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چکیده 
چنانچه پساب تولید شدههاي اخیر مورد توجه قرار گرفته است و ها به دلیل کمبود منابع آبی در سالاستفاده از پساب

در این پژوهش . دتواند جایگزین مناسبی براي آب آبیاري باشهاي مورد نظر از لحاظ سطح آلودگی را کسب کند میاستاندارد
هاي زیر زمینی منطقه و همچنین امکان به منظور مقایسه خصوصیات شیمیایی پساب شهري و صنعتی ذوب آهن با آب

برداري به مدت سه سال از پساب شهري و صنعتی به طور متناوب نمونه1382از اسفندها در آبیاري فضاي سبز، استفاده از آن
در هر SARadjو SARiwمیزان شوري، . گیري شدهاي آلودگی پساب اندازههاي مختلف فیزیکی و شیمیایی و شاخصو پارامتر

همچنین میزان فلزات . هاي زیرزمینی منطقه بوددرصد کمتر از میزان آن در آب36و 52، 68دو نمونه پساب در حدود 
توان در مجموع می. هاي پساب درحد مجاز براي آبیاري قرار داشتندنیتروژن در نمونه، کلراید و pH ،SAR ،BOD5سنگین، 

هاي آهن براي آبیاري در فضاي سبز مناسب بوده و کیفیت آن نسبت به آبعتی ذوباستفاده از پساب شهري و صنبیان کرد، 
.باشدتر میزیرزمینی منطقه مناسب

پساب، آب زیرزمینی، خصوصیات شیمیایی، آلودگی، آبیاري فضاي سبز:واژه هاي کلیدي

»هاي منابع آب و کشاورزي چالشاولین همایش ملی« 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-انجمن آبیاري و زهکشی ایران

1392بهمن 24-اصفهان



مقدمه 
علت فقدان منابع آب خشک بهویژه در نواحی گرم و نیمهبسیاري از کشورها بهها براي آبیاري در امروزه استفاده از پساب

شود، مصرف آب در خشک جهان محسوب میدر ایران که جزء کشورهاي خشک و نیمه. به افزایش استشیرین متداول و رو
دهد و این در صاص میرا در مقایسه با سایر مصارف به خود اخت%) 5/93در حدود (بخش کالن کشاورزي بیشترین درصد 

چنان وضعیت حاد و هاي اخیر به آنشرایطی است که در بسیاري از نقاط کشور کمبود آب و تشدید آن در اثر خشکسالی
هاي توسعه منابع آبی به کلیه منابع ریزيریزان و مدیران منابع آب را مجبور ساخته، تا در برنامهبحرانی رسیده است که برنامه

یندتوجه نما،د همنثر و اقتصادي در اختیار قرار گیرمؤنحو که بتوانند به،)هاي شهري و خانگیپساب(متعارف متعارف و غیر 
هاي زیر زمینی ها و پمپاژ از آبدرصد آب منحرف شده از رودخانه70یبا قرت. )2008جمالی و همکاران، و 1385محمدزاده، (

براي آبیاري در کشاورزي مقدار استخراج آب از منابع هاپسابصورت استفاده ازبراي کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد، در
).2011پدررو و همکاران، (شود ها جلوگیري میها به محیط زیست و آلودگی آنافته و از تخلیه پسابیطبیعی کاهش 

هاي مورد نظر از لحاظ سطح استانداردچنانچه پساب تولید شده . شودتصفیه فاضالب در نهایت منجر به تولید پساب می
محیطحفاظتآژانس).1386تقوائیان و همکاران، (دتواند جایگزین مناسبی براي آب آبیاري باشآلودگی را کسب کند می

پرداختههاآبآلودگیکاهشمنظوربههافاضالبپسابازاستفادهترویجبههاکشورازبسیاريدرنیز ) EPA(آمریکازیست
هاي باال به منظور ها و هزینههاي شیمیایی، مواد مغذي باال در پسابهاي باالي کودهمچنین هزینه.)2005گرینوي،(است

به روز افزایش ها در بخش کشاورزي روزها براي استفاده در مصارف دیگر سبب شده تا استفاده از پسابتصفیه پیشرفته پساب
از جمله در پی داشته باشد کهها و درختانبراي چراگاهزیاديو فوایدي . )2006و همکاران،و عابدي کوپایی 1998باند، (یابد 

) 2008(در زمینه کاربرد پساب براي آبیاري درخت گریپ فورت، مورگان )1993(توان به تحقیقات مورر و دیویس ها میآن
.ها براي آبیاري درخت انگور اشاره کردکاربرد پساب)2008(کاربرد پساب براي آبیاري درختان مرکبات و موندوزا اسپینوسا 

جهت استفاده مجدد از پساب در کشاورزي در راستاي حفظ سالمت عمومی و بهداشت جامعه در کشورهاي مختلف جهان 

باشد استانداردهاي مختلفی به تصویب رسیده است تا استفاده از پساب، حداقل تأثیر منفی را بر خاك، گیاه و انسان داشته 

اشاره )1985(و استاندارد فائو ) 1995(ها می توان به استاندارد رو و عبدالمجید از جمله این استاندارد).1989آنونیماس، (

عالوه بر رعایت استانداردهاي تدوین شده در زمینه کاربرد پساب، الزم است با توجه به درجه تصفیه پساب، نوع سیستم . کرد

طور مرتب تحت ارزیابی و بهنیز آلودگی، اثرات پساب بر محیط زیست، خاك، آب زیرزمینی و محصول آبیاري و میزان احتمال 

این . هاي صنعتی هستندهاي اصلی یافت شده در پسابفلزات سنگین آالیندههمچنین). 1989آنونیماس، (بررسی قرار گیرد 

در فلزات سنگین غلظت باالي . )1390فروغی، (و براي گیاهان مشکل ایجاد کنندتوانند در خاك تجمع پیدا کنندفلزات می

یا افزایش غلظت فلزات در گیاهانی شود، که مورد تغذیه گردد تواند در خاك تجمع نموده و باعث کاهش محصول میپساب 

بنابراین نیاز است که میزان فلزات سنگین ). 2008نیا و میرباقري، بهبهانی(و سپس وارد زنجیره غذایی شودها قرار گرفتهدام

.گیري شودپساب قبل از استفاده از آن براي آبیاري اندازه

هاي شهري و صنعتی ضمن آن که در توسعه پایدار کشاورزي، فضاي سبز، چشم اندازها و بهره برداري بهینه از پساب
محیط زیست از خطر تزریق غیرقابل کنترل منابع آلوده کمربندهاي سبز حاشیه مراکز شهري و صنعتی موثر است، براي حفظ 

بنابراین تحقیق حاضز با هدف بررسی . کننده زیست محیطی به خاك، گیاه و منابع آب زیرزمینی و سطحی ضروري است
آهن به منظور استفاده از آن براي آبیاري فضاي سبز و همچنین مقایسه آن با خصوصیات پساب شهري و صنعتی ذوب

.زمینی منطقه انجام گرفتهاي زیرت آبخصوصیا

ها مواد و روش
ها هاي زیر زمینی به منظور استفاده از آندر این پژوهش به منظور مقایسه خصوصیات شیمیایی پساب شهري، صنعتی و آب

هاي پارامتربرداري وبه مدت سه سال از پساب شهري و صنعتی به طور متناوب نمونه1382از اسفند در آبیاري فضاي سبز، 



هاي پمپاژ آب زیرزمینی مناطق همچنین از ایستگاه. گیري شدهاي آلودگی پساب اندازهمختلف فیزیکی و شیمیایی و شاخص
در این گزارش وضعیت کیفیت در پساب مورد مطالعه با آب زیرزمینی منطقه و . برداري صورت گرفتاطراف پروژه نیز نمونه

اي استان آهن اصفهان که توسط سازمان آب منطقهرود در مناطق اطراف ذوبیندههمچنین سطح مبناي رودخانه زا
1جدول . گیري پارامترهاي کیفی بر مبناي روش استاندارد متد انجام شده استروش اندازه. گیري شده، مقایسه شداندازه

.دهدزمینی منطقه نشان میهاي مورد مطالعه و آب زیرگیري شده را در طول تحقیق در پسابپارامترهاي اندازه

گیري شده در پساب شهري ، صنعتی غیر سمی و آب زیر زمینی منطقه ذوب آهن اصفهانپارامترهاي اندازه):1(جدول

واحدپارامتر
پساب 
شهري

پساب
صنعتی

آب زیر 
زمینی

روش مورد
استفاده

واحدپارامتر
پساب 
شهري

پساب
صنعتی

آب زیر 
زمینی

روش مورد 
استفاده

ECdS/m´´´سنجتوسط هدایتCameq/L´´´EDTA

pH´´´ توسطpHمترMgmeq/L´´´EDTA

TSSmg/L´´-بر اساس استاندارد متدNameq/L´´´
Flame

Photometer

BOD5mg/L´--
بر اساس استاندارد متد

HCO-3meq/L´´´
تیتراسیون با 
اسیدکلریدریک

FCMPN/10
0ml´--

بر اساس استاندارد متد
CO2-

3meq/L´´´
تیتراسیون با 
اسیدکلریدریک

Nmg/L´´-کجدالCl-meq/L´´´استاندارد متد

N-NH4mg/L´´-کجدالFemg/L´´-Atomic
Absorption**

N-NO3mg/L´´-کجدالCdmg/L´´-Atomic
Absorption

N-NO2mg/L´´-کجدالCumg/L´´-Atomic
Absorption

Pmg/L´´-اولسنMnmg/L´´-Atomic
Absorption

CN-mg/L-´-استاندارد متدZnmg/L´´-Atomic
Absorption

PO3mg/L´´-استاندارد متدCrmg/L´´-Atomic
Absorption

Kmg/L´´-
توسط جانشینی پتاسیم 
گیی آمونیوم، اندازه

توسط فلیم فتومتر
Pbmg/L´´-

Atomic
Absorption

.تا دو رقم اعشار بوده استAAحساسیت دستگاه **

نتایج
)EC(هدایت الکتریکی 

ECدهد که تغییرات ها نشان میگیرينتایج این اندازه. گیري شدنوبت به طور مستمر اندازه12در ECهدایت الکتریکی یا 

را در نوع پساب مورد مطالعه نشان ECمیانگین و دامنه تغییرات 2جدول .خصوصاً در مورد پساب صنعتی بسیار زیاد است
بر اساس مقادیر این جدول، شوري پساب شهري و صنعتی در مجموع از مقدار حد آستانه قابل قبول طبق استاندارد . دهدمی

FAO دسی زیمنس 7براي آبیاري فضاي سبز کمتر است و همچنین در مقایسه با آب زیر زمینی منطقه که شوري متوسط آن
. تري براي آبیاري در فضاي سبز را داردبر متر ارزیابی شده است، کیفیت بسیار مطلوب

پساب شهري، صنعتی و مقایسه آن با استانداردهاECمیزان ): 2(جدول 
آب زیرزمینیصنعتی ذوب آهنآهنشهري ذوب 

ECمیانگین 
(dS/m)

2/2
)3/2-7/1(

2
)6/2-9/0(

7
)8-5/4(

Ayers and weastcot, 1985(dS/m3(آستانه مجاز براي گیاهان اکثرحد



)pH(اسیدیته 

پساب شهري و صنعتی مناطق اطراف ذوب آهن بیشتر از آب زیر زمینی و پساب تصفیه شده pHمیانگین 3با توجه به جدول 
. تواند در کاهش میزان ضریب جذب عناصر قابل جذب فلزات سنگین مؤثر باشداصفهان است و قلیائیت پساب مذکور میشهري

قلیائیت پساب حاصل وجود . ستدر هر صورت بر اساس استاندارد فائو اسیدیته پساب شهري و صنعتی قابل قبول ا
هاي مصرفی سدیم و پتاسیم است فاضالب اصوالً قلیائیت خود را از آبهاي کلسیم، منیزیم،ها، بیکربناتهیدروکسیدها، کربنات

).1384حسینیان، (کند ها سروکار داشته کسب میو موادي که انسان با آن

موجود پساب شهري و صنعتی و چند نقطه دیگرpHمیزان ): 3(جدول 
pHدامنه تغییرات pHمیانگین 

3/6-07/827/9شهري ذوب آهن
5/7- 18/865/8صنعتی ذوب آهن

3/7- 4/75/7آب زیر زمینی
Ayers and weastcot, 1985(4/8 -5/6(حد قابل قبول 

1/7-5/76/7اصفهانپساب تصفیه شده شهري

مواد معلق

پساب گیري مواد معلق آلی در استخرهاي ذخیرهمیزان مواد معلق در نمونه پساب فاضالب شهري ذوب آهن به دلیل شکل
اي نیازمند انجام کامل سیستم فیلتراسیون و تصفیه نسبتاً باال بوده و در این شرایط در صورت استفاده از سیستم آبیاري قطره

تر از حد آستانه آن براي آبیاري و ق در پساب صنعتی در غالب موارد اندك و پاییندر مقابل میزان مواد معل. فیزیکی است
اي است ولی در مواقع خاصی به واسطه تزریق فاضالب غیر معمول در خط لوله انتقالی پساب صنعتی سیستم آبیاري قطره

اي به منظور جلوگیري از آبیاري قطرهدر این شرایط سیستم فیلتراسیون. یابدمیزان مواد معلق به صورت مقطعی افزایش می
). 4جدول (ها ضروري است گرفتگی نازل

)گرم بر لیترمیلی(میزان مواد معلق موجود در پساب فاضالب شهري و صنعتی ): 4(جدول 
دامنه تغییراتمیانگین

95- 164200شهري ذوب آهن
13-2447صنعتی ذوب آهن

گرم بر لیترمیلیEPA) ،1992(30حد آستانه 
گرم بر لیترمیلیNakayama ،1982(50(اي حد آستانه آبیاري قطره

نسبت جذب سدیم

هاي آب مورد مطالعه به همراه مقادیر اصالح شده نسبت جذب سدیمی را نشان مقادیر نسبت جذب سدیمی نمونه4جدول 
SARadjو SARiwهاي آب زیرزمینی منطقه مقدار هاي پساب با نمونهبر اساس این جدول در صورت مقایسه نمونه. دهدمی

البته هر سه مقدار با توجه به . ثیر مخرب کمتري روي ساختمان خاك استپایین تر از آب زیر زمینی است که نشان دهنده تأ
در حد متوسط و قابل قبول لحاظ تأثیر آب آبیاري بر ، 1و با توجه به شکل FAOمیزان شوري و بر اساس جدول استاندارد 
. نیز افزایش یافته استECدر آب زیر زمینی، SARشود چرا که در ازاء افزایش ساختمان خاك و نفوذ پذیري ارزیابی می

بسیار باالتري از سطح مبناي رودخانه SARadjو SARiwهاي پساب مورد مطالعه مقادیر همچنین در یک مقایسه دیگر نمونه
.بیشتر استSARزاینده رود دارند و همچنین نسبت به پساب شهري اصفهان نیز میزان 



میزان نسبت جذب سدیمی و پارامترهاي مرتبط در پساب شهري و صنعتی و مقایسه آن با سایر نقاط): 5(جدول 
NaCaMgCO=

3HCO-
3SARadjSISARiw

---meq/Lmeq/Lmeq/Lmeq/Lmeq/Lواحد

33/1071/232/138/065/415/1622/127/7شهري
97/154/62/3017/203/162/129/7صنعتی

442/119/5035/328/2568/015آب زیر زمینی
66/194/288/0049/23/292/02/1)ایستگاه پل کله(زاینده رود 

33/324/324/1073/26/407/122/2)ایستگاه لنج(زاینده رود 
3/69/435/208/698/741/13/3اصفهانپساب تصفیه شده شهري

)DEH, 2000(درپساب شهري، صنعتی و آب زیرزمینی منطقهECدر مقایسه با SARوضعیت :)1(شکل

Saturation)میزان شاخص اشباع 5از دیگر پارامترهاي ارائه شده در جدول  Index)بر اساس این جدول، میزان این . است
صورت استفاده از پساب در آبیاري دهد که در زمینی بیشتر است و این امر نشان میهاي پساب از آب زیرپارامتر در نمونه

هاي میزان این شاخص در آب زیر زمینی کمتر از پساب. شوداي رسوب کربنات کلسیم در محل نازل دیریپرها ایجاد میقطره
. همچنین میزان این شاخص بر اساس سطح مبناي رودخانه زاینده رود افزایش یافته است. مورد مطالعه محاسبه شده است

نشان دهنده قابل قبول بودن مقادیر 5هاي پساب بر اساس جدول ربنات و همچنین منیزیم موجود در نمونهمقادیر بی ک
.استRoweو FAOهاي مختلف از جمله مذکور بر اساس توصیه

سولفات و کلرید

هاي برداشت شده ونهدهد بر اساس این جدول غالب نمهاي مورد مطالعه نشان میمقادیر سولفات و کلرید را در نمونه6جدول 
ها در مقابل غلظت پارامترهاي مذکور در نمونه پساب صنعتی در غالب نمونه. از فاضالب شهري در محدودة قابل قبول است

.هاي متعارف استبیشتر از حد توصیه

هاهاي پساب فاضالب و مقایسه آن با سایر نقاط و توصیهغلظت سولفات و کلرید موجود در نمونه): 6(جدول 
SO4

2-(meq/l)Cl-(meq/l)
دامنه تغییراتمیانگیندامنه تغییراتمیانگین

9/3- 3/126/78/9-04/38/10شهري
9/2-8/23/121/24- 63/163/3صنعتی

4/13-3534/152/25-75/403/49آب زیرزمینی
3/0-71/042/06/0-18/245/4)ایستگاه پل کله(رود زاینده

9/0- 156/18/3-5/37/10)ایستگاه لنج(رود زاینده
11/1- 94/04/156/1-6/171/1پساب فاضالب شهري اصفهان

Rowe83/83/18استاندارد



غلظت سولفات و کلرید در آب زیرزمینی نیز باالتر از حد آستانه قابل قبول براي آبیاري 6بر اساس نتایج ارائه شده در جدول 
هاي مورد همچنین مقادیر مذکور در مقایسه با پساب. است و لذا اعمال مدیریت خاص آبیاري در شرایط کاربرد آن الزم است
هاي صنعتی و شهري تري را در مقایسه با پسابامطلوبمطالعه نیز باالتر است و از این جهت نیز آب زیرزمینی منطقه کیفیت ن

رود تفاوت چندانی نشان نداده است ولی بر عکس غلظت غلظت سولفات در پساب شهري با سطح مبناي رودخانه زاینده. دارد
رودخانه در مورد کلرید هر هر دو نمونه فاضالب تفاوت با سطح مبناي. سولفات پساب صنعتی افزایش قابل توجه داشته است

.رود زیاد استزاینده
آهن را با پساب فاضالب شهري اصفهان به عنوان یک سطح متعارف فاضالب در یک مقایسه دیگر، اگر پساب شهري ذوب

توان تفاوت قابل توجه غلظت دو یون خصوصاً کلرید را با پساب شهري اصفهان مشاهده تصفیه شده انسانی مقایسه شود، می
آهن و تصفیه فاضالب شهري اصفهان بستگی ندارد و ر غلظت کلرید به پروسۀ تصفیه در پساب شهري ذوباین تفاوت د. نمود

در . آوري فاضالب شهري وابسته باشدآب در خط جمعتوان به منشاء غیر انسانی تزریق احتمالی فاضالب و هرزتفاوت آن می
این تفاوت به محل برداشت آب اولیه منطقه و مقایسه آن با رود،مورد سولفات نیز با توجه به سطح مبناي رودخانه زاینده

.منشاء اولیه پساب فاضالب شهري اصفهان وابسته باشد و از این جهت قابل توجیه است
عناصر سنگین

ها و گیرينتایج حاصل از این اندازه7جدول. گیري شدهاي پساب صنعتی و شهري اندازههفت عنصر فلز سنگین در نمونه
.دهدرا نشان میFAOو توصیه Roweهمچنین حد آستانه کاربرد بلندمدت پساب توصیه شده توسط 

در رابطه با غلظت آهن میزان آن در نمونه فاضالب شهري بسیار ناچیز بوده و با توجه به حساسیت دستگاه مقداري براي آن 
گرم در لیتر به طور متوسط برآورد شده که این میلی04/0لظت این عنصر در فاضالب صنعتی همچنین غ. مشاهده نشده است

.و استاندارد سازمان محیط ایران استRoweمقدار بسیار کمتر از حد آستانه مجاز بر اساس توصیه 
و Roweشده ولی بر اساس برابر فاضالب شهري اصفهان برآورد2میزان غلظت عنصر منگنز در هر دو نمونه فاضالب تقریباً 

FAO مقدار آن اصوالً در حدي نیست که سمیت غیر مجاز در قسمت خوراکی محصوالت ایجاد نماید ضمن آنکه شرایط قلیایی
. دهدآب و خاك میزان جذب این عنصر را کاهش می

غلظت کروم نیز کمتر . وده استمقادیر غلظت عناصر مس و روي بسیار ناچیز بوده و در حد حساسیت دستگاه مورد استفاده نب
غلظت کادمیوم . از حد آستانه کاربرد بلندمدت آن بوده و از لحاظ عددي در حد مطلوب براي استفاده در کشاورزي است

در شرایط آبیاري متعارف و با شرایط خاك متوسط در FAOهاي فاضالب شهري و صنعتی بر اساس توصیه موجود در نمونه
در این مورد نیز شرایط قلیایی و اعمال . دارد و براي پساب صنعتی اندکی باالتر از حد آستانه استآستانه حد مجاز قرار

.دهددر گیاهان را کاهش میCdتیمارهاي خاص آبیاري خطر تجمع غیر مجاز 
شهري اصفهان از بین عناصر مورد مطالعه، عنصر سرب بیشترین غلظت را نشان داده است که مقدار آن بیشتر از سطح فاضالب 

است FAOو Roweهر چند این مقادیر در دامنه مجاز و کمتر از غلظت کاربرد بلند مدت فاضالب بر اساس توصیه . است
تواند منجر به کاهش رشد و حتی توقف آن هاي گیاهی میتجمع این عنصر در خاك و نهایتًا تجمع در اندام). 6جدول (

. گرددمی
گرم بر لیترآهن اصفهان بر حسب میلیغلظت عناصر سنگین در پساب فاضالب شهري و صنعتی غیر سمی ذوب): 7(جدول 

پارامتر
صنعتیشهري

دامنه تغییراتمیانگیندامنه تغییراتمیانگین
Fenene04/006/0 -01/0
Mn11/016/0 -03/01/011/0-03/0
Cunenenene
Znnenenene
Cr02/003/0-01/002/003/0-01/0
Pb4/06/0-2/041/66/0-17/0
Cd01/001/0-01/0015/002/0-01/0



نیتروژن

غلظت نیتروژن . گیري شددر این تحقیق چهار پارامتر نیتروژن نیتراته، نیتروژن آلی، نیتروژن نیترید و نیتروژن آمونیاکی اندازه
نیتراته در پساب شهري بسیار باالتر از پساب صنعتی است همچنین غلظت این پارامتر در هر دو نمونه پساب کمتر از حد 

باشد و مقدار آن باالتر از میانگین نیتروژن نیتراته در پساب فاضالب شهري محاسبه شده میFAOآستانه توصیه شده توسط 
).8جدول (است 

است FAOتر از میانگین آن در پساب شهري اصفهان و حد آستانه هاي پساب پایینغلظت نیتروژن آمونیاکی موجود در نمونه
توان به علت زمان ماند پساب آهن و پساب شهري اصفهان را میتفاوت غلظت آمونیاك در پساب شهري ذوب ). 8جدول (

شهري ذوب آهن در استخرهاي ذخیره بیان کرد، ضمن آنکه کاهش آمونیاك در پساب صنعتی به منشا غیر انسانی پساب 
.مرتبط است

ایش یافته داده است به آهن و زمان ماند در استخرهاي ذخیره غلظت نیتروژن آلی را افزنوع فرایند تصفیه پساب شهري ذوب
این میزان . و باالتر از میانگین نیتروژن آلی شهري اصفهان شده استRoweطوري که باالتر از حد متعارف توصیه شده در 

همچنین باعث شده با در نظر گرفتن سایر مشتقات نیتروژن در نمونه پساب امکان، غلظت نیتروژن کل پساب مذکور را افزایش 
غلظت نیتروژن نیتراتی نیز کمتر از . گرم در لیتر برآورد شده استمیلی5/8ژن آلی پساب صنعتی نیز حدود غلظت نیترو. دهد

.حد آستانه توصیه شده در استانداردهاي زیست محیطی است
با فاضالب هاي فاضالب شهري و صنعتی و مقایسه آنغلظت نیتروژن نیتراته، آمونیاکی، آلی و نیتریتی موجود در نمونه): 8(جدول 

Roweشهري اصفهان و استاندارد 

FAOاستاندارد شهري اصفهانصنعتی ذوب آهنشهري ذوب آهن
N-NO33/132/428/130
N-NH37/46/516/2930

Norg5/295/85/35
N-NO28/0001/0001/01

BOD5

به BOD5بر اساس این جدول میانگین . هاي پساب شهري ذوب آهن را نشان داده شدرا در نمونهBOD5مقادیر 9در جدول 
. باشدگرم بر لیتر میمیلیBOD5 ،30حد آستانه EPAبر اساس توصیه . گرم بر لیتر برآورد شده استمیلی3/23طور متوسط 

که ها در حد مجاز قرار دارد، ضمن آندرصد از نمونه71در BOD5گیري شده مقادیر هاي اندازهبا توجه به مقادیر نمونه
گرم بر لیتر استمیلی30ها کمتر از میانگین نمونه

گرم بر لیترهاي شهري بر میلیدر نمونهBOD5مقادیر ):9(جدول 
مینیممماکزیمممیانگینگیري شدههاي اندازهتعداد نمونه

BOD5
mg/l73/232/4214

آهن براي آبیـاري در فضـاي سـبز مناسـب بـوده و      توان گفت که استفاده از پساب شهري و صنعتی ذوبمجموع میبنابراین در
.باشدتر میهاي زیرزمینی منطقه مناسبکیفیت آن نسبت به آب

گیري بندي و نتیجهجمع
شوري پساب شهري و صنعتی در محدوده مجاز براي آبیاري در فضاي سبز قرار دارد و همچنین در مقایسه با آب زیر -

. تري را داردزمینی منطقه ،کیفیت بسیار مطلوب
.بر اساس استاندارد فائو اسیدیته پساب شهري و صنعتی ذوب آهن قابل قبول است-
پساب شهري و صنعتی ذوب آهن پایین تر از آب زیر زمینی منطقه است که نشان دهنده SARadjو SARiwمقادیر -

.تأثیر مخرب کمتري روي ساختمان خاك است



هاي برداشت شده از پساب شهري ذوب آهن در محدودة قابل قبول است و در مقادیر سولفات و کلرید در غالب نمونه-
.هاي متعارف استها بیشتر از حد توصیهصنعتی در غالب نمونهمقابل غلظت پارامترهاي مذکور در نمونه پساب

FAOو توصیه Roweهاي پساب صنعتی و شهري در محدوده توصیه شده توسط مقادیر فلزات سنگین در نمونه-

.باشدمی
ژن نیتراتی ثانیاً غلظت این پارامتر و نیترو. غلظت نیتروژن نیتراته در پساب شهري بسیار باالتر از پساب صنعتی است-

غلظت نیتروژن آمونیاکی موجود در . استFAOدر هر دو نمونه پساب کمتر از حد آستانه توصیه شده توسط 
.استFAOتر از میانگین آن در پساب شهري اصفهان و حد آستانه آهن پایینهاي پساب شهري و صنعتی ذوبنمونه

.هاي پساب شهري ذوب آهن در حد مجاز قرار دارددرصد از نمونه71در BOD5مقادیر -
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