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مقاله پژوهشي

مقدمه :امروزه در بسياري از کشورها پساب بخش مهمي از منابع آب تجديد شونده را شامل ميشود .در اين خصوص توجه به کيفيت پساب مورد
استفاده و رعايت استانداردهاي تدوين شده مهم است .هدف از انجام اين مطالعه ،بررسي قابليت استفاده از پساب تصفيهخانههاي فاضالب شهر
اصفهان در آبياري محدود ميباشد.
روشها :اين مطالعه از نوع توصيفي -تحليلي است که براي تعيين امکان استفاده از پساب تصفيهخانههاي شمال و جنوب شهر اصفهان ،نمونههاي
پساب از نظر پارامترهاي  ،SAR،PH،TSS ،COD ،BOD5قلیائیت  ،کلسيم ،منيزيم ،سديم ،هدايت الکتريکي ،بور ،نيترات ،سولفات ،فسفات و
کلرايد مورد آناليز قرار گرفت.
یافتهها :ميانگين پارامترهاي  BOD5و  CODدر هر دو تصفيهخانه مورد مطالعه در حد استانداردهاي محيط زيست ايران بوده است ولي
استانداردهاي  EPAرا تأمين نميکند .مقادير  PHپساب خروجي هر دو تصفيهخانه در محدوده مجاز ( )6-9اندازهگيري شد .غلظت بور و نسبت
جذب سديم در پساب تصفيهخانه شمال براي آبياري ،در حد خوب ،درصد سديم در حد مجاز و غلظت کلرايد و  ECنامناسب ارزيابي شد .در
پساب تصفيهخانه جنوب ،بور و  SARدر حد عالي ،غلظت کلرايد و  ECدر حد مجاز و درصد سديم در حد خوب اندازهگيري شد.
نتیجهگیری :بر اساس آزمون آماري  tمستقل ،تفاوت معنيداري بين کيفيت پساب خروجي تصفيه خانههاي شمال و جنوب اصفهان مشاهده شد
( .)P<5/50تفاوت معنيداري بين کيفيت پساب خروجي و مقادير استاندارد مشاهده نشد ( .)P<5/50با توجه بيشتر به بهرهبرداري واحدها و به
خصوص بهرهبرداري از يک فرايند مناسب گندزدايي ،پسابي با کيفيت مناسب براي مصارف کشاورزي تامين ميشود.
واژههای کلیدی :استفاده پساب ،اصفهان ،آبياري محدود
ارجاع :هاشمي حسن ،ابراهيمي افشين ،عباس خدابخشي .بررسي قابلیت استفاده از پساب تصفیهخانههای فاضالب شهر اصفهان در
آبیاری محدود .مجله تحقيقات نظام سالمت 3191؛ 126-113 :)2(35
تاریخ پذیرش3632/33/75 :

تاریخ دریافت3632/70/70 :

 .3دانشجوي دکتراي مهندسي بهداشت محيط ،کميته تحقيقات دانشجويي دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 .2استاديار ،مهندسي بهداشت محيط ،مرکز تحقيقات محيط زيست دانشگاه علوم پزشکي اصفهان ،اصفهان ،ايران
 .1استاديار ،گروه مهندسي بهداشت محيط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد ،شهرکرد ،ايران (نويسنده مسؤول)
Email: khodabakhshi@skums.ac.ir

مقدمه
امروزه در بسیاري از کشورها پساب بخش مهمي از منااب بب
تجديد شونده را شامل ميشود و به طاور مماومي افادهاده از
پساب تصهیه شده در کشاورزي مورد پايير قارار فرهداه و
هوايد زرامي و اقدصادي هراوان بن ،ايا موواور را تصادي
ميکند .بهرهبرداري مهید و فودمند از هاوابب در کايیهرنیاا
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ممب از دهه  ،0891يعني از زمان بغاز مصرف هاوابب ااا
در مزارر بغاز شد ( .)0در کشورهاي در حاا توفاعه ،کااربرد
هاوبب در اراوي کشاورزي همواره به منوان يک شیوه ده
هاوببهاي شهري و همچنی روشي منافب جهات تاامی
بب مااورد نیاااز کشاااورزي ميسااوب ماايشااود .در شااهر
مکزيکوفیدي ،پايدخت  01میلیون نهري مکزيک ،بیش از 01
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هزار هکدار از زمی هاي کشااورزي ااارا از شاهر باا پسااب
تصهیه شده اي شهر ببیاري ميشوند (.)2
از نظر بب و هوايي ،کشور ايران بر روي کمربند اشک
نیمکره شمايي قرار فرهده افت به طوري که نصف مساحت
کل بن را مناط اشک و نیمه اشک تشکیل ميدهد که
قسمت امظم افدان اصههان نیز در همی منطقه قرار دارد.
موقعیت افدان اصههان در درون شرايط ماکروکلیمايي ايران
از بنچنان ووعیدي براوردار نیست که براي تما ايا فا
تيت تأثیر شرايط همساني از نظر تودههاي هوا قرار بگیرد.
بهطوري که داراي زمسدانهاي فرد و باراني و تابسدانهاي
فر و اشک افت .به ديیل واق شدن افدان اصههان در
دامنههاي شرقي زافرس اکثر فیکلونها در مبور از فیسدم
پیچیده کوهسداني زافرس به ديیل تضعیف در قسمتهاي
مرکزي و شرقي افدان ،بار کمي را ايجاد ميکنند و به
منوان يک قامده کلي در تما ايران ،میزان بار در اي
افدان نیز از غرب به شرق کاهش مييابد .نقش رشده
کوههاي زافرس در غرب و جنوب غربي افدان را نبايد به
بوته هراموشي فپرد .زيرا جهتفیري اي رشده کوهها در
تضعیف تضاد حرارتي و کاهش رطوبت فیسدم نقش زيادي
دارد .در هصل فر فا که معموال از اوايل بهار شرور
ميشود رودباد جنب حارهاي به موقعیت شمايي بر ميفردد و
با افدقرار مراکز پر هشار جنب حارهاي در فرافر هبت ايران
و افدان اصههان ،تما شرايط جبههزايي از بی رهده و در
ندیجه بارندفي قط ميفردد .در اي دوره فر و طوالني،
تسلط اشکي شديد هیزيکي ،درجه حرارت باال با بفمان بدون
ابر از شرايط کامب ممومي به شمار ميرود .موقعیت
جغراهیايي افدان اصههان دو پیامد مهم را به دنبا داشده
افت ،نخست قلت بار به ديیل نشست دايمي هوا در بیش
از نیمي از فا و ديگري توزي نامنظم بار و تغییرپييري
باالي بن از فايي به فا ديگر افت .همچنی رشده کوههاي
مرته زافرس در غرب و مناط پست کويري در شرق
تغییرات مکاني شديد بار را از بیش از  011میلیمدر تا کمدر
از  91میلیمدر به دنبا داشده افت .افدان اصههان کمدر از
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 ٪02بار اقیانوسها ،کمدر از  ٪08بار بفیا و حدود
 ٪43بار قاره نسبدا اشک افدرايیا بار درياهت ميکند.
مقايسه بار افدان با بار کشور که میزان بن کمدر از
 ٪34بار کشور ميباشد اشکي مهرط اي پهنه از ايران
زمی را به وووح نشان ميدهد .میانگی فاالنه بار در
فطح افدان معاد  011میلیمدر افت ٪42 .افدان کمدر از
 011و  ٪ 11بن کمدر از  001میلیمدر بار درياهت ميکند.
تنها بار  ٪1افدان اصههان بیش از  311میلیمدر افت (.)4
بنابراي برنامهريزي بر روي افدهاده از پساب امري وروري
به نظر ميرفد.
افدهاده از پساب در کشاورزي ميتواند مشکبتي را نیز ايجاد
کند که برافاس شیوه ببیاري ميتوان بنها را تقسیمبندي
نمود؛ مشکل بهداشدي به جهت تماس مسدقیم کشاورزان و
مرد با پساب ،کاهش تدريجي نهوذپييري ااک ،راندمان
پايی بب و در ندیجه افدهاده از حجم زيادي از پساب که
مبوه بر اهزودن حجم مظیمي از امبح و مناصر فنگی ،
بيودفي ببهاي زيرزمیني را نیز به دنبا دارد ،تجم امبح در
پشدهها و مد امکان ببشويي ،رشد ملفهاي هرز ،تجم
حشرات و اهزايش رواناب از جمله مشکبت افدهاده از رو
ببیاري فطيي در افدهاده از پساب ميباشد .در رو ببیاري
باراني مهمدري مشکل رفیدن امبح و مناصر فنگی بر
روي برگ فیاهان و ايجاد مسمومیت و فوادگي برگها
ميباشد ،به مبوه اينکه مشکبت ديگري همچون مشکل
بهداشدي تماس کشاورزان را نیز به همراه دارد .در رو
ببیاري قطرهاي و افدهاده از قطره چکان ،فرهدگي قطره
چکان مهمدري مشکل اي فیسدم افت و در جاهايي هم که
از بابلر افدهاده ميفردد به جهت ورود حجم زياد پساب،
بسیاري از مشکبت ببیاري فطيي همچنان وجود دارد به
مبوه اينکه مشکل فرهدگي نیز کامل حل نميفردد (.)2
بنابراي  ،يکي از نکات افافي در افدهاده از پسابها در
هضاي فبز و کشاورزي ،توجه به کیهیت پساب مورد افدهاده و
رمايت افدانداردهاي تدوي شده در اي اصوص افت و
ميتوان فهت که بدون توجه به اي مووور ،ممک افت
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فکیندبکمینست
قابليت استفاده از پساب
بررسي

افدهاده از پساب بثار زيانباري بر روي فبمدي انسانها،
کیهیت ااک ،بهداشت و ميیط زيست داشده باشد .مملیات
بازيابي موه پساب نیازمند مراحل دقی برنامهريزي،
ميافبات اقدصادي و ارزيابيهاي اجدمامي افت ( .)3در
بازيابي پساب بايسدي پارامدرهاي فمشنافي و ريسکهاي
اکويوژيکي مورد بررفي قرار فیرد .همچنی ارزيابي ريسک و
مديريت ريسک وروري افت .در مديريت مطلوب مملیات
بازيابي پساب ،توجه به افدانداردهاي میکروبي و شیمیايي و
بنايیز نقاط بيراني مهم افت ( .)1به طور کلي در نظر داشد
پنج نکدهاي که در ذيل بیان ميفردد ،ميتواند به نيو
مؤثري در اهزايش بهرهوري افدهاده از پسابها در ببیاري
هضاي فبز مهید واق فردد.
 -0در نظر داشد فبمدي انسانها و به اصوص کارفران
که در هضاهاي فبز مشغو به کار ميباشند.
 -2حهاظت از ااک به منوان يکي از اصليتري موامل
زيست ميیطي و جلوفیري از بيودفي بن
 -4افدهاده از تکنويوژيهاي بهینه در ببیاري با افدهاده از
پسابها و نیز حهاظت از فیسدمهاي ببیاري به جهت پارهاي از
مشکبت افدهاده از پسابها براي ببیاري
 -3افدهاده بهینه از مواد مغيي موجود در پسابها و
جلوفیري از بی رهد بن
در ايران فازمان حهاظت ميیط زيست مجمومه افدانداردهاي
اروجي هاوببها را بر افاس فه ميیط تخلیه (ببهاي
فطيي ،کشاورزي ،ببهاي زيرزمیني) مندشر کرده افت که
بايسدي در طرحهاي تصهیه و افدهاده مجدد از هاوببها
مورد افدهاده قرار فیرد ( .)3افداندارد  EPAبراي افدهاده از
پساب شامل COD<31mg/l ،BOD5<41mg/l
ميباشد .اي در حايي افت که فازمان حهاظت از ميیط
زيست در ايران مقادير  BOD5و  CODپساب را به ترتیب
 011و  211mg/lبراي افدهاده در ببیاري امب کرده افت
(.)0
ندايج مطايعهاي در يونان نشان داد که بازيابي پساب در
تابسدان بامث حهظ حدود  08/03میلیون مدر مکعب بب
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شیري و تامی ¾ ٪از بب مورد نیاز کشاورزي اواهد شد
(.)9
بر افاس مطايعه قافمي و همکاران ،با افدهاده از پساب
تصهیه اانههاي شهر مشهد ميتوان هزينههاي تويید فند ،
جو و فوجه هرنگي در هکدار را به ترتیب در حدي معاد ،40
 42و  ٪29کاهش داد (.)8
تيقیقات صورت فرهده توفط ناصري و همکاران براي
بررفي کیهیت پساب تصهیهاانه هاوبب اردبیل به منظور
افدهاده مجدد درکشاورزي نشان ميدهد که میانگی
پارامدرهاي CODو  BOD5به ترتیب  80/90و 10/21
میليفر در يیدر و میانگی هلزات فنگی کادمیو  ،مس و
فرب به ترتیب  1/19 ،1/104و  1/30میليفر در يیدر با
افداندارد فازمان ميیط زيست ايران در زمینه افدهاده مجدد
از پساب در کشاورزي مطابقت داشده افت .میانگی
کلیهر هاي کل و مدهومي به ترتیب 0/4 ×011و2/4 ×013
بوده افت که با افداندارد مربوطه مطابقت نداشده افت.
پساب از نظر پارامدرهاي  TDSو  SARدر ميدوده قابل
قبو  WHOبراي ببیاري ناميدود بود ويي با توجه به
غلظت باالي کلرايد احدما فمیت بن براي براي فونههاي
فیاهي وجود داشت (.)2
بر افاس مطايعهاي در ايسلند ،پارامدرهاي کیهي پساب
تصهیهاانه ،معیارهاي ببیاري ناميدود براي کشت غبت را
تأمی نميکرد و نیاز به تصهیه ثايثیه داشت (.)01
همانطور که فهده شد ،افدهاده از پساب اروجي تصهیه
اانهها به منوان منب بب مطمئ و پايدار ميسوب ميشود.
چون بر ابف فاير مناب بب ،دفدخو نوفانات کمي و
حدي کیهي (در صورت بهره برداري اصويي تصهیه اانه)
نخواهد بود .بنابراي با توجه به حجم زياد پساب اروجي از
تصهیهاانههاي هاوبب ،حدي در صورت دفدرفي به مناب
بب فطيي و زير زمیني براي کشاورزي ،وروري افت
برنامهريزي براي افدهاده از پساب در کوتاه مدت و دراز مدت
مورد توجه ويژه قرار فیرد .هدف از انجا اي مطايعه ،بررفي
قابلیت افدهاده از پساب تصهیهاانههاي هاوبب شهر
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اصههان در ببیاري ميدود ميباشد .هرايند تصهیه هاوبب در
تصهیهاانههاي مورد مطايعه از نور يج هعا افت که
مدوفط دبي پساب اروجي بنها حدود  2 m3/sميباشد.
روشها
اي مطايعه از نور توصیهي -تيلیلي افت که جهت تعیی
امکان افدهاده از پساب تصهیه اانههاي شما و جنوب شهر
اصههان ،نمونه فیري بهصورت ماهیانه انجا شد .نمونه
برداري از پساب اروجي تصهیه اانههاي هاوبب بهصورت
مقطعي انجا شد و نمونه ترکیبي در هر هصل مورد بنايیز قرار
فرهت .قبل از تعیی اصوصیات نمونه پساب ،بمادهفازي
مورد نیاز براي نمونه انجا شد .نمونه پساب از نظر
پارامدرهاي  ،SAR ،pH ،TSS ،COD ،BOD5قلیائیت،
کلسیم ،منیزيم ،فديم ،هدايت ايکدريکي ،بور ،نیدرات،
فويهات ،هسهات و کلرايد مورد بنايیز قرار فرهت .کلیه
بزمايشها بر افاس رو هاي مندرا در کداب رو هاي
افداندارد بزمايشهاي بب و هاوبب انجا فرهت (.)8
جهت تعیی میانگی غلظت مدغیرهاي ذکر شده در اهداف در
اروجي تصهیه اانه تعداد نمونهها با افدهاده از رابطه
)2 S 2
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N

تعیی فرديد .بیشدري تعداد نمونه
با امدماد  81درصد براي مدغیر  CODبا میزان اطاي قابل
قبو ( )01و انيراف معیار  21مساوي  01نمونه در هر تصهیه
اانه بهدفت بمد که با احدساب تکرارپييري بزمايشات به
منظور اطمینان از دقت و صيت ندايج 31 ،نمونه برداشت شد.
مقادير نسبت جيب فديم با افدهاده از معاديه فاپ  ،معاديه
( )0از روي غلظت فديم ،کلسیم و منیزيم ميافبه شد.
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همچنی درصد فديم با معاديه ( )2ميافبه شد ( .)2غلظت
پارامدرها در هرمو ها بر حسب  meq/lافت.

جهت تيلیل دادهها از نر اهزار  SPSSنسخه  21افدهاده
شد .از بزمون  tمسدقل براي مقايسه کیهیت پساب اروجي دو
تصهیه اانه افدهاده شد .همچنی براي مقايسه پارامدرهاي
پساب اروجي تصهیه اانههاي مورد مطايعه با مقادير
افداندارد ،از بزمون  tتک نمونهاي افدهاده شد.
یافتهها
در نمودارهاي  0و  2میانگی مقادير  BOD5و COD
پساب تصهیه اانههاي شما و جنوب اصههان با مقادير
افداندارد ميیط زيست ايران جهت افدهاده در ببیاري نشان
داده شده افت .در جدو  ،0کیهیت پساب اروجي تصهیه
اانههاي هاوبب شما و جنوب اصههان از نظر پارامدرهاي
بور ،کلرايد ،درصد جيب فديم ،هدايت ايکدريکي و نسبت
جيب فديم با مقادير افداندارد پساب براي ببیاري مقايسه
شدهاند .الز به ذکر افت که میانگی غلظت فويهات،
هسهات و نیدرات در پساب اروجي به ترتیب  02 ،441و 01
میلي فر بر يیدر اندازه فیري شد PH .پساب اروجي هر دو
تصهیه اانه در ميدوده مجاز ( )3-8و قلیائیت بیکربناته
پساب هر دو تصهیه اانه نیز در ميدوده قابل قبويي بود
(.)221- 331 mg/l
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نمودار  .3مقایسه میانگین مقادیر  BOD5در پساب تصفیه خانههای شمال و جنوب اصفهان با استانداردهای محیط زیست ایران
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نمودار  .2مقایسه میانگین مقادیر  CODدر پساب تصفیه خانه های شمال و جنوب اصفهان با استانداردهای محیط زیست ایران
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کيفيت پساب

جدول  .3مقایسه کیفیت پساب خروجي تصفیه خانههای مورد مطالعه با مقادیر استاندارد FAO
SAR
)EC(ms/cm
Na%
کلراید)(mg/l
بور)(mg/l

عالي

5 /0

>05

>25

>205

>35

خوب

5/0-3

05-335

25-35

205-005

35-35

مجاز

3-2

335-255

35-65

005-2555

35-26

مشکوک

2-3

<255

65-55

2555-1555

<26

نامناسب

<3

-

<55

<1555

-

تصفيه خانه شمال

5/03

203-135

03-65

2555-1215

5/1-35/36

تصفيهخانه جنوب

5 /1

65-335

22-11

505-3355

1/3-0

بحث
پساب تصهیه اانه هاوبب جزء بب شیري اما بيوده ميسوب
ميشود که بسده به درجه تصهیه و افدانداردهاي ملي و
بی ايمللي ،با توجه به بيران کمي و کیهي بب ميتوان جهت
مصارف مخدلف شهري از جمله ببیاري ميصوالت کشاورزي
و فلخانهاي افدهاده نمود (.)00
اي مطايعه با هدف بررفي قابلیت افدهاده پساب
تصهیهاانههاي هاوبب شهر اصههان در ببیاري ميدود
انجا شده افت .منظور از ببیاري ميدود ،تب انسان جهت
تغییر مووعي چراه هیدرويوژي به منظور تويید ميصوالت
کشاورزي به فونهاي افت که تماس کارفران و
مصرفکنندفان به منظور رمايت بهداشت ميدود ميفردد.
بنابر افدانداردهاي افدهاده از پساب ،افدهاده از پساب جهت
ببیاري ميصوالت غیراوراکي و ميصوالتي که به صورت
پخده مصرف ميشوند و ببیاري فیاهان ملوههاي و هیبري،
ببیاري درادان جنگلي و مرات حیوانات اهلي به حداقل تصهیه
ثانويه و فندزدايي نیاز دارد ( .)02بر افاس نمودارهاي 0و ،2
میانگی پارامدرهاي  BOD5و  CODدر هر دو تصهیه
اانه مورد مطايعه در حد افدانداردهاي ميیط زيست ايران
بوده افت ويي افدانداردهاي  EPAرا تأمی نميکند .هر
چند که در مواقعي چون پیک جريان ورودي ،تعمیر واحدها،
کنارفير هاوبب ورودي و مواق فیببي غلظت اي پارامدرها
بسیار بیشدر از مقادير افداندارد اندازهفیري شد .میانگی
جامدات معل ( )TSSدر پساب هر دو تصهیه اانه در حد
مجاز براي ببیاري ميدود اندازه فیري شد (.)011< mg/l
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مقادير  PHپساب اروجي هر دو تصهیه اانه در ميدوده
مجاز ( )3-8اندازهفیري شد .قلیائیت بیکربناته پساب هر دو
تصهیه اانه نیز در ميدوده قابل قبويي بود (- 331 mg/l
 .)221به جز در مواردي که پسابهاي صنعدي به تصهیه اانه
هاوبب شما وارد مي شد ،قلیائیت پساب کاهش ميياهت.
نمکهاي ميلو از مهمتري پارامدرهاي تشخیص کیهیت
بب کشاورزي افت .نمک هاي ميلو در بب با شوري ااک
در ارتباط هسدند و بر اي افاس ،رشد فیاه ،مملکرد و
کیهیت ميصوالت از کل نمک هاي ميلو در بب اثر
ميپييرد.
براي نشان دادن غلظت يونهاي موجود در بب از هدايت
ايکدريکي افدهاده مي شود .هدايت ايکدريکي مسدقیماً با
مجمور بنیونها و کاتیونهاي حاصل از تجزيه مواد شیمیايي
مرتبط افت و در حايت ممومي با غلظت کل نمکها
مطابقت مينمايد.
مهمتري يونهاي فمي مبارت افت از :فديم )،(Na+
کلر ) ،(Cl−و بور ) .(B−غلظت باالتر از حد مجاز اي
يونها بامث اادب در مملکرد ريشه ،کاهش مملکرد
ميصو  ،تغییر شکل ظاهري فیاه و حدي مرگ فیاه ميشود.
مطمئ تري شااص تعیی میزان تأثیر بب ببیاري بر اهزايش
فديم تباديي ااک ،پارامدر نسبت جيب فديم يا SAR
افت .فديم به ديیل تأثیراتش بر روي ااک ،يکي از
مهمتري کاتیونها افت .فديم تباديي ،تمايل به پراکنش
ااک داشده ،بامث کاهش فرمت نهوذ بب و هوا در ااک
ميفردد .کاتیونهاي دو ظرهیدي بامث بهبود فاادمان ااک
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و پايداري ااکدانهها ميشود ويي کاتیونهاي يک ظرهیدي
بامث پراکندفي ذرات ااک و از بی رهد فاادمان بن
ميشود .افر حداقل  01درصد کاتیونهاي جيب شده فديم
باشد ،ااک فاادمان اود را از دفت داده و نهوذ بر اثر
پراکندفي ذرات ااک کاهش مييابد .پدانسیل نهوذ بب تيت
تأثیر شوري و فديم بب ببیاري افت .بثار مخرب فديم شامل
کاهش نهوذ ،مشکل در جوانه زني ،تهويه نا کاهي ااک و
شیور بیماريهاي فیاه و ريشه ميباشد (.)04
بر افاس تقسیمبندي  AOدر جدو  ،0غلظت بور و نسبت
جيب فديم در پساب تصهیه اانه شما براي ببیاري ،در حد
اوب ،درصد فديم در حد مجاز و غلظت کلرايد و EC
نامنافب ارزيابي شد .در پساب تصهیه اانه جنوب ،بور و
 SARدر حد مايي ،غلظت کلرايد و  ECدر حد مجاز و
درصد فديم در حد اوب اندازهفیري شد.
بهطور کلي بر افاس بزمون بماري  tمسدقل ،تهاوت
معنيداري بی کیهیت پساب اروجي تصهیه اانههاي شما
و جنوب اصههان مشاهده شد ( .)p<1/11بهطوريکه کیهیت
پساب اروجي از تصهیه اانه جنوب به طور نسبي بهدر از
تصهیه اانه شما بود .هر چند که هرايندهاي دو تصهیه اانه
مورد مطايعه ،مشابه و از نور يج هعا افت ويي به ديیل
تهاوتهايي در طراحي و جانمايي واحدها ،نيوه بهرهبرداري،
نور و راندمان هوادهها ،کیهیت هاوبب اا ورودي و احدما
ورود هاوببهاي صنعدي بامث تهاوتهايي در براي
پارامدرهاي کیهي پساب شده افت .اوشبخدانه به ديیل ارتقاء
براي هرايندها از جمله بشغايگیري ،زال فازي و هوادهي
براي پارامدرها مانند  BOD5و  CODدر هر دو تصهیه
اانه رو به بهبودي افت.
بر افاس بزمون  tتک نمونهاي ،کیهیت پساب تصهیه اانه
هاوبب شما در براي پارامدرها ،تهاوت معنيداري با مقادير
افداندارد ميیط زيست داشت ( )p< 1/11که ايبده بهطور
مقطعي بوده افت و به نظر مي رفد اي امر به ديیل ايجاد
جريانهاي کنار فير هاوبب اا و ورود بن به پساب
اروجي و نیز اادب در هرايندهاي بیويوژيک به ديیل ورود

662

پسابهاي فمي افت .اي در حايي افت که به ديیل موقعیت
تصهیه اانه جنوب و مد افدقرار واحدهاي صنعدي در
باالدفت تصهیه اانه و ارتقاء نسبي هرايندها ،تهاوت
معنيداري بی کیهیت پساب اروجي و مقادير افداندارد
مشاهده نشد ( .)p<1/11مقادير فويهات ،هسهات و نیدرات در
پساب اروجي به ترتیب  02 ،441و  01میلي فر بر يیدر
اندازهفیري شد که با افدانداردهاي افدهاده پساب در
کشاورزي هماواني دارد.
اندظار ميرود با توجه بیشدر به بهرهبرداري واحدها و
بهاصوص اندازهفیري بهرهبرداري از يک هرايند منافب
فندزدايي ،پسابي با کیهیت منافب براي مصارف کشاورزي
تأمی شود.
ندايج تيقی اانم ناصري و همکاران نشان داد که پساب
تصهیه اانه اردبیل بهجز از نظر کلیهر هاي کل و مدهومي
ميدوديدي براي افدهاده در کشاورزي ندارد ( .)2فندزدايي
پساب و پايش مداو اروجي تصهیهاانه از نظر تأمی
افداندارد افدهاده از پساب در کشاورزي و همچنی ارتقاء
تصهیه اانه هوق وروري افت .ايبده در صورت فندزدايي با
کلر بايسدي توجه نمود که پس از بن کلرزدايي صورت فیرد و
از نظر ميصوالت جانبي فندزدايي بهاصوص تري
هايومدانها کندر شود تا از طري ميصوالت کشاورزي ،طي
زنجیره غيايي مخاطراتي براي بهداشت ممومي نداشده باشد.
بنابراي مبوه بر توجه به مملکرد هرايندهاي تصهیهاانه در
جهت اهزايش راندمان تصهیه ،اندخاب نور فندزدا در اصوص
افدهاده و احیاي پساب بسیار مهم افت .ندايج تيقیقات
نشان داده که در صورت راندمان باالي هرايندهاي باالدفدي
و بهبود کیهیت پساب با تصهیه پیشرهده ،اشعه هرابنهش به
منوان فندزداي منافب ،کمدري اطرات بهداشدي و زيست
ميیطي را اواهد داشت (.)02
نتیجهگیری
با توجه به جريان مقطعي و نوفانات هصلي بب روداانه
زايندهرود و اهزايش تقاواي کشاورزان ،افدهاده از پسابي با
کیهیت مطمئ ميتواند به منوان منب بب پايدار براي ببیاري
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تشکر و قدردانی
اي مقايه حاصل طرح تيقیقاتي مصوب معاونت پژوهشي
 بدي وفیله.دانشگاه ملو پزشکي اصههان ميباشد
نويسندفان اي مقايه از معاونت ميدر پژوهشي دانشگاه
مطبور به ديیل تأمی بودجه طرح تيقیقاتي به شماره
. تشکر مينمايند080100

، جنگلي، ملوههاي، صنعدي،ميصوالت کشاورزي غیر اوراکي
 در صورت.هضاي فبز و بیابانزدايي ميسوب شود
 بکارفیري صيیح بهدري هناوريهاي، برنامهريزي دقی
 بموز بهرهبرداران، راهبري اصويي تصهیهاانهها،موجود
 پايش مسدمر و، ارتقاء واحدهاي تصهیه اانه،مدخصص
 ارزيابي اثرات بهداشدي و،نظارت دايمي کیهیت پساب
 ميتوان مصارف فسدردهتري براي پساب در،مديريت ريسک
.نظر فرهت
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Survey on reuse of Isfahan wastewater treatment plants effluent in restricted
irrigation
Hassan Hashemi 1, Afshin Ebrahimi 2, Abbas Khodabakhshi 3
Original Article
Abstract
Background: Today, in many countries, wastewater treatment plants effluent is an important part of the
renewable water resources. In this case, the effluent quality standards are developed and used is important.
The aim of this study was to investigate the potential use of wastewater plants effluent Restricted
Irrigation.
Methods: In this descriptive - analytical study, samples was collected from the Isfahan wastewater
treatment plants effluent. Effluent quality parameters; BOD5, COD, pH, calcium, magnesium, sodium,
electrical conductivity, sodium absorption ratio absorption %Na, SAR, boron and chloride were analyzed.
Results: Average of BOD5 and COD parameters in both plants was same as environmental standards but
does not meet EPA standards. Both Wastewater effluent pH values were in the range of 9-6. Boron
concentration and sodium adsorption ratio in the north wastewater treatment plant was good, for irrigation.
%Na, chloride concentration and EC was inappropriate. In the south wastewater treatment plant, boron
and SAR was at the excellent level. Chloride and EC was permissible, and %Na was good.
Conclusion: Based on independent sample t test, there was significant deference between Isfahan North
and South wastewater treatment plants (p<0.05). There was not seen significant deference between
effluent quality and standard level in both treatment plants (p>0.05). With proper operation of treatment
plants and use of an appropriate disinfection process, the suitable effluent quality for agricultural purposes
is provided.
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