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چکیده
با توجه به کمبود آب در ایران و همچنین رشد روز افزون جمعیت و توسعه شهرنشینی ،لزوم برنامهریزی برای استفاده بهینه
از منابع آب متعارف و نامتعارف از اهمیت فراوانی برخوردار است .در چنین شرایطی ،استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده
میتواند بهعنوان یکی از راه های غلبه بر مشکل کم آبی و جلوگیری از هدر دادن منابع آب تلقی شود .لذا در این مقاله
قابلیت کاربرد پساب خروجی از تصفیهخانه اکباتان به منظور استفاده در کشاورزی و آبیاری فضای سبز مورد بررسی قرار
گرفت .به این منظور برخی خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی پساب تصفیهخانهی فاضالب شهرک اکباتان در
بازهی زمانی یکساله فروردین -اسفند سال  ،931۵بهصورت روزانه اندازهگیری و با استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست
ایران و استاندارد سازمان بهداشت جهانی ( )WHOمقایسه شد .نتایج نشان داد که کیفیت پساب خروجی از نظر همهی
پارامترها در مقایسه با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مطابقت دارد و این پساب قابلیت استفاده در آبیاری فضای
سبز و کشاورزی را دارا می باشد .همچنین کارایی فرایند تصفیه در تصفیهخانه اکباتان برای حذف بار آلی از فاضالب به
میزان  19و  1۵درصد بهترتیب برای  BODو  CODمیباشد .بنابراین تصفیه و بازچرخانی فاضالب یکی از مهمترین
راهکارها در شرایط موجود کشور برای توسعه مدیریت منابع آب میباشد و نقش مهمی در حل مشکالت مربوط به کم آبی
در کشور دارد.

واژههای کلیدی:

تصفیهخانه اکباتان ،استفاده مجدد ،استاندارد سازمان محیطزیست ،کم آبی.

 . 1آدرس نویسنده مسئول :گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه
در سالهای اخیر به دلیل رشد جمعیت و توسعه

مالحظات فنی و زیستمحیطی می توان از پساب برای

شهرنشینی ،صنعت و کشاورزی ،مصرف سرانه آب و به

تغذیه منابع زیرزمینی استفاده نمود .فراهانی و ملکی آل آقا

تبع آن تولید فاضالب افزایش چشمگیری یافته است .به

( )1811به ارزیابی امکان استفاده مجدد از پساب خروجی

همین دلیل ،استفاده از فاضالب تصفیه شده بهعنوان یک

تصفیهخانه مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در

منبع آب پایدار و برنامهریزی برای استفاده بهینه از منابع

آبیاری فضای سبز این مجتمع پرداختند .نتایج نشان داد که

آب متعارف و نامتعارف بیش از پیش مورد توجه مدیران

کیفیت پساب خروجی با استاندارد سازمان حفاظت محیط

صنعت آب و فاضالب کشور قرار گرفته است .استفاده از

زیست بجز پارامترهای کلیفرم و  TSSمطابقت دارد و

پساب تصفیهخانههای فاضالب در کشاورزی ،آبیاری

میتوان از این پساب برای آبیاری گیاهانی که نسبت به

فضای سبز و صنعت مزایای متعددی از قبیل فراهم نمودن

شوری حساس نباشند استفاده نمود .نعیمی و همکاران

یک منبع آب ارزان و دائمی ،کاهش هزینههای تصفیه،

( )1818به بررسی استفاده مجدد از پساب تصفیهخانه

آزادسازی بخشی ازمنابع آب با کیفیت خوب برای سایر

فاضالب شهرک غرب در آبیاری فضای سبز شهری

مصارف و کاهش اثرات زیستمحیطی دفع پساب به

پرداختند .نتایج نشان داد که پساب این تصفیهخانه مطابق

منابع آبی را به دنبال دارد (قاسمی .)1831 ،در برنامهریزی

با استاندارد  WHOو  EPAدارای محدودیت میباشد و

و اجرای پروژههای تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از

مناسب برای آبیاری فضای سبز نمیباشد .تحقیقی دیگر

فاضالب تصفیه شده ،با توجه به نوع استفاده مجدد ،نحوه

که توسط مهرآوران و همکاران ( )1811انجام شده به

کاربرد و احتمال تماس انسان با آن ،کیفیت متفاوتی از

بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه

فاضالب تصفیه شده قابل قبول خواهد بود .البته هر یک

پرکندآباد شهر مشهد در آبیاری فضای سبز پرداختند .نتایج

از روشهای استفاده مجدد دارای محدودیتهایی هستند،

این تحقیق نشان داد که پساب این تصفیه خانه قابلیت

که ابتدا باید این محدویتها را شناسایی نمود و سپس

استفاده جهت کشاورزی را دارا میباشد .از جمله

اقدام به مدیریت و تخصیص پساب نمود (پوردارا و

پژوهشهای خارجی ماتوک ( )9111به بررسی پتانسیل

همکاران.)1838 ،

استفاده از فاضالب تصفیه شده تصفیهخانه جردن در

استفاده دوباره از فاضالب تصفیه شده و

آبیاری فضای سبز پرداختند.

فرستادن آن در شبکه شهری بهویژه برای آبیاری فضای

نتایج نشان داد که پساب تصفیه شده با در نظر

سبز و مصارف صنعتی از سال  1193در آمریکا آغاز شده

گرفتن مالحضات خاص زیست محیطی قابلیت استفاده

است .در کشورهایی مثل ژاپن ،کشورهای عربی حاشیه

در آبیاری را دارد .آگرافیوتی و دیامادوپولوس ( )9119به

خلیج فارس و برزیل که با مشکل کمآبی مواجه هستند،

امکانسنجی استفاده از فاضالب شهری تصفیه شده برای

روزبه روز استفاده مجدد از فاضالب برای مصارف شهری

آبیاری کشاورزی سه محصول زیتون ،انگور و

و کشاورزی افزایش مییابد (عرفانی آگاه و هکاران،

کاهودرجزیره  Creteیونان پرداختند .نتایج نشان داد که

 .)1831در مورد قابلیت استفاده از پساب تصفیه خانههای

استفاده از پساب نباید بصورت نامحدود انجام شود و هر

فاضالب در مصارف مختلف پژوهشهای مختلفی انجام

گیاه بسته به نیاز آبی و کیفیت آب مورد نیاز آن باید

شده است .مروتی و همکاران ( )1811به امکانسنجی

آبیاری شود .استفاده مجدد از پساب برای آبیاری در فصل

استفاده از پساب جهت تغذیه مصنوعی آبخوان دشت

تابستان منجر به حفظ حدود 11/11Mm3آب شیرین شد

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

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

توجه پسابها و روند رو به رشد ،برنامهریزی اصولی

( )9112به بررسی قابلیت استفاده از فاضالب تصفیه شده

برای جمعآوری ،تصفیه و استفاده مجدد از این منابع و

برای آبیاری در الجزایر پرداختند .نتایج نشان داد که فرایند

بررسی قابلیت استفاده آنها برای مصارف مختلف ضروری

تصفیه قابلیت باالی در حذف مواد معلق و اکسیژن

میباشد.

موردنیاز شیمیایی ( )CODو اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی

با توجه به اینکه امروزه استفاده مجدد از پساب

( )BODدارد و مطابق استاندارد  WHOاین پساب

و بازچرخانی آب یکی از مسائل با اهمیت در جهان

میتواند برای آبیاری مورد استفاده قرار بگیرد.

میباشد و استفادههای بسیار زیادی از پساب ،فاضالب و

جوامع شهری و روستایی کانون اصلی مصارف

لجن فاضالب میشود ،لذا هدف از تهیه این مقاله پتانسیل

آب برای مقاصد شرب ،زراعی ،صنعت و تولید فاضالب

سنجی پساب این تصفیهخانه برای مصارف مختلف

انسانی میباشند .افزایش مصارف آب و به تبع آن تولید

بهمنظور استفاده در آبیاری فضای سبز و کشاورزی

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

بهعنوان یک منبع آب مکمل در جهت تعدیل بحران

به استفاده غیراصولی در وضع موجود ،ایجاب مینماید،

کمبود منابع آب میباشد ،اما متاسفانه این پساب پس از

برای جلوگیری از گسترش مشکالت محیطزیستی و

ورود به نهر فیروزآباد به سمت جنوب شهر تهران میرود

همچنین تامین بخشی از آب مورد نیاز مصارف مختلف از

که در این مسیر در اثر انواع آلودگیهای ورودی کیفیت

طریق بازچرخانی و استفاده مجدد از پسابها و آبهای

خود را از دست میدهد .لذا پساب خروجی از این

برگشتی برنامهریزی شود .هدفکلی از استفاده مجدد از

تصفیهخانه اگرچه استاندارد الزم برای مصارف مختلف را

فاضالب ،بهینهسازی و حفظ موجودیت منابع آب از

دارا میباشد اما باید پتانسیلسنجی استفاده بهینه از این

طریق برگشت دادن جریانهای فاضالب به زمین و

پساب با در نظر گرفتن جنبه فنی و اقتصادی در حیطه

استفاده منطقی از منابع آب شیرین است (ناصری و

مناطقی که امکان استفاده از این پساب را دارند مانند

همکاران .)1811 ،از جمله موارد مصرف پسابها شامل

فضای سبز شهرک اکباتان ،پارک جنگلی چیتگر،

مصارف کشاورزی ،فضای سبز ،تفرجی ،تغذیه آبخوان،

کارواشها و  ...بیشتر مورد نظر قرار بگیرد .همچنین

مصارف صنعت ،شیالت ،محیطزیست و  ...میباشد.

بررسی کیفیت پساب برای مصارف مختلف باید بهصورت

بخش کشاورزی با توجه به مصرف باالی آب دارای

دورهای با تواتر مشخص انجام بگیرد.

بزرگترین پتانسیل برای استفاده مجدد پساب تصفیه شده
است .از فاضالب شهری با جمعیت یک میلیون نفر،

مواد و روشها

میتوان برای آبیاری  1211تا  8211هکتار زمین استفاده

شهر تهران با جمعیتی بالغ بر  19میلیون نفر

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

یکی از پر جمعیتترین شهرهای دنیا است .با توجه به

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

رشد جمعیت ،شهر تهران عالوه بر استفاده از آبهای

به مصارف مختلف میرسد که از مجموع این مقدار آب

سطحی از منابع آب زیرزمینی برای جبران کمبود آب

مصرفی ،در حدود  31تا  31درصد آن به فاضالب شهری

استفاده میکند .عالوهبر نیاز شرب و بهداشتی ،رشد صنایع

و خانگی تبدیل میشود که در صورت جمعآوری رقم

مختلف در داخل و اطراف این کالن شهر و نیاز آبی

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

فضای سبز با وسعت بیش از  181هکتار ،در مقابل کاهش

بالغ میگردد که حجم بسیار قابل مالحضهای است

نزوالت جوی در سالهای اخیر ،مسئله تأمین آب را با

(حسناقلی و همکاران .)1811 ،باتوجه به حجم قابل

مشکل جدی مواجه کرده است (عبدالغفوریان و همکاران،
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 .)1811با توجه به نیاز آبی این شهر و کاربریهای

توتال کلیفرم و تخم انگل در فاضالب تصفیه شده

مختلف ،فاضالب تصفیه شده عالوهبر آبیاری فضای سبز،

خروجی سیستم تصفیهخانه اندازهگیری شد.

بهمنظور تغذیه آب زیرزمینی بهویژه در مناطقی که با افت
سطح آبهای زیرزمینی مواجه است ،کاربرد دارد.

نتایج

تصفیهخانه فاضالب شهرک اکباتان برای جمعیتی بالغ بر

استانداردهای مختلفی بهمنظور استفاده از پساب

 111111نفر و دبی متوسط  91111مترمکعب در روز در

برای مصارف مختلف توسط سازمانهای بین المللی ارائه

مساحت تحت پوشش  919هکتار در سال  1819مورد

شده است که در این پژوهش از استاندارد سازمان حفاظت

بهرهبرداری قرار گرفت .نوع فرآیند این تصفیهخانه A2O

محیطزیست استفاده شده است که در جدول ( )1نشان

با راندمان حذف حدود  13درصد و محل دفع پساب آن

داده شده است .تصمیمگیری در مورد قابلیت استفاده از

نهر فیروز آباد است (شرکت فاضالب تهران.)1812 ،

پساب براساس آنالیز نمونهبرداری از پساب و مقایسه آن با

شکل ( )1نمایی از تصفیهخانه فاضالب اکباتان را نشان

استاندارد استفاده مجدد ارائه شده توسط سازمان حفاظت

میدهد.

محیطزیست صورت میگیرد.
بنابراین با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق

با توجه به این که استفاده مجدد از پساب برای

حاضر بهمنظور بررسی قابلیت استفاده از پساب

آبیاری و کشاورزی گستردگی زیادی دارد ،لذا

تصفیهخانه شهرک اکباتان با توجه به کیفیت آن برای

رهنمودهای ارائه شده در رابطه با پارامترهای میکروبی

آبیاری فضای سبز و کشاورزی و انتخاب بهترین گزینه

بسته به سیستم آبیاری متفاوت میباشد ،به طوری که

استفاده در این منطقه میباشد .عملیات نمونهبرداری

بیشترین محدودیت و دقت برای آبیاری محصوالتی است

بهصورت روزانه از فاضالب خام و پساب خروجی از

که به صورت خام مصرف میشوند و کمترین محدودیت

تصفیهخانه در یک دوره یکساله از فروردین تا اسفند ماه

برای آبیاری قطرهای و شرایطی که امکان تماس با

سال  1812انجام گرفت .نمونههایی که تهیه گردیده بودند

فاضالب تصفیه شده وجود ندارد ،مرتبط است (پوردارا و

به آزمایشگاه منتقل شده و اندازهگیری پارامترهای

همکاران .)1838 ،نتایح بهدست آمده از آزمایشهای انجام

موردنظر در آزمایشگاه مرجع اکباتان در این تصفیهخانه

شده بر روی پساب خروجی از تصفیهخانه اکباتان و

انجام شد .پس از اندازهگیری پارامترها کیفیت فاضالب

مقادیر استاندارد مربوطه در جدول  9ارائه شده است .با

تصفیه شده با استانداردهای استفاده مجدد ارائه شده

توجه به نتایج جدول شماره  9و ضمن مقایسه مقادیر

توسط سازمان حفاظت محیطزیست (سازمان حفاظت

مربوط به میانگین نتایج نمونههای خروجی از تصفیهخانه

محیطزیست )1831 ،و سازمان بهداشت جهانی WHO

با میزان استاندارد سازمان محیطزیست ایران جهت

( )WHO, 2006مورد مقایسه قرار گرفته و پتانسیل

مصرف پساب در کشاورزی مشخص میگردد که کیفیت

استفاده از پساب این تصفیهخانه مشخص میشود.

پساب خروجی از نظر همه پارامترها با استاندارد ارایه

پارامترهای مختلف مربوط به فاضالب با استفاده از

شده برای خروجی فاضالب جهت کشاورزی مطابقت

روشهای موجود در استاندارد متد (2012

9)ASTM,

دارد.

مورد اندازهگیری قرار گرفت .پارامترهایی مانند دما و pH

در استفاده از پساب برای مصارف کشاورزی

توسط دستگاههای مربوطه در آزمایشگاه اندازهگیری شد.

توجه به خواص میکروبی از جمله کل کلیفرم  ،فکال

پارامترهای  PO4-P، NH3،TSS ،TS ،COD ،BODو

کلیفرم و تخم انگل از اهمیت باالیی برخوردار بوده و از

2. Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater

عوامل محدودیتزا در انتخاب الگوی کشت محسوب
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میشوند که با توجه به نتایج آنالیز نمونهها پساب

خروجی تصفیهخانه اکباتان نسبت به استاندارد سازمان

تصفیهخانه اکباتان از نظر بهداستی محدویتی ندارد و

حفاظت محیطزیست ،پساب خروجی از این تصفیهخانه

قابلیت استفاده برای مصارف کشاورزی را دارد .همچنین

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

با توجه به پایین بودن میزان فلزات سنگین در پساب

شکل  -1نمایی از تصفیهخانه شهرک اکباتان
جدول  -1استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای دفع فاضالب و استفاده مجدد از پساب (وزارت نیرو)1831 ،
آالینده ()mg/l

تخلیه به آبهای سطحی

تخلیه به چاه جاذب

مصارف کشاورزی و آبیاری

BOD5

03
03
03
0
0
3/5

03
03
....
0
0
0

033
033
033
3/0
0
0

COD
TSS
Cu
Zn
Cr

جدول  -2مقایسه کیفیت پساب تصفیهخانه اکباتان با استاندارد سازمان محیطزیست برای استفاده مجدد در کشاورزی
پارامتر

واحد

BOD5

()mg/l

COD

()mg/l

DO

()mg/l

pH

()mg/l

TSS

کدورت
کلکلیفرمها
تخم انگل
سرب
کرم
کادمیوم

NTU
ml100 MPN

تعداد در لیتر
()mg/l
()mg/l
()mg/l

میانگین در پساب

0/01
01/04
0/5
1/00
00/04
0
00-003
3
3/303
3/030
3/301

مقدار استاندارد سازمان محیطزیست

033
033
0
0-4/5
033
53
0333
>0
0
0
3/35
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آبیاری فضای سبز یکی دیگر از مصارف مجدد

استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز مطابقت دارد .از میان

پسابها و آبهای برگشتی میباشد .محدودیتهای

آلودگیهای شیمیایی ،نیترات منابع اصلی آلودگی هستند

استفاده از این منابع عمدتا ،پراکندگی فضای سبز در سطح

که میتوانند در مسافتهای طوالنی در خاک حرکت کنند

شهر و هزینه انتقال پساب از تصفیهخانهها به این مناطق

و مخاطرات زیادی را در استفاده از منابع آب زیرزمینی به

میباشد که تا حد زیادی استفاده از این منابع را با

همراه داشته باشد .پساب تصفیهخانه اکباتان بار نیترات

محدودیت مواجه میسازد .از نظر کیفی عامل مهم

باالیی ندارد و برای آبیاری فضای سبز مناسب میباشد.

محدودیتزا در استفاده از فاضالبهای تصفیه شده برای

پساب این تصفیهخانه از نظر سایر پارامترها نیز در

آبیاری فضای سبز ،استاندارد بهداشتی آن میباشد که نیاز

محدوده استاندارد مربوطه است و بطور کلی قابلیت

به کیفیت باالیی از نظر کلیفرم ،فکال کلیفرم و تخم

استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز را دارا میباشد .با

انگل دارد .نتایح بهدست آمده از آزمایشهای انجام شده

توجه به اینکه کلر بهمنظور گندزدایی و کاهش عوامل

بر روی پساب خروجی از تصفیهخانه اکباتان و مقایسه با

میکروبی بکار میرود و با دلیل متغیر بودن غلظت آن با

مقادیر استاندارد مربوط به استفاده مجدد در آبیاری فضای

گذشت زمان مقدار آن در پساب کاهش مییابد

سبز در جدول  8ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که

محدودیتی جهت استفاده در آبیاری فضای سبز ایجاد

پساب این تصفیهخانه از نظر بهداشتی دارای مشکل

نمیکند.

نمیباشد و با استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست برای
جدول  -8مقایسه کیفیت پساب تصفیهخانه اکباتان با استاندارد سازمان محیطزیست برای استفاده مجدد در آبیاری فضای سبز
واحد

پارامتر
BOD5

میانگین پارامتر در پساب

()mg/l

COD

()mg/l

PO4-P

()mg/l

pH

-

TSS

()mg/l

TDS

()mg/l

NH4-N

()mg/l

NO3-N

()mg/l

Organic- N

()mg/l

EC

ds/m

کل کلیفرمها
تخم انگل
کلر آزاد

ml100 MPN

تعداد در لیتر

مقدار استاندارد سازمان محیطزیست

00
033
53
0/5-4/0
033
053
5
0333
>0
3/0

0/01
01/04
0/10
1/00
00/04
045
0/51
01/01
0/04
3/51
00-003
3
3/54

در شکل شماره ( )9شماتیک مربوط آنالیزهای

مربوط به  BODو  CODاست و نشان دهنده قابلیت

انجام شده بر روی آالیندههای فاضالب ورودی و

حذف بارآلی از پساب بوده و در نتیجه پساب خروجی

خروجی و راندمان حذف پارامترهای  BOD ،CODو

تصفیهخانه شرایط بهرهبرداری جهت مصارف کشاورزی و

 TSSدر تصفیهخانه اکباتان نشان داده شده است .همانطور

آبیاری فضای سبز را دارد.

که از شکل  9مشاهده میشود بیشترین راندمان حذف
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راندما

COD

راندما

BOD

راندما

TSS
100
98

94
92
90
88

86

راندمان ح ف آالینده ها ()mg/l

96

شکل  -2نمودار درصد ح ف آالیندههای سنجش شده در تصفیهخانه اکباتان

نتیجهگیری

انتقالی از سدها برای مصارفی که قابلیت استفاده از پساب

با توجه به نتایج بهدست آمده از آنالیز کیفی

تصفیه شده را دارند از جمله آبیاری فضای سبز ،پارکهای

فاضالب ورودی و پساب خروجی تصفیهخانه اکباتان که

جنگلی ،کشاورزی و تفرج میتوان ضمن کاهش حجم

در جدول  9و  8ارائه شده است و مقایسه آنها با استاندارد

قابل توجهی استفاده از منابع آب در دسترس ،اثرات

سازمان حفاظت محیطزیست ،مشخص گردید که پساب

اقتصادی و محیطزیستی مثبتی را نیز بههمراه داشته باشد.

خروجی از این تصفیهخانه قابلیت استفاده در کشاورزی و
آبیاری فضای سبز را دارا میباشد و کاربرد و استفاده

رهیافت ترویجی

مجدد از این پساب نیازمند برنامهریزی دقیق و با در نظر

با توجه به نتایج این مطالعه ،از نظر شیمیایی

گرفتن اثرات زیستمحیطی آن میباشد .با توجه به وجود

کاربرد پساب تصفیهخانه فاضالب اکباتان در کشاورزی و

فضای سبز شهرک اکباتان و همچنین پارک جنگلی چیتگر

آبیاری فضای سبز از نظر پارامترهای مورد بررسی

استفاده از پساب این تصفیهخانه برای آنها پیشنهاد

محدودیت خاصی ندارد ،اما برای بهرهوری مناسب از

میشود . .نتیجه این پژوهش با نتایج مطالعات مهرآوران و

پساب برای مصارف مختلف باید تمام جنبهها را در نظر

همکاران در سال  1811بر روی پساب تصفیهخانه

گرفت .از جمله مسائل بسیار مهم در پروژههای استفاده

پرکندآباد شهر مشهد و مطالعه فراهانی و ملکی آل آقا که

مجدد از پساب در نظر گرفتن جنبههای اقتصادی و مسائل

بر روی پساب خروجی تصفیهخانه مجتمع دانشگاه آزاد

زیستمحیطی میباشد .لذا عالوهبر بررسی کیفیت پساب

اسالمی واحد رودهن بود همخوانی دارد .همچنین در

برای استفاده مجدد باید امکانپذیری انتقال پساب از جنبه

فرایند تصفیه بیشترین راندمان حذف مربوط به BOD

فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار بگیرد .همچنین اثرات

و  CODبه ترتیب  %13و  %12است و نشان دهنده

زیستمحیطی استفاده از پساب چه برای مصارف

قابلیت حذف بارآلی از پساب بوده است .بطورکلی

کشاورزی و آبیاری فضای سبز بهصورت جامع و دقیق

میتوان نتیجه گرفت که با برنامهریزی برای استفاده از

انجام و نتایج در اختیار بهرهبرداران و مسئولین قرار گیرد.

پساب تصفیه شده تصفیهخانهها بهمنظور جایگزینی آن با

بنابراین الزم است استفاده مجدد برنامهریزی شده

استفاده از منابع آب زیرزمینی و منابع آب سطحی یا آب
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بهصورت مدبرانه با در نظر گرفتن تمام جوانب همراه با

کنترل کیفی در مرحله تصفیه فاضالب انجام شود.
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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.
Keywords: Ekbatan Treatment Plant, Reuse, Environmental Protection Organization, Standards,
Water shortage.
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