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چکیده

هاي شهري هاي شور، فاضالبهاي نامتعارف مانند آبجمعیت رو به فزون سبب شده استفاده از آبتامین مواد غذایی کمبود آب و 
هاي متعارف آب.محسوب گرددبه عنوان یک منبع با ارزش در جهت افزایش میزان تولیدات بخش کشاورزي ... و صنعتی و

هاي غیرمتعارف آبیاري دراز مدت با آباستفاده و. باشدگیاه مناسب میاي مخلوطی از مواد معلق معدنی و آلی است که بالطبع بر
کنندگان مواد غذایی، شور وسدیمی شدن مصرفوهایی از جمله مخاطرات بهداشتی براي کشاورزان ها و چالشسبب محدودیت

هاي نامتعارف بررسی و ارائه استفاده از آبها ناشی از ترین چالشدر این پژوهش مهم. شودمیهاي زیرزمینی خاك، آلودگی آب
.گرددمی

، چالش، آب شور، پساب و فاضالب هاي نامتعارفآب: کلمات کلیدي

مقدمه

دسترس با کیفیت مطلوب، بسیار محدود هستند و عدم توزیع یکنواخت این منابع در نقاط مختلف و در جهان، منابع آب شیرین در 
هاي بیشتري نیز مواجه تفاوت قابل توجه بارش در فصول مختلف باعث شده تا دسترسی به منابع در کشورهاي مختلف با محدودیت

استفاده.تامین آب را با مشکالت جدي مواجه ساخته استاز طرفی مصارف مختلف آب بشدت رو به افزایش است که مساله. شود
هاي در مدیریت خشکسالی بسیار مؤثر و کارآمد است و استفاده از آبکشور هاي نامتعارف با توجه به محدودیت منابع آبی از آب

.دگردمیمحسوبهاي توسعه بخش کشاورزي و صنعتی نامتعارف یکی از راه

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24-اصفهان



2

شهرنشینی و صنعتی شدن، باعث تولید حجم عظیمی از فاضالب شده که مشکل اصلی در این زمینه، چگونگی ي توسعهاز سویی، 
دهد که یکی از ها نشان میبررسی. دفع فاضالب است، به طوري که مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی را به دنبال نداشته باشد

کاربرد فاضالب در کشاورزي نیازمند مدیریت خاصی است که . استهاي دفع پساب فاضالب، کاربرد آن در کشاورزيبهترین شیوه
گیري مطلوب از آن مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی را در خاك، گیاه و منابع آبی سطحی و زیرزمینی نداشته باشد ضمن بهره

)1 ،6.(

جایگاه استفاده از فاضالب در ایران و جهان 
اولویت . اضالب تحت شرایط و استانداردهاي خاصی براي مصارف مختلف استفاده می شودبررسی ها نشان می دهد که در دنیا  از ف

:هاي مصرف فاضالب در دنیا بصورت زیر می باشد

. وارد کردن فاضالب تصفیه شده به مسیل هاي طبیعی پس از آنکه استانداردهاي زیست محیطی در آن رعایت شده باشد.1
.گیردستم هاي آبی صورت میمنظور حفظ تعادل در اکوسیه این امر ب

که تصفیه شده و استانداردهاي زیست محیطی را دارا منظور نفوذ در خاك پس از آنه دفع فاضالب در سطح اراضی ب.2
.باشد

ی را داشته و آب استحصال شده از آنها مورد یی که توان خود پاالیهااستفاده از فاضالب تصفیه شده در تغذیه آبخان.3
.نگیرداستفاده شرب قرار 

استفاده از فاضالب براي آبیاري درختان جنگلی .4
استفاده از فاضالب براي آبیاري مراتع .5
.صورت آبیاري کرتی براي محصوالتی که مورد استفاده دام قرار گیرده استفاده از فاضالب ب.6
.استفاده از فاضالب براي محصوالتی که مستقیما مورد استفاده انسان قرار نگیرد.7

آب نامتعارف

توان استفاده کرد و براي به کارگیري ها به صورت معمول نمیشود که از آنهاي اطالق میآبی نامتعارف به آن دسته از آبمنابع 
در اکثر کشورهاي خشک و نیمه خشک جهان مثل ایران منابع . باشدهاي مدیریتی و حفاظتی ویژه میها نیاز به اعمال سیاستآن

). 3(رسد هاي نامتعارف ضروري به نظر میشود، لذا استفاده از آبمیتر آبی روز به روز کمیاب

هاي نامتعارفانواع آب

):3(ي کلی تقسیم کردتوان در سه دستههاي نامتعارف را میبه طور کلی آب

هاي شورآب·
هاآبزه·
)   شهري، صنعتی، کشاورزي(پساب یا فاضالب ·
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هاي شورآب

باشند و با هاي زیرزمینی موجود ایران، داراي امالح زیاد میبسیاري از منابع آب. ها زیاد استود در آنهاي هستند که امالح موجآب
ها نیازمند مدیریت خاصی است، به نحوي استفاده از این آب. ناپذیر استتوجه به کمبود منابع آبی، استفاده از این ضروري و اجتناب

چنین باید گیاهانی کشت شوند که به بعد آبیاري صورت گیرد و همباید عمل آبشویی میاز آن در کشاورزي که جهت استفاده 
).3(شوري آب آبیاري موجود مقاوم باشند 

صورت متداول انجام توان در جهت آبیاري مزارع از تلفیق آب شور و شیرین بهره جست که البته تلفیق آب شور و شیرین به دومی
):4(شود می

شود و یا در برخی مواقع دو آب با ي رشد و از آب شور در مراحل بعدي رشد استفاده میمعموال از آب شیرین در مراحل اولیه-
.شودبه گیاه داده می) متناوب(کیفیت متفاوت به صورت یک در میان 

.گردندلوط میي آب با غلظت نمک کمتر، با هم مخآب شور و شیرین قبل از آبیاري و به منظور تهیه-

هاي مختلف روي خاك و گیاه را در اراضی شور با مدیریت) هاي سطحیآب(و شیرین ) زیرزمینی(هاي شور چاودي اثر تلفیق آب
عالوه ) اي و متناوب یک در میانمخلوط، متناوب دوره( هاي شور و شیرین نتایج این مطالعات نشان داد که تلفیق آب. بررسی کرد

).8(ها و عملکرد محصول شده است باعث افزایش تراکم بوتهبر اصالح اراضی

آبزه

در شرایطی که آب آبیاري با کیفیت مناسب محدود و کمیاب است، به . شودآبی است که در اثر عمل زهکشی از مزرعه خارج می
آب همانند آب شور اما استفاده از زه. هاي خاصی برخوردار استبراي استفاده در اراضی فاریاب از قابلیتها آبکارگیري مجدد زه

).3(ها ابیاري نمود آبتوان با زهنیاز به مدیریت مناسب دارد و هر گیاهی را نمی

پساب فاضالب

درصد مخلوطی از مواد معلق معدنی و آلی و 1/0درصد آب و 9/99فاضالب حاصل از مصرف آب در زندگی روزمره انسان از 
هاي شهري عالوه بر گسترش پوشش گیاهی، از یک طرف از آلودگی استفاده صحیح از پساب).10(گازهاي تشکیل شده است 
هاي سطحی و زیرزمینی، نماید و از طرف دیگر با دارا بودن عناصر مغذي، عالوه بر کاهش آلودگی آبمحیط زیست جلوگیري می

منابع آب و کودي ارزان قیمت مورد توجه قرار به همین دلیل به عنوان. شودباعث کاهش هزینه مصرف کودهاي شیمیایی می
).5(گرفته است 

هنگامی که این مواد به زمین اضافه . باشندپساب و لجن فاضالب حاوي مقادیر زیادي از عناصر کم مصرف و فلزات سنگین نیز می
تواند سبب زیاد به وسیله گیاه میجذب عناصر کم مصرف و فلزات سنگین به مقدار . کندشوند، گیاه این عناصر را نیز جذب میمی

راي پیشگیري از جذب بیش از حد فلزات سنگین توسط گیاه، برخی از قابل توجه است بب. آلودگی زنجیره غذایی انسان و دام شود
اند و حدودي را نیز براي غلظت چنین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی قوانینی وضع کردهکشورها و هم

گیري از فاضالب به نشان داده است که بهره) 1981(مطالعات مهیدا ).7،11(اند ها تعیین نمودههاي مختلف پسابصر و ویژگیعنا
هاي فیزیکی خاك مانند نفوذپذیري، تخلخل و پیدایش ساختمان اسفنجی خاك شده جاي آب کانال، سبب بهبود بیشتر ویژگی

).9(است 
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دو نکته در این مورد باید مورد توجه . مدت طوالنی مهمترین بحثی است که امروزه مورد توجه میباشداستفاده از آب فاضالب براي 
:قرار گیرد 

مشکالت بالقوه ایجاد شده در اثر افزایش سدیم و شوري-
مواد مغذي اضافی یا عدم تعادل در مواد غذایی-

درصد تصفیه و بقیه بدون تصفیه 9ترمکعب فاضالب شهري، تنها میلیارد م9/3در کشور بنا به گزارش شایگان و افشاري، از میزان 
هاي تولیدي در بنابراین با توجه به کمبود آب و حجم عظیم فاضالب). 2(شود ها و زمین کشاورزي میهاي جذبی، رودخانهوارد چاه

این . ي و کارایی قابل توجیه باشدیابد که از لحاظ اقتصادمناطق مختلف جهان نیاز به یک روش مناسب تصفیه فاضالب ضرورت می
).12(دهند تخلیه فاضالب در خاك یکی از بهترین دفع فاضالب است ها نشان میدر حالی است که بررسی

استاندارهاي استفاده از فاضالب

در استفاده از مثال در کشورهاي اروپائی و آمریکائی. استانداردهاي فاضالب براي استفاده مجدد در کشورهاي مختلف متفاوت است
ه ویژه در استفاده براي محصوالت خوراکی ب.خوراکی باید تصفیه ثانویه و ضدعفونی صورت گیردفاضالب براي زراعت هاي غیر

قابل توجه .عفونی مورد استفاده قرار گیردشود فاضالب باید تصفیه سوم شده و پس از زالل سازي و ضدمواردي که خام مصرف می
. گرددکالیفرنیا رعایت میه ویژهاستانداردها در آمریکا و بترین شدیداست

رعایت نشده و استفاده از فاضالب براي استانداردها پاکستان و در کشورهاي آفریقائی، آسیائی، آمریکاي جنوبی، چین، هندوستان
اي در آبیاري فضاي سبز رهصورت قطه در بسیاري از کشورهاي مناطق خشک از فاضالب ب. آبیاري در سطح وسیعی رواج دارد

اي جهان سوم این طور کلی هر کشور براي خود استانداردهاي خاصی را تدوین کرده است اما در کشورهه ب. شوداستفاده می
زارعین بدون توجه به کیفیت براي هر نوع محصول از آن استفاده کرده و ضوابط نیز در ایران البته .شوداستانداردها رعایت نمی

.شودرعایت نمیمرتبط بهحیطیزیست م

در کشاورزيهاي نامتعارفآبکاربرد هاي چالش

هاي زیرزمینی آلودگی آب

:شودآب زیرزمینی توسط پساب صنعتی پرداخته میبه شرح آلودگی مونه نبراي در اینجا 

نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، پردازش هاي ي پساب در صنایع مربوط به نفت شامل تولید نفت خام، پاالیشگاهمنابع تولید کننده
کلیه صنایع این .است... سازي و ها، صنایع الستیککننده، شستشوي ماشینکننده و روانروغن کمپرسورها، عوامل خنکفلزات،

هاي گیها و پایداري آلودهاي ساخت و نگهداري آنبخش به دلیل تولید باالي فاضالب، پیچیدگی سیستم تصفیه، گران بودن هزینه
کننده محسوب ترین منابع آلودهکند، یکی از مهمزیست وارد میي این نوع فاضالب به منابع آبی و محیطنفتی و صدماتی که تخلیه

ها باعث حلقه در آنحلقه و چندهاي نفتی، مواد آروماتیک تکهاي نفتی به دلیل وجود فنل، هیدروکربنفاضالب. شوندمی
هاي این صنایع در ي پسابتخلیه. گرددموجب ایجاد سرطان مینیزهامناسب گیاهان شده و در انسانو نموجلوگیري از رشد 

ها موجب چنین این پسابهم. گرددوحش میمنابع آبی، باعث از بین رفتن حاصلخیزي خاك، ایجاد مسمومیت در آبزیان و حیات
هاي به طور کلی آلودگی پساب. شودن اتمسفر و محیط آبی میکاهش شدید اکسیژن محلول در آب و جلوگیري از تبادل اکسیژ

:پاالیشگاهی شامل موارد زیر است
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pHهاي سبک و سنگین، و تغییرات آمونیاك، فنل، سیانور، فسفر، فلزات سمی سنگین، هیدروکربن:آلودگی شیمیایی

واد معلق، درجه حرارت و رنگ و بوچربی، روغن، م: آلودگی فیزیکی

.کننده باشدتواند نگرنها، که میهاي پاالیشگاهدر پسابBODو CODباال بودن مقدار : ولوژیکیآلودگی بی

هاي هیدروکربنی نفت که معموال سبکتر از آب هستند، در هاي زیرزمینی، مولکولهاي نفتی به آببعد از رسیدن و انتشار آالینده
در NAPLبخشی از حالت. گیرندي آب شکل میبر روي سطح سفرهNAPLها به صورت یک استخرمدت کوتاهی پس از نشت آن

ي جبهه. یابدهاي زیرزمینی جریان میشود و به شکل پلوم هیدروکربن در آبهاي زیرزمینی به آرامی در آن حل میتماس با آب
.تر و با قابلیت انحالل بیشتر استپلوم عمدتا شامل ترکیبات هیدروکربن سبک

باقیمانده در NAPL.ماندبجاي می) NAPL(هاي نفتی به عنوان محصول خالص باقیمانده غیراشباع، بخشی از فرآوردهدر منطقه 
اي رس و الي، نگه داشته همنافذ خاك یا توسط نیروهاي موئینگی و یا به عنوان مخازن کوچک مایعات باقیمانده در عدسی

.کنندباقیمانده به عنوان منبع دائم آلودگی در زمین عمل میهاي نفتی حذف نشوند، هیدروکربناگر.شوندمی

کنندگان و کشاورزانمخاطرات بهداشتی براي مصرف

:مخاطرات بهداشتی ناشی از دفع غیربهداشتی فاضالب

هاي عفونی و انگلی در جامعه شیوع بیماري·
هاي عفونی و انگلی در جامعه مرگ و میر ناشی از بیماري·
کاهش نیروي کار و میزان تولید ·
زیبا شدن محیط زندگی زشت و نا·

فاضالبوارد،آلودهافرادمدفوعطریقازتوانندمیهاانگلوهاویروس–ها تک یاخته-هازاي مختلفی نظیر باکتريعوامل بیماري
شوندواگیرهابیماريازبسیاريشیوعسببنتیجهدرونمایندآلودهراآبمنابع،زیستمحیطدررویهبیتخلیهصورتدرو.شده

مسمومیتحصبهشبه–حصبه–وبا–توان هپاتیتزاي موجود درفاضالب میهاي بیماريقله توسط میکروارگانیممنتبیماریهاياز
.بردنامرا... وباسیلیاسهال–غذایی

تجمع عناصر سنگین در خاك و گیاه

زاچنین مشکلها براي گیاه و خاك و همسنگین براي رشد گیاه الزم هستند ولی غلظت بیش از حد آناگر چه برخی از فلزات 
، به طور معمول در خاك )Se(و سلنیوم ) Ni(، نیکل )Pb(، سرب )Cr(، کروم )Ar(، ارسنیک)Cd(فلزاتی مانند کادمیوم . باشدمی

.)13(هستند شود و در غلظت زیاد براي گیاهان سمیکشاورزي یافت نمی

شور یا سدیمی کردن خاك

اي محلول در آب با شوري خاك در ارتباط است و بر هنمک. استنمک یکی از مهمترین پارامترهاي تشخیص کیفیت آب غلظت 
در صورت زیاد بودن سبب نامطلوب .پذیردهاي محلول در آب اثر میاین اساس رشد گیاه، عملکرد و کیفیت محصوالت از کل نمک

.گرددشدن خاك می
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در آب نامتعارف سدیم تبادلی . هاستمانندترین کاتیون، یکی از بیسدیم به علت تاثیراتش روي خاك: )SAR(بت جذب سدیمنس
ایی خاك، خصوصا تواند خصوصیات فیزیکی و شیمیوقتی که باالتر از حد معین آستانه آن نسبت به غلظت کل نمک خاك باشد، می

.ساختمان آن را تغییر دهد

گیري نتیجه

چنینهمدر مدیریت خشکسالی بسیار مؤثر و کارآمد است وکشورهاي نامتعارف با توجه به محدودیت منابع آبیاستفاده از آب

و ستفادهتوان با امقاله را میمتنهاي ذکر شده درچالش.دشوب میوحسمهاي توسعه بخش کشاورزي یکی از راهآن استفاده 

هاي نامتعارف، از تصفیه جهت کنترل آن به حداقل رساند براي مثال به جاي استفاده مستقیم از آباصول مدیریتیگیري ازبهره

شود جهت حل مشکل تجمع فلزات چنین از مواد اصالحی از جمله زئولیت که منجر به حذف فلزات سنگین میهم. بگیریمبهره

.نگین استفاده نمودس
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