیط زیست، 

 هایی است که برای استفاده در کشاورزی نیازمند رفع آنها است. های مورد بررسی دارای محدودیتمجموع، پساب

 کادمیوم، کلیفرم کل، نرخ مصرف اکسیژن، اسیدیته های کلیدی:واژه
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 مقدمه

تخریب محیط زیست امروزه مسئله کمبود آب و 

به عنوان یکی از بزرگترین مشکالت جوامع بشری مطرح 

ترین دالیل کمبود آب افزایش جمعیت، ارتقاء باشد. مهممی

 و عدم مدیریت صحیح منابع اقلیمیسطح زندگی، تغییرات 

-باشد. در این شرایط تصفیه و باز چرخش فاضالبآب می

باشد آب می ها مهمترین راهکار در توسعه مدیریت منابع

تواند نقش مهمی در رابطه با مشکالت کم آبی ایفا که می

های مهم در کلیه یکی از آلودگی. (7002)ماروالکوس،نماید

-های برق، فاضالبهای صنعتی و از جمله نیروگاهفعالیت

های صنعتی است که ضروری است به طور اصولی کنترل 

 سوء آن، و مدیریت شوند تا عالوه بر جلوگیری از اثرات

در مصرف منابع محدود آبی کشور نیز صرفه جویی 

استفاده مجدد آب بهترین . (7012)بدری و همکاران،شود

پذیری اقتصادی و های استفاده مجدد از نظر امکانپروژه

در  شده راتصفیه مقبولیت عمومی آنهایی هستند که آب 

مصارف آبیاری و صنعتی با آب آشامیدنی جایگزین نموده 

مزایای عمده این جایگزینی، ذخیره و حفظ منابع آب  اند.

. (7002)آسونو و کاتروب،و کاهش آلودگی بوده است

هدف کلی از استفاده مجدد از فاضالب در کشاورزی، 

سازی و حفظ موجودیت منابع آب از طریق برگشت بهینه

های فاضالب به زمین و استفاده منطقی از منابع دادن جریان

 آب شیرین است. 

بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به 

 باشند.های جامع تصفیه فاضالب نمیکارگیری برنامه

در اطراف شهرها با استفاده ها کشاورز در این مناطق میلیون

های آلوده به فاضالب کشاورزی نموده از فاضالب یا آب

و اغلب جایگزینی برای آبیاری با فاضالب ندارند. اجزای 

توانند برای سالمتی و کیفیت ر فاضالب میآور دزیان

کننده باشند. بنابراین مدیریت ریسک و زیست تهدیدمحیط

با  آبیاریحل های میانی برای پیشگیری از اثرات مضر راه

فاضالب ضروری است. ترکیبی از اقدامات کنترلی شامل 

کنترل در منبع تولید، کنترل در سطح مزرعه و اقدامات بعد 

از برداشت محصول برای حفاظت کشاورزان و مصرف 

و  )کوادرتواند بکار رودکنندگان محصوالت می

  (.7010همکاران،

(، امکان استفاده از 1232مهرآوران و همکاران )

ا مشهد در آبیاری ر -خانه پرکندآبادخروجی تصفیهپساب 

محیطی آن مورد بررسی قرار دادند. با توجه به اثرات زیست

، 5BOD های کیفی پساب شاملدر این مطالعه شاخص

COD ، جامدات کل، روی، مس، کروم در فاضالب ورودی

و خروجی مورد ارزیابی قرار گرفت. راندمان حذف آالینده 

 %72/27جامدات کل، %32/22در فرآیند تصفیه به ترتیب 

5BOD  22/22و% COD  بود و با توجه به استانداردهای

زیست، پساب خروجی قابلیت سازمان حفاظت محیط

 در کشاورزی را دارد.  استفاد برای مصارف آبیاری

(، امکان استفاده از 1232حاتمی و همکاران )

پساب خروجی فرآیند هوادهی گسترده تصفیه فاضالب 

شهر بجنورد جهت مصارف کشاورزی و آبیاری را سنجش 

 نمودند. راندمان حذف فرآیند هوادهی گسترده برای

5BOD ،COD  و برای جامدات کل  %33و  %33به ترتیب

انه به خبود. بر اساس نتایج، پساب این تصفیه %38بیش از 

علت باال بودن غلظت کلراید برای آبیاری گیاهان حساس 

ای هباشد. همچنین این پساب برای تغذیه آبمطلوب نمی

تر تههای پیشرفزیر زمینی پیشنهاد نشد و استفاده از روش

 تصفیه جهت رسیدن به سزوح استاندارد توصیه گردید.

با تحلیل نمودار هدایت (، 7010آلوبیدی)

انه خالکتریکی و نسبت جذب سدیم نمونه پساب تصفیه

شهر بغداد، پساب این تصفیه خانه را در محدوده مناسب و 

بدون مخاطره برای آبیاری اراضی کشاورزی شناسایی 

کردند. اگرچه بعلت غلظت باالی کلراید، محدودیت با 

راضی وجود درجه نسبی اندک تا متوسط برای آبیاری ا

داشت که به توصیه نویسنده نیازمند توجه در مدیریت 

 روش تصفیه و آبیاری قرار بگیرد. 

خانه پساب تصفیه(، 7012علی آل کاشمن)

جنوب اردن به منظور استفاده مجدد جهت آبیاری مورد 

بررسی قرار دادند. در این مطالعه دما، هدایت الکتریکی، 

یم ها )کلسیم، منیزیم، سداکسیژن محلول، اسیدیته، کاتیون
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ها )کلر، نیترات، کربنات، سولفات و و پتاسیم( ، آنیون

م، ، کروکادمیومفسفات( و عناصرسنگین )بور، آهن، مس، 

گیری شد. بر اساس نتایج سرب، روی و منگنز( اندازه

علت مخاطرات شوری و سدیم برای استفاده بدست آمده به

داشتنن غلظت کم فلزات انسانی مطلوب نبوده اما به خاطر 

سنگین در مقایسه با استانداردهای جهانی سازمان بهداشت 

و همچنین داشتن هدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم 

 مناسب، برای مصارف آبیاری پیشنهاد شد.  

کیفیت پساب  (،7018بورازانیس و کرکیدس)

یونان را با هدف منبع آب جهت  -Spartaخانه تصفیه

 محیطی یونان در طولاستانداردهای زیست آبیاری بر اساس

دو سال ارزیابی نمودند. پساب مورد نظر از دیدگاه خطر 

افزایش شوری در گروه خطر باال و برای یون کلر در گروه 

های بندی شد. مطابق با استانداردکم تا متوسط گروه

 محیطی، بر اساس پارامترهای جامدات کل و زیست

5BOD غیرمستقیم مناسب و برای آبیاری برای استفاده

 بصورت محدود مناسب ارزیابی شد.

لزوم حفاظت از محیط زیست، اصل غیر قابل 

تردیدی است که در جهان امروز مورد پذیرش عام بوده و 

ال ولوژی و به دنباین ضرورت به موازات رشد صنایع و تکن

ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رشد آن بروز آلودگی

های اخیر و ادامه روند فعلی، ن صنایع کشور در سالناموزو

-های محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده و میاکوسیستم

های دهد. لذا نگاهی چند بعدی و جلوگیری از فعالیت

کشی مطلق از طبیعت شکل اقتصادی که بر مبنای بهره

مترین ی که کهای صنعتی به گونهاند و هدایت فعالیتگرفته

زیست داشته باشد، ضرورت زیان را بر محیطآسیب و 

( 1230ی )باقری و عابد (. نتایج7002دارد)یو اس، ای پی آ،

اصفهان ار شت برخوه در دتصفیه نشدب فاضالد بررکادر 

از کبالت کمتر ء ستثنااسنگین به ات غلظت فلزن داد نشا

. استفاده از میباشدورزی کشارف مصاارد ستاندود احد

د مطالعه جهت کاربری کشاورزی در پساب نیروگاه مور

های اطراف نیروگاه به منظور تامین نیازهای روز افزون زمین

شود؛ لیکن به منظور جلوگیری از آب امر مهمی تلقی می

تهدید بهداشت عمومی و صدمه به محیط زیست از قبیل 

ها به منابع آب و آلودگی آلوده شدن خاک، ورود آالینده

است استفاده مجدد بصورت  محصوالت کشاورزی الزم

ریزی شده و مدبرانه همراه با کنترل کیفی پساب در برنامه

مبدا صورت گیرد. در حال حاضر در این پژوهش به بررسی 

و امکان استفاده مجدد از پساب منطقه شمال شرق اصفهان 

 در کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. 

 

 هامواد و روش

-بوده و نمونه مقطعی توصیفیاین مطالعه از نوع 

شمال شرق اصفهان )شامل نیروگاه  منطقهبرداری از پساب 

، درجه غربی 23/81درجه جنوبی و  27/ 27) شهید منتظری

از دو فاز  (غربی 23/81درجه جنوبی و  22/27) پاالیشگاه

و بخش احیاء  دوو  یکو همچنین فاز ترکیبی  دوو  یک

ها انجام گرفت. نمونهدر طول دو ماه در چهار نوبت پساب 

آوری به ازمایشگاه بخش آب و خاک مرکز پس از جمع

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان منتقل شدند. 

های آزمایشات میکربی در ظروف استریل برداشت و نمونه

 هایدرجه سانتی گراد منتقل گردیدند. نمونه چهاردر دمای 

افزودن اسید نیتریک و رساندن آزمایش فلزات سنگین با 

pH  ای هبه آزمایشگاه منتقل شدند. همچنین نمونه دوبه زیر

 pHبا افزودن اسید سولفوریک و رساندن  CODآزمایش 

ز اویژگی ها به آزمایشگاه منتقل شدند. برخی  دوبه زیر 

کلیه شدند.  تعیین pHقبیل اکسیژن محلول، دما و 

شده در کتاب های توصیه آزمایشات بر اساس روش

 (APHA,2005) AWWA, WEF 7008استاندارد متد 

 های. برای تعیین خطرات بهداشتی شاخصانجام گرفت

فلز سنگین مهم  11میکربی )کلیفرم های کل و مدفوعی( و 

 وانادیم(، Co)کبالت  (،As)، آرسنیک (Cd) کادمیومشامل: 

(V ،) روی(Zn ،)جیوه (Hg،) آهن (Fe،) منگنز (Mn ،)

توسط ( Cu) و مس( Cr)کروم (، Pb) سرب (،Ni)نیکل 

به روش کوره  (AA-670) دستگاه جذب اتمی مدل

برای تعیین  (.1338 )ایاتون و همکاران، گرافیتی ارزیابی شد

)با استفاده از BOD5 میزان مواد آلی پساب پارامترهای 

با  (AQUA LYTIC)متر دیجیتال، مدل BODدستگاه
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)به کمک ویال و  CODو گرم بر لیتر میلی 0-200دقت 

 (AQUA LYTIC)مدل CODبواسطه استفاده از دستگاه 

ها به روش نمونهpH گیری اندازهگیری شدند. اندازه

 AQUA)سنج مدل  pHالکترومتری اقدام و از دستگاه 

LYTIC)  استفاده شد. سنجش کدورت با استفاده از روش

-اندازه است. جهتسنجی صورت گرفته نفلومتری یا تفریق

 AQUA)گیری کدورت از دستگاه کدورت سنج مدل

LYTIC) می باشد  1000تا  0 با دامنه کاربرد که از رنج

سنجش  گزارش شد. NTUواحداستفاده و نتایج بر حسب 

TSS سنجی یا گراویمتری و با استفاده از به روش وزن

 تجزیه و تحلیل نتایج در محیطکاغذ صافی صورت گرفت. 

Excel صورت گرفت. 

 نتایج و بحث

استانداردهای مختلفی به منظور استفاده از پساب 

 الملی از قبیلهای بینهای مختلف توسط سازماندر زمینه

EPA  وWHOو FAO  ارئه شده است. در کشور ما نیز

استاندارد استفاده از پساب برای کشاورزی و آبیاری توسط 

یری گتصمیم ئه شده است.اسازمان حفاظت محیط زیست ار

های مختلف در مورد قابلیت استفاده از پساب در گزینه

براساس نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روی پساب و 

مقایسه با استانداردها امکان پذیر می شود. این مقایسه در 

 ارئه شده است.یک جدول 

 
 (1131اصفهان با حدود مجاز استاندارد خروجی فاضالب ها)سازمان محیط زیست،  منطقه شمال شرقمقایسه کیفیت پساب  -1جدول 

 .دتعداد تخم انگل در فاضالب تصفیه شده جهت استفاده در آبیاری محصوالتی که به صورت خام مصرف می شوند نباید بیش از یک عدد در لیتر باش: 1تبصره 

 

 ، فازیک)فاز ها کلیه پساب 1با توجه به جدول 

 DOB  ،DOBاز نظر پارامترهای  ،منطقه( دوو یکو فاز  دو

محدودیتی  استانداردهای موجودو کدورت در مقایسه با 

که از پارامترهای مهم  DOB ،DOB ویژگی هایندارند. 

شود، در محسوب میجهت بررسی آلودگی پساب ها 

زیست در مورد استفاده مقایسه با استاندارد سازمان محیط

های سطحی و  مجدد در کشاورزی و آبیاری، تخلیه به آب

بررسی شد که نشان دهنده پایین بودن این چاه جاذب نیز 

 (.1دو پارامتر از حد مجاز بود)شکل

بررسی شاخص میکروبی منابع آبی  همچنین با

 منطقه شمال شرق شهر اصفهاننامتعارف مورد بررسی در 

-ها با حدود مجاز استاندارد خروجی فاضالبو مقایسه داده

(، کلیه پارامترهای کلیفرم 1222ها)سازمان محیط زیست، 

و  pH  ،5BOD ،COD، چربی و روغن، کدورت، مدفوعی

 حدود مجاز استاندارد  تعداد نوبت نمونه گیری واحد پارامتر

  چهارم سوم دوم اول  

 کلیفرم کل

 

(MPN/100ml) - 064 0044< 224 0444 

 064 26 6 044 - (MPN/100ml) کلیفرم مدفوعی

 0تبصره مشاهده شد مشاهده شد مشاهده  - تعدادl/ تخم انگل

 mg/l - 6/93 6/09 6/20 04 چربی روغن

 NTU - 01/93 10/20 22 14 کدورت

 mg/l - 0/4 19/4 642/4 1/4 دترجنت

pH - 02/1 1/6 62/8 08/8 1/8-6 

5BOD mg/l 1 09 09 09 044 

COD mg/l 8/02 01 08 19 244 

TSS mg/l - 00 1 09 044 
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TSS کننده نیستند و برای کاربرد زیر حد مجاز بوده و آلوده

در کشاورزی محدودیتی ندارند. در مقابل پارامترهای 

ورد م هاینمونهکلیفرم کل، تخم انگل و دترجنت در برخی 

ی از حدود مجاز فراتر بوده و محدودیت برای کاربرد بررس

 در کشاورزی دارند.

همانطور که در شکل شماره یک مشاهده می شود 

قابل بررسی از موجود در پساب  5BOD ،CODمقدار 

 استانداردهای مورد بررسی بسیار کمتر است.

 
اصفهان و مقایسه با استاندارد سازمان محیط زیست در مورد  منطقه شمال شرق شهردر پساب  CODو  BOD5میانگین مقادیر  -1شکل 

 استفاده مجدد در کشاورزی و آبیاری، تخلیه به آبهای سطحی و چاه جاذب

 

و مقایسه با حدود  7های جدول با توجه به داده

ان محیط زیست، ها)سازممجاز استاندارد خروجی فاضالب

(، از بین عناصر سنگین مورد بررسی، عناصر روی، 1222

نقره، آهن، نیکل، سرب، منگنز و کروم  زیر حد مجاز بوده 

و آالینده نبودند و برای کاربرد در کشاورزی محدودیتی 

ندارند. اما عناصر کادمیوم، مس، وانادیم و کبالت در برخی 

راتر بوده و برای های مورد بررسی از حدود مجاز فزمان

 کاربرد در کشاورزی محدودیت دارند.

همچنین نتایج نشان داد در بین فلزات سنگین، 

سرب، کادمیوم، روی و مس که از مهمترین فلزات سنگین 

-شوند در مقایسه با استاندارد سازمان محیطمحسوب می

زیست در مورد استفاده مجدد در کشاورزی و آبیاری، تخلیه 

و چاه جاذب فلزات سرب، روی از حد  به آبهای سطحی

باشند در حالیکه فلز کادمیوم بیشتر از حد مجاز کمتر می

مجاز و فلز مس نیز در مقایسه با استاندارد سازمان محیط 

زیست در مورد استفاده مجدد در کشاورزی بیشتر از حد 

 (.7مجاز بود )شکل 
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 هادود مجاز استاندارد خروجی فاضالباصفهان با ح منطقه شمال شرق شهرمقایسه فلزات سنگین مهم در پساب  -2جدول 

 (1131)سازمان محیط زیست، 

 (1131حدود مجاز استاندارد محیط زیست،  تعداد نوبت نمونه گیری واحد عناصر سنگین

  چهارم سوم دوم اول

Zn mg/l 0/4> 12/4 61/4 18/4 2 

Ag 0/4> 42/4> 42/4> 42/4> 0/4 

Cd 0/4> 40/4> 441/4> 40/4> 41/4 

Cu 0/4> 02/4 91/4 42/4 2/4 

Fe 6/4 01/4 91/4 10/4 9 

Ni 0/4> 416/4 42/4> 49/4> 2 

Pb 0/4> 41/4> 40/4> 40/4> 0 

V 0/4> 0210/4 016/4 00/4 0/4 

Co 0/4> 41/4 42/4> 42/4> 41/4 

Mn 0/4> 8/4 3/4 1/4 0 

Cr 0/4> 42/4> 40/4 49/4> 0 

 

اصفهان و مقایسه با  منطقه شمال شرق شهرو مس( در پساب  کادمیوممیانگین مقادیر چهار فلز سنگین مهم )سرب، روی،  -2 شکل

 استاندارد سازمان محیط زیست در مورد استفاده مجدد در کشاورزی و آبیاری، تخلیه به آبهای سطحی و چاه جاذب

 

در کاربرد پساب برای کشاورزی، انتخاب گیاهان 

بایستی منطبق بر اصولی باشد که موجب آلودگی 

زا و انتقال به محصوالت آبیاری شده به عوامل بیماری

. از این رو با توجه به اطالعات به دست کننده نگرددمصرف

ارهای سازمان آمده از کیفیت پساب و در مقایسه با معی

0

0.5

1

1.5

2

2.5

میانگین مقادیر در پساب حدود مجاز استاندارد  

سازمان  )خروجی فاضالب ها

(1373محیط زیست، 

ر استاندارد استفاده مجدد د

کشاورزی

استاندارد تخلیه به آبهای

سطحی

استاندارد تخلیه به چاه  

جاذب

(Zn)روی 

(Pb)سرب

(Cd)کادمیوم

(Cu)مس



 169 / 1011/  1/ شماره  9ترویجی مدیریت اراضی/ جلد  -نشریه علمی

 

-جهانی و حدود مجاز استاندارد خروجی فاضالب

(، پساب مذکور جهت 1222ها)سازمان محیط زیست، 

مناسب بوده غیر مثمر ای و آبیاری درختان آبیاری قطره

بالت، ، ککادمیومهمچنین به دلیل حد باالی فلزات سنگین 

مس و وانادیوم جهت آبیاری سبزیجات و محصوالتی که 

-شوند، به هیچ وجه توصیه نمیمصرف می بصورت خام

 زمینی وای از قبیل سیبشود. آبیاری محصوالت ریشه

-قند نیز به دلیل تماس مستقیم با خاک پیشنهاد نمیچغندر

شود. گندم، جو و حبوبات به دلیل اینکه بصورت مستقیم 

کشت  قابل منطقهگیرند، با پساب این مورد مصرف قرار نمی

حائز اهمیت این است که در تمام موارد کاربرد،  ،باشندمی

بایستی آبیاری با پساب را حداقل دو هفته قبل از برداشت 

. به دلیل باال بودن (7007)دبلیو اچ او،محصول قطع نمود

ه های میوه قابل توصیفلزات سنگین ذکر شده آبیاری باغ

و بهتر است آبیاری درختان غیرمثمر و چوبنده از  باشدنمی

بیل سرو، کاج، نارون و صنوبر انجام گیرد. از پساب این ق

توان برای آبیاری گیاهان صنعتی غیر خوراکی از می منطقه

( گزارش 1223)قبیل پنبه نیز بهره برد. قانعیان و همکاران 

کیفیت پساب در جزیره کیش با استانداردهای  کردند

زیست جهت آبیاری استفاده مجدد سازمان حفاظت محیط

های ها و کلیفرم کل کلیفرم MPNهمه پارامترها بجز در 

مدفوعی مطابقت داشته است. در مقایسه با معیارهای 

ی اسازمان بهداشت جهانی پساب مذکور جهت آبیاری قطره

های و آبیاری درختان مناسب بوده و جهت آبیاری زمین

ها مناسب تشخیص داده نشد. ورزشی و فضای سبز هتل

با وجود ( گزارش کردند 1237)صالحی ارجمند و همکاران 

محدودیت های استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب 

اراک، هنوز گیاهان متعددی وجود دارند که به آبیاری با 

پساب فوق قابل توصیه است. در این خصوص اولویت 

از آن نباتات  درجه اول با درختان غیرمثمر و چوبنده، پس

ی و اصنعتی نظیر پنبه و روناس و درجه سوم نباتات دانه

( گزارش 1232) درختان مثمر است. امجد و همکاران

های استفاده مجدد از با بررسی امکانات و قابلیت کردند

کیفیت پساب در مقایسه با استاندارد  ،فاضالب شهری یزد

ر زیست برای استفاده مجدد دسازمان حفاظت محیط

ای آبیاری و کشاورزی و آبیاری مطابقت دارد و بر

 (1231)ناصری و همکاران کشاورزی مناسب است. 

و  CODمیزان  ،خانه اردبیلپساب تصفیه گزارش کردند

BOD5  سرب و مس با کادمیومو همچنین فلزات سنگین ،

استانداردهای سازمان محیط زیست ایران در زمینه استفاده 

ای کل هداشت ولی میانگین کلیفرم مجدد از پساب مطابقت

ون آلت تانداردهای مربوطه مطابقت نداشت.و مدفوعی با اس

های استفاده پتانسیل ( گزارش کردند7002) و همکاران

 شده شهری بر روی پساب چهارمجدد از فاضالب تصفیه

های خانه پساب تصفیه ،تصفیه خانه منتخب در کشور ترکیه

پارامترهای کنترلی و متداول و فلزات مورد مطالعه را از نظر 

-سنگین مناسب تشخیص دادند. لیکن پساب تصفیه خانه

ای ههای منتخب از نظر کیفیت باکتریولوژی به ویژه کلیفرم

 . یانگ و عباسپورمدفوعی رضایت بخش نبوده است

 ریزی شدهبا بکارگیری مدل برنامهگزارش کردند  (7002)

در پکن تجزیه و تحلیل  خطی پتانسیل استفاده مجدد را

زی و نموده و مصارف سودمند استفاده مجدد در کشاور

( 7007)و همکاران الماس مصارف تفریحی معرفی نمودند. 

( WSP)های تثبیت فاضالب عملکرد برکه گزارش کردند

را در شهر عدن با آزمایشاتی بر روی پساب بررسی نموده 

یاری برای آب و نتیجه گرفتند که امکان استفاده از پساب

 .محدود وجود دارد

 

 و پیشنهادها گیریتیجهن

با توجه به مطالعه انجام شده در بررسی پساب 

 و دو،فازیک)فاز  سه فاز منطقه شمال شرق شهر اصفهان

ریزی شده (، الزم است استفاده مجدد برنامهدوو  یکفاز 

بصورت مدبرانه همراه کنترل کیفی در مراحله تصفیه انجام 

باال بودن برخی فلزات سنگین در پساب  توجه بهگیرد. به 

ا تصفیه و ی ،خروجی بهتر است قبل از استفاده در مزارع

برای آبیاری نباتات صنعتی مثل پنبه و درختان غیر مثمر 

یش ایی پساب پگندز شودپیشنهاد میهمچنین نجام پذیرد. ا

کلیفرم کل  1000از هر عمل دیگر به منظور تامین استاندارد 

میلی لیتر به دلیل باالتر بودن کلیفرم کل از حد مجاز  100در 



 شمال شرق اصفهان به منظور کاربری کشاورزیرسی کیفیت پساب منطقه بر / 160

 

این انجام گیرد. در نهایت پایش مداوم پساب خروجی 

ق تطابزیست از نظر توسط سازمان حفاظت محیط منطقه

مجدد از پساب  استانداردهای استفادهبا خروجی فاضالب 

 باشد.در کشاورزی ضروری می
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Abstract 

Housing large and heavy industries, Isfahan Province is facing water shortage, 

encouraging investigations aimed at reusing industrial effluents in agriculture. 

Using average values obtained from tests of samples taken every 15 days over a 

period of two months from industrial effluents in northeast Isfahan, the present 

descriptive cross-sectional study was implemented to determine whether the 

effluents would pass quality standards for agricultural reuse. The average values of 

BOD, COD, TSS, pH, and turbidity as well as Fe, Zn, Pb, Cd, Co, Cr, Cu, 

Vanadium, Ag, Mn, and Nickel concentrations in addition to total and fecal 

coliform counts were compared with the quality standards recommended by EPA. 

It was found that average BOD, COD, TSS, pH, and turbidity values did not exceed 

standard values while total coliform counts as well as oil, fat, detergent, and heavy 

metal (e.g., cadmium, copper, vanadium, and cobalt) contents in some samples did 

exceed the relevant allowable limits. Based on the results obtained, the treated 

effluents exhibited certain limitations (e.g., high cadmium, copper, vanadium, and 

cobalt contents) that need to be addressed before reuse in agricultural irrigation. To 

avoid the adverse environmental effects of the effluents on soil, they may be 

recommended for irrigating non-edible trees and industrial plants such as cotton. 

Keywords: Cd, Total coliform, Biological Oxygen Demand, pH 
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