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دامنة کاربرد فاضالب تصفیهشده در کشاورزی و اهمیت مدیریت صحیح آن در کشور
جالل شایگان* ،حسین حضرتی
تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکدة مهندسی شیمی و نفت
(تاریخ دریافت -39/40/40 :تاریخ پذیرش)30/40/93 :

چکیده
با توسعة تصفیهخانههای فاضالب در کشور و افزایش حجم فاضالب تصفیهشده ،ضرورت استفادة بهینه از
آن بیشتر احساس میشود .یکی از مهمترین کاربردهای فاضالب تصفیهشده در کشور ما در کشاورزی و
آبیاری فضای سبز است .در این پژوهش مزایا و معایب این کاربرد بررسی شده و اهمیت مدیریت صحیح
در انتخاب نوع محصول ،نوع خاک و نحوة آبیاری تشریح شده است .درادامه ،نتایج آبیاری مزرعهای
آزمایشی با فاضالب تصفیهشده و مقایسة آن با آبیاری معمولی ارائه میشود .نتایج نشان داد در فصل رشد
(ماههای معتدل و گرم) مجموعة زمین و گیاه بهعنوان فیلتری زنده برای حذف مواد معلق ،بی او دی،
نیتروژن ،فسفر و پتاسیم باقیمانده در فاضالب تصفیهشده عمل کند .در ماههای سرد ،خاک بهعنوان محل
ذخیرهای برای مواد مغذی موجود در فاضالب عمل میکند که با شروع فصل بهار ،مواد ذخیرهشده به گیاه
منتقل و موجب رشد بیشتر گیاه میشود.
واژههایکلیدی:آب کشاورزی ،تصفیة فاضالب ،مدیریت صحیح آب ،نحوة آبیاری ،نوع خاک کشاورزی.

 .4مقدمه و هدف
ایران یکی از کشورهای خشک و کمآب دنیا محسوب میشود
که میزان بارش در آن بهطور میانگین  152میلیمتر در سال
گزارش شده است .حفظ منابع آب کشور و مدیریت صحیح
منابع آب توأم با حفظ شاخصهای کمی و کیفی آن،
مدیریتی چندجانبه است که باید در همة مسائل از جمله
مسائل اقتصادی و زیستمحیطی به آن توجه شود ،اما
متأسفانه در کشور ما در این زمینه ضعیف عمل شده است.
افزایش جمعیت و ارتقای سطح زندگی در چند دهة گذشته،
فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی کشور وارد کرده است .با
توجه به کمبود آب در کشور ،استفادة مجدد از فاضالب
تصفیهشده در آبیاری زمینهای کشاورزی ،فضای سبز و
احیای بیابان ،در بیشتر طرحهای تصفیة فاضالب کشور ،یکی
از اهداف اصلی درنظر گرفته میشود؛ بنابراین ،بررسی عوامل
بهداشتی و انتقال بیماریها و همچنین بررسی عوامل متفرقه
از قبیل حفظ منابع طبیعی ،تأمین رفاه ،حفظ زیبایی و
* نویسندة مسئول:

محافظت از محیطزیست و درنهایت حفظ تعادل اکولوژیکی
اهمیت خاصی دارد.
در برنامهریزی و اجرای پروژههای تصفیة فاضالب و استفادة
مجدد از فاضالب تصفیهشده ،با توجه به نوع استفادة مجدد،
نحوة کاربرد و احتمال تماس انسان با آن ،کیفیت متفاوتی از
فاضالب تصفیهشده پذیرفتنی است .البته هریک از روشهای
استفادة مجدد محدودیتهایی دارند ،اما فاضالب تصفیهشده یک
منبع آب دردسترس تلقی میشود و حتی در سالهایی که
مشکل کمآبی وجود دارد ،مقدار فاضالب تصفیهشده از
خشکسالی تأثیر کمتری میپذیرد .در بسیاری از مناطق کشور،
آب برای تقاضاهای بیشتر وجود ندارد؛ بنابراین ،باید استفادة آن
را محدود کرد یا باید آب را دوباره به چرخة استفاده رجعت داد.
همچنین ،توجه به این نکته مهم است که استفادة بیشتر از آب
به تولید فاضالب بیشتر منجر میشود ] .[3 -2استفادة مجدد از
فاضالب تصفیهشده در کشاورزی مزایا و محاسن متعددی دارد
که از جمله میتوان به استفادة مؤثر از مواد مغذی موجود در

تلفن 012-66265410 :نمابر012-66011853 :
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فاضالب و همچنین دسترسی به یک منبع قابلاطمینان و دائمی
اشاره کرد ،اما همواره نگرانی استفاده از فاضالب تصفیهشده برای
آبیاری مزارع کشاورزی بهدلیل احتمال عوارض جانبی وجود
داشته است [ .]4مطلوبیت آب برای آبیاری با توجه به مقدار و
میزان امالح موجود در آن تعیین میشود .از اینرو ،آبیاری با
آبهایی که کیفیت مناسبی ندارد ،موجب بروز مشکالت
گوناگون در خاک و گیاه میشود .از جمله مشکالت ناشی از
آبیاری با آبهای نامناسب میتوان به مشکل شوری،
نفوذناپذیری و سمیت اشاره کرد .در شرایط گرم و خشک،
مقاومت گیاه کاهش مییابد .میزان شوری معموال با عمق خاک
افزایش مییابد و حداکثر شوری در پایینترین بخش ریشة گیاه
است [ .]5همچنین ،اگر کل مواد محلول آب بیشازحد باال
باشد ،به تجمع نمک در ناحیة ریشة گیاه منجر میشود و
درنهایت بر میزان محصول گیاه تأثیر میگذارد .درضمن ،عناصر
سدیم ،کلسیم ،منیزیم و آنیونهای کربنات و بیکربنات موجود

در آب نیز بر نفوذپذیری خاک تأثیر دارند .در زمینة مخاطرات
بهداشتی استفادة مجدد از فاضالب ،استانداردهای باکتریولوژی،
با توجه به نوع سیستم آبیاری و امکان تماس انسان وضع
میشود ،بهطوریکه شدیدترین استانداردها مربوط به آبیاری
گیاهانی است که بهصورت خام مصرف میشوند [.]6
 .2پتانسیلهای موجود در کشور برای برگرداندن مجدد
فاضالب به چرخة مصرف
 .4.2سیستمهای تصفیة فاضالب شهری و روستایی

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،مسئولیت جمعآوری و
تصفیة فاضالبهای کشور را بر عهده دارد و مطالعات فراوانی
را در این زمینه آغاز کرده است که از جمله میتوان به 375
پروژة مطالعاتی فعال فاضالب و  561پروژة اجرایی فاضالب
اشاره کرد .همچنین ،این شرکت پروژههای زیادی را به پایان
رسانده است .در جدول  ،2اطالعات مربوط به تعداد

جدول  .4اطالعات مربوط به فاضالب شهری تا پایان سال [7] 4934
ردیف

عنوان

واحد

جمع کل

۱
9
9
0
0
۳
۲
۳
3
۱4
۱۱
۱9
۱9
۱0
۱0
۱۳
۱۲
۱۳
۱3
94
9۱
99
99

جمعیت تحت پوشش تأسیسات فاضالب
درصد جمعیت تحت پوشش تأسیسات فاضالب
تعداد شهرهای دارای انشعاب فاضالب
تعداد مشترکان فاضالب خانگی
تعداد مشترکان فاضالب غیرخانگی
تعداد کل مشترکان فاضالب
تعداد آحاد فاضالب خانگی
تعداد آحاد فاضالب غیرخانگی
تعداد کل آحاد فاضالب
حجم فاضالب جمعآوریشده
طول شبکة جمعآوری فاضالب
طول خطوط انتقال فاضالب
تعداد تصفیهخانههای فاضالب در مدار بهرهبرداری
ظرفیت در دست بهرهبرداری تصفیهخانههای فاضالب
ظرفیت اسمی (فعلی) تصفیهخانههای فاضالب
تعداد تصفیهخانههای فاضالب در دست اجرا
ظرفیت اسمی (فعلی) تصفیهخانههای فاضالب در دست اجرا
تعداد آزمایشگاه فاضالب
تعداد آزمایشگاههای آب و فاضالب
تعداد شهر دارای پروژة مطالعاتی فعال فاضالب
تعداد شهر دارای پروژة اجرایی فاضالب
تعداد پروژة مطالعاتی فعال فاضالب
تعداد پروژة اجرایی فاضالب

نفر
درصد
شهر
فقره
فقره
فقره
واحد
واحد
واحد
مترمکعب در شبانهروز
کیلومتر
کیلومتر
واحد
هزار مترمکعب در شبانهروز
هزار مترمکعب در شبانهروز
مدول
هزار مترمکعب در شبانهروز
واحد
واحد
شهر
شهر
تعداد
تعداد

9۱،9۳9،۱۱۲
۳9/9۳
9۳9
0،9۳3،۲9۱
0۱9،۳۳3
0،۳۳9،۳44
۳،9۳۱،9۳0
۳43،340
۳،3۲۱،9۳3
9،۲30،۳۳۳
0۳۱90
9۳۲۳
۱0۳
9039
9۲4۳
3۳
۱۳44
۱09
0۲
993
934
9۲0
0۳9
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جدول  .2اطالعات مربوط به فاضالب روستایی تا پایان سال [7] 4934
ردیف

نام قلم آماری

واحد

۱
9
9
0
0
۳
۲
۳
3
۱4
۱۱
۱9
۱9
۱0
۱0
۱۳
۱۲
۱۳

تعداد روستای دارای پروژة اجرایی فاضالب
تعداد مجتمع دارای پروژة اجرایی فاضالب
تعداد روستای دارای پروژة مطالعاتی فاضالب
تعداد مجتمع دارای پروژة مطالعاتی فاضالب
تعداد روستای تحت پوشش فاضالب
جمعیت روستای تحت پوشش فاضالب
تعداد روستای دارای تأسیسات دفع بهداشتی فاضالب
درصد جمعیت تحت پوشش فاضالب
تعداد مشترکان فاضالب
میزان توسعة خطوط انتقال فاضالب
میزان توسعة شبکة جمعآوری فاضالب
حجم فاضالب -جمعآوریشده
حجم فاضالب -تصفیهشده (پساب)
تعداد تصفیهخانههای فاضالب
ظرفیت اسمی (فعلی) تصفیهخانههای فاضالب
ظرفیت در دست بهرهبرداری تصفیهخانههای فاضالب
تعداد آزمایشگاه فاضالب
تعداد آزمایشگاه آب و فاضالب

روستا
مجتمع
روستا
مجتمع
روستا
نفر
روستا
درصد
فقره
کیلومتر
کیلومتر
مترمکعب در روز
مترمکعب در روز
مدول
مترمکعب در روز
مترمکعب در روز
واحد
واحد

تصفیهخانههای فاضالب شهری درحالبهرهبرداری ،تعداد
تصفیهخانههای در دست اجرا ،میزان فاضالب تولیدی روزانه
در کشور و غیره تا پایان سال  12آورده شده است .همچنین،
این اطالعات نیز برای روستاهای کشور در جدول  1آورده
شده است .این جدولها نشان میدهد حدود دو میلیون و
ششصدهزار مترمکعب فاضالب شبانهروز در کشور تصفیه
میشود و  246واحد تصفیهخانه ،این میزان را تصفیه میکند.

عملکرد 

وضعیتدرپایان

شبینیسال
پی 

سال 9319

سال9319

9312

09
9
09
9

990۳
99
۳4
9۱4۳
۱۳۳9
۱0
۱4۳۳0
۱

00
3
۳9
9
۳4
۳۳04۳
۱44
% 09/4
۳094
۱09
۳3۳

94
99۲۱
9۲44
9
3

۳9۲۳
90
00
3400
۳۲۱0
۱۱
0909
903۳
0

 261مورد و تعداد مدولهای در دست ساخت و طراحی به
ترتیب  41و  64واحد است .شایان ذکر است با توجه به
مقادیر آب مورد نیاز و آب تأمینشده میتوان فهمید که
شهرکهای صنعتی معضل کمبود آب دارند؛ بنابراین ،تصفیة
مناسب و برگرداندن به چرخة مصرف حائز اهمیت است ].[8
 .9اهداف ،مزایا و محدودیتهای استفاده از فاضالب
تصفیهشده در کشاورزی

 .2.2سیستمهای تصفیة فاضالب شهرکهای صنعتی

 .4.9استفادة فاضالب تصفیهشده در آبیاری

یکی دیگر از منابع ایجاد فاضالب ،شهرکهای صنعتی است
که اغلب شامل صنایع کوچک است .شرکت شهرکهای
صنعتی ایران ،مسئولیت اداره ،برنامهریزی و هدایت
شهرکهای صنعتی را بر عهده دارد .یکی از فعالیتهای
شرکت شهرکهای صنعتی ،جمعآوری و تصفیة فاضالب
تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور است .تعداد شهرکها و
نواحی صنعتی مصوب در کشور تا پایان شهریور سال 2311
حدود  110واحد است ،آب مورد نیاز و آب تأمینشده برای
این شهرکها بهترتیب  11461و  21457لیتر بر ثانیه است.
تعداد مدول تصفیهخانههای فاضالب در حال بهرهبرداری

کاهش کیفیت آب و تأمین آب مورد نیاز از جمله نگرانیهای
عمیق جهانی است .این نگرانی هر سال با افزایش تقاضا
بیشتر شده است .به همین دلیل ،در سراسر جهان بهکارگیری
پساب فاضالبهای شهری بسیار مهم است ،بهویژه برای
تأمین آب کشاورزی در کشورهای کمآب نقش بیشتری دارد
] .[1فاضالب کشورهایی مانند آلمان (برلین) ،انگلستان
(لندن) ،ایتالیا (میالن) و فرانسه (پاریس) برای مصارف
کشاورزی بازیافت میشوند ] .[20در سالهای اخیر ،پساب
در مناطق کمآب بسیار باارزش شده است .در پاکستان16 ،
درصد سبزیجات از همین طریق آبیاری میشود ] .[22در غنا
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نیز از فاضالب رقیقشده با آب رودخانهها حدود 22500
هکتار زمین را آبیاری میکنند .در مکزیک نیز 160000
هکتار زمین با فاضالبی آبیاری میشود که تقریبا تصفیهنشده
محسوب میشود ] .[21در همة موارد بیان شده است که
کشاورزان از فاضالب رقیقشده ،تصفیهنشده و یا بخشی
تصفیهشده برای آبیاری مزارع استفاده کردهاند.
خطرات بهداشتی بالقوه و آثار زیستمحیطی ناشی از
استفادة پساب یا فاضالب برای آبیاری قبال ثبت شده است
] .[23جنبههای زیستمحیطی و بهداشتی از موارد حساس و
پیشنیازهای مهماند ،از اینرو فاضالبها نباید بهجای آب
معمولی برای آبیاری استفاده شود ،مگر اینکه کامال تصفیه
شده و بهصورت ایمن بهکار گرفته شود ] .[25 -24اهداف
کلی استفادة مجدد از آب برای مصارف کشاورزی این است
که یک منبع آب با کیفیت باال برای رشد فراهم شود و
محصوالت سالم بهدست آید ] .[26از اینرو ،در کشورهای
توسعهیافته معموال نهادهای عمومی کیفیت پساب را با
درنظرگرفتن بهداشت آن و الزامات تصفیة فاضالب برای
رسیدن به این هدف تعیین میکنند .در این کشورها ،برنامة
یکپارچهای برای استفادة مجدد از فاضالب تنظیم شده است.
نهادهای عمومی توسعهیافته این برنامهها را طراحی میکنند
که شامل سیاستهایی برای بهبود مدیریت فاضالب در
کشاورزی است و ممکن است قبل از تولید فاضالب اجرایی
شوند؛ بنابراین ،اگر این برنامهها اجرا شود ،آبیاری بهصورت
مناسب انجام میگیرد و محصوالت برای فروش و مصرف
فرستاده میشود .ایالت کالیفرنیا برای ترویج احیای آب و
استفادة مجدد آن از جمله پیشگامان است .اولین قانون
استفادة مجدد در  2128وضع شده است ] .[27در حال
حاضر در ایاالت متحده 2/5 ،درصد آب شهری با استفاده از
پساب تأمین میشود و ساکنان ایالت کالیفرنیا ساالنه 656
میلیون مترمکعب فاضالب تصفیهشدة شهری را به چرخة
مصرف برمیگردانند .کشورهای توسعهیافتة دیگر مانند
اسرائیل ،با یک برنامة منسجم توانستهاند  36درصد از منابع
آب کشاورزی را با فاضالب تصفیهشده تأمین کنند.
 .2.9کیفیت فاضالب تصفیهشده

کیفیت آب حاصل از فاضالب تصفیهشده بهطورعمده به موارد
زیر بستگی دارد .2 :کیفیت آب شهری مورد استفاده،
 .1آلودگیهای اضافهشده در زمان استفاده و  .3میزان تصفیة
انجامگرفته .روش جامع و کاملی بهعنوان راهنمای کیفیت آب

مورد استفاده در کشاورزی تدوین شده است .این روش اغلب
برای ارزیابی کیفیت آب کشاورزی استفاده میشود ].[28
سازمان ای پی آ 2دستورالعملهای سختگیرانهای را برای
استفادة پساب در ایاالت متحده وضع کرده است .پارامترهایی
که در این دستورالعمل برای استفادة مجدد فاضالب
تصفیهشده باید مد نظر قرار گیرند ،در جدول  3آورده میشود.
برای محصوالتی که باید بهصورتخام (بدون پخت) خورده
شوند ،نباید کلیفرمی در آب آبیاری وجود داشته باشد .برای
آبیاری دیگر محصوالت کشاورزی و انواع علوفه میزان کلیفرم
باید کمتر از  100اف سی 1در  200میلیلیتر باشد.
در برخی کشورهای درحالتوسعه برای استفادة بهتر از
فاضالب تصفیهشده از شیوههای زیر استفاده میکنند ]:[20
 آبیاری محصوالت تولیدی و زراعتی و تغذیة حیواناتکه با فاضالب تصفیهشده انجام میگیرد باید دو هفته
قبل از برداشت متوقف شود.
 آبیاری بهصورت پاششی ممنوع است. استفاده از فاضالب تصفیهشده برای آبیاری تمامسبزیجات و محصوالتی که بهصورت خام مصرف
میشوند ،ممنوع است.
 باید از لولههای مقاوم برای حملونقل پساب استفادهشود ،بهویژه برای مناطقی که نفوذپذیری خاک آن
بیشتر است.
 رقیقکردن فاضالب تصفیهشده با آب شیرین بهمنظوررساندن به استاندارد موردنظر ممنوع است.
همچنین ،در ایالت فلوریدا برای رسیدن به بازیافت 65
درصد فاضالبهای خانگی اقدامات زیر انجام گرفته است:
 تشویق مراکز مربوطه به اندازهگیری دقیق میزانفاضالب تولیدی
 ترغیب به ذخیرة فاضالب تصفیهشده بهصورت فصلی(ذخیره بهصورت آبخوان)
 تشویق به استفاده از فاضالب تصفیهشده بهعنوان یکی ازمنابع آب برای مصارف کشاورزی ،مصارف صنعتی و...
 تشویق به تأمین آب از منابع مشابه دیگر مانند تصفیةآبهای سطحی ( فاضالبهای ناشی از بارندگی)
 تشویق به تغذیة آبهای زیرزمینی و استفادة مجددغیرمستقیم بهعنوان آب قابلشرب
 تشویق به شیوههای آبیاری کارآمد)1. Environmental Protection Agency (EPA
)2. Fecal Coliform (FC

شایگان و حضرتی :دامنة کاربرد فاضالب تصفیهشده در کشاورزی و اهمیت ...

 استفاده از پسابهای بازیافتشده در مراکز دولتی؛ اینروش هم در صرفهجویی مصرف آب مؤثر است و هم
اینکه آموزشی برای عموم مردم است.
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 اطمینانداشتن از ایمنبودن آب بازیافتی؛ با اینراهبرد میتوان عوامل بیماریزا را کنترل کرد.

جدول  .9استانداردهای مربوط به استفادة مجدد فاضالب تصفیهشده برای مصارف مختلف کشاورزی ،صنعتی و شهری ][41
نوعاستفاده

نحوةتصفیه

آبیاری سطحی محصوالت
غذایی که بهصورت خام
مصرف میشوند

تصفیة ثانویه
فیلتراسیون
گندزدایی

بدون هیچ کلیفرم

آبیاری سطحی باغها و درختان
میوه

تصفیة ثانویه
گندزدایی

BOD=30 mg/L
TSS= 30 mg/L
200 fecal coli/100mL
1 mg/L Cl2 residual

آبیاری سطحی
مراتع (چرای حیوانات شیرده) و
مزارع

تصفیة ثانویه
گندزدایی

BOD = 30 mg/L
TSS = 30 mg/L
200fecal coli/100mL
1 mg/L Cl2 residual

استفادة شهری
همه نوع آبیاری برای طبیعت،
پارکها و فضای سبز

تصفیة ثانویه
فیلتراسیون
گندزدایی

BOD = 30 mg/L
TSS = 30 mg/L
200fecal coli/100mL
1 mg/L Cl residual

استخر و برکههای تفریحی
مانند مکانهای قایقرانی

تصفیة ثانویه
فیلتراسیون
گندزدایی

BOD = 10 mg/L
< 2NTU

بدون هیچ کلیفرم

1 mg/L cl2 residual

استفادة صنعتی
آب خنککننده بدون جریان
برگشتی

تصفیة ثانویه
گندزدایی

BOD = 30 mg/L
TSS = 30 mg/L
200fecal coli/100mL
1 mg/L cl2 residual

آب خنککننده با جریان
برگشتی

تصفیة ثانویه
گندزدایی (کواگوالسیون
شیمیایی و فیلتراسیون ممکن
است نیاز باشد)

BOD = 30 mg/L
TSS = 30 mg/L
200fecal coli/100mL
1 mg/L cl2 residual

استفادة غیرمستقیم بهعنوان
آشامیدنی
تزریق به آبهای زیرزمینی

تصفیة ثانویه
گندزدایی
فیلتراسیون
تصفیة پیشرفته

 .9.9بررسی آثار آبیاری با فاضالب تصفیهشده بر خاک

مطالعه در بیشتر کشورها نشان داده است که بازدهی
محصوالت درصورتیکه از فاضالب تصفیهشده و تصفیهنشده

کیفیتآبتصفیهشده
BOD = 10 mg/L
1 mg/L Cl2 residual

< 2 NTU

بدون هیچ کلیفرم

1 mg/L cl2 residual
TOC = 3 mg/L
TOX = 0.2 mg/L

رسیدن به استاندارد آب شرب

نحوةپایش

 BODبهصورت هفتگی
کلیفرم بهصورت روزانه
 Cl2باقیماندة پیوسته
 BODهفتگی
 TSSروزانه
کلیفرم روزانه
 Cl2پیوسته
 BODبهصورت هفتگی
 TSSبهصورت روزانه
کلیفرم بهصورت روزانه
 Cl2باقیماندة پیوسته
 BODبهصورت هفتگی
 TSSبهصورت روزانه
کلیفرم بهصورت روزانه
 Cl2باقیماندة پیوسته
 BODبهصورت هفتگی
 NTUپیوسته
کلیفرم بهصورت روزانه
 Cl2باقیماندة پیوسته
 BODبهصورت هفتگی
 TSSبهصورت روزانه
کلیفرم بهصورت روزانه
 Cl2باقیماندة پیوسته
 BODبهصورت هفتگی
 TSSبهصورت روزانه
کلیفرم بهصورت روزانه
 Cl2باقیماندة پیوسته
کدورت بهصورت پیوسته
کلیفرم روزانه
 Cl2باقیماندة پیوسته
استاندارد آب آشامیدنی و بقیة
موارد بهصورت پیوسته

برای آبیاری استفاده شود ،بیشتر است؛ برای مثال ،میزان
آبیاری  10000مترمکعب در هکتار در سال و غلظتهای
کلی نیتروژن و فسفر بهترتیب  25و  3میلیگرم در لیتر،
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ساالنه  300کیلوگرم در هکتار نیتروژن و  60کیلوگرم در
هکتار فسفر را تأمین میکند ] .[21اگر این مواد مغذی برای
کشاورزی استفاده نشوند ،در آبهای سطحی انباشته
میشوند .مطالعات متعددی نشان داده است که فاضالب
تصفیهشده و تصفیهنشده در بهبود ساختار خاک مؤثر است و
بهرهوری کشاورزی را افزایش میدهد ].[11 -10
از آنجاکه آبیاری بهترین روش برای استفادة مجدد
فاضالب محسوب میشود ،مدیریت دقیق آن بسیار حائز
اهمیت است .آبیاری با فاضالب بخشی از مدیریت یکپارچه
است که شامل انتقال ،تصفیه و ذخیرهسازی فاضالب میشود.
تولید فاضالب بهصورت مداوم برای همة سال است ،اما تقاضا
برای آبیاری متناوب است .این نوع سیستم آبیاری شامل
سرمایهگذاریهای عمده در زمین و تجهیزات است .اگر
فاضالب تصفیه نشود ،جامدات معلق بیشتری دارد و موجب
گرفتگی نازلهای سیستم توزیع آبیاری میشود .موفقیت این
نوع سیستمهای آبیاری عالوهبر زیرساختهای مربوط به آن
به توانایی خاک برای یکپارچهکردن آب ،مواد مغذی و
ترکیباتی بستگی دارد که ممکن است حضور داشته باشند.
بسیاری از جامدات معلق و بسیار مفید در خاک نیز ممکن
است تخلخلهای موجود در خاک را مسدود کند.
محدودیتهای کلیدی برای استفادة مناسب فاضالب برای
آبیاری عبارتاند از .2 :نفوذ نیترات اضافی به آبهای
زیرزمینی .1 ،افزایش شوری و  .3آثار افزایشی سادیسیتة
خاک در مدت آبیاری.
نگرانی این نوع سیستم آبیاری فقط مربوط به نوع خاک
نیست ،بلکه نگرانیهای محیطزیستی نیز در زمینة استفادة
فاضالب برای آبیاری وجود دارد ]:[13
 استفاده از فاضالب تصفیهشده ممکن است موجب بهخطرانداختن سالمت عمومی شود.
 پتانسیل آلودگی شیمیایی (نمک ،نیترات ،سدیم ،فسفرو )...برای آبهای زیرزمینی و سطحی وجود دارد.
 حضور مواد محلول در فاضالب تصفیهشده و تصفیهنشده ممکن است در سطحی باشد که برای گیاهان
سمی باشد ،همچنین این مواد در پروفایل خاک
ذخیره میشوند یا به آبهای زیرزمینی نفوذ میکنند.
بهعالوه ،در برخی موارد ویژه مانند خاک با بافت
ماسهای عمیق ،میزان نفوذ فسفر به آبهای زیرزمینی
یک پارامتر محدودکننده است.
زمانی میتوان چالشهای مربوط به زیرساختها و

محیطزیست را حل کرد که نگرانیهای مربوط به ساختار
خاک از بین برود .دو نگرانی عمده شوری و سادیسیتة خاک
است.
 .4.9.9آبیاری با فاضالب و شوری خاک
2

مقدار ذرات جامد محلول (تی دی اس) در فاضالب تصفیه
شده تقریبا  20درصد بیشتر از آب مصرفشده است؛ بنابراین،
آبیاری با فاضالب پتانسیل دارد تا مقادیر زیادی نمک به
خاک اضافه کند .تخمین زده شده است که برای 2000
میلیمتر آب در طول یک سال با شوری  500میلیگرم در
لیتر 5 ،تن در هکتار در سال نمک وارد محیط میشود.
فرایند تبخیر موجب غلظت زیاد نمک در خاک میشود؛
بنابراین ،برای گیاهان بسیار مضر است ][14؛ برای مثال،
آلجالود و همکاران نشان دادند که آبیاری با فاضالب میزان
محصوالت (ذرت و سورگوم) را افزایش میدهد تا زمانیکه
سطح شوری آب به  1330میلیگرم بر لیتر برسد و پس از
آن ،عملکردش کاهش مییابد .از اینرو ،مهم است آبیاری
فاضالب برنامهریزی شود تا با روش لیچینگ از حذف کافی
نمک اطمینان حاصل شود ].[15
هنگام طراحی نحوة آبیاری ،انتخاب خاک مناسب یکی از
مهمترین مسائل است .از نظر اسمیت ،تجمع نمک در پروفایل
خاک ناشی از تغییرات بارندگی فصلی و ساالنه است ].[16
درصورت مدیریت مناسب آبیاری ،نمک نه در ناحیة ریشة
گیاه تجمع مییابد و نه وارد آبهای زیرزمینی میشود.
بعضی از نمکها بین ناحیة ریشة گیاه و آبهای زیرزمینی
ذخیره میشود .با درنظرگرفتن  6تن در هکتار ،برای سطح
یک متر مشخص شده است که در زمینة ذخیرة نمک در
ناحیة بین ریشة گیاه و سطح آب زیرزمینی در ده سال
آبیاری با میزان نمک  5تن در هکتار در سال ،به حدود  8متر
عمق نیاز است .از اینرو واضح است که روش مذکور ،روشی
طوالنیمدت نیست .نگارنده نتیجه گرفته است که درنهایت
نمک شایانتوجهی وارد آبهای زیرزمینی میشود .آبیاری
بدون زهکشیهای مناسب غیرعملی است .زهکشیها موجب
میشود نمکها از ناحیة ریشة گیاه خارج شود.
 .2.9.9آبیاری با فاضالب تصفیهشده و سادیسیتة 2خاک
9

معموال فاضالب عالوهبر اینکه که شوری باالیی دارد ،غلظت
)1. Total Dissolved Solid (TDS
2. Sodicity

شایگان و حضرتی :دامنة کاربرد فاضالب تصفیهشده در کشاورزی و اهمیت ...

باالیی از سدیم را نسبت به کاتیونهای دیگر دارد .نسبت
جذب سدیم (اس آ آر) 2در فاضالب تصفیهشده حدود چهار تا
هشت است ] .[17آب با شوری و اس آ آر باال این پتانسیل را
دارد که درصد سدیم قابلتبدیل (ای اس پی) 1در خاک را
افزایش دهد .مطالعات بیشتری نشان داده است ای اس پی
بهصورت خطی با مقدار اس آ آر آب آبیاری افزایش مییابد.
افزایش ای اس پی ،موجب کاهش خواص فیزیکی خاک
میشود ،بهاینترتیب که منافذ خاک مسدود و شوری بیشتر
میشود و درنهایت رشد گیاه کم میشود .همچنین ،گزارش
شده است آبیاری شدید با فاضالب تصفیهشده در خاکهای
رسی و لومی افزایش چشمگیری در پراکندگی خاک رس
دارد و موجب حرکت مواد معلق و محلول از یک الیة خاک
به الیة دیگر میشود [.]18
 .1.9مطالعة موردی :آبیاری مزرعة آزمایشی با فاضالب
تصفیهشده []23

در اینجا ،نتایج یک مطالعة موردی در زمینة استفادة مجدد
فاضالب تصفیهشده برای آبیاری مزرعه و مقایسة آن به روش
متعارف آبیاری (آب شیرین همراه با کود) آورده میشود.
بخشی از فاضالب تصفیهشدة تصفیهخانة جنوبی اصفهان
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برای آبیاری یک مزرعة آزمایشی در مجاورت آن بهکار گرفته
شد .در این مزرعه ،بهطورعمده چهار نوع کشت (یونجه،
سیبزمینی ،ذرت و گندم) صورت میگرفت و بهمنظور
مقایسة نتایج در کنار هر کشت آبیاریشده با فاضالب ،دو
کشت شاهد نیز حتیاالمکان با وضعیت مساوی انجام
میگرفت .حاصلخیزی قطعات آزمایشی و کشتهای شاهد
برای محصوالت مختلف در جدول  4ارائه میشود .در این
جدول ،مالحظه میشود مقدار محصول تولیدشده در واحد
سطح برای ذرت بیش از کشتهای دیگر است .این مسئله
نشان میدهد توانایی ذرت برای استخراج مواد مغذی از خاک
بیشتر از سایر کشتهاست .افزایش مقدار حاصلخیزی با زمان
برای زمین کشت فاضالبی بهخوبی مشهود است .این روند
برای زمین شاهد  1کاهشی و برای زمین شاهد  2تقریبا
بدون تغییر مالحظه میشود.
با بیالن مواد برای نیتروژن ،فسفر و پتاسیم متوسط
راندمان حذف برحسب درصدی از مواد مغذی دادهشده به
خاک محاسبه و در جدول  5نشان داده میشود .راندمان زیر
 200درصد نشاندهندة افزایش تدریجی این مواد در خاک
است.

جدول  .1متوسط حاصلخیزی برحسب وزن خشک محصول بر واحد سطح در روز طی دورة کشت (گرم در مترمربع در روز) ][23
نوعکشت

یونجه
ذرت
سیبزمینی
گندم

آبیاریبافاضالبتصفیهشده

آبیاریباآبچاهافزودنکود

آبیاریباآبچاه

(کشتفاضالبی)

(کشتشاهد)9

(کشتشاهد)2

۱9/۱
۱0/9
۱۱
۲/3

۱4/0
۱9/9
۳/9
۳/۳

3/۳
۱4/3
۲/۱
0/4

جدول  .9متوسط راندمان حذف مواد مغذی در یک دورة سهساله برحسب درصد از کل مواد مغذی دادهشده به خاک
از طریق آبیاری با فاضالب
نوعمحصول

نیتروژن(درصد)

فسفر(درصد)

پتاسیم(درصد)

یونجه
ذرت
سیبزمینی
گندم

۱09
3۱/۳
۳۲/۳
90/۲

۳0/0
۲۱/9
3۳/3
99/0

۱30
3۲/0
30/9
۱4/9

)2. Exchangeable Sodium Percentage (ESP

)1. Sodium Adsorption Ratio (SAR
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اندازهگیریهای مقدار رطوبت خاک قبل و بالفاصله بعد از
آبیاری هفتگی نشان داد که مقدار رطوبت قبل و بعد از
آبیاری بعد از عمق یک متری از سطح خاک تغییر نمیکند؛
بنابراین ،میتوان پذیرفت تغییرات در مقدار مواد مغذی به
علت افزایش کود و یا جذب ریشه در همین عمق صورت

میپذیرد .این تغییرات برای نیتروژن پس از یک دورة سهساله
برای شرایط مختلف در شکل  2نشان داده میشود .از آنجاکه
شرایط اولیة زمین برای کشتهای مختلف یکسان بوده است،
میتوان باور داشت تغییرات ایجادشده بهدلیل تواناییهای نوع
کشت در جذب مواد مختلف از خاک بهوجود آمده است.

شکل  .4متوسط مواد مغذی نیتروژن در عمق  400 -0سانتیمتری برای  400گرم خاک برای کشتهای یونجه ،ذرت و سیبزمینی

از مجموعة آزمایشهای انجامگرفته در استفاده از فاضالب
تصفیهشده برای آبیاری زمینهای مزروعی ،میتوان به نتایج
زیر اشاره کرد:
 .2در فصل رشد (ماههای معتدل و گرم) مجموعة زمین و
گیاه ممکن است بهعنوان فیلتری زنده برای حذف مواد
معلق ،بی او دی ،نیتروژن ،فسفر و پتاسیم باقیمانده در
فاضالب تصفیهشده عمل کند.
 .1در ماههای سرد ،خاک ممکن است بهعنوان محل
ذخیرهای برای مواد مغذی موجود در فاضالب عمل کند
که با شروع فصل بهار ،مواد ذخیرهشده به گیاه منتقل
میشود و موجب رشد بیشتر گیاه میشود.
 .3افزایش تدریجی مواد مغذی که از طریق آبیاری هفتگی
با فاضالب به خاک منتقل میشود ،موجب میشود گیاه
رشد بیشتری نسبت به تغذیه از طریق کود شیمیایی
داشته باشد -که معموال در یک یا دو نوبت در دورة
کشت انجام میگیرد .ترکیب شیمیایی مواد مغذی در
فاضالب تصفیهشده نیز در این رشد بیشتر ،مؤثر است.
 .4افزایش تدریجی بعضی مواد مغذی در خاک در سالهای
اولیه موجب برداشت محصول بیشتری میشود ،اما امکان
مسمومیت خاک با رسیدن غلظت به حد بحرانی وجود
دارد .از اینرو ،مدیریت سیستم در انتخاب نوع کشت و
تنظیم غلظت مواد مغذی در فاضالب با اختالط آن با آب
معمولی اهمیت خاصی دارد.

 .1نحوة مدیریت آب در ایران
با توجه به اینکه آبوهوای کشور به سه ناحیة گرم و خشک،
معتدل شمالی و کوهستانی تقسیم میشود ،مدیریت آب در
این مناطق با هم متفاوت است .برای ناحیة اول تقریبا در همة
فصلها میتوان آب بازیافتی را برای مصارف کشاورزی،
آبیاری مزارع و حتی برای آبیاری پارکها با درنظرگرفتن
استانداردهای موجود در جدول  5استفاده کرد .برای نواحی
معتدل و کوهستانی که کشاورزی بهصورت فصلی انجام
میگیرد ،آبیاری برای مصارف کشاورزی بیشتر در فصلهای
بهار و تابستان است و در فصول دیگر باید آب بازیافتی ذخیره
شود .درنتیجه ،در این مناطق آب بازیافتی زمانیکه استفاده
نمیشود ،باید ذخیره شود و در زمان مناسب استفاده شود.
درکل ،میتوان برنامة راهبردی زیر را برای مدیریت هرچه
بهتر آب درنظر گرفت:
 .2تعیین استانداردهای مناسب برای خروجی تصفیهخانههای
فاضالب کشور براساس نوع استفادة مجدد آن؛
 .1ذخیرهسازی ایمن و بهداشتی برای مناطق دارای
آبیاری و کشاورزی فصلی؛
 .3ایجاد زهکشهایی برای جلوگیری از شوری و سادیسیتة
خاک؛
 .4اندازهگیری پارامترهای مهم بهصورت روزانه و هفتگی هم
در خاکی که آبیاری انجام میگیرد و هم در فاضالب
تصفیهشده که برای این هدف استفاده میشود.

شایگان و حضرتی :دامنة کاربرد فاضالب تصفیهشده در کشاورزی و اهمیت ...

 .5استفاده از آبهای بازیافتشده در مزارع ویژهای که
سازمانهایی مانند وزارت نیرو و وزارت کشاورزی آن را
اداره میکنند ،بهمنظور آموزش عموم هم از نظر رعایت
مسائل ایمنی و بهداشتی و هم از نظر مزایای ویژة
کاربرد فاضالب تصفیهشده در کشاورزی؛ مانند افزایش
محصول ،بینیازی به کودهای شیمیایی و کاهش
مصرف آب از منابع دیگر؛
 .6ممنوعیت استفاده از فاضالب تصفیهشده برای آبیاری
تمام سبزیجات و محصوالتی که بهصورت خام مصرف
میشوند.
 .7پایشهای دائم سازمانهای مسئول از جمله سازمان
حفاظت محیطزیست از مناطقی که از پسابهای شهری
و صنعتی برای آبیاری محصوالت کشاورزی و فضای سبز
استفاده میکنند.
 .9منافع استفاده از فاضالب تصفیهشده
رشد روزافزون جمعیت و توسعة سریع صنایع و فناوری ،از
جمله عوامل مهمی هستند که موجب افزایش مصرف آب و
تولید فاضالب در جوامع شدهاند .با توجه به اینکه منابع آب
دردسترس محدود است ،با استفادة مجدد از فاضالب تصفیه
شده میتوان ضمن حفاظت از منابع آب ،بخشی از کمبود آب
را نیز برطرف کرد .استفادة مجدد از فاضالب تصفیهشده
منافع متعددی دارد که بهصورت زیر میتوان دستهبندی کرد
]:[6
منافع اولیه :این منافع ،بهطورمستقیم از طرحهای
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استفادة مجدد از فاضالب بهدست میآیند و بهصورت ارزش
ریالی مشخص هستند .این منافع شامل سود حاصل از فروش
فاضالب تصفیهشده به مشترکان و کاهش در میزان مصرف
کود شیمیایی است.
منافع ثانویه :این منافع از آثار متعاقب پروژههای استفادة
مجدد ،مانند کاهش افت سطح آب زیرزمینی حاصل میشوند.
منافع کلی :این منافع شامل بهبود کیفیت و زیبایی
محیطزیست است.
 .9جمعبندی
کشور ما پتانسیلهای باالیی در زمینة تصفیة فاضالبهای
شهری ،روستایی و شهرکهای صنعتی دارد و یکی از مناطق کم
آب در جهان محسوب میشود؛ بنابراین ،با مدیریت صحیح
میتوان مشکل کمآبی را تا حدی تعدیل کرد .بخش عمدهای از
آب در کشور برای مصارف کشاورزی و آبیاری درختان است و با
مطالعات و تحقیقات انجامگرفته نیز مشخص شده است که
فاضالب تصفیهشده با رعایت استانداردهای موجود بهویژه شوری
و سادیسیتة خاک کارایی بهتری دارد؛ بنابراین ،با انتخاب صحیح
در نوع محصول ،نوع خاک و نحوة آبیاری میتوان پسابهای
تصفیهشده را با رعایت استانداردهای محیطزیستی و بهداشتی
به چرخة مصرف بازگرداند .همچنین ،با توجه به اینکه در ناحیة
کوهستانی کشور آبیاری و کشاورزی بهصورت فصلی است و
تولید فاضالب بهطورمداوم صورت میگیرد ،ذخیرهسازی در این
مناطق نیز ضروری است.
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