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چکیده
استفاده مجدد از فاضالب و پساب برای آبیاری و کشاورزی از گذشتههای دور در دنیا مطرح بوده است .افزایش جمعیت،
مهاجرت به شهرها و گسترش شهرنشینی ،ارتقاء استانداردهای زندگی ،رشد و گسترش صنایع و ...سبب گردیده تا حجم
فاضالب زیادی در مناطق محدودی تولید شود که محیط توان پاالیش آن را ندارد .این در حالی است که این حجم باالی
فاضالب تولیدی میتواند به عنوان منبعی برای تأمین آب ،مواد و انرژی موردتوجه قرار گیرد .با توجه به پیشرفت فناوریهای
تصفیه فاضالب در جهان ،امکان تصفیه فاضالب با طیفی وسیع از کیفیت پساب خروجی فراهم میباشد .چندانکه پساب
خروجی از کیفیت مناسب برای شرب گرفته تا کیفیت بسیار پائین را دربرمی گیرد .با چنین توانمندی علمی دیگر نمیتوان
تصور عدم استفاده از پساب برای آبیاری در کشاورزی را به کار برد .اما سؤالی که در اینجا پیش میآید تناسب کیفیت پساب
با نوع کاربرد پساب با توجه به مسائل اقتصادی میباشد .این امر نیازمند دسترسی به استانداردها ،دستورالعملها و معیارهای
قابلاجرا برای هریک از بخشهای مختلف میباشد تا بتوان آن را با رعایت استاندارهای زیستمحیطی بکار برد .البته استفاده
از پساب به عنوان منبع آب پایدار در آبیاری محصوالت کشاورزی با رعایت مالحظات زیست محیطی را بایستی بهعنوان
بخشی از مدیریت پایدار با توجه به وضعیت بحران آب تلقی نمود .سامانهای که مراحل مختلف تولید ،جداسازی ،جمعآوری،
انتقال ،تصفیه را همراه با ذینفعان هر بخش دربرمی گیرد .در این سامانه مفاهیمی همانند کاهش فاضالب ،استفاده مجدد،
بازچرخانی و بازیافت جایگاه ویژهای دارند تا فاضالب نه بهعنوان یک پساب دورریختنی بلکه بهعنوان یک منبع تجدید پذیر
تلقی گردد.

واژههای کلیدی:

پساب ،منبع تجدید پذیر ،استاندارد ،بازچرخانی آب

 - 1آدرس نویسنده مسئول :کرج ،مشکین دشت ،موسسه تحقیقات خاک و آب ،کد پستی7133997313
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استفاده میگردد .در سال  2113مقدار  1/211میلیارد

مقدمه
رشد جمعیت و نیازهای بشری (مسکن ،غذا،
الیاف و  )...از یکسو و تغییر نیازها با رشد اقتصادی و تغییر
شیوه زندگی از دیگر سو ،نیاز به منابع آب مناسب را افزایش
داده است .جمعیت دنیا از  123میلیون نفر در سال 1311
میالدی 1531،میلیون نفر در سال  1911و  7511میلیون نفر
در سال  ،1931به  3211میلیون نفر در سال ( 1991ورهی،
 )1991و  3/7میلیارد نفر در سال ( 2113سازمان ملل متحد،
 )2113رسیده است .پیشبینیهای اخیر نیز حاکی از افزایش

مترمکعب فاضالب تصفیه نشده برای آبیاری محصوالت
1

استفاده شده است (فائو  .)2113 ،بر اساس اطالعات مرکز
آمار ایران ( )1793در شبانهروز بالغبر  1/2میلیون مترمکعب
فاضالب شهری جمعآوری میشود (جدول یک)(حدود
 1/3میلیارد مترمکعب) در حالی که  7/19میلیون مترمکعب
در شبانهروز ظرفیت در دست بهرهبرداری تصفیهخانههای
فاضالب میباشد (پایگاه آمار و اطالعات آب و فاضالب
کشور .)1793 ،با توجه به رشد  1/21درصد جمعیت ایران

جمعیت به حدود  9/37میلیارد نفر تا سال  2131میالدی

(مرکز آمار ایران ،)1793 ،هرساله  31میلیون مترمکعب به

میباشد .بدین معنی که ساالنه بیش از  13میلیون نفر به

حجم فاضالب تولیدی با فرض  211لیتر مصرف شبانه

جمعیت جهانی افزوده میشود و بخش کشاورزی بایستی
نسبت به سال  2112میالدی  31درصد غذا ،علوفه و
سوختهای زیستی بیشتری را تولید نماید (فائو .)2113 ،در
کشور ما نیز مشابه همین وضعیت وجود دارد .بر اساس
نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ،جمعیت ایران در
سال  51 ،1733میلیون نفر ،در سال  31 ،1713میلیون نفر
و بر اساس آخرین سرشماری جمعیت در سال  1793بالغبر
 39/92میلیون نفر میباشد (مرکز آمار ایران 1791 ،و
 .)1793برای آنکه تصوری از حجم فاضالب شهری به
دست آید با فرض سرانه مصرف شهری  211لیتر در
شبانهروز و ضریب  31درصدی (امرزینگ و همکاران،
 .)2117این مقدار حدود  1/1میلیارد مترمکعب در سال
خواهد بود  .البته در حال حاضر این مقدار به دلیل کامل
نبودن سامانههای جمعآوری فاضالب ،استحصال نمیشود.
در این محاسبه فاضالب صنایع نیز منظور نشده است .در
ایران در سال  2111حدود  7/311میلیارد مترمکعب در سال
فاضالب شهری تولید گردیده و از این مقدار تنها 1/152
میلیارد مترمکعب در سال جمعآوری گردیده و 1/113
میلیارد مترمکعب تصفیهشده است .مقدار  1/721میلیارد
مترمکعب در سال بهصورت پساب تصفیهشده برای آبیاری

- http://FAO.org/nr/water/aquastat/data/query/results.html

1

روزی و ضریب  31درصدی اضافه خواهد شد.
بر اساس پیشبینیهای انجامگرفته در سال 1111
بیش از  11میلیارد مترمکعب آب در سال در بخش شرب
شهری ،روستایی و صنعت مصرف خواهد شد .با فرض 51
تا  31درصد ضریب بازیافت این مصارف ،حدود شش تا
هفت میلیارد مترمکعب آب در سال قابلاستفاده مجدد بوده
و میتواند بهطور مستقیم ظرفیت تأمین آب کشور برای
مصارف کشاورزی و صنعت را افزایش دهد (مهردادی،
.)1731
در گذشته ،فاضالبهای شهری عمدتاً از طریق
چاههای جذبی یا رها نمودن در آبهای سطحی و جاری
دفع میشدند .این در شرایطی بود که این منابع توان پاالیش
طبیعی و خودپاالیی در منطقه را با توجه به حجم سرانهی
باالی منابع آب سطحی و اراضی داشتند؛ اما افزایش
جمعیت و تراکم در مناطق شهری باعث شد تا منابع خاک
و آب پاسخگوی پاالیش فاضالبها نبوده و بشر به فکر
جمعآوری ،دفع ،تصفیه و یا استفاده مجدد از آنها بیفتد؛
بنابراین خدمات شهری برای جمعآوری فاضالب نیز به
میزان قابلتوجهی افزایش و گسترش یافت (حسین و
همکاران.)2112 ،
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جدول  -1حجم جمع آوری و تصفیه خانه های فاضالب در کشور (مرکز آمار ایران)1931 ،
سال

متوسط حجم فاضالب جمع آوری

تعداد تصفیه خانه های

درصد جمعیت تحت پوشش

حجم آب مصرفی شهری

شده (متر مکعب در شبانه روز)

فاضالب

شبکه جمع آوری فاضالب

(مترمکعب در روز)

5983393
7348877
8975795
8697544
8363958
6767699

99
582
564
519
514
546

72
82
89
69
67
66

8646617
8999272
6986916
6784999
6889512
6661999

5831
5899
5895
5897
5898
5896

با افزایش آگاهی از وضعیت و حجم روزافزون
فاضالبها ،سؤال مهم چگونگی مدیریت فاضالبها مطرح

اما در بخش کشاورزی دو جنبه آب و مواد بازیافتی حائز
اهمیت بیشتری بوده که در زیر بدان پرداخته می شود.

شد .استفاده و بازچرخانی فاضالب فرصتهای بسیاری را
فراهم میآورد که ازجمله آنها میتوان به تأمین آب بدون

بازیافت آب

تغییرات زیاد فصلی ،تأمین بهداشت عمومی جامعه ،استفاده

آب بهعنوان محور توسعه پایدار (سازمان ملل

از عناصر غذایی موجود در آن و نیاز به مصرف کود

متحد )2111 ،بوده که در طبیعت همانند انرژی ،نه خلق

شیمیایی کمتر ،تولید غذای بیشتر و امنیت غذایی ،درآمد

میگردد و نه از بین میرود ،بلکه از یکشکل به شکل دیگر

اقتصادی باالتر ،حفظ محیطزیست ،ایجاد اشتغال و ...اشاره

تبدیل میگردد .حدود  93درصد آبهای جهان را آبهای

نمود .البته استفاده از فاضالب همواره مخاطرات مستقیم و

شور تشکیل می دهد .از سه درصد باقیمانده ،دوسوم

غیرمستقیمی را برای انسان دارد .مخاطرات مستقیم آن

بهصورت یخ و برف در قطب وجود دارد و حدود  %1کل

بیماریهای مسری و غیرمسری حاصل از رشد و تکثیر

آب جهان بهصورت آب شیرین مایع است .بیش از 91

ارگانیزمها و ناقلین بیماری و یا ورود ترکیبات شیمیایی به

درصد این آب شیرین بهصورت آبهای زیرزمینی است و

بدن میباشد و مخاطرات غیرمستقیم آن را میتوان به وارد

تنها  %2آن در رودخانهها و دریاچهها وجود دارد .لذا منابع

شدن آالیندهها به منابع آب ،ریسک آلودگی گیاهان به

آب شیرین بسیار محدود و کم میباشد (اندرسون.)2117 ،

پاتوژنها و ترکیبات شیمیایی و امکان تماس با آنها نسبت

انسان بهطورمعنیداری چرخه طبیعی آب را با ایجاد عناصر

داد (وسکات.)1993 ،

جدیدی همانند الف) استخراج آب از منابع زیرزمینی و

به هر صورت در خصوص استفاده از فاضالب،

سطحی برای مصارف شهری ،کشاورزی و صنعتی؛ تولید

فرصتها و تهدیدهایی وجود دارد که باعث اختالف

روانابهای کشاورزی و شهری؛ بازچرخانی فاضالب

نظرهایی در استفاده از فاضالب در بخش کشاورزی گردیده

تصفیهشده یا نشده به منابع و جریانهای آب دچار تغییر

است .اکنون زمان مناسبی است تا به بازچرخانی و استفاده

نموده است.

مجدد از فاضالب در بخش کشاورزی نگاهی جامعتر

برداشت بیرویه از منابع آب موجب افت سطح

بیاندازیم .لذا در این نوشتار به فرصتها و تهدیدهای ناشی

زیرزمینی در بسیاری از نقاط جهان شده است و این پدیده

از مصرف فاضالبها پرداخته و در ادامه ،ضمن تبیین

مشکالتی ازجمله فرونشست زمین (گالووی و بابری،

چالشهای پیش رو ،راهکارهای پیشنهادی ارائه میگردد.

 ،)2111یمانی و همکاران ،1711 ،رهنما و میراثی،)1793 ،

در استفاده از فاضالب جنبههای متنوعی در پایداری آن

شور شدن آب (چوبین و ملکیان ،1792 ،کاظمی نژاد،

وجود دارد که مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته است؛

 )1719و کاهش دبی چاهها را به دنبال داشته است .تصفیه
و استفاده مجدد از آب (بازچرخانی) موجب کاهش میزان
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برداشت از آبخوانها شده لذا منابع آب اضافی را در مناطق

هکتار از اراضی کشاورزی با آب پساب قابل آبیاری خواهد

دچار کمبود آب فراهم میآورد (توکلی و طباطبائی1731 ،

بود .البته این سطح درصورت جمع آوری همه فاضالبهای

و پتیگرو و اسانو .)21113 ،با توجه به اهمیت موضوع ،این

شهری و خانگی و تصفیه آنها و اختصاص به بخش

امر در بیانیه " ریو 21"+نیز در ماده  119تحت عنوان

کشاورزی بیشتر خواهد بود .از کاربردهای پساب ،استفاده

"استفاده مجدد از پساب برای آبیاری" مورد تأکید قرار

از آن بهعنوان منبع آب برای محیطزیست و جبران ذخایر

گرفته است (سازمان ملل متحد .)2112 ،افزایش تقاضای

سفرههای زیرزمینی است؛ که مثالهای مشهور آن مکزیک،

آب برای صنعت ،کشاورزی و شهری ،باعث رقابت بر سر

مراکش و قبرس میباشد (جیمنز و اسانو.)2111 ،

اختصاص این منابع محدودشده است .لذا راهی نیست جز
آن که آب را حفاظت نموده ،آلودگی کمتری ایجاد کرده تا

بازیافت مواد

پیامدهای زیستمحیطی جمعیت روبه رشد را کاهش داد.

از دیرزمان فاضالب خانهها و شهرها بهعنوان

در زمینه افزایش کارایی و بازچرخانی آب در راستای

منبعی از مواد و عناصر غذایی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم

پایداری تجربیات موفقی در دنیا وجود داشته (اندرسون،

مورد بهرهبرداری قرار میگرفته است .بهعبارتدیگر بسته

 )2117و به دلیل پیشرفت فناوریهای تصفیه فاضالب جای

به سنت و روش محلی یا مستقیماً فاضالب منازل تخلیه و

نگرانی از جهت امکان تولید پساب با کیفیت مناسب برای

مخلوط با آب آبیاری مصرف میشده است و یا اینکه

کشاورزی نیست .یکی از مشهورترین تجربیات مربوط به

بهطور غیرمستقیم مخلوط فاضالب و تودههای زبالههای

سنگاپور است که به دلیل محدودیت منابع آب شرب،

شهری در محلی خارج از شهر و نزدیک مزارع جمع شده

استفاده از پساب بهعنوان آب آشامیدنی را به یرانجام

بهعنوان یک کود آلی مورداستفاده قرار میگرفته است

رسانیده اند .مصرف پساب برای شرب در ویندهاک

(شریعتی .)1753 ،امروزه موضوع استفاده از عناصر غذایی

پایتخت نامیبیا نیز از دیگر مثالهای استفاده از پساب برای

موجود در فاضالب شهری مورد توجه جدی قرارگرفته

شرب میباشد (لستینر و لمپرت .)2113 ،استفاده از پساب

است .در این زمینه بهمنظور کاهش هزینههای تصفیه و

برای آبیاری محصوالت کشاورزی امری جدید نیست و در

استفاده از عناصر غذایی آن تالشهای بسیاری صورت

بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ازجمله چین و مکزیک

گرفته است .بهعنوانمثال با توجه به اینکه حدود  11درصد

از فاضالب خام برای کشاورزی و آبزیپروری قرنهاست

نیتروژن و  51-31درصد فسفر و پتاسیم موجود در

که استفاده میشود (حسین و همکاران .)2112 ،در حال

فاضالب شهری از ادرار انسان ناشی میشوددرحالیکه

حاضر نیز در کشورهایی همانند امریکا ،اسپانیا ،استرالیا،

حجم آن ( 1/3لیتر در روز در نفر) یک درصد کل فاضالب

فلسطین اشغالی و ...افزایش روز افزونی دارد (انگالکیس و

است سامانههایی را برای جدا کردن بخش ادرار پیشنهاد

سیندر )2113 ،در ایران نیز از دوره صفویه از فضوالت

نمودهاند تا ضمن کاهش هزینههای تصفیه ،عناصر غذایی

انسانی در اصفهان بهعنوان کود در زمینهای حاشیه شهر

مورد نیاز گیاه موجود در ادرار بهعنوان کود استفاده شود

استفاده میشده است .همچنین فاضالب بسیاری از

چراکه آالیندههای عناصر سنگین نیز در آن غلظت ناچیزی

خانههای شهری به نهرهایی موسوم به مادی تخلیه میشده

دارند (جانسون .)2112 ،استفاده از

زیستجامدهای1

که برای آبیاری زمینها استفاده میشدند (محمدی و

حاصل از فرآوری لجن تصفیه خانههای فاضالب بهعنوان

همکاران .)1713 ،بر اساس برآورد شایگان و افشاری

کود نیز یکی دیگر از شناختهشدهترین کاربردهای است که

( )1717در صورت تکمیل تصفیهخانهها حدود  311هزار

توسعه زیادی با هدف استفاده از عناصر غذایی و مواد آلی

Biolsolids

1
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موجود در آن پیدا کرده است (لو و همکاران،2112 ،

این در حالی است که آبیاری با فاضالب خام احتمال ریسک

اپستین .)2112 ،شایان ذکر است که اگرچه در گذشته

خطرات مهمی را برای جامعه دارد؛ زیرا فاضالب خام

تصفیه فاضالب به سبک امروزی نبوده است اما شواهد

حاوی پاتوژنها (باکتریها ،ویروسها ،پروتوزا و کرمها)

بسیاری بر استفاده از لجن حاصل از چاههای جذبی

هست که باعث عفونت در سیستم گوارش انسان میگردد.

فاضالب بهعنوان کود در کشاورزی مطرح بوده و چندان که

بر اساس آمارهای جهانی حدود  211میلیون کشاورز از

برخی افراد به این شغل مشغول بودهاند (محمدی.)1713 ،

انواع مختلف پساب و فاضالب خام استفاده مینمایند.

فاضالب عالوه بر آن که منبع پایدار و سدمندی برای آب

عالوه بر پاتوژنها ،فاضالب خام میتواند حاوی ترکیبات

و مواد (عناصر غذایی ،مواد آلی و دیگر محصوالت جانبی)

شیمیایی سمی حاصل از صنعت و یا بیمارستانها باشد.

به شمار میرود ،جایگاه بسیار مهمی در تامین انرژی مورد

گروههای آالینده شیمیایی همانند عناصر سنگین ،مواد فعال

نیاز تصفیه خانههای فاضالب دارد (گو و همکاران.)2113 ،

هورمونی (کفائی و دوبرادران )1797 ،و آنتیبیوتیکها
ازجمله آنهاست .ریسک مربوط به این مواد در بلندمدت
باعث خطرات بسیار سنگینی شده که مقابله با آنها در آینده

پیامدها
در مدیریت فاضالب تمرکز اصلی بر روی آب و

بسیار سخت تر از پاتوژنها میباشد .عالوه بر این آبیاری

مسائل آن است که با تنشهای دیگر جهانی همانند

با استفاده از فاضالب خام میتواند باعث مشکالتی همانند

تغییراقلیم ،تغییر کاربری اراضی ،افزایش جمعیت و

تخریب ساختمان خاک ،شور شدن و سمیت گیاهی (کریم

شهرنشینی تشدید گردیده است .آب و فاضالب در پایداری

زاده و همکاران1791 ،؛ حسن اقلی و همکاران1711 ،؛

محیطزیست عالوه بر موضوع تنش آبی ،بر روی

صفری سنجانی و حاج رسولیها )1711 ،گردد.

بهپروردگی ،1تخلیه ترکیبات غذا و دارو و دیگر آالیندهها

استفاده از فاضالب و اثرات آن از جهت کیفیت

در منابع آب و خاک ،کاهش تنوع زیستی در آبهای

خاک و سالمت محصول در تحقیقات مختلفی مورد توجه

پذیرنده نقش مهمی را دارد .به همین دلیل هم در "ریو21+

قرارگرفته است که ازجمله آنها میتوان به استانها و مناطق

" تصفیه فاضالب برای جلوگیری از آلودگی آب مورد تأکید

اصفهان (فیضی و همکاران1792 ،؛ نجفی و همکاران،

قرار گرفته است (سازمان ملل متحد.)2112 ،

1715؛ روحانی شهرکی و همکاران ،)1711 ،تهران

بر اساس آمار منتشره توسط فائو ساالنه حدود 21

(مالحسینی و بغوری ،)1711 ،قزوین (مستشاری و

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در دنیا تحت آبیاری با

همکاران ،)1711 ،شهرکرد (بهبهانی نیا و همکاران1719 ،؛

فاضالب خام میباشند (لیب و اردکانیان .)2117 ،نگاهی به

بهبهانی نیا و همکاران1791 ،؛ مرادمند و همکاران،)1711 ،

برخی گزارشها در کشور حاکی از استفاده نادرست از

کرمانشاه (فرمانی فرد و همکاران )1795 ،اشاره نمود.

فاضالبهای خام شهری در حاشیه شهرهای بزرگ در

موضوع دیگر مرتبط با فاضالب در کشور استفاده

تولید برخی محصوالت بوده است .شاید یکی از

از لجن فاضالب است که در بسیاری از استانها بهعنوان

مشهورترین آنها مربوط به استفاده از فاضالب خام در

کود بدون رعایت استانداردها مورد استفاده قرارگرفته است

جنوب تهران باشد که از دهه  1751در قالب مقاالت و

و نتایج بسیار متنوع از استفاده از آن گزارش گردیده است.

گزارشهای علمی (رباطی و همکاران )1753 ،مطرح

از جمله میتوان به نتایج تحقیقات انجام شده برای عناصر

گردید .اگرچه تالشهای ارزشمندی در کاهش آن

سنگین (سهرابی و همکاران1795 ،؛ عاطفی و قائمی1791 ،؛

انجامگرفته است ولی هنوز به طور کامل رفع نگردیده است.

بیگی هرچگانی و بنیطالبی1792 ،؛ کریمپور و

Eutrification

1
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همکاران ،)1719،افزایش فعالیت آنزیمی و تنوع زیستی

چندان که امروزه روشهای پیشرفته تصفیه

(حجتی و همکاران )1713،و ...اشاره نمود .همچنین

فاضالب حتی برای تولیدآب آشامیدنی از فاضالب وجود

تالشهایی در جهت تبدیل و فرآوری آنها (پرورش و

دارد که در سطح بزرگ در حال کار هستند (آژانس حفاظت

همکاران )1717 ،انجام گرفته است.

محیط زیست آمریکا .)2112،پس آنچه در این میان برای

به هر روی استفاده از پسابها در مقایسه با

استفاده مجدد از پساب وجود دارد آن است که دیگرعدم

آبهای معمولی با مسائل فنی ،اقتصادی و اجتماعی

پذیرش استفاده از پساب در کشاورزی پذیرفتنی نیست؛ اما

پیچیدهتری روبرو میباشد .گزینههای متنوعی از فرایندهای

آنچه جای بحث دارد تصفیه فاضالب و تولید پساب با

تصفیه فاضالب برای کاهش آالیندههای میکروبی و

کیفیت مناسب برای کاربرد آن در بخش کشاورزی میباشد

شیمیایی وجود دارد که با انتخاب هرکدام میتوان به کیفیت

که البته الزمه این کار رعایت اصول پایداری در استفاده

آب متناسب با کاربرد موردنظردستیافت (شکل یک).

میباشد.

شکل  -1مراحل مختلف تصفیه فاضالب برای رسیدن به کیفیت پساب موردنظر آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا)2112،

پایداری در استفاده از فاضالب و پساب
در مبحث پایداری برای استفاده از فاضالب و
پساب نمیتوان تنها در سطح محلی فکر نمود و به دنبال

است .ارزیابی چرخه حیات 1ابزاری متداول برای مشخص
شدن فرایندها و یا محصوالت در کل چرخه حیات میباشند
که کمک شایانی در این امر مینمایند.

پایداری منطقهای ،ملی و جهانی بود؛ بنابراین الزم است تا
بهترین گزینهها در تصفیه فاضالب را با دیدگاهی جامع

ارزیابی اقتصادی

انتخاب کرد .بهعالوه الزم است تا در سطح جهانی نیز به

برای روشن نمودن ابعاد اقتصادی ،هزینه چرخه

موضوع توجه نمود .چنین ارزیابی بر سه پایه اصلی پایداری

حیات2

یعنی جنبههای محیطزیستی ،اجتماعی و اقتصادی استوار

سرمایهگذاری ،عملیاتی ،نگهداری و هزینههای فرایندهای

هست که در زیر به آن پرداخته میشود.

باالدست و پائیندست هست .برای پایداری ضروری است

بایستی محاسبه شود که شامل هزینههای

تا هزینهها و ارزشهای زیستمحیطی را نیز لحاظ نمود.
البته ارزشگذاری امری ساده نبوده و موارد بسیاری همانند

ارزیابی زیستمحیطی و اکولوژیکی
برای آنکه جنبه زیست محیطی استفاده از

سالمتی انسان و میزان مرگ قابل ارزشگذاری نیست

پسابها بهدرستی عمل نماید اطمینان از تصفیه فاضالب

(گست و همکارن .)2119 ،همچنین در محاسبات اقتصادی

برای تولید پساب باکیفیت متناسب با مصرف آن ضروری

تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن ،آنالیز سود به هزینه

Life Cycle Assessment

1

2

Life cycle costing
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انجام میگیرد؛ اما عالوه بر هزینهها ،منافع و سود حاصل از

همانگونه که مشاهده میشود مجموع تکتک منافع(A-

ارزش آب و عناصر غذایی ،بهبود کیفیت محیطزیست

) C, A-Bبهطور معنیداری بیشتر از هزینه تصفیههای خط

(همانند کیفیت منابع پذیرنده) ،ارتقاء سالمت عمومی،

) (A-Dو منافع مورد انتظار در سالمت و محیطزیست بین

فروش آب بازیافتی ،کاهش تخلیه فاضالب ،حفظ ظرفیت

مناطق و کشورهای مختلف هست .در شکل  ،2دو احتمال

تخلیه و کاهش ریسک آلودگی گیاهان را نیز بایستی مدنظر

مختلف نشان دادهشده است که مربوط به شرایط اقتصادی،

قرارداد.

اجتماعی و فنی کشورهای مختلف هست .مقادیر مثبت
در شکل  2توجیه اقتصادی با منافع حاصله از

عناصر غذایی کشاورزی (موجود در فاضالب مورداستفاده)

طریق سالمت عمومی و آسیبهای زیستمحیطی که با

را بایستی بهعنوان سود اضافی محسوب نمود (کرشمر و

درجه (و هزینه) باالتر تصفیهشده نشان داده شده است.

همکاران.)2112 ،

شکل -2منافع استفاده مجدد از فاضالب و تصفیه آنها (کرشمر و همکاران)2112 ،

ارزیابی اجتماعی
ابعاد اجتماعی بایستی در چارچوب ارزیابی

به عنوان مثال بررسیهای میدانی صالحی و طالبی

چرخه حیات دیده شود؛ اما این مسئله با مشکالت عدیدهای

صومعهسرایی ( )1797در خصوص موانع اجتماعی و

مواجه است .یکی از مهمترین آنها پذیرش مصرفکنندگان

فرهنگی استفاده از پساب نشان داد که اگر چه بحران آب

محصوالت آبیاری شده با پسابها هست (سالوت.)2111 ،

توسط افراد درک شده است اما آنها تمایلی به استفاده از
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پساب ندارند .این محققان عواملی همانند حس تنفر ،درک

وپسماند در کشاورزی و شیالت خطوط راهنمایی را ارائه

خطر ،حس سرایت ،بیاعتمادی و غیره را از عوامل

نمود .پس از مرور کامل بر مطالعات اپیدمیولوژی و دیگر

بازدارنده پذیرش استفاده از پساب اعالم نمودند .با توجه

اطالعات در سال  1919موردبازنگری قرار گرفت و بهروز

به آنچه گفته شد با پیشرفتهای کنونی در صنایع تصفیه

گردید .این خطوط راهنما بسیار مفید بوده و بسیاری از

فاضالبها حتی آب شرب را هم میتوان از تصفیه

کشورها با پذیرفتن و یا سازگار نمودن با شرایط خود ،از

فاضالبها به دست آورد .برای استفاده از پسابها در

آن استفاده نمودهاند .در سال  2115مجدداً با استفاده از

بخش کشاورزی سؤال مهم این است که کیفیت پساب و

اطالعات و شواهد علمی درباره پاتوژنها ،ترکیبات

نوع کاربری آن برای آبیاری با چه استانداردها و معیاری

شیمیایی و دیگر عوامل بهویژه تغییر در ویژگیهای

قابل انجام است.

جمعیتی ،تغییر در بهداشت ،دسترسی به روشهای بهتر
ارزیابی ریسک ،پیامدهای اجتماعی و...مورد بازنگری سوم

تصفیه فاضالبها و استفاده از پساب :استانداردها و

قرار گرفت (سازمان بهداشت جهانی.)2115 ،
در کشور ایران موضوع فاضالب و پساب با

قوانین
استانداردها و خطوط راهنما برای حذف خطرات

آلودگی آب مطرح گردیده است .در سال  1751آییننامه

احتمالی با توجه به نوع و مقدار تصفیه فاضالب برای

جلوگیری از آلودگی آب با استناد به ماده  15قانون توزیع

مصرف در موارد موردنظر ضروری است (فتا و همکاران،

عادالنه آب به تصویب هیئتوزیران رسید و در سال 1737

 .)2113بهطورکلی در انتخاب معیارها و خطوط راهنما برای

آییننامه جدید آن مصوب گردید .ازجمله نکات مهم در

فاضالب دو رویکرد اصلی برای حدود مجاز مواد شیمیایی

این آییننامه ممنوعیت هرگونه اقدام در آلودگی آب،

در ارتباط با سالمت انسان وجود دارد .رویکرد اول

موظف نمودن سازمان محیطزیست در تدوین استانداردها،

جلوگیری از انباشتگی آالیندهها در خاک پذیرنده فاضالب

ممنوعیت تخلیه و پخش فاضالب و یا هر نوع ماده

و لجن هست .در این رویکرد میزان ورود و خروج بایستی

آلودهکننده به آبهای پذیرنده به میزان بیشازحد استاندارد

برابر باشند .در این رویکرد ارزش کمی به ویژگی پاالیندگی

میباشد.

خاک قائل میشوند .مشکل اصلی این رویکرد سختگیرانه

بند ج ماده  111برنامه توسعه سوم در برنامه

بودن و عدم امکان استفاده از فاضالبها و لجن فاضالب

چهارم توسعه تنفیذ گردید که بر اساس آن واحدهای

حتی در مواردی پس از تصفیه هست .این رویکرد در

تولیدی موظف به تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط

کشورهای بسیار پیشرفته امکان اجرا دارد .دومین رویکرد

محیطزیست و کاهش آلودگیها گردیده و سازمان

بر اساس حداکثر بهرهگیری مفید از ظرفیت خاک در جذب1

محیطزیست موظف به تدوین آییننامه این امر شده است.

کردن ،میرایی 2و سمیت زدایی 7آالیندهها هست .برای تعیین

در مورخ  1711/3/1هیئتوزیران آییننامه اجرایی مربوطه

حدود عددی در این رویکرد حداکثر ظرفیت خاک برای

را به تصویب رساند .در این آییننامه چگونگی محاسبه و

سمیت زدایی استفاده میشود .در این رویکرد میزان

اخذ جرائم برای آلودگی آب ،آلودگی هوا ،آلودگی ناشی از

آالیندهها پس از مدتی بیشتر از مقدار زمینه میشود (گنگ

دفع غیر صحیح مواد زائد جامد و مایع ،آلودگی صوتی،

و همکاران.)2112 ،

تخریب خاک ،تخریب اراضی و ...ذکرشده است .در این

در سال  1937سازمان بهداشت جهانی بهمنظور

آییننامه حد مجاز عوامل آالینده برای تخلیه به آبهای

حفظ سالمت عمومی و استفاده خردمندانه از فاضالب

سطحی ،آبهای زیرزمینی و مصرف کشاورزی ارائه

Assimilate
Attenuate

1
2

3

Detoxify pollutants
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گردیده است .همچنین در این آییننامه حساسیت منطقه

محیطزیست را تدوین نموده و در حال طی مراحل تصویب

(در چهار گروه) و حساسیت محیط ( 5گروه) ارائه شده

آن میباشد .در این استاندارد تخلیه پساب برای استفاده در

است .در ماده  171قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه

کشاورزی در سه گروه )1سبزیهای با مصرف خام)2 ،

چهارم) هرگونه صدور مجوز برای بهرهبرداری از منابع آب

سبزیهای با مصرف بهصورت پخته )7 ،گیاهان صنعتی و

که تولید حجم باالی فاضالب میکنند منوط به اجرای

درختان فضای سبز تعریف گردیده است.

تأسیسات جمعآوری فاضالب و تصفیه و دفع بهداشتی

به نظر میرسد اغلب استانداردهای کشورهای

پساب شده و در صورت عدم اجرا مشمول جرائم کرده

درحالتوسعه ازجمله ایران از کشورهای پیشرفته اقتباس و

است.

رونویسی شده و تالش شده تا سریعاً به استانداردهای
در سال  1715هیئت دولت جداول آییننامههای

مطلوب بدون توجه به ظرفیتهای فنّاورانه و اقتصادی

اجرایی بند ج ماده  111و ماده  171تنفیذی قانون برنامه

برسند؛ اما در عمل استانداردهای سختگیرانه میتواند

سوم توسعه که در برنامه چهارم تنفیذ شده بود را تصویب

منجر به فاصله بین شرایط مطلوب و قابل حصول و یا به

نمود .این جداول ازنظر پارامترها نسبت به جداول قبلی

عبارتی واقعیت و قانون میگردد .ازجمله این کارها میتوان

کاملتر بود.

به تخلیه فاضالب حتی بدون هیچگونه تصفیهای به آبهای

ضوابط زیستمحیطی استفاده از آبهای برگشتی

سطحی اشاره نمود .برای کاهش شکاف بین استاندارد و

و پسابها در سال  1719توسط معاونت برنامهریزی و

کیفیت قابل حصول پساب در کشورهای درحالتوسعه الزم

نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه گردید که راهنمای

است استانداردها در محدوده قابل حصول و قابل اجرا در

نسبتاً جامعی برای استفاده مجدد از پساب به شمار میرود

کوتاه مدت تنظیم شود تا آلودگی به حداقل ممکن برسد.

(دفتر نظام فنی اجرایی معاونت نظارت راهبردی و دفتر

این امر را میتوان با ارتقاء قدم به قدم استانداردها ،در

مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا وزارت نیرو.)1719 ،

فازهای مختلف برای رسیدن به اعداد استاندارد هدف تنظیم

سازمان ملی استاندارد ،استاندارد ملی ویژگیهای پس

و اجرا نمود (شکل  .)7زمان مورد نیاز برای هر فاز متناسب

آبهای صنعتی 1را ارائه نموده که در آن حداکثر مجاز مواد

با وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و نهادی در هر کشور

شیمیایی در پسابهای صنعتی جهت مصارف آبیاری و

متفاوت میباشد (امیتوال و همکاران .)2111 ،بههرحال الزم

شرب دام ذکرشده است که ظاهراً از آژانس حفاظت

است استانداردهای پسابها با توجه به کیفیت فاضالب و

محیطزیست امریکا اخذ گردیده است .اخیراً سازمان

کیفیت پساب برای مصرف موردنظر به گروههای مختلف

حفاظت محیطزیست ،استاندارد تخلیه پساب به

تقسیم و گروهبندی گردد.

1استاندارد شماره  2179موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
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شکل -9شمایی برای اجرائی نمودن مرحلهبهمرحله استانداردهای کیفیت پساب (امیتوال و همکاران.)2112 ،

گرچه بر اساس مقررات استفاده از فاضالب خام

همهجانبه نگر بایستی متناسب با هر کیفیت ،کاربرد متناسب

(مصوبه شماره /121193ت 73959/مورخ 15/3/21

با آن را تعریف نمود و از آن سود جست .بسته به این

هیئتوزیران )1ممنوع گردیده است اما هنوز استفاده از

کیفیت راهکارهایی برای استفاده بهتر وجود دارد که ازجمله

فاضالب خام در مناطقی از کشور رواج دارد .بههرحال

آنها انتخاب گیاه ،مدیریت و سیستم آبیاری ،فاصله زمانی

علیرغم آنکه فاضالب خام برای استفاده مستقیم در

آخرین آبیاری تا برداشت محصول و ...میباشد.

بسیاری از مناطق دنیا و ایران ممنوع میباشد اما هنوز در
سطحی محدود مورداستفاده قرار میگیرد .البته این نحوه

ارزیابی اراضی برای آبیاری با پساب

استفاده تا زمانی که زیرساختهای الزم برای تصفیه فراهم

کشاورزی بهعنوان منبع مهم تأمین غذا ،الیاف و

گردد ادامه خواهد داشت .معموالً حذف این منابع فاضالب

درآمد میباشد؛ اما سؤاالتی همانند چطور ،کجا و چه وقت

و عدم کشت گیاهان با آن بهسادگی میسر نبوده لذا بایستی

(کشت محصوالت) ،مواردی هستند که کشاورزان و

در پی آن بود تا همزمان با حذف کشت محصوالت حساس

زمینداران همواره با آن مواجه میباشند .ارزیابی اراضی در

با فاضالب خام نسبت به انجام اقدامات کوتاهمدت مناسب

حقیقت برآورد و پیشبینی تناسب اراضی برای کاربری

برای حفظ حداکثری بهداشت و محیطزیست دست یافت.

خاص اراضی همانند کشاورزی فاریاب میباشد .ارزیابی

با توجه به آنچه ذکر شد نوع مصرف پساب به کیفیت آن

اراضی بر اساس پارامترهای بیوفیزیکی و یا شرایط اقتصادی

بستگی دارد و سطح کیفیت محدوده ای از کیفیت آب شرب

اجتماعی منطقه انجام میگیرد (فائو .)1935 ،پساب میتواند

تا فاضالب خام را در برمیگیرد .در برنامه جامع و اجرایی
وزیران :

1مصووووبوه شوووماره /121193ت 73959/مورخ  15/3/21هیات

" استاندارهای سراسر کشور با همکاری وزارتخانههای نیرو  ،جهاد
کشاورزی و بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی از آبیاری مزارع با فاضالب
تصفیهشده جلوگیری به عملآورند"
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پیامدهای منفی از جهت سالمتی انسان و محیطزیست

سیستم و مدیریت آبیاری

داشته باشد .لذا الزم است مطالعات ارزیابی برای آبیاری با

انتخاب سیستم آبیاری بر روی آلودگی گیاه و ابتال

پساب و یا فاضالب در مناطق مورد نظر انجام گیرد .در این

کشاورزان به بیماری بسیار مؤثر است .آبیاری قطرهای یکی

مطالعات ریسک و حساسیت خاک و اراضی در برابر

از سالمترین شیوههای آبیاری با پساب هست؛ زیرا آب

آسیبهای ناشی از مصرف فاضالب و پساب موردتوجه

مستقیماً در ناحیه ریشههای گیاه واردشده و مشکل پخش

قرار میگیرد .ازجمله این موارد میتوان به شور شدن خاک،

پاتوژنها توسط باد در آبیاری بارانی و نیز خطر تماس گیاه

آلودگی آبهای زیرزمینی ،تجمع عناصر سنگین و بور،

و کارگر با پساب در روش آبیاری سطحی را ندارد (عابدی

تخریب ساختمان خاک ،تحرک آالیندههای معدنی در خاک

کوپایی و بختیاری فر1717 ،؛ نجفی و همکاران.)1711 ،

اشاره نمود .ساچت و همکاران ( )2111با استفاده از برخی

البته این شیوه نیازمند آب عاری از ذرات معلق بهمنظور

تجربیات بینالمللی و کارشناسی نقشه حساسیت خاک برای

جلوگیری از گرفتگی قطرهچکانها هست تا رغبت

آبیاری با پساب در منطقه رود اردن را بهصورت حساسیت

کشاورزان را از بین نبرد .تصفیه تکمیلی پساب ،گندزدایی،

کم ،متوسط و زیاد تهیه نمودند .بههرروی در استفاده و

استفاده از فیلترهای مرغوب ،بهکارگیری قطرهچکانهای

بازچرخانی فاضالب بایستی مطالعات ارزیابی اراضی

ویژه ،تزریق مواد شیمیایی به درون سیستم آبیاری،

بهعنوان رکنی مهم ملحوظ گردد.

شستشوی سیستم و درنهایت تعویض قطرهچکانهای
مسدود ،راهحلهای پیشنهاد شده برای غلبه بر این مشکالت

انتخاب گیاه
در شرایطی که تأمین آب با کیفیت مناسب میسر

هستند (مالحسینی و دانش1715 ،؛ قاسمی و همکاران،
.)1791

نباشد ،به تغییر گیاه بایستی توجه نمود .البته نوع گیاه

در آبیاری بارانی غلظت پاتوژنها در آئروسل

انتخابی در کشتهای آبیاری شده با پساب و فاضالب خام

(ذرات کوچکتر از  31میکرومتر) ایجاد شده از طریق

تأثیر چندانی بر سالمت کشاورز و خانواده او نداشته و تنها

پاشیدن پساب تابعی از غلظت پاتوژنها در پساب و

بر سالمت و کیفیت محصول تأثیرمیگذارد .در بسیاری از

چگونگی پاشیدن و اسپری کردن میباشد .آلودگی یا

کشورهای پیشرفته و درحالتوسعه ،فاضالبها تصفیه و

بیماری توسط ذرات آئروسل بر روی سطوح همانند غذا،

برای آبیاری گیاهان علوفهای ،لیفی ،بذری و در وسعت

پوشش گیاهی و البسه مینشیند .با توجه به آنکه میزان دوز

کمتری برای باغات ،تاکستانها و دیگر گیاهان استفاده

آلودهکننده برخی پاتوژنها از طریق سیستم تنفسی پایینتر

میشود (حسین و همکاران )2112 ،و یا در مواردی میتوان

از مسیر سیستم گوارش هست .لذا برای برخی پاتوژنها

نسبت به کشت محصوالتی که پخته میشوند اقدام نمود

مسیر تنفس خطرناکتر از هضم و تماس مستقیم میباشد.

(فروکی و همکاران .)2113 ،در برخی از کشورهای

بهطورکلی باکتریها و ویروسها در آئروسل با افزایش

مدیترانهای از پساب برای آبیاری گل و گیاهان زینتی

سرعت باد ،افزایش رطوبت نسبی ،دمای پایینتر و میزان

استفاده میشود (موهانی و همکاران .)2111 ،سازمان

تشعشع کمتر ،بیشتر زنده مانده و تا مسافتهای دورتری

جهانی بهداشت برای مصرف پساب با توجه به میزان

انتشار مییابند .آئروسلها میتوانند تا چند صد متر در

آلودگی میکروبی گیاهان را به گروههای گیاهان خوراکی

شرایط مناسب منتشر شوند (آژانس حفاظت محیط زیست

مصرفی بهصورت خام ،خوراکی با مصرف بهصورت پخته

امریکا .)2112 ،بههرحال در انتخاب بهترین سامانه آبیاری

و یا فراوریشده و گیاهان صنعتی تقسیم نموده است

بایستی مالحظات خاصی در راستای سالمت انسان و

(سازمان بهداشت جهانی.)2115 ،

محیطزیست داشت (جدول .)2
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فاصله زمانی بین آخرین آبیاری و مصرف محصول

آبیاری تا قبل از برداشت مشکل میباشد .استفاده از آبهای

مطالعات مختلف نشان داده است که توقف

آبیاری غیر از فاضالب و کاشت محصوالتی که میتوان در

آبیاری با فاضالب یک تا دو هفته قبل از برداشت در کاهش

آن از آب آبیاری آخر صرفنظر کرد توصیه میشود

آلودگی محصول به دلیل ایجاد زمان کافی برای حذف و

(سازمان بهداشت جهانی .)2115 ،در بسیاری از موارد به

مرگ پاتوژنها بسیار مؤثر است (سازمان بهداشت جهانی،

دلیل نداشتن منبع آب جایگزین در آب آبیاری آخر ،این امر

 .)2115البته این امر در اغلب محصوالت به دلیل نیاز به

میسر نیست فروکی و همکاران.)2113 ،

جدول  -2عوامل مؤثر بر انتخاب روش آبیاری و مالحظات خاص برای استفاده از پساب (الزروا و بهری)2111 ،
روش آبیاری

عوامل مؤثر بر انتخاب

مالحظات خاص برای آبیاری با آب تصفیهشده

آبیاری غرقابی

هزینه کم ،عدم نیاز به تسطیح دقیق،
کارایی استفاده از آب کم ،سطح پائین
حفظ سالمت
هزینه کم ،احتمال نیاز به تسطیح،
کارایی استفاده از آب کم ،سطح
متوسط حفظ سالمت
هزینه متوسط تا زیاد ،عدم نیاز به
تسطیح ،کارایی استفاده از آب
متوسط ،سطح پائین حفظ سالمت
(به دلیل ذرات آئروسل)
هزینه باال ،عملکرد باالتر ،کارایی
استفاده از آب باال ،باالترین سطح
حفظ سالمت

حفاظت کامل از کارگران مزرعه ،کشاورزان و مصرفکنندگان (همانند
لوازم محافظ شخصی)

آبیاری شیاری

آبیاری بارانی

آبیاری زیرسطحی و
قطرهای

حفاظت کامل از کارگران مزرعه و کشاورزان و مصرفکنندگان (همانند
لوازم محافظ)
حداقل  19-599متر تا جاده و یا منازل فاصله داشته باشد
محدودیت کیفیت آب (حذف پاتوژنها)
عدم استفاده از پسابهای غیر هوازی به دلیل بوی بد
عدم نیاز به اقدامات حفاظتی
محدودیت کیفیت آب (فیلتر کردن) به دلیل گرفتگی قطرهچکانها

فاضالب را بهعنوان یک ترکیب زائد که بایستی حذف و

سایر اقدامات
عالوه بر مواردی که در فوق برای استفاده از

دور ریخته شود ندید .امروزه در مدیریت ضایعات و زبالهها

فاضالبها و پسابها در کشاورزی مطرح گردید بایستی

(که فاضالبها نیز جزء آنهاست) مفهوم "دور ریختن" در

موارد بهداشتی همانند شستشو ،ضدعفونی کردن ،پختن
محصوالت غذایی ،کنترل و مراقبت از تماس انسان با پساب
و فاضالب بسته به کیفیت آنها موردتوجه قرار گیرد .انتخاب

حال جایگزینی با مفهوم "منبعی تجدید پذیر" هست.
فاضالب نیز از این امر مستثنا نبوده بایستی در قالب این
نگرش به مفاهیم " کاهش( "1کاهش مقدار تولید فاضالب)،

هریک از گزینههایی که به آنها اشاره شد به کیفیت پساب،

"استفاده مجدد( "2استفاده از فاضالب توسط بخشهای

نوع و چگونگی تصفیه ،نیازمند اقدامات مطلوب خود

دیگر) و بازچرخانی( 7استفاده به روش یا فرایندی دیگر)

بستگی دارد.

توجه نمود .به هر حال فاضالب یک منبع تجدید پذیر به
شمار میرود که از آن آب ،مواد همانند کودها و
بیوپالستیکها و انرژی را میتوان استخراج نمود .با گذار از

نتایج
تغییر نگرش مهمترین رکن در استفاده از پسابها
در راستای رسیدن به پایداری در موضوع
فاضالب ،بایستی یک تغییر نگرش اساسی اتفاق بیفتد و
Reduce
Reuse

نگرش امروزی که در آن تمرکز بر "آنچه حذف شود" به
نگرش "آنچه بایستی بازیافت شود" سامانههای فاضالب را
4

میتوان بهعنوان سامانههای بازیافت منابع ) )RRS

1

3

2

4

Recycle
Resource Recovery System
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محسوب نمود .در چنین نگرشی پذیرش اجتماعی و

افراد بهویژه کشاورزان و بهرهبرداران محصوالت میباشیم

پیامدهای آن درمجموع و بهصورت خالص مثبت میباشد.

تا به مورداجرا گذارده شود .همزمان با آن انجام مطالعات

به عبارتی دیدگاه از "تصفیه و دفع" به " استفاده مجدد،

کاملتر و با لحاظ نمودن رویکرد مناسب در تعیین

بازچرخانی و بازیافت منابع" بایستی تغییر یابد (برنامه

استانداردها ،نسبت به بومیسازی معیارها متناسب با شرایط

ارزیابی جهانی آب سازمان ملل متحد.)2113 ، WWAP

کشور اقدام نمود .کیفیت آب آبیاری به دلیل پویائی ترکیب

از آنجا که هرگز نبایستی از آبهای باکیفیت باالتر برای

آب و تنوع شرایط طبیعی و ویژگیهای خاک از پیچیدگی

مواردی که امکان استفاده از آب باکیفیت پائین تر وجود

باالئی برخوردار است .لذا وضع و اقتباس استانداردهای

دارد استفاده نمود مگر آنکه آبهای باکیفیت باالتر مازادی

سختگیرانه و غیر مناسب با شرایط کشور ممکن است به

وجود داشته باشد (سازمان ملل متحد .)1931 ،لذا از

دلیل عدم امکان اجرا وعدم رعایت باعث حذف کامل آنها

آبهای باکیفیت پائین همانند زهابها ،فاضالبها هر جا

در عمل گردد و منافع حاصل از آن برای تأمین آب محدود

که ممکن است بهعنوان گزینهای برای مصارف متناسب با

را از بین برده و یا آسیبهای جدی را بهسالمتی انسان و

آن بایستی استفاده نمود .کشور ما که در منطقه خشک و

محیطزیست وارد نماید.

نیمهخشک واقعشده است استفاده از منابع جدید ازجمله

تجربیات دنیا نشان داده است که تنها بخش فنی

آبهای نامتعارف همانند فاضالبها و پسابها برای تأمین

مدیریت فاضالب کافی نبوده بلکه بایستی بخشهای

آب اهمیت خاصی دارند .استفاده از آنها عالوه بر تأمین

اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...را نیز موردتوجه قرار داده

عناصر غذایی میتواند باعث آزادسازی منابع آب متعارف،

و در فرایند تصمیم سازی برای رسیدن به سیستم پایدار و

مواد (بهویژه عناصر غذایی) و انرژی برای مصارف مربوطه

یکپارچه تالش نمود .مدیریت پایدار پکپارچه پسماندها 1با

گردد .پیامدهای زیستمحیطی استفاده از پسابها به عوامل

توجه به این امر طراحی گردید .در این عبارت منظور از

مختلفی ازجمله عملیات تصفیه فاضالب (نوع پیشتصفیه،

پایداری عبارت از ( )1شایستگی و تناسب با شرایط محل

تصفیه اولیه ثانویه و پیشرفته) ،ویژگیهای پساب ،خاک،

فعالیت سامانه ازنظر اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی،

آبهای زیرزمینی و خاک تحت االرض ،گیاهان تحت

( )2توان حفظ خود در طی زمان بدون کاهش منابع

کشت ،قابلیت استفاده و هزینه استفاده از گزینههای دیگر

موردنیاز آن و یکپارچگی عبارت است از ( )1استفاده از

منابع آب بستگی دارد .با عنایت به تنوع کیفیت اولیه

گزینههای جمعآوری ،انتقال و تصفیه مرتبط باهم در مقیاس

فاضالب ،انجام یا عدم انجام تصفیه ،نوع تصفیه و تصفیه

مختلف (خانه ،محله ،شهر)؛ ( )2دخیل نمودن همه

و ...کیفیت پساب خروجی بسیار متفاوت خواهد بود که

ذینفعان توسط بخشهای دولتی و غیردولتی ،رسمی یا

شامل آب باکیفیت شرب تا فاضالب خام را دربرمی گیرد.

غیررسمی ،انتفاعی یا غیرانتفاعی؛ ( )7وارد نمودن

از دیگر سو اراضی کشاورزی ،نوع گیاه ،مدیریت کشت و

برهمکنش بین سیستم مدیریت ضایعات و دیگر سامانههای

کار ،مدیریت آبیاری و ...نیز از تنوع باالیی در کشور

مدیریتی است (کالندرت.)1999 ،

برخوردار است .اگرچه معیارها و استانداردهای مختلفی در

بهعنوان نتیجه نهایی بایستی گفت استفاده از

دنیا و کشور ارائه گردیده است اما در استفاده از آن در بخش

فاضالب و پساب در کشاورزی را بایستی بهعنوان بخشی

کشاورزی در مرحله اول نیازمند دستورالعملهای دقیق

از مدیریت یکپارچه پسماندها نگریست .مدیریت تلفیقی

ازجمله مطالعات ارزیابی اراضی ،نحوه کشت ،سیستم و

پایدار پسماند) (ISWMمدیریتی است که در آن سه بعد

زمان آبیاری ،مدیریت زراعی و برداشت ،بهداشت و سالمت

( )1همه عناصر سیستم پسماند )2( ،همه ذینفعان دخیل و

1

Integrated Sustainable Waste
)Management(ISWM
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( )7همه جنبههای پایداری (اقتصادی ،اجتماعی و

محسوب میشود .لذا الزم است برنامهریزی دقیقی برای

زیستمحیطی و )...یکپارچه میشوند (شکل ()1ویلسون و

استفاده مناسب از پساب باکیفیتهای مختلف متناسب با

همکاران .)2112 ،در چنین سامانهای استفاده مجدد از

شرایط اراضی و کشت و کار انجام گیرد.

پساب در بخش کشاورزی بهعنوان یک بخش از کل سامانه

شکل  -4سامانه مدیریت تلفیقی پایدار پسماندها و ابعاد و اجزا آن (ویلسون و همکاران)2112 ،
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Abstract

Wastewater reuse for farm irrigation has a long history around the world.
Population growth, influx of rural communities into cities, the ensuing overurbanization, elevated living standards, and industrialization are among the many
factors that have led to the production of escalating volumes of wastewater and
industrial effluents beyond the self-purifying capacity of the surrounding limited
land areas where they are produced. However, this devastating challenge may be
transformed into an opportunity by reusing the wastewater as a source of water,
materials, and energy. The recent technological developments in wastewater
treatment have offered ample opportunities to obtain effluents of a wide range of
qualities for a wide array of uses including drinking water. The availability of such
technologies makes it possible to imagine every possibility for wastewater reuse
toward agricultural irrigation. The question that remains, however, is whether the
effluent quality thus obtained can be economically matched with the quality
requirements of a given water reuse. This requires practicable water quality
standards, guidelines, and criteria provisioned for different water reuses in
compliance with environmental quality standards. Treatment effluent reuse for
irrigation should in any case be envisioned as part of an Integrated Sustainable
Waste Management System in which the different stages of waste production,
separation, collection, transfer, and treatment are accomplished in cooperation with
stakeholders. Concepts such as reduced waste production, reuse, and recycle
playing special roles in this integrated system should be based on waste viewed as
a renewable resource rather than one to dispose of.
Keywords: Integrated Waste Management, Renewable Resource, Treated Wastewater
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