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 خواننده گرامي
س جمهـور، بـا اسـتفاده از نظـر          ريزي و نظـارت راهبـردي ريـي        برنامه  معاونت دفتر نظام فني اجرايي   

 و آن را براي استفاده به جامعه مهندسـي كشـور         ه مبادرت به تهيه اين نشريه كرده      كارشناسان برجست 
هاي مفهومي، فنـي،    ن از ايرادهايي نظير غلط    با وجود تالش فراوان، اين اثر مصو      . عرضه نموده است  

 .ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيست
 

، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ايـراد و اشـكال فنـي                   رو  از اين 
 : صورت زير گزارش فرماييدمراتب را به

 .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 . مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريدايراد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 .نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد -4

 .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
 .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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 بسمه تعالي 

 پيشگفتار 
اسـتفاده  )  هيأت محترم وزيران   20/4/1385 هـ مورخ    33497ت/42339مصوبه شماره   (طبق نظام فني و اجرايي كشور       

انـدازي، تحويـل و       از ضوابط، معيارها و استانداردها در مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه و تفصـيلي، اجـرا، راه                 
هـا، تـامين      هاي توجيه فنـي و اقتصـادي طـرح          گذاري به لحاظ رعايت جنبه      هاي سرمايه   و پروژه ها    برداري طرح   شروع بهره 

 .باشد برداري از اهميت ويژه برخوردار مي هاي نگهداري و بهره و كاهش هزينه) عمر مفيد(كيفيت طراحي و اجرا 
طرح تهيـه ضـوابط و      ( آب وزارت نيرو     با توجه به مراتب ياد شده و شرايط اقليمي و محدوديت منابع آب در ايران، امور               

رييس جمهور  ريزي و نظارت راهبردي        معاونت برنامه  با همكاري معاونت نظارت راهبرديِ    ) معيارهاي فني صنعت آب كشور    
 قانون برنامه و بودجه اقدام بـه تهيـه   23هاي عمراني، موضوع ماده  نامه اجرايي طرح  به استناد آيين  ) دفتر نظام فني اجرايي   (

 .انداردهاي مهندسي آب نموده استاست
 : استانداردهاي مهندسي آب با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين شده است

 هاي كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي؛ ها و تجربه استفاده از تخصص -
 المللي؛  استفاده از منابع و ماخذ معتبر و استانداردهاي بين -
، نهادهـا، واحـدهاي صـنعتي، واحـدهاي مطالعـه، طراحـي و       هـا   انهاي اجرايي، سازم      ارب دستگاه گيري از تج    بهره -

 ساخت؛
 ها و اتالف منابع مالي و غيرمالي كشور؛ كاري پرهيز از دوباره -
كننـده   سسه استانداردها و تحقيقات صنعتي ايـران و سـاير موسسـات تهيـه       وتوجه به اصول و موازين مورد عمل م        -

 .استاندارد
كار، معيارها، استانداردها و اطالعات پايه مورد نياز براي مطالعات استفاده از فاضـالب                ريه حاضر به منظور ارايه روش     نش
هاي آب و فاضالب، مشاوران و سـاير مراكـز            تواند مورد استفاده شركت     اين راهنما مي  . شده تهيه و تدوين شده است       تصفيه

 . مرتبط قرار گيرد
اندركاران   ضمن تشكر از كارشناسان محترم براي بررسي و اظهار نظر در مورد اين استاندارد، اميد است مجريان و دست                  

هاي كشور تالش نموده و         بخش آب، با به كارگيري استانداردهاي ياد شده، براي پيشرفت و خودكفايي اين بخش از فعاليت               
شده   ي تالش انجام    با همه . زنده در تكامل اين استانداردها مشاركت كنند      صاحبنظران و متخصصان نيز با اظهار نظرهاي سا       

كاربرد عملـي و در سـطح وسـيع ايـن نشـريه توسـط مهندسـان                 ... شاءا  هايي در متن موجود است كه إن        قطعا هنوز كاستي  
 . را فراهم خواهد نمودها آن نمودن موجبات شناسايي و برطرف

دفتر نظام فني اجرايي، سركار خانم مهندس بهناز پورسيد و كارشناسان اين        محترم   در پايان، از تالش و جديت مديركل      
دفتر، نماينده مجري محترم طرح تهيه ضوابط ومعيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقـاي مهنـدس محمـد                     

اميد است شاهد توفيـق  . نمايد يتهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني مرسوليها و متخصصان همكار در امر       حاج
 .ي اين بزرگواران در خدمت به مردم شريف ايران اسالمي باشيم روزافزون همه
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 كننده، كميته و ناظران تخصصي تركيب اعضاي تهيه
وليت نظـارت   گروه نظارتي كه مسـو    . دوست و دكتر سيد حسين هاشمي تهيه شده است           توسط آقايان دكتر علي نظري     راهنمااين  

 :اند، به ترتيب حروف الفبا عبارتند از تخصصي بر تدوين اين فهرست خدمات را به عهده داشته
 ليسانس اقتصاد كشاورزي فوق شركت مديريت منابع آب ايران هاي برقابي امور اقتصادي نيروگاه انوش نوري اسفندياري

 ساختمانليسانس راه و  فوق كميته تخصصي آب و فاضالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني فرخ افرا
 دكتراي مهندسي منابع آب  واحد علوم و تحقيقات–دانشگاه آزاد اسالمي  ابراهيم پذيرا
  آب–ليسانس عمران  فوق  آب و آبفامعيارهاي فني دفتر مهندسي و –وزارت نيرو  نيا محمد ابراهيم
 ليسانس آب و فاضالب فوق  دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا–وزارت نيرو  زاده سايه ايمان

 وم محيط زيستدكتراي عل  دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا–وزارت نيرو  عاليه ثابت رفتار
 دكتراي عمران آب  تحقيقات أبمؤسسه محمد رياحي
 ليسانس مهندسي شيمي فوق دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست ناديا روستايي
 ليسانس تكنولوژي محيط زيست فوق دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست اقبال رستمي
 ليسانس مهندسي شيمي هيه ضوابط و معيارهاي فنيطرح ت مينا زماني

 ليسانس مهندسي رودخانه فوق دفتر طرح و برنامه شركت مديريت منابع آب ايران  مجيد سياري
 ساختمانليسانس مهندسي راه و  طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني  زاده  كاظم مهين

 ليسانس مديريت اجرايي فوق هاي زيرزميني شركت مديريت منابع آب برداري از آب دفتر حفاظت و بهره جواد ميبدي
برداري فاضـالب شـركت مهندسـي آب و فاضـالب      دفتر بهبود روشهاي بهره    سعيد مستوفي

 كشور
ليسانس    و فوق  ساختمانليسانس راه و    
 مديريت پروژه

 بياريليسانس مهندسي تاسيسات آ فوق طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني انسيه محرابي

 حاضـر رابـه عهـده    يراهنماييد ابط و معيارهاي فني كه بررسي و تا       اسامي اعضاي كميته تخصصي محيط زيست طرح تهيه ضو        
 :اند به ترتيب حروف الفبا عبارتند از داشته

 كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران آقاي اميرحسين ايزد دوستدار
 دكتراي تخصصي علوم محيط زيست  دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا–وزارت نيرو   ثابت رفتارخانم عاليه

 هاي داخلي دكتراي اكولوژي آب دانشگاه شهيد بهشتي آقاي دكتر بهروز دهزاد
 ليسانس مهندسي شيمي فوق دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست خانم ناديا روستايي

 ساختمانليسانس مهندسي راه و  طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني  زاده نم مهين كاظمخا
 دكتراي علوم محيط زيست دانشگاه جامع علمي و كاربردي آقاي محمد محمدي

 دكتراي مهندسي محيط زيست دانشگاه شهيد بهشتي آقاي سيد حسين هاشمي
 :كارشناسان معاونت نظارت راهبردي

 ليسانس مهندسي كشاورزي   دفتر نظام فني اجرايي   آقاي عليرضا دولتشاهي
 كارشناس ارشد مهندسي صنايع   دفتر نظام فني اجرايي   خانم فرزانه آقارمضانعلي

  ژئوتكنيك-كارشناس ارشد مهندسي عمران   دفتر نظام فني اجرايي   خواه نم شهرزاد روشنخا

انـد،     همكاري نمـوده    راهنما ه نظرات مفيد خود، در تهيه و تدوين اين        ئفر كه با بازخواني و ارا       ن شفيعي مهندس حسي  از آقاي    ضمنا
 .شود قدرداني مي
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 1 مقدمه

 مقدمه
 مقدمه 

 مـديريت و  مسـووليت هاي حاصل از فاضالب يكي از منابع آبي هسـتند كـه        قانون توزيع عادالنه آب، آب     24اساس مفاد ماده     بر
. چون ساير منابع آبي كشور به نيابت از دولت جمهوري اسالمي به وزارت نيرو محول شده اسـت                   هم ها  آنبرداري از     صدور مجوز بهره  

 به عنوان يك منبع آبي، چندان مورد توجه قرار نگرفته است اما با افزايش تقاضا، شناسـايي و      ها  فاضالب مديريت   هاي گذشته  در سال 
 نتـايج مطالعـات     بـر اسـاس   . هاي غيرمتعارف بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت          و آب  ها  فاضالباستفاده از منابع آب جديد به ويژه        
 ميليـارد مترمكعـب تخمـين زده      30 توليدي حاصل از مصارف مختلف در ايران حـدود           يها  فاضالبطرح جامع آب كشور، ميزان كل       

 . شده است
ي شـهري نيـز بـه ميـزان بـيش از سـه ميليـارد                هـا   فاضالبباشد، ولي     هاي كشاورزي مي   آب  اي از آن زه     هرچند كه بخش عمده   

 .ده به عنوان يك منبع آب جديد دارندمترمكعب در سال، به دليل سهولت دسترسي و تصفيه، قابليت بااليي براي استفا
 بر اساس .  شد 1380 در سال    ها  فاضالب موارد مذكور موجب صدور اولين بخشنامه اجرايي توسط وزير نيرو براي استفاده از               برايند

 منـابع   ي تصفيه شده را به عنوان يك منبع آب جديد در بيالن           ها  فاضالباي موظف گرديدند كه       هاي آب منطقه   اين بخشنامه شركت  
بـا  .  اقدام كنند  ها  آنريزي براي استفاده از       هاي مختلف، نسبت به برنامه      آب تحت مديريت خود در نظر گرفته و با در نظر گرفتن جنبه            

ي تصفيه شـده    ها  فاضالبمند و منسجم از        برخي اقدامات در حوزه ستادي امور آب، استفاده نظام         انجامصدور اين بخشنامه و عليرغم      
 . ي موجود، محقق نشدها ظرفيتر، متناسب با در سطح كشو

باشـند، كـه بـراي        هاي مربوط مـي     خانه   شده، تصفيه   ي تصفيه ها  فاضالب استفاده از    فرايندبديهي است كه يكي از اجزاي مهم در         
 اسـتانداردهاي تعيـين      با معيارها و   ها  آنهاي فاضالب به عنوان منبع توليد و انطباق خروجي            خانه  ، سازگاري تصفيه  فرايندموفقيت اين   

هـاي فاضـالب در دسـتور كـار          خانـه    مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده تصفيه       انجامبدين منظور   . باشد  شده از الزامات اوليه مي    
 . مديريت آب كشور قرار گرفته است

ي شهري به يكـي     ها  فاضالبدر چند دهه اخير به دليل رشد جمعيت و افزايش بيش از حد و رشد تصاعدي شهرنشيني در ايران،                    
از سوي ديگر رشد سريع شهرها موجب شده اسـت كـه بـه دليـل                . اند  از عوامل آلودگي و بروز مشكالت كيفيت منابع آب تبديل شده          

ي ها بخش آب براي تامينبدين ترتيب در اين مناطق .  اختصاص يابدها آنبه  ها كاربري آب شرب، بخشي از سهم ساير تاميناولويت 
اي از  باشد كه با مصرف بخش عمده شاهد برجسته اين وضعيت، شهر تهران مي     .  به ويژه كشاورزي، با محدوديت مواجه است       مختلف،

 شهريار و ورامـين بـه       هاي  دشتاي را براي كشاورزان مناطق مجاور از جمله           هاي اطراف، مشكالت عديده     منابع آب موجود در حوضه    
ي مجـاور نيـز     ها  نا را به است   مسالهد الر به تهران و طرح انتقال آب طالقان به اين شهر، دامنه              وجود آورده و با انتقال بخشي از آب س        

آورد كـه بـا     فرصت مناسبي را پديـد مـي  ها آني شهري و متمركز بودن     ها  فاضالبدر چنين شرايطي حجم قابل توجه       . كشانده است 
 رونـد مطالعـات اسـتفاده از        1 نمودار.  آلودگي منابع آب را رفع كرد       آب و  تاميناي از مشكالت      ريزي مناسب، بتوان بخش عمده      برنامه

 . دهد فاضالب تصفيه شده را نشان مي
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ويژگي ها

 
  روند مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده-1 نمودار

ي و زهكشـي طـرح تهيـه ضـوابط و           با هماهنگي نمايندگان سه كميته تخصصي محيط زيست، آب و فاضالب و آبيار              اين راهنما   
 . ي مربوط تهيه شده استها سازمانمعيارهاي فني و نظرخواهي از دفاتر بخشي و 

هـاي    خانـه    شـده تصـفيه      مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه     انجامذكر اين نكته در اينجا ضروري است، كه اين راهنما به منظور             
 تدوين سياست يا استراتژي اسـتفاده از فاضـالب تصـفيه     ،ها  طرحهدف مجريان   شهري و روستايي تدوين شده است و در صورتي كه           

تواند مفيد باشد، ولـي كـافي نيسـت و در ايـن گونـه                  شده در اين راهنما مي     ارايهاي باشد، هرچند مطالب       شده در سطح ملي يا منطقه     
 .باشد تري مي تر و كالن ي وسيعها بررسي انجاممطالعات نياز به 
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 5  كليات–فصل اول 

  كليات-فصل اول 
 هدف -1-1

هـاي فاضـالب      خانـه    مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده تصفيه       انجامهدف از تهيه اين راهنما، ارايه رهنمودهاي الزم براي          
 .شهري و روستايي است

 دامنه كاربرد  -1-2

 . گيرد ضالب شهري و روستايي را در بر ميهاي فا خانه اين راهنما مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده تصفيه

 تعاريف  -1-3

 :كار رفته در اين راهنما عبارتند از تعاريف و مفاهيم به
ي صنعتي، كشاورزي، دامداري، شهري، بيمارستاني، آزمايشگاهي و خانگي كه          ها  فعاليتهر نوع ماده زايد مايع حاصل از        : فاضالب

 .شود به محيط پذيرنده تخليه مي
 . تصفيه اعم از فيزيكي، شيميايي يا زيستي را طي كرده باشدفرايندفاضالبي كه حداقل يك : ه شدهفاضالب تصفي

 ي تصفيه شده براي مصارف مختلف ها فاضالببرداري و مصرف  فرايند تخصيص، بهره: استفاده از فاضالب تصفيه شده
 خواست اكسيژن بيوشيميايي: BOD)(1بي او دي 

 سيژن شيمياييخواست اك: COD)(2سي او دي 
 كربن آلي كل: TOC)(3تي او سي 

ي كشـاورزي و    ها  زمين،  ها  اقيانوسها، درياها،     ي پذيرنده اعم از آبهاي سطحي و زير زميني، درياچه         ها  محيطكليه  : محيط پذيرنده 
 .كند  نفوذ ميها آن تخليه شده يا در ها آنكه فاضالب و مواد زايد به ... 

 : شود  تصفيه كه به صورت زير محاسبه ميفراينده فاضالب خام در آاليندنسبت كاهش مواد : درجه تصفيه
 )ه در فاضالب خامآاليند غلظت -ه در فاضالب تصفيه شده آاليندغلظت )/ (ه در فاضالب خامآاليندغلظت (

ـ     ) شـده   فاضالب تصـفيه  / فاضالب  (گيري و محاسبه شرايط محيط        مشاهده سيستماتيك، اندازه  : پايش ابي شـرايط   كـه بـراي ارزي
 .، الزم استها فعاليتريزي اقدامات كنترلي و ارزيابي عملكرد   و برنامهها سياستمحيط، توسعه 
به عبارت ديگر دوره طرح و عمر . دهد ي احتمالي تشكيل ميها طرحبرداري از طرح و يا    دوره طرح را مدت زمان بهره     : 4دوره طرح 

 .هاي معين درنظر گرفته شود ي مختلف طرح دورهها بخشاست برحسب  ممكن ها طرحدر مورد برخي از . طرح يكسان است
 به همـراه مشخصـات هـر        ها  آنو ارتباط بين    ) در اينجا (خانه     نموداري كه واحدهاي مختلف تصفيه     5)(PFD: فرايندنمودار جريان   

 .دهد واحد و موازنه جرم و انرژي را نشان مي

                                                      
Biochemical oxygen demand - 1  
Chemical oxygen demand - 2  

 Total organic carbon - 3  
 ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه227ه ي مهندسي رودخانه، نشريها طرح دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي -4

Process flow diagram -5  
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 شده العات استفاده از فاضالب تصفيه مطانجامهاي موردنياز براي  اطالعات و گزارش -1-4
  مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده انجامي مورد نياز براي اطالعات و گزارشها -فصل دوم 

 : اطالعات مورد نياز در مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده عبارتند از

 قوانين و مقررات مرتبط با استفاده از فاضالب تصفيه شده  -1-4-1

 خانه همشخصات تصفي -1-4-2

 ؛كميت و كيفيت فاضالب خام توليدي به تفكيك به ويژه منابع صنعتي و تغييرات آن در دوره طرح -1-4-2-1

 ؛كميت و كيفيت فاضالب تصفيه شده و تغييرات آن در دوره طرح -1-4-2-2

 ؛ي ورودي و توزيع زماني آنها روانابنوع شبكه و در صورت درهم بودن ميزان  -1-4-2-3

خانه و مشخصات واحدهاي تصفيه به صورت نمودار جريان  ي طراحي تصفيهفرايند تصفيه شامل مباني و معيارها -1-4-2-4
 .1 و موازنه جرمفرايند

 كنندگان بالفعل و بالقوه فاضالب تصفيه شده اطالعات مصرف -1-4-3

كنندگان بالقوه و بالفعل، منابع و نحوه تامين و ميزان و كيفيت آب مصرفي در حال حاضر، توزيع  فهرست مصرف -1-4-3-1
كنندگان بر  اطالعات مكاني موقعيت عمومي استقرار مصرف(صرف، موقعيت جغرافيايي و پراكندگي مكاني زماني م

 ؛)تر  يا مقياس دقيق1:25000هاي كاربري زمين با مقياس  روي نقشه

 و انتقال فاضالب تصفيه شده، توپوگرافي مسير انتقال و تراز تامينكنندگان، نحوه  الزامات و استانداردهاي مصرف -1-4-3-2
تر با خطوط تراز   يا دقيق1:5000هاي با مقياس   نقشهترجيحا(كنندگان  خانه و مصرف فيهرتفاعي محل استقرار تصا

 ؛)پنج متري

خانه، خط انتقال و محل  محدوده تصفيه (تاثيري اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي در سطح منطقه تحت ها ويژگي -1-4-3-3
بيكاري، سطح درآمد، سواد، توزيع سني جمعيت، مهاجرت، شامل جمعيت و نرخ رشد آن، نوع و نرخ اشتغال و ) مصرف

 .گذار بر مصرف فاضالب تصفيه شدهتاثيري خاص فرهنگي و اجتماعي ها ويژگيتركيب قومي، 

 ها كنترل و ها پايش -1-5

هاي ويـژه   تجهيزات و امكانات موجود براي كنترل و پايش كميت و كيفيت فاضالب خام، فاضالب تصفيه شده و پايش           -1-5-1
 زيسـت، پـايش منـابع آب        هاي مرتبط با آب، پايش محيط       كنندگان، پايش خاك، پايش محصول، پايش بيماري        فمصر

 ؛)فهرست تفكيكي تجهيزات و نيروي انساني شاغل در نهادهاي مرتبط(

فهرست تفكيكـي بـراي نهادهـاي       (برداران    هاي موجود آموزش، آگاهي رساني و مشاركت مردمي و آموزش بهره            برنامه -1-5-2
 ؛)طمرتب

                                                      
1- PFD and mass balance  
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ساختار درون سازماني و بـرون  (هاي مديريت استفاده از فاضالب تصفيه شده     ساختار سازماني موجود براي اجراي برنامه      -1-5-3
 ؛)سازماني براي نهادهاي مرتبط

فهرسـت تفكيكـي بـراي نهادهـاي       (نيروي انساني موجود براي اجراي برنامه مديريت استفاده از فاضالب تصفيه شـده               -1-5-4
 ؛)مرتبط

 .)فهرست تفكيكي براي نهادهاي مرتبط( شده براي استفاده از فاضالب تصفيه شده انجاماي ه فهرست هزينه -1-5-5

  اقتصاد استفاده از فاضالب تصفيه شده -1-6

كننـده، ميـزان يارانـه        هزينه تمـام شـده بـراي تـامين        (هزينه تمام شده تامين آب و قيمت فروش آب براي واحد حجم              -1-6-1
 ؛)دهپرداختي و قيمت فروش آب به مصرف كنن

 .)هزينه تمام شده براي تامين كننده و ميزان يارانه پرداختي(هزينه تمام شده تصفيه و انتقال فاضالب تصفيه شده  -1-6-2



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 فصل ٢

 و  خانه بررسي طراحي و مشخصات تصفيه
 هاي فاضالب تصفيه شده خروجي ويژگي





 11 شده خروجي هاي فاضالب تصفيه خانه و ويژگي  بررسي طراحي و مشخصات تصفيه-فصل دوم

 ي شده خروجهيي فاضالب تصفها ويژگي و خانه هيتصفطراحي و مشخصات  يبررس  – دومفصل 
 كيفيت فاضالب تصفيه شده -2-1

ي تصفيه شده ها فاضالب در مطالعات استفاده از .باشد كنندگان مي  الزامات مصرفترين مهمكيفيت فاضالب تصفيه شده يكي از 
كنندگان و  اي تعيين كند كه الزامات مصرف خانه و درجه تصفيه فاضالب را به گونه مهندسين مشاور بايد مشخصات فني تصفيه

 زير را مورد توجه بدين منظور الزم است مشاور موارد.  از نظر كيفيت مورد نياز فاضالب تصفيه شده، رعايت شودها آني ها محدوديت
 :قرار دهد

كنندگان محدوديت زمان مصرف  در مواردي كه مصرف. كننده تعيين پارامترهاي كيفيت فاضالب تصفيه شده تاثيرگذار بر مصرف
 اين مورد به ويژه در. كنندگان جايگزين نيز مورد توجه قرار گيرد كنندگان اصلي بايد الزامات مصرف دارند عالوه بر الزامات مصرف

 .مصارف كشاورزي بايد مد نظر قرار گيرد

  استانداردها و معيارهاي مربوط بر اساستعيين حدود مجاز پارامترهاي كيفيت فاضالب تصفيه شده متناسب با نوع مصرف 

 تعيين درجه تصفيه مورد نياز براي هر پارامتر

 و باالي ظرفيت اسمي و 1رايط كاركرد زير ظرفيت مختلف در تصفيه فاضالب خام به ويژه در شيفرايندارزيابي تاثير واحدهاي 
 ). شودانجامكننده  ارزيابي عملكرد واحدها بايد براي تمامي پارامترهاي تاثير گذار بر مصرف(تعيين درجه تصفيه قابل دستيابي 

به (كننده  طلوب مصرف اصالحات مورد نياز براي دستيابي به كيفيت مانجامخانه و  در صورت لزوم ارزيابي قابليت ارتقاي تصفيه
ي فضايي، سازگاري با ساير فرايندها، امكان توسعه و ها محدوديتي فني بايد ها محدوديتهنگام ارزيابي قابليت ارتقا عالوه بر 

 .)ي مورد نياز نيز مورد توجه قرار گيرندها كنترلارتقاي آتي، هزينه و 

 كميت فاضالب تصفيه شده -2-2

عالوه بر اين . باشد  ميها آنكنندگان و گستردگي   عوامل تاثيرگذار بر تعيين مصرفترين همممقدار فاضالب تصفيه شده يكي از 
تواند موجب بروز مشكالتي  باشد كه مي به طور معمول كميت فاضالب تصفيه شده داراي تغييرات ساعتي، روزانه، فصلي و ساالنه مي

 : از جمله موارد زير شود
 ؛)مانند برخي صنايع(يافتي حساس باشد كننده به تغييرات كميت آب در مصرف •
 ؛ فاضالب تصفيه شده بيش از ظرفيت توليدتامينايجاد تعهد  •
كننده در مقاطع خاص زماني مانند مصارف كشاورزي و در نتيجه مشخص نبودن نحوه دفع فاضالب  كاهش نياز مصرف •

خانه با مصارف جايگزين   تصفيهتصفيه شده در اين مقاطع زماني يا عدم تطابق كيفيت فاضالب تصفيه شده خروجي
 .ي پذيرنده جايگزينها محيطمقطعي يا 

  كنندگان نسبت به تعيين تغييرات كمي و لحاظ كردن آن در برنامه بنابراين مشاور بايد عالوه بر الزامات كيفيت آب مصرف
 . مديريت مصرف فاضالب تصفيه شده اقدام كند

                                                      
يني در محدوده پـاي . يابد صفيه كاهش ميبه طور معمول واحدهاي فرايندي داراي يك محدوده ظرفيت كاري مي باشند كه در خارج از اين محدوده بازده ت      -1

بـا  . وده مناسب نگه داشـت  را در محدسامانهاندازي تصفيه خانه رخ مي دهد مي توان با انجام مانورهاي مناسب بر روي واحدها بازده     كه اغلب به هنگام راه    
 و در نتيجـه بـازده   ها يا تعداد واحدها مناسب انتخاب نشده باشند امكان انجام مانور مناسب وجود نخواهد داشت            اين وجود در برخي موارد كه ظرفيت مادول       

 .تصفيه و كيفيت فاضالب تصفيه شده كاهش مي يابد
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يا خارج ) سازي ي ذخيرهها الگون(شده ذخيره سازي آن داخل  رف فاضالب تصفيهيكي از راهكارهاي كنترل تغييرات توليد و مص
سازي  سازي بايد قابليت ذخيره به هنگام برآورد ظرفيت ذخيره. باشد خانه به منظور استفاده به هنگام نياز مي تصفيه) آب بندها و سدها(

، تغيير احتمالي كميت و كيفيت فاضالب تصفيه شده به هنگام )هاي تثبيت سازي در بركه مانند قابليت ذخيره(در واحدهاي فرايندي 
، تواتر نياز )مانند بروز پديده اوتريفيكاسيون در مخزن سد يا تغيير حجم با توجه به نرخ خالص تبخير و نفوذ(سازي  ذخيره
 . ها مورد توجه قرار گيرند كنندگان اوليه و ثانويه موجود و آتي و هزينه مصرف

شده در طول زمان   آب توسط فاضالب تصفيهتامينكنندگان بايد سهم  به هنگام برآورد كميت نياز مصرفعالوه بر اين 
 آب و فاضالب تصفيه تامين در آينده و هزينه ها آن آب و قابليت توسعه تامينبرداري از تاسيسات تصفيه با توجه به منابع موجود  بهره

 .ي مورد نياز مورد توجه قرار گيرندها يشپا و ها كنترلشده در وضعيت موجود و آينده و 

اي به جايگزيني منابع آب موجود و توسعه مصارف در آينده مانند تبديل كشت ديم به آبي با استفاده از  مشاور بايد توجه ويژه
 .ي باير داشته باشدها زمينفاضالب تصفيه شده يا احياي 

 نحوه انتقال فاضالب تصفيه شده -2-3

مشاوران بايد توجه داشته باشند . باشدخانه تا محل مصرف مي مطلب ديگر چگونگي انتقال فاضالب تصفيه شده از محل تصفيه
در بخش انتقال فاضالب . تواند پيامدهاي فني و اقتصادي قابل توجهي براي طرح به همراه داشته باشد كه اين موضوع مي

 .وندشده، حداقل موارد زير بايد بررسي ش تصفيه

 خانه  قرارگيري تصفيهموقعيت -2-3-1

ي محل توليد و شبكه ها ويژگي نوع سامانه تصفيه، و بر اساسخانه فاضالب  به طور معمول تعيين موقعيت استقرار تصفيه
ين تر ها در پايين خانه از اين رو اغلب تصفيه. شود  ميانجامآوري و انتقال فاضالب مانند شيب، توپوگرافي و زمين در دسترس،  جمع

در . خانه انتقال يابد آوري شده به صورت ثقلي به محل تصفيه خطوط تراز ارتفاعي نسبت به محل توليد قرار دارند تا فاضالب جمع
كنندگان فاضالب تصفيه شده در ترازهاي ارتفاعي باالتر واقع بوده و انتقال فاضالب تصفيه شده  نقطه مقابل ممكن است مصرف

خانه نيز از ديگر مواردي است كه بر  كننده تا محل تصفيه عالوه بر تراز ارتفاعي، فاصله مصرف. ه باشدنيازمند پمپاژ و صرف هزين
در برخي . هاي مربوط موثر است و در مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده بايد مورد توجه قرار گيرد پذيري استفاده و هزينه امكان

به هنگام بررسي . صفيه شده در حدي باشد كه طرح را با مشكالت جدي مواجه كندموارد ممكن است هزينه خط انتقال فاضالب ت
 .ي مصرف موارد زير بايد بررسي شوندها محلخانه و  موقعيت قرارگيري تصفيه

 توپوگرافي -2-3-2

مكن است خانه در تراز ارتفاعي پايين تر قرار داشته باشد، م كننده نسبت به محل تصفيه در برخي موارد حتي اگر موقعيت مصرف
به طور معمول نوع خط . اي باشد كه انتقال فاضالب تصفيه شده به محل مصرف را دشوار سازدوضعيت توپوگرافي محل به گونه 

 مورد نياز براي انتقال فاضالب تصفيه شده تابع وضعيت توپوگرافي بوده و بايد بررسي تاسيساتانتقال، موانع طبيعي مسير انتقال و 
 . شوند
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 دسترسي -2-3-3

كننده و  تواند بر هزينه مصرف كنندگان كشاورزي به فاضالب تصفيه شده مي كنندگان به ويژه مصرف نگي دسترسي مصرفچگو
زميني باشد، نياز به ه خط انتقال به صورت خط لوله زيربه ويژه در صورتي ك. گذار باشد تاثيركننده فاضالب تصفيه شده  تامين

 .عيين شده خواهد بودهاي از پيش ت  برداشت آب در محلتاسيسات

 كنندگان چندگانه مصرف -2-3-4

هاي  تواند بر هزينه  نسبت به يكديگر ميها آنباشند، موقعيت  كنندگان فاضالب تصفيه شده چندگانه مي در مواردي كه مصرف
قال طبيعي يا همچنين خطوط انت. كنندگان جداگانه بررسي شود عالوه براين بايد الزامات هر يك از مصرف. گذار باشدتاثيرانتقال 

هاي طبيعي موجود در سطح منطقه با رعايت الزامات زيست محيطي و ايمني مانند  ي آبياري يا آبراههها كانالانسان ساخت مانند 
توانند مورد استفاده  ي عبور براي انسان يا حيوانات ميها محلي پر خطر و نصب عاليم هشدار دهنده يا ايجاد ها محلكشي در  فنس

 .قرار گيرند
  



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3فصل ٣
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   شدههيكنندگان فاضالب تصف شناسايي مصرف  - سومفصل 
 كليات -3-1

كنندگان  ها و الزامات مصرف اولين گام براي مطالعه استفاده از فاضالب تصفيه شده، تعيين نوع مصارف و پس از آن تعيين ويژگي
ها را به پنج گروه اصلي به شرح زير  توان آن پذير است كه مي تصفيه شده براي مصارف مختلفي امكاناستفاده از فاضالب . باشد مي

 :بندي كرد طبقه
 ؛مصارف شهري -
 ؛مصارف صنعتي -

 ؛پروري مصارف كشاورزي و آبزي -

 ؛زيست و تفرج  مصارف محيط -

 .زمينيهاي زير تغذيه آب -

 مصارف شهري -3-2

 . دباشن  مصارف شهري به شرح زير ميترين مهم

 ها پاركآبياري فضاي سبز عمومي و  -3-2-1

ها در گروه مصارف عمومي شهري قرار   و فضاهاي عمومي متعددي وجود دارند كه مصرف آب آنها پاركدر سطح شهرها، 
ي ورزشي و اراضي ها زمين و فضاهاي سبز حاشيه معابر، ها پاركوان به انواع فضاهاي سبز شهري مانند ت براي مثال مي. گيرد مي
توان اين گروه را در يك طبقه   ميها شهرداريي عمومي ها فعاليتبا توجه به وابستگي اين گروه از مصارف به . به اشاره كردمشا

ي مورد نياز در تعامل مشترك با متولي خدمات ها سازي  و اقدامات اجرايي و ظرفيتها هماهنگيبدين ترتيب . مستقل بررسي كرد
 . پذير است عمومي شهري امكان

 ياري فضاهاي سبز خصوصي و شستشوي عمومي منازلآب -3-2-2

گيرد و استفاده از فاضالب تصفيه شده براي اين نوع  ي مسكوني قرار ميها مجتمعها و  اين گروه از مصارف در قالب خانواده
تشوي محوطه منازل مواردي مانند آبياري فضاهاي سبز منازل و آب مورد نياز شس. ها دارد مصارف وابسته به مشاركت مستقيم خانواده

 .گيرند در اين گروه قرار مي

 مصارف اقتصادي  -3-2-3

بر اساس . كند ها آب به عنوان يك عامل اقتصادي عمل مي هاي اقتصادي وجود دارد كه در آن در شهرها مصارف مختلفي با جنبه
يي نظير ها كاربري. ود داردي تصفيه شده در اين بخش وجها فاضالب شده در اغلب موارد امكان استفاده از انجامي ها بررسي

 . هاي شهري از جمله اين مصارف هستند  و ساير فعاليتها لباسشوييها،  ساختمانشستشوي اتومبيل، شستشوي نماي 
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 زيباسازي شهري  -3-2-4

هاي مصنوعي،  هاي آب، درياچه ي مختلف مانند آبنماها، حوضچهها روشسازي به   از آب براي نماسازي و زيبامعموالدر شهرها 
دهند و يكي از  اين مصارف بخشي از مصارف عمومي آب در شهرها را به خود اختصاص مي. شود بشارها و موارد مشابه استفاده ميآ

 .باشند موارد بالقوه استفاده از فاضالب تصفيه شده مي

 مصارف ساخت و ساختار -3-2-5

ختلف براي كنترل گرد و غبار، ب به اشكال مدر ساخت و ساز آ. باشد ي شهري و روستايي ميها فعاليتساخت و ساز بنا يكي از 
اين مصارف نيز يكي از موارد بالقوه استفاده از . شود ها و موارد مشابه استفاده مي سازي مصالح، شستشوي محوطه سازي، آماده بتن

 . باشند فاضالب تصفيه شده مي

 نشاني مصارف آتش -3-2-6

هاي توزيع آب  در طراحي سامانه. آب شهري نقش قابل توجهي داردنشاني در طراحي سامانه توزيع  به طور معمول مصرف آب آتش
. يابد ها، فشار آب سامانه توزيع و همچنين ذخيره آب مخازن تا حد زيادي افزايش مي نشاني قطر لوله شهري براي تامين نيازهاي آب آتش

هاي توزيع آب كاهش  ي طراحي و اجراي سامانهها شده، هزينه ي تصفيهها فاضالبنشاني از  بنابراين در صورت تامين آب مصارف آتش
ي الزم و ها ساختمانباشد كه خود مستلزم تامين زير  نشاني مي بديهي است كه اين امر مستلزم احداث سامانه جداگانه آب آتش. خواهد يافت

 . باشد ضالب تصفيه شده مينشاني يكي از كاربردهاي بالقوه استفاده از فا با اين وجود مصارف آتش. باشد هاي مربوط مي هزينه

 هاي بزرگ اداري و تجاري ساختمانهاي عمومي و  آب سيفون دستشويي -3-2-7

تامين آب سيفون . رود در حال حاضر بخشي از آب شرب شهرها براي تامين مصارفي كه نياز به آب با كيفيت ندارند به هدر مي
باشد كه نياز به هزينه و صرف وقت زيادي دارد كه عملي  ر ميهاي دوگانه تامين آب در سطح شه ها مستلزم ايجاد سامانه دستشويي

هاي مسكوني، اداري و تجاري بزرگ  سازي و ايجاد مجتمع مرتبه ولي با توجه به روند بلند. ر استمدت دور از انتظا شدن آن در كوتاه
 .باشد پذير مي در شهرهاي كشور، استفاده از فاضالب تصفيه شده در اين مراكز امكان

 ها شوي خيابانشست -3-2-8
 .شده در آن وجود دارد ي تصفيهها فاضالبها يكي از مصارف شهري آب است كه امكان استفاده از  خيابانشستشوي 

 مصارف صنعتي -3-3

 بيني طرح  هاي گذشته رشد سريعي داشته و بر اساس پيش باشد كه در دهه مصارف صنعتي يكي از كاربردهاي اصلي آب مي
توانند يكي از  بنابراين مصارف صنعتي مي. 1 درصد رشد دارد360، بالغ بر 1373نسبت به سال  1400جامع آب كشور تا سال 

                                                      
 گزارش سنتز -1378طرح جامع منابع آب،  -1
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هاي مختلف صنعتي  توان نياز آبي بخش در ارتباط با استفاده از فاضالب تصفيه شده مي. كاربردهاي بالقوه فاضالب تصفيه شده باشند
 . بندي كرد را به سه گروه زير تقسيم

 كننده هاي خنك آب سامانه -3-3-1

ي تصفيه شده در صنايع ها فاضالبكنندگان   مصرفترين مهمكننده يكي از  هاي خنك در حال حاضر در سطح دنيا، سامانه
شده در  كننده موجب شده است بسياري از مشكالت استفاده فاضالب تصفيه هاي خنك هاي تصفيه و سامانه پيشرفت سامانه. باشند مي

هاي خنك كننده جديد امكان   كنترل شوند و سامانهها جلبكت زيستي مانند افزايش رشد اين بخش از قبيل خوردگي و مشكال
هاي خنك كننده بسيار متنوع هستند و هر  بديهي است كه سامانه.  را نيز بيابند شده با كيفيت پايين ي تصفيهها فاضالباستفاده از 

ب تصفيه شده دارند كه بايد در مطالعات مربوط مورد توجه قرار هاي خاص خود را براي استفاده از فاضال  و محدوديتها قابليتيك 
 .گيرند

 آب بويلرهاي صنعتي -3-3-2

به طور معمول هر چه فشار داخل . اي است استفاده از فاضالب تصفيه شده در بويلرهاي صنعتي مستلزم رعايت مالحظات ويژه
ي از موارد حتي آب شرب نيز بايد براي بهبود كيفيت و كاهش در بسيار. يابد  باشد كيفيت آب مورد نياز افزايش ميتر بيش ابويلره

 محدوديت داشته و معموالبدين ترتيب استفاده از فاضالب تصفيه شده در بويلرها . شود سختي، پيش از استفاده در بويلرها، تصفيه 
 . باشد هاي تكميلي مي نيازمند تصفيه

 هاي صنعتيفرايندآب مورد استفاده در  -3-3-3

 توليد به كار فرايندهاي خنك كننده و بويلرها ممكن است به عنوان يك ماده اوليه در  جز كاربرد براي سامانه بهدر صنايع، آب 
هاي صنعتي نيازمند فرايندبرخي .  صنعتي بستگي داردفراينداستفاده از فاضالب تصفيه شده در اين بخش به طور كامل به نوع . رود

 نيز  ها امكان استفاده از فاضالب تصفيه شده با كيفيت پايينفرايندكه در برخي ديگر از كيفيت بسيار باالي آب هستند در حالي 
 . پذير است امكان

 مصارف كشاورزي  -3-4

كننده  ين مصرفتر بزرگدر ايران نيز كشاورزي . باشد كنندگان آب در سطح دنيا مي ين مصرفتر بزرگبخش كشاورزي يكي از 
از اين رو پتانسيل قابل توجهي براي مصرف . شود ب كشور در اين بخش مصرف مي درصد آ90آب است به طوري كه بيش از 

 :شده از دو جنبه اصلي قابل بررسي است استفاده از فاضالب تصفيه. شده در بخش كشاورزي وجود دارد فاضالب تصفيه
  ؛نحوه تماس كارگران و كشاورزان با فاضالب تصفيه شده -
 .كننده مصرف/ طريق محصول به انسانلف شيميايي يا ميكروبي از ي مختها آلودگياحتمال انتقال  -
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هاي مختلف بهداشتي  ها مستلزم رعايت جنبه بدين ترتيب استفاده از فاضالب تصفيه شده در بخش كشاورزي همانند ساير بخش
 فاضالب تصفيه شده به چند ي كشاورزي از نظر احتمال انتقال آلودگي به انسان و نحوه مصرفها فعاليت. باشد زيستي مي و محيط

 . شوند گروه تقسيم مي

 شوند گياهاني كه خام مصرف مي -3-4-1

باشند كه به طور  فرنگي و خيار و ساير محصوالت مشابه، مي  اي نظير گوجه اين گروه از گياهان شامل سبزيجات، محصوالت بوته
شده به ويژه  شده در اين بخش، كيفيت فاضالب تصفيه براي استفاده از فاضالب تصفيه. شوند مستقيم و خام توسط انسان مصرف مي

 .  اهميت استحايززا و ميكروبي بسيار  از نظر عوامل بيماري

 شوند بندي شده مصرف مي گياهاني كه به صورت پخته يا بسته -3-4-2

عمده به هاي كيفيت به طور   عمليات پخت به طور معمول محدوديتانجامدر اين نوع گياهان با توجه به فراوري محصول و 
ي ميكروبي در اين قبيل محصوالت ها آلودگي معموالدر نتيجه . شود روند، محدود مي هايي كه در اثر حرارت از بين نمي آالينده

با اين حال در اين گروه از محصوالت نيز محدوديت كيفيت از نظر ميكروبي و بيماري زايي مطرح است چرا . ي دارندتر كممحدوديت 
اندركاران پخت، عمل آوري و  اي قابل پذيرش نيست و ثانيا دست گونه مخاطره انسان مرتبط هستند و از اين نظر هيچكه اوال با تغذيه 

 . ها، ممكن است در معرض آلودگي احتمالي ناشي از استفاده از فاضالب تصفيه شده قرار گيرند بندي آن بسته

 گياهان صنعتي -3-4-3

هاي فرايند. شوند سان نبوده، و پس از تبديل به يك محصول نهايي استفاده مينهاي گياهي مورد استفاده مستقيم ا برخي گونه
در استفاده . گيرند هاي روغني و ساير گياهان مشابه در اين طبقه قرار مي مختلف صنعتي گياهاني نظير كتان، پنبه، كنف، گلرنگ، دانه

شتي به طور عمده از نظر نحوه تماس كشاورزان و كارگران با هاي بهدا هاي شهري در اين نوع كشاورزي، جنبه خانه از فاضالب تصفيه
 . باشد محصوالت مورد توجه مي

 درختان  -3-4-4

كيفيت آب در اين گروه از .  استها باغ يكي از موارد بالقوه استفاده از فاضالب تصفيه شده در كشاورزي، آبياري ها باغآبياري 
ان، مثمر و ميوه دارند به دليل مصرف مستقيم محصوالت توسط انسان كيفيت يي كه درختها باغدر . مصارف به نوع باغ بستگي دارد

زا مهم است در حالي كه كيفيت آب براي درختان غير مثمر و استفاده از فاضالب تصفيه شده براي  آب به ويژه از نظر عوامل بيماري
 . شود ن با فاضالب تصفيه شده محدود ميها نظير كشت چوب به طور عمده به مسايل مربوط به تماس كشاورزان و كارگرا آن

 زيست و تفرج مصارف محيط -3-5

مصارف موجود در اين . ي موجود براي استفاده از فاضالب تصفيه شده هستندها پتانسيلزيست و تفرج يكي از  مصارف محيط
 .باشند ها به شرح زير مي  آنترين مهمگروه تنوع زيادي دارند كه 
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 عي ي طبيعي و مصنوها تاالبتغذيه  -3-5-1

آبي مواجه هستند و اين موضوع زمينه  هاي انساني، با مشكل كم ي بسياري در سطح كشور به دليل افزايش فعاليتها تاالب
ي طبيعي و مصنوعي عالوه ها تاالبشده به  با اين حال تخليه فاضالب تصفيه. باشد مناسبي براي استفاده از فاضالب تصفيه شده مي

 :باشد ي ديگري نيز قابل بررسي ميها بر جنبه تامين آب از جنبه
 ؛ها تاالب ايجاد، احيا يا بهبود وضعيت -
 ؛، قبل از تخليه به ساير منابع آبي)در تاالب( تصفيه تكميلي فاضالب تصفيه شده انجام -
 .استفاده از فاضالب تصفيه شده براي افزايش رطوبت محيط -

 هاي تفريحي يا منظر سازي تغذيه بركه -3-5-2

هاي باز شهري اقدام به احداث   يا در محيطها پاركاز شهرها براي بهسازي محيط شهري و منظرسازي در داخل امروزه بسياري 
كنند، يا به اشكال مختلف از آبنماها يا آبشارهاي مصنوعي براي منظرسازي استفاده  ي مصنوعي شهري ميها تاالبها و  بركه
ي ها فاضالبتواند از مصارف بالقوه استفاده از  ن يكي از مصارف آب شهري، كه مي نيز به عنواها كاربريكنند، بنابراين اين گونه  مي

توان به تجمع  ي تصفيه شده در اين كاربري ميها فاضالباز جمله مزاياي استفاده از . آيند تصفيه شده نيز محسوب شود، به شمار مي
ها نقش مهمي  الزم به ذكر است كه نوع كاربري اين بركه. داشاره كر) اي به صورت بركه( تصفيه تكميلي انجامو حذف مواد مغذي و 

ي مصنوعي شهري ممكن است ها تاالبها يا  كاربري بركه. هاي كيفيت آب دارد در استفاده از فاضالب تصفيه شده و همچنين جنبه
در حاالت ديگر ممكن است . بيني نشده باشد گونه تماس مستقيم مردم با آب در آن پيش سازي باشد، بدين معني كه هيچ فقط منظر
بديهي است كه كيفيت فاضالب . بيني شده باشد گيري و شنا پيش ، ماهيقايقرانيها با تماس شهروندان با آب مانند   بركه كاربري

 .يابد تصفيه شده و ميزان تصفيه مورد نياز فاضالب خام، با افزايش احتمال تماس انسان با اين گونه منابع آب افزايش مي

 هاي سطحي جريانيش آب افزا -3-5-3

در اين بخش فاضالب . باشد ي سطحي متفاوت ميها آبهاي سطحي با تخليه فاضالب تصفيه شده به  افزايش آب جريان
هدف اين . شود  استفاده ميهدفمندشده به منظور حفظ يا افزايش جريان رودخانه يا ساير منابع آب جاري سطحي و به صورت  تصفيه

 . باشد هاي مختلف اكوسيستمي مي هاي سطحي از جنبه بهبود كاركردهاي جريانروش استفاده، حفظ يا 

 هاي زيرزميني تغذيه آب -3-6

هاي مختلف به  ي جوي با نياز آبي بخشها بارشدر ايران به دليل محدوديت منابع آب سطحي و همچنين عدم تطابق زماني 
هاي زيرزميني بيش از حد افزايش يافته   برداشت آبهاي مركزي كشور، ويژه كشاورزي و شرب، خصوصا در مناطق خشك حوضه

بدين . اي را به وجود آورده است  ي كشور مشكالت عديدهها دشتهاي زيرزميني در بسياري از  است، به طوري كه افت سطح آب
هاي مركزي كشور  وضههاي استفاده، به ويژه در ح هاي زيرزميني يكي از پتانسيل شده براي تغذيه آب جهت استفاده از فاضالب تصفيه

هاي استفاده،  هاي زيرزميني، برخالف ساير روش شده براي تغذيه آب در استفاده از فاضالب تصفيه. باشد ي ممنوعه ميها دشتو 
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هاي  روش. هاي مختلف استفاده خواهد بود كننده جنبه باشد، بلكه روش تغذيه آبخوان تعيين پذير نمي بندي نوع مصرف امكان طبقه
 . بندي كرد توان به شرح زير طبقه هاي زيرزميني را مي شده در تغذيه آب ستفاده از فاضالب تصفيهمختلف ا

 پخش سطحي -3-6-1

هاي مختلف خاك عبور  هاي سطحي از طريق خلل و فرج موجود در سطح خاك به تدريج از اليه در روش پخش سطحي، آب
 . كنند  آبخوان نفوذ ميآبدارهاي  كرده و تا اليه

 ي تزريق فاضالب تصفيه شده به ناحيه غيراشباع ها چاهروش  -3-6-2

هاي  شود و در مقايسه با چاه هاي حفر شده به ناحيه غيراشباع خاك تزريق مي در اين روش فاضالب تصفيه شده از طريق چاه
آبخوان بستگي ها به مشخصات  هاي مورد نياز به ويژه عمق آن مشخصات چاه. ي دارندتر كمتخليه مستقيم به ناحيه اشباع، هزينه 
 خواهد بود در حالي كه عموما ميزان تر كمهاي نوع تخليه مستقيم به ناحيه اشباع  ها از چاه دارد ولي به هر حال عمق اين چاه

 . نفوذپذيري در اين روش مشابه تخليه به ناحيه اشباع است

 ي تزريق مستقيم فاضالب تصفيه شده به ناحيه اشباع ها چاه -3-6-3

اين روش . شود هاي تغذيه به طور مستقيم به منبع آب زيرزميني تزريق مي صفيه شده از طريق چاهدر اين روش فاضالب ت
ندي خاك يا ساير عوامل ب   قابل توجهي دارد و در مواردي كه عمق آب زيرزميني بسيار زياد است يا محدوديت اليه هزينهمعموال

 .رود كار مي آورد، به يهاي تغذيه مصنوعي را فراهم نم امكان استفاده از ساير روش
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4فصل ۴

كنندگان  ها و الزامات مصرف ويژگي
 شده فاضالب تصفيه





 25 شده تصفيه فاضالب كنندگان مصرف الزامات و ها ويژگي – چهارم فصل

 شده كنندگان فاضالب تصفيه ها و الزامات مصرف ويژگي – چهارمفصل 
 كليات -4-1

هاي كمي و كيفي فاضالب تصفيه شده مورد استفاده  شده نقش بسيار مهمي در تعيين ويژگي كنندگان فاضالب تصفيه مصرف
 . شود كنندگان ارايه مي ها و الزامات عمومي مصرف يژگيدر اين بخش و. دارند

 كنندگان هاي عمومي مصرف ويژگي -4-2

بر . باشدكننده مي هاي مصرف هاي پايه گروه  مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده، اولين گام تعيين ويژگيانجامبه منظور 
 . دهد كنندگان را نشان مي ك از مصرفهاي هر ي  ويژگي1 جدول ،3فصل كنندگان در  اساس تقسيم بندي مصرف

 كنندگان هاي عمومي مصرف  ويژگي-1جدول 
 هاي عمومي ويژگي كنندگان گروه مصرف

  آبياري-كشاورزي

 بسيار باال : ميزان نياز آبي
 .هاي آبياري و در اغلب موارد امكان مصرف دايمي وجود ندارد محدود به ماه: مدت زمان مصرف

 .وابسته به نوع كشت است: هكيفيت فاضالب تصفيه شد
 هاي مردمي در بخش كشاورزي تعدد نهادهاي مرتبط از جمله وزارت كشاورزي، محيط زيست، بهداشت، نيرو و تشكل: نهادهاي مرتبط
 كنندگان و ايجاد ظرفيت فني در نهادهاي مرتبط نياز به آموزش مصرف: ظرفيت سازي

هاي مرتبط با آب بين كشاورزان و   داراي پيامدهاي بهداشتي قابل توجه مانند گسترش بيماريدر صورت عدم رعايت الزامات: پيامدهاي بهداشتي
 .شوند كنندگان محصوالت به ويژه در محصوالتي كه خام مصرف مي مصرف

 در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي زيست محيطي قابل توجه مانند تخريب و آلودگي خاك: پيامدهاي زيست محيطي
قابل توجه به ويژه در مناطق با كمبود آب از جمله افزايش درآمد كشاورزان از طريق افزايش سطح زير كشت و تبديل كشت : امدهاي اقتصاديپي

 ديم به آبي
 اورزيهاي كش در صورت رعايت الزامات مربوط پيامدهاي داراي تاثير مثبت از جمله افزايش اشتغال ناشي از گسترش فعاليت: پيامدهاي اجتماعي

 كنندگان مانند عدم نياز به تصفيه تكميلي پيش از مصرف اغلب متوسط تا كم و وابسته به الزامات مصرف: هاي فني محدوديت
  كنندگان نياز به تاسيسات انتقال و توزيع فاضالب تصفيه شده بين مصرف: نياز به تاسيسات پايين دستي

 پرورش -كشاورزي
 آبزيان

  تا كممتوسط: ميزان نياز آبي
 .)در اغلب موارد امكان مصرف دايمي وجود ندارد(محدود : مدت زمان مصرف

 .باشد وابسته به سامانه پرورش و نوع آبزيان مي: كيفيت فاضالب تصفيه شده
 تعدد نهادهاي مرتبط از جمله وزارت جهاد كشاورزي، نيرو، بهداشت و محيط زيست: نهادهاي مرتبط
 كنندگان و ايجاد ظرفيت فني در نهادهاي مرتبط  صرفنياز به آموزش م: ظرفيت سازي

 پرورش -كشاورزي
 آبزيان

در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي بهداشتي قابل توجه به ويژه براي كارگران در تماس با فاضالب : پيامدهاي بهداشتي
 تصفيه شده و حتي انتقال بيماري از طريق محصول

هاي   روي اكوسيستمتاثير صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي زيست محيطي قابل توجه به ويژه در: پيامدهاي زيست محيطي
 هاي باز وابسته به آب از طريق فاضالب تصفيه شده واحد پرورش ماهي در سامانه

 يد ها و افزايش تول قابل توجه به ويژه در مناطق با كمبود آب از طريق گسترش فعاليت: پيامدهاي اقتصادي
 ها در صورت رعايت الزامات مربوط داراي پيامدهاي مثبت از طريق ايجاد اشتغال ناشي از گسترش فعاليت: پيامدهاي اجتماعي

كنندگان در برخي موارد نياز به كنترل و پايش دقيق كيفيت آب و در  اغلب متوسط تا زياد وابسته به الزامات مصرف: هاي فني محدوديت
 .باشد اتي ميصورت لزوم تصفيه مقدم

در صورت استفاده غير . باشد در برخي نياز به تاسيسات انتقال فاضالب تصفيه شده به محل مصرف مي: نياز به تاسيسات پايين دستي
 .يابد دستي كاهش مي مستقيم نياز به تاسيسات پايين
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 كنندگان هاي عمومي مصرف  ويژگي-1ادامه جدول 
 يهاي عموم ويژگي كنندگان گروه مصرف

مصارف شهري و آبياري 
 فضاي سبز

 باال: ميزان نياز آبي

اي از مصارف استفاده فاضالب تصفيه شده در شهرها مانند آبياري فضاي سبز و بخش عمده . اغلب نامحدود: مدت زمان مصرف
نند مصارف، اقتصادي امكان اما در برخي موارد ما. نماسازي كاركرد دايمي دارند ولي ممكن است ميزان نياز در طول زمان تغيير كند

 .مصرف دايمي وجود ندارد

در . باشد و در اغلب موارد محدوديت كم تا متوسط است با توجه به تنوع مصارف وابسته به نوع مصرف مي: كيفيت فاضالب تصفيه شده
 .گيردهاي با دسترسي عمومي محدوديت پارامترهاي ميكروبي بايد مورد توجه قرار  مصارف آبياري يا در مكان

كننده فاضالب  معموال مصرف كننده و تامين. باشند متناسب با نوع مصرف در اغلب موارد نهادهاي مرتبط محدود مي: نهادهاي مرتبط
 .باشند تصفيه شده زير نظر يك نهاد نظارتي مي

 كنندگان و ايجاد ظرفيت فني در نهادهاي مرتبط نياز به آموزش مصرف: ظرفيت سازي

ها به ويژه در صورت استفاده  در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي بهداشتي قابل توجه مانند شيوع بيماري: پيامدهاي بهداشتي
 .باشد هاي با دسترسي عمومي مي در مكان

در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي زيست محيطي قابل توجه به ويژه در بخش محيط زيست : پيامدهاي زيست محيطي
 .باشد ي ميانسان

ها براي  قابل توجه، به ويژه در مناطق با كمبود آب و از طريق جايگزيني با ساير منابع آب موجود و تخصيص آن: پيامدهاي اقتصادي
 . باشد ها مي ساير كاربري

 طريق جايگزيني با در صورت رعايت الزامات مربوط پيامدهاي داراي تاثير مثبت به ويژه به صورت غير مستقيم از: پيامدهاي اجتماعي
 ها به ساير مصارف اقتصادي ساير منابع آب و تخصيص آن

كنندگان به ويژه نياز به كنترل و پايش كيفيت آب در بخش مصارف  اغلب متوسط تا زياد و وابسته به الزامات مصرف: هاي فني محدوديت
 با دسترسي عمومي

 .يابد اده از تانكر انتقال ميدر برخي موارد آب با استف: نياز به تاسيسات پايين دستي

 

 هاي زير زميني تغذيه آب

 باال: ميزان نياز آبي

 تقريبا بدون محدوديت زماني: مدت زمان مصرف

 .باشد وابسته به نوع روش تغذيه مصنوعي و محل آن متفاوت مي: كيفيت فاضالب تصفيه شده

 محدود از جمله وزارت نيرو و محيط زيست: نهادهاي مرتبط

 .باشد متوسط و اغلب نياز به ايجاد ظرفيت فني در نهادهاي مرتبط به ويژه مجريان و پيمانكاران مي: زيظرفيت سا

هاي پخش سطحي از طريق  در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي بهداشتي قابل توجه به ويژه در روش: پيامدهاي بهداشتي
ها امكان آلودگي آب زير زميني و انتقال آلودگي به انسان از طريق   ساير روشها و در  در سطح و تماس مردم با آنها آلودگيگسترش 

 .باشد مصرف آب آلوده مي

در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي زيست محيطي قابل توجه به ويژه از طريق آلودگي منبع آب : پيامدهاي زيست محيطي
 زيرزميني

هاي  ساختن زمينه فعاليت  مناطق با كمبود آب از طريق افزايش منابع آب زير زميني و فراهمقابل توجه به ويژه در: پيامدهاي اقتصادي
 اقتصادي

چنين  در صورت رعايت الزامات مربوط پيامدهاي داراي تاثير مثبت به ويژه از طريق ايجاد غيرمستقيم اشتغال و هم: پيامدهاي اجتماعي
 طقههاي اجتماعي ناشي از كمبود آب در من كاهش تنش

 ها كم تا متوسط اغلب در روش پخش سطحي كم و در ساير روش: هاي فني محدوديت

 ها كم تا متوسط در روش پخش سطحي نياز به تاسيسات كم و در ساير روش: نياز به تاسيسات پايين دستي
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 كنندگان هاي عمومي مصرف  ويژگي-1مه جدول ااد
 هاي عمومي ويژگي كنندگان گروه مصرف

 صنعتي

 كم تا متوسط با توجه به نوع و بزرگي صنعت: ن نياز آبيميزا

 كاري صنعت اغلب محدوديت كم با توجه به برنامه: مدت زمان مصرف

 .باشد وابسته به نوع صنعت، اغلب پيش از مصرف نياز به تصفيه تكميلي مي: كيفيت فاضالب تصفيه شده

 .باشند رگير ميكننده د محدود و اغلب تامين كننده و مصرف: نهادهاي مرتبط

 .باشد شده مي  صنعتي با كيفيت فاضالب تصفيهفرايندكننده به منظور انطباق  اغلب نياز به ايجاد ظرفيت فني در مصرف: سازي ظرفيت

در اغلب موارد به دليل تماس محدود كارگران با فاضالب تصفيه شده پيامدهاي محدودي دارد ولي به ويژه در : پيامدهاي بهداشتي
كار گرفته شود و در محصوالتي كه توسط انسان  هاي با تماس با انسان بهفراينده فاضالب تصفيه شده بدون تصفيه تكميلي در صورتي ك

 .اي داشته باشد تواند پيامدهاي بهداشتي گسترده رود، استفاده شود، مي كار مي به

خه مصرف اغلب پيامدهاي زيست محيطي محدود به دليل محدود بودن سامانه شامل مسير انتقال و چر: پيامدهاي زيست محيطي
 .هستند

 .باشد به ويژه در مناطق با كمبود آب از طريق كمك به گسترش يا افزايش توليد قابل توجه مي: پيامدهاي اقتصادي

 در صورت رعايت الزامات مربوط پيامدهاي داراي تاثير مثبت به ويژه از طريق افزايش اشتغال: پيامدهاي اجتماعي

 كنندگان به ويژه در صورت نياز به تصفيه تكميلي اغلب متوسط تا زياد و وابسته به الزامات مصرف: هاي فني يتمحدود

 نياز به تاسيسات انتقال و در برخي موارد نياز به تصفيه تكميلي در محل مصرف: نياز به تاسيسات پايين دستي

 محيط زيست و تفرج

 .باشد لب موارد مصرف به صورت غير مستقيم ميمتوسط تا باال و در اغ: ميزان نياز آبي

 .باشد در اغلب موارد بدون محدوديت زماني مي: مدت زمان مصرف

هاي محيط  باشد كيفيت فاضالب تصفيه شده با توجه به ويژگي  كه اغلب مصارف غير مستقيم ميجا آناز : كيفيت فاضالب تصفيه شده
 .پذيرنده بايد تعيين شود

 .باشد ب محدود از جمله وزارت نيرو، محيط زيست و در برخي موارد وزارت بهداشت مياغل: نهادهاي مرتبط

 باشد كم و اغلب نياز به ايجاد ظرفيت فني جهت كنترل و پايش كيفيت فاضالب تصفيه شده و منبع پذيرنده مي: ظرفيت سازي

 توجه به ويژه در صورت تماس انسان با فاضالب در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي بهداشتي قابل: پيامدهاي بهداشتي
 هاي مرتبط با آب تصفيه شده، آب آلوده در مصارف تفرجي و گسترش بيماري

هاي  در صورت عدم رعايت الزامات داراي پيامدهاي زيست محيطي قابل توجه به ويژه از طريق آلودگي محيط: پيامدهاي زيست محيطي
 پذيرنده

وجه به ويژه در مناطق با كمبود آب از طريق تامين بخشي از نياز آبي محيط زيست و امكان تخصيص منابع قابل ت: پيامدهاي اقتصادي
 هاي تفرجي ها و فراهم كردن زمينه گسترش فعاليت آب به ساير فعاليت

 لدر صورت رعايت الزامات مربوط پيامدهاي داراي تاثير مثبت به ويژه از طريق ايجاد اشتغا: پيامدهاي اجتماعي

شود اغلب  شده به طور غير مستقيم براي اين نوع مصارف استفاده مي  كه اغلب فاضالب تصفيهجا آناز : هاي فني محدوديت
 .باشد هاي فني كم مي محدوديت

 .شده به منبع پذيرنده وجود دارد نياز به تاسيسات انتقال فاضالب تصفيه: نياز به تاسيسات پايين دستي

  استفاده از فاضالب تصفيه شده استانداردها و معيارهاي -4-3

 2جدول . شوندكنندگان مشخص مي ها و الزامات مصرف استانداردها و معيارهاي استفاده از فاضالب تصفيه شده بر اساس ويژگي
 . دهد ها را نشان مي محيطي و بهداشتي آن هاي زيست  گذار و جنبهتاثير عوامل ترين مهم
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 ها هاي زيست محيطي و بهداشتي آن  گذار و جنبهرتاثي پارامترهاي ترين مهم -2جدول 
 هاي زيست محيطي و بهداشتي استفاده از فاضالب تصفيه شده جنبه نام تركيبات طبقه تركيبات

 شامل ذرات (SS)ذرات معلق  ذرات معلق
 فرار و غير فرار

 . شوند هاي آلي، فلزات سنگين و تركيبات مشابه به صورت ذرات جذب مي آالينده
 . ها در مقابل مواد گندزدا ايجاد كنند اي حفاظتي براي ميكرو ارگانيسم توانند اليه  معلق ميمواد

 . هاي آبياري شوند توانند موجب گرفتگي سامانه اين مواد مي
 .شوند هوازي آن مي موجب تجمع لجن و تجزيه بي

BOD 
COD 

 مواد آلي قابل تجزيه
TOC 

شده اثر منفي  هاي گندزدايي فاضالب تصفيهفرايندستند و بر ها ه مواد آلي منبع غذايي براي ميكرو ارگانيسم
 .دارند

 . شوند باعث نامناسب شدن آب براي مصارف صنعتي و برخي از ديگر مصارف مي

 . شده وجود دارد اكسيژن محلول را مصرف كرده و احتمال اثر منفي مزمن يا حاد بر كيفيت فاضالب تصفيه
 يتروژنن

 فسفر
 مواد مغذي گياهي

 پتاسيم

شده معموال  ها در فاضالب تصفيه باشند و وجود آن نيتروژن، فسفر و پتاسيم، مواد غذايي ضروري براي گياهان مي
 . دهد ارزش آن را براي مصارف كشاورزي افزايش مي

هاي آبي نيتروژن و فسفر ممكن است باعث رشد بيش از حد و نامناسب  در صورت تخليه اين مواد به اكوسيستم
 . هاي مختلف گياهي شود گونه

 . هاي زيرزميني شود در صورت تخليه در سطح اراضي يا تغذيه مصنوعي ممكن است باعث آلودگي آب

تركيبات خاص مانند سموم و  مواد آلي پايدار
 هاي كلردار هيدروكربن

شده موجب محدوديت  صفيهها در فاضالب ت زيست سمي هستند و وجود آن برخي از اين تركيبات در محيط
 . شود استفاده براي مصارف كشاورزي يا ساير مصارف مي

 . كنند هاي تصفيه فاضالب متعارف مقاومت مي برخي از اين مواد در مقابل روش

 pH غلظت يون هيدروژن
pH هاي گندزدايي، انعقاد و حالليت فلزات موثر استفرايند فاضالب بر . 
pH تواند اين مقادير را به  ي صنعتي ميها فاضالب است ولي ورود 5/8 تا 5/6ين ي شهري بها فاضالب معمول

 .يير دهدميزان قابل توجهي تغ

 . زيست حالت تجمعي دارند و براي گياهان و جانوران سمي هستند برخي از فلزات سنگين در محيط ...كادميم، جيوه، نيكل و  فلزات سنگين
 .شود باعث كاهش قابليت استفاده ميوجود اين مواد در فاضالب تصفيه شده 

 جامدات محلول كل
 مواد معدني محلول هدايت الكتريكي

عناصر خاص مانند سديم، 
 پتاسيم، منيزيم، كلر و بر

 . شوري بيش از حد ممكن است به برخي محصوالت كشاورزي لطمه بزند
براي مثال براي (ي برخي مواد معدني محلول مانند كلر، سديم و بر براي برخي از محصوالت سمي هستند ها يون

ديم ممكن است باعث بروز مشكالت پايداري كلسيم، سديم، منيزيم، كلر برخي از محصوالت كشاورزي، يون س
 ). و بر در خاك شود

 كلر آزاد و كلر تركيبي كلر باقيمانده

است باعث سوختگي حاشيه برگ و آسيب گرم بر ليتر، ممكن   ميلي05/0بيش از (مقادير زياد كلر آزاد باقيمانده 
اي از كلر باقيمانده در فاضالب تصفيه شده از نوع تركيبي  با اين حال بخش عمده. برخي از گياهان حساس شود

 . شود است و موجب اثر سو بر محصوالت نمي
 . جود داردهايي و هاي زيرزميني در نتيجه آثار سمي مواد آلي كلردار نگراني در مورد احتمال آلودگي آب

 مهايي مانند كليفر شاخص ها پاتوژن
 مدفوعي و كليفرم كل

 . گير از طريق فاضالب تصفيه شده وجود دارد هاي همه احتمال انتقال بيماري
 .زا وجود دارد هاي بيماري  و ويروسها باكتري، ها انگلاحتمال انتقال 

شده  هاي كيفيت در مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه بههر چند معيارهاي فوق راهنماي مناسبي براي در نظر گرفتن جن
در حال حاضر در ايران . باشد  استفاده نيازمند مقادير عددي و الزم االجرا ميفرايندهاي كيفيت در  باشد ولي اعمال كاربردي جنبه مي

هاي  آب) 1(براي تخليه به سه منبع سازمان حفاظت محيط زيست تنها مرجع ارايه دهنده استانداردهاي كيفيت فاضالب تصفيه شده 
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باشد كه استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست مربوط براي استفاده  مصارف كشاورزي و آبياري مي) 3(چاه جاذب، ) 2(سطحي، 
 . باشند از فاضالب تصفيه شده مي

رف متنوع آن كه پيش از اين بيان شد، شده در ايران با مصا بندي منابع پذيرنده يا استفاده فاضالب تصفيه با اين وجود طبقه
ها ملزم به رعايت استانداردهاي سازمان حفاظت  خانه بديهي است از نظر قانوني مشاورين و طراحان تصفيه. انطباق مناسبي ندارد

 . استفاده شوندشود در غياب استانداردهاي مذكور معيارها و استانداردهاي بين المللي  باشند با اين وجود توصيه مي محيط زيست مي
رو در اين راهنما ابتدا استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست ايران ارايه و پس از آن با توجه به معيارها و  از اين

شده ارايه شده  ريزي استفاده فاضالب تصفيه كنندگان در برنامه هايي براي رعايت الزامات مصرف استانداردهاي بين المللي توصيه
 . 1است

                                                      
 از جمله استفاده غير مجاز از فاضالب ممنوع اعالم شودنون مجازات اسالمي مواردي كه احتمال تهديد بهداشت عمومي تلقي  قا688 ماده بر اساس --

ز از اين  اين ماده قانوني مرجع تشخيص موارد و صدور مجوبر اساس. شده و براي افرادي كه مبادرت به اين امر كنند مجازات درنظر گرفته شده است
الزم به ذكر است در حال حاضر طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني تدوين سه . اندزيست و وزارت بهداشت اعالم گرديده اظت محيطنظر، سازمان حف

ي برگشتي ها آب و ها پسĤببندي كيفيت آب خام،  در اين مورد راهنماي طبقه(ها   صنعت و تفرج-2 شرب، -1استاندارد براي منابع آب خام براي مصارف 
 مرجع مناسبي براي تكميل ها آن كشاورزي را در دست انجام دارد كه با نهايي شدن -3و ) الف تهيه شده است-291رف صنعتي و تفرجي، براي مصا

 .  زيست فراهم خواهد شداستانداردهاي سازمان حفاظت محيط
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  استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست براي تخليه فاضالب تصفيه شده به منابع پذيرنده مختلف-3جدول 
 هاي سطحي تخليه به آب مواد آلوده كننده رديف

 گرم بر ليتر ميلي
 تخليه به چاه جاذب

 گرم بر ليتر ميلي
 مصارف كشاورزي و آبياري

 گرم بر ليتر ميلي
 Ag 1 1/0 1/0، نقره 1
 Al 5 5 5 ،آلومينيوم 2
 As 1/0 1/0 1/0 ،آرسنيك 3
4 رب، B 2 1 1 
 Br 5 1 1 ،باريم 5
 Be 1/0 1 5/0 ،بريليوم 6
 - - Ca 75 ،كلسيم 7
 Cd 1/0 1/0 05/0 ،كادميوم 8
 Cl 1 1 2/0 ،آزاد كلر 9
 600 )تبصره دو (600 )تبصره يك (Cl- 600، كلرايد 10
 CH2O 1 1 1 ،فرمالدئيد 11
 1 ناچيز C6H5OH 1 ،فنل 12
 CN 5/0 1/0 1/0 ،سيانور 13
 Co 1 1 05/0 ،كبالت 14
 Cr6+ 5/0 1 1 ،كرم 15

 Cr3+ 2 2 2 ،كرم 16

 Cu 1 1 2/0 ،مس 17

 F 5/2 2 2 ،فلورايد 18

 Fe 3 3 3 ،آهن 19
 ناچيز ناچيز ناچيز Hg، جيوه 20
 Li 5/2 5/2 5/2، ليتيم 21
 Mg 100 100 100، منيزيم 22
 Mn 1 1 1، گنزمن 23
 Mo 01/0 01/0 01/0، موليبدن 24
 Ni 2 2 2، نيكل 25
 ـ NH4+ 5/2 1، آمونيم برحسب 26
 ـ NO2- 10 10، نيتريت برحسب 27
 ـ NO3- 50 10، نيترات برحسب 28
 ـ 6 6 فسفات بر حسب فسفر 29
 Pb 1 1 1 ،سرب 30
 Se 1 1/0 1/0، سلنيم 31
 SH2 3 3 3، سولفيد 32
 SO3- 1 1 1، فيتسول 33
 500 )دوتبصره ( 400 ) يكتبصره( SO42- 400 ،سولفات 34
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 شده به منابع پذيرنده مختلف  استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست براي تخليه فاضالب تصفيه-3جدول ادامه 
 هاي سطحي تخليه به آب مواد آلوده كننده رديف

 گرم بر ليتر ميلي
 تخليه به چاه جاذب

 بر ليترگرم  ميلي
 مصارف كشاورزي و آبياري

 گرم بر ليتر ميلي
 ـ V 1/0 1/0، واناديم 35
 Zn 2 2 2، روي 36
 10 10 10 چربي روغن 37
 ABS 5/1 5/0 5/0، دترجنت 38
 100 )50اي  لحظه( 30 )50اي  لحظه( BOD5 30، )سهتبصره (دي  .او .بي 39
 200 )100اي  لحظه( 60 )100اي  لحظه( COD 60، )سهتبصره (دي  سي او 40
 2 ـ DO 2، )حداقل(اكسيژن محلول  41
 ـ )دوبصره ت( )يكتبصره ( TDS، محلول مجموع مواد جامد 42
 100 ـ )60اي  لحظه( TSS 40 ،مجموع مواد جامد معلق 43
 ـ ـ SS 0 ،مواد قابل ته نشيني 44
 pH 5/8-5/6 9-5 5/8-6 حدود 45
 0 0 0 )پيكوكوري (مواد راديو اكتيو 46
 50 ـ 50 )كدورتواحد (كدورت  47
 75 75 75 )واحد رنگ(رنگ  48
 ـ ـ ) سهتبصره( )درجه سيلسيوس (T ،درجه حرارت 49
 400 400 400 )ميلي ليتر100تعداد در( كليفرم گوارشي 50
 1000 1000 1000 )ميلي ليتر100تعداد در  (ها كل كليفرم 51
 )چهارتبصره ( ـ ـ تخم انگل 52

 تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه فاضالب تصفيه شده خروجي، غلظت كلرايد، سولفات :تبصره يك
 . درصد افزايش ندهد10 متري بيش از 200و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 

 صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد، سولفات و مواد محلول فاضالب  تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در:تبصره دو
 . درصد نباشد10شده خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از  تصفيه

 متري محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا 200 درجه سيلسيوس در شعاع 3 درجه حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از :تبصره سه
 .اهش ندهدك
در فاضالب تصفيه شده شهري در صورت استفاده از آن جهت آبياري محصوالتي كه به صورت خام مورد مصرف ) نماتد( تعداد تخم انگل :تبصره چهار

 .گيرد نبايد بيش از يك عدد بر ليتر باشد قرار مي

  مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده،امانجشود كه به هنگام  با وجود استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست توصيه مي
 . هاي زير را نيز مورد توجه قرار دهند مشاوران متناسب با نوع مصرف، معيارها و توصيه

 ي كشاورزيهاي آبيارد كاربر-الف

ر شده باشد و د  متقاضي استفاده فاضالب تصفيهترين مهمرود اين بخش  با توجه به سهم عمده مصارف كشاورزي انتظار مي
 . صورت مجزا به عنوان يكي از منابع پذيرنده ذكر شده است زيست مصارف آبياري به استانداردهاي سازمان حفاظت محيط
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كنندگان محصوالت در مراجع بين المللي كيفيت  با اين وجود با توجه به احتمال انتقال بيماري به كشاورزان و مصرف
 اين معيارها را نشان 4جدول . يم و معيارهايي براي هر طبقه ارايه شده استباكتريولوژيك آب كشاورزي به سه طبقه اصلي تقس

 .1دهد مي
  معيارهاي كيفيت باكتريولوژيك فاضالب تصفيه شده براي آبياري كشاورزي-4جدول 

 هاي آلودگي ميكروبي شاخص
طبقه 

 كشاورزي
 گروه در معرض مشخصات

 2اي نماتدهاي روده
متوسط حسابي تعداد (

 3)تخم در هر ليتر

متوسط(هاي مدفوعي  كليفرم
هندسي تعداد در هر صد 

 4)ميلي ليتر

نوع تصفيه فاضالب مورد 
نياز جهت تامين شرايط 

 ت آبكيفي

 الف

محصوالتي كه احتمال
مصرف خام دارند، 

هاي ورزشي،  زمين
 5هاي عمومي پارك

كارگران، 
كنندگان،  مصرف

 عموم جامعه
 1000 يا برابر تر كم  از يكتر كم

تصفيه پيشرفته تا حدي كه 
نيازهاي كيفيت باكتريولوژيك 

 .آب تامين شود

 ب

آبياري غالت، 
محصوالت صنعتي، 
محصوالت غذايي، 

ها و آبياري  چراگاه
 6ها درخت

 حد استانداردي ارايه نشده  از يكتر كم كارگرها

هاي تصفيه  زمان ماند در بركه
 روز يا به ميزان 10هشت تا 

 حذف مورد نياز براي
هاي مدفوعي و تخم  كليفرم
 انگل

 ج

آبياري محدود گروه ب
در صورتي كه كارگران
و جامعه در معرض 
 .قرار نداشته باشند

 ___ ___ هيچ گروهي

نياز به تصفيه اوليه فاضالب 
 از تر كمولي اين تصفيه نبايد 

 .نشيني اوليه باشد ته

مطابق استاندارد سازمان . كاربرد فاضالب تصفيه شده، آبياري كشاورزي باشد، در مواردي كه 4عالوه بر نكات بيان شده در جدول 
همچنين پارامتر نيتروژن آلي نيز در استاندارد . حفاظت محيط زيست محدوديتي براي پارامترهاي آمونيوم، نيتريت و نيترات وجود ندارد

 هوادهي فرايند وقوع پديده نيتريفيكاسيون اجباري در طي زيست ذكر نشده است، در حالي كه از يك طرف به دليل سازمان حفاظت محيط
هاي  شود كه سامانه هاي تصفيه فاضالب لجن فعال، بخشي از اكسيژن تامين شده، صرف اين پديده شده و عمال موجب مي در سامانه

                                                      
 . جتماعي نيز مورد توجه قرار گيردهاي فرهنگي و ا ها در جوامع محلي و جنبه ي گيري بيمار در موارد خاص بايد وضعيت همه -1
 Trichurisدار، آسكاريس و  هاي قالب  كرم-2
  مقادير در زمان آبياري-3
 كليفرم مـدفوعي در     200تر از     كم(كار برده شود      تري بايد به    تر باشد استانداردهاي دقيق     ها كه ممكن است تماس مردم بيش         براي مراكز عمومي مانند هتل     -4

 )ليتر  ميلي100هر 
 كليفرم مـدفوعي در     200تر از     كم(كار برده شود      تري بايد به    تر باشد استانداردهاي دقيق     ها كه ممكن است تماس مردم بيش         براي مراكز عمومي مانند هتل     -5

 )ليتر  ميلي100هر 
. و هيچ محصولي از روي زمين جمـع آوري نشـود   براي آبياري درختان ميوه، بايد بين آخرين نوبت آبياري و برداشت محصول حداقل دو هفته فاصله باشد               -6

 . نبايد استفاده شودچنين آبياري باراني هم
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حدوده مناسب م 1كشاورزي جهانيهاي سازمان خواروبار و  تصفيه قادر به حذف مناسب مواد آلي نباشند و از سوي ديگر، مطابق توصيه
از اين رو مشاوران بايد حتي در مواردي كه كاربرد . باشد گرم بر ليتر مي  ميلي35 تا 5بين ) انواع تركيبات نيتروژن(براي نيتروژن 

ژن فاضالب باشد محاسبات نيتريفيكاسيون اجباري، دنيتريفيكاسيون و برآورد ميزان نيترو فاضالب تصفيه شده، آبياري كشاورزي مي
 . دهندانجامتصفيه شده خروجي را 

 از تر كم 4هاي مدفوعي و كل، در مواردي كه مقادير ارايه شده در جدول  چنين براي مقادير مجاز تخم انگل و كليفرم هم
 . مالك عمل قرار گيرند4شود مقادير جدول  باشد، توصيه مي استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي

 تغذيه مصنوعي كاربردهاي -ب

. ها با ساير منابع متفاوت است هآاليندهاي كاهش و حذف فرايندهاي خاص منابع آب زيرزميني  در تغذيه مصنوعي به دليل ويژگي
بنابراين هر چند تخليه فاضالب تصفيه شده به چاه جاذب به عنوان يكي از منابع پذيرنده در استانداردهاي سازمان حفاظت محيط 

اي را متناسب با روش تغذيه  ست ولي به هنگام كاربرد فاضالب تصفيه شده در تغذيه مصنوعي بايد نكات ويژهزيست ذكر شده ا
 . مدنظر قرار داد

 تغذيه مصنوعي به روش پخش سطحي •

 :شده براي تغذيه مصنوعي به روش پخش سطحي موارد زير بايد مدنظر قرار گيرند به هنگام استفاده از فاضالب تصفيه
بندي و بافت خاك، نفوذپذيري خاك مناسب  شود كه با توجه به دانه  ميانجامهايي  مول اين روش در زمينبه طور مع −

 .اي از زمين براي مدت طوالني جلوگيري شود باشد و از تجمع فاضالب تصفيه شده در سطح گسترده

 . وجود نداشته باشدتر بيشاليه محدود كننده حركت آب به اعماق  −

بدون فيلتراسيون در (هاي سطحي  اي نباشد كه باعث حركت مستقيم آب شناسي منطقه به گونه ينخاك و سازندهاي زم −
 . شودآبدارهاي  به اليه) هاي خاك اليه

خاك رس يا رسوبات بايد داراي مواد آلي به ميزان كافي باشند تا امكان جذب فلزات سنگين يا عناصر كمياب توسط  −
 .خاك فراهم شود

 نيتريفيكاسيون در خاك و كاهش مواد آلي فاضالب تصفيه شده در تغذيه مصنوعي فرايند به تسريع باال بودن كربن خاك −
 . كند كمك مي

شده براي تغذيه مصنوعي به روش پخش سطحي  عالوه بر موارد فوق پارامترهاي زير بايد در مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه
 :مد نظر قرار گيرند

 ؛طح خاكهاي فيزيكي رسوبات س ويژگي −

 ؛عمق آب زيرزميني −

 ؛هاي مجاز سطح آب ميزان برداشت آب، عمق رسوبات و ميزان نوسان −

 ؛الگوي نفوذ، گراديان هيدروليك و وضعيت پمپاژ آب در منطقه −

                                                      
1- Food and Agricultural organization (FAO) 
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 ؛هاي زيرزميني موانع سازندي و خاك افقي و عمودي موجود در آبخوان و نحوه حركت افقي آب −

 ؛د نظروضعيت اكسيداسيون آب زيرزميني آبخوان مور −

 ؛موجود و نقاط برداشت آب زيرزمينينوع مصارف  −

هاي فاضالب   و احتمال تماس مستقيم جانوران وحشي با گسترهها تاالبهاي طبيعي مجاور به ويژه  وضعيت اكوسيستم −
 . تغذيه مصنوعي و اثرهاي مربوط آنشده تخليه شده براي تصفيه

هاي كيفيت آب، فاضالب تصفيه شده مورد استفاده براي  حساسيتگفته و همچنين  به طور معمول با توجه به نكات پيش
هاي  مصنوعي در اين روش بايد تصفيه ثانويه شامل فيلتراسيون و گندزدايي را سپري كند و در مواردي نيز با توجه به حساسيت تغذيه

 . موجود ممكن است تصفيه تكميلي نيز نياز باشد

 تصفيه شده به ناحيه غير اشباع تغذيه مصنوعي به روش چاه تزريق فاضالب  •

هاي تغذيه در  يكي از موارد مهم كه به ويژه از نظر فني در اين روش بايد مدنظر قرار گيرد عدم امكان شستشوي معكوس چاه
بدين ترتيب در اين روش تغذيه مصنوعي درصورت باال بودن ذرات معلق در فاضالب تصفيه شده احتمال . باشد اين روش مي

ساير . دهند هاي تزريق به طور كامل كارايي خود را از دست مي هاي تزريق وجود دارد كه در اين صورت چاه ل و فرج چاهگرفتگي خل
 . باشند هاي استفاده در اين روش مشابه روش پخش سطحي مي جنبه

 هاي تزريق مستقيم فاضالب تصفيه شده به ناحيه اشباع تغذيه مصنوعي به روش چاه •

هاي خاك ناچيز است و فاضالب تصفيه شده با همان مشخصات  سيون فاضالب تصفيه شده توسط ناحيهدر اين روش فيلترا
ها توسط خاك و جهت حفظ  بنابراين به دليل حذف عامل تصفيه آالينده. شود كيفي به طور مستقيم به منبع آب زيرزميني منتقل مي

د استفاده در اين روش بايد كيفيت به مراتب بهتري نسبت به ساير هاي تزريق، فاضالب تصفيه شده مور هاي هيدروليكي چاه قابليت
به همين دليل معموال فاضالب تصفيه شده مورد استفاده در اين روش تغذيه مصنوعي بايد . هاي تغذيه مصنوعي داشته باشد روش

 يوني، كربن فعال و اسمز معكوس يا ساير پس از تصفيه ثانويه، مراحل تصفيه پيشرفته را مانند گندزدايي، فيلتراسيون، هوادهي، تبادل
 . هاي مورد نياز را طي كنند روش

توان از كيفيت مناسب فاضالب تصفيه شده براي استفاده و حفظ  هاي تصفيه تكميلي مي  روشانجامدر اين روش فقط از طريق 
ستانداردهاي آب شرب براي تزريق مستقيم حتي در برخي از موارد كيفيت فاضالب تصفيه شده در حد ا. كيفيت آبخوان اطمينان يافت
 . به آبخوان توصيه شده است

در حال حاضر استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست براي تخليه فاضالب تصفيه شده به چاه با هدف تغذيه مصنوعي براي 
وارد ضروري است مشاوران توضيحات در اين م. نشيني و مجموع مواد جامد معلق محدوديتي ندارد  پارامترهاي كدورت، مواد قابل ته

هاي تزريق به ناحيه  ارايه شده در اين بخش را مورد توجه قرار دهند چرا كه اغلب باال بودن مقادير اين پارامترها به خصوص در روش
هاي تزريق فاضالب تصفيه شده و تغيير مشخصات  غير اشباع و تخليه مستقيم به آبخوان، موجب گرفتگي خلل و فرج چاه

 قرار تاثيرهاي مربوط آن را تحت  هاي فني عمال كارايي تغذيه مصنوعي و هزينه شود كه در نتيجه از نظر جنبه ها مي هيدروليكي آن
 . خواهد داد
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  كاربردهاي صنعت و معدن-ج

بنابراين . ده استها ارايه نش باشد، در نتيجه استاندارد واحدي براي آن نياز صنايع مختلف از نظر كمي و كيفي بسيار متنوع مي
جهت تعيين مقادير قابل قبول پارامترهاي كيفيت فاضالب تصفيه شده براي صنعت، مشاوران بايد ابتدا مصارف صنعتي فاضالب 

ريزي استفاده و تخصيص  ي دو جانبه با صاحبان صنايع، برنامهها توافقها و  تصفيه شده در منطقه را شناسايي و بر اساس الزامات آن
 .  دهندانجامفيه شده را فاضالب تص

  كاربردهاي محيط زيست و تفرج-د

هاي متنوعي داشته باشد و در استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست حدود مجاز براي  تواند جنبه زيست مي مصارف محيط
استاندارد از حدود واقعي با اين وجود برخي مقادير ارايه شده در اين . ها به منظور حفاظت محيط زيست ارايه شده است برخي جنبه

باشد  هاي سطحي مي  اين پارامترها حد مجاز فسفات براي تخليه به آبترين مهماز جمله . باشد حفاظت كننده محيط بسيار فراتر مي
كه معادل شش ميلي گرم بر ليتر فسفر ذكر شده است در حالي كه حد محدود كنندگي فسفر براي جلوگيري از پديده اوتريفيكاسيون 

شود در  كند ولي توصيه مي بنابراين هر چند در حال حاضر رعايت استانداردهاي سازمان كفايت مي. باشد  از اين مقدار ميتر كمسيار ب
گرم بر ليتر بر حسب فسفر در نظر گرفته  كاربردهاي محيط زيست غلظت فسفر خروجي در فاضالب تصفيه شده حداكثر يك ميلي

 . شود



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5فصل ۵

 فرايند تحليل و اصالح ،ارزيابي
 تصفيه فاضالب
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  تصفيه فاضالبفرايند تحليل و اصالح ، ارزيابي– پنجمفصل 
 كليات -5-1

با . شود  ميانجامكنندگان   تصفيه فاضالب به منظور حصول اطمينان از دستيابي به الزامات مصرففرايندارزيابي، تحليل و اصالح 
 : شودانجامتواند در سه سطح زير  خانه ارزيابي و اصالح مي هتوجه به وضعيت تصفي

 ؛هاي در دست طراحي خانه تصفيه -
 ؛هاي در دست ساخت خانه تصفيه -

 .برداري هاي در حال بهره خانه تصفيه -
 بخش باشند، در كننده تاثيرگذار مي ها بر مصرف شده و تغييرات زماني آن  كه كميت و كيفيت فاضالب تصفيهجا آنچنين از  هم
شده بايد بررسي  ها بر فاضالب تصفيه هاي مختلف تصفيه بر كيفيت، كميت و تغييرات زماني آنفرايندگذاري تاثير ميزان فرايندتحليل 

 . شود

 كيفيت فاضالب تصفيه شده  -5-2

 و مواد معلق ، چربي و روغنها دترجينتفاضالب خام شهري عمدتا حاوي فسفر، نيتروژن، مواد آلي اكسيژن خواه، عوامل پاتوژن، 
 در صورت تخليه فاضالب صنعتي به شبكه با توجه به نوع صنعت، عالوه بر مواد فوق احتمال وجود فلزات سنگين و چنين هم. است

 . ساير مواد سمي نيز در فاضالب خواهد بود
از براي تخليه يا استفاده هاي تصفيه فاضالب، كيفيت فاضالب خام و كيفيت مجفرايندبه طور معمول به هنگام طراحي يا ارزيابي 

هاي مورد فرايندشود و  از فاضالب تصفيه شده براي تعيين درجه تصفيه مورد نياز، برآورد و به عنوان مباني طراحي درنظر گرفته مي
 . شوند نياز براي دستيابي به كيفيت مورد نظر بر اساس اين اطالعات تعيين 

ور بايد اقدام به ارزيابي مجدد سامانه تصفيه به منظور حصول اطمينان از قابليت در مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده مشا
هاي تصفيه در بخش كيفيت فاضالب تصفيه فرايندارزيابي . دستيابي به محدوده كيفيت مورد نظر و در صورت لزوم اصالح آن نمايد

 : زير را پاسخ دهدسواالت شود كه حداقل انجاماي   شده بايد به گونه
هاي در حال  خانه براي تصفيه(باشد؟   كيفيت فاضالب خام ورودي مطابق مباني طراحي مفروض در طرح اوليه ميآيا -1

ساخت يا طراحي از طريق  هاي در دست خانه برداري بر اساس آناليز فاضالب تصفيه شده ورودي و براي تصفيه بهره
 ؛)هاي مورد استفاده كنترل محاسبات و داده

هاي در  خانه براي تصفيه(باشد؟  شده خروجي مطابق مباني طراحي مفروض در طرح اوليه مي صفيهآيا كيفيت فاضالب ت -2
هاي در دست ساخت يا طراحي از طريق  خانه برداري بر اساس آناليز فاضالب تصفيه شده خروجي و براي تصفيه حال بهره

 ؛)هاي مورد استفاده كنترل محاسبات و داده
از طريق مقايسه كيفيت فاضالب (باشد؟  شده مي كنندگان فاضالب تصفيه اي مصرفآيا كيفيت خروجي مطابق نيازه -3

 ؛)شده كنندگان تعيين  با الزامات كيفيت مصرف-2 بند -تصفيه شده خروجي

توانند موجب تغيير كيفيت فاضالب تصفيه شده و خروج آن از محدوده قابل قبول براي استفاده شوند؟  چه عواملي مي -4
 ها مقابله كرد؟ توان با آن باشد و چگونه مي ها چقدر مي نميزان اثر گذاري آ
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با تاكيد بر ( داد؟ انجام، چه نوع اصالحاتي بايد ) چهارگانه فوقسواالتبا توجه به نتايج (باشد؟   ميفرايندآيا نياز به اصالح  -5
 .)اي هاي غير سازه روش

براي مثال مشاور . هاي فني و مالي نيز ارزيابي كند ا از نظر جنبه بودن آن رانجاممشاور بايد به هنگام ارايه پيشنهاد اصالحي قابل 
 اصالحات پيشنهادي زمين كافي در دسترس است؟ آيا تجهيزات مورد نياز با هزينه مناسب قابل انجامبايد بررسي كند كه آيا براي 

 ارد؟ اصالحات وجود دانجامتهيه هستند و آيا امكان از مدار خارج كردن برخي واحدها براي 
كنندگان، مشاوران بايد عالوه بر رعايت  توجه به اين نكته ضروري است كه به دليل تقاضاي فصلي يا مقطعي برخي مصرف

به عالوه امكان استفاده از . كنندگان جايگزين يا منابع پذيرنده را نيز مد نظر قرار دهند كنندگان اصلي، الزامات مصرف الزامات مصرف
خانه براي مصارف مختلف وجود خواهد داشت كه بالطبع هر يك نيازها و الزامات كيفي خاص خود را  شده هر تصفيه فاضالب تصفيه
اي كه بهترين كيفيت را نياز دارد به عنوان مبناي  كننده  تصفيه بايد الزامات مصرففراينددر اين شرايط در ارزيابي . خواهند داشت

 . ته شود در نظر گرففرايندمطالعات و ارزيابي 
خانه، برنامه كنترل و بازرسي  چنين بايد توجه داشت كه به طور معمول به منظور جلوگيري از بروز اخالل در عملكرد تصفيه هم

ها و  منابع صنعتي توسط نهادهاي مسوول به اجرا در آيد، ولي الزم است در مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه شده پايش
 .بيني شود ها پيش ختار سازماني اجراي آنهاي مورد نياز و سا كنترل

 كميت فاضالب تصفيه شده -5-3

كنندگان به ويژه در  تواند بر برخي از مصرف آن در طول زمان از جمله مواردي است كه مي كميت فاضالب تصفيه شده و تغييرات
 .  نامطلوب داشته باشدتاثيررسد  كنندگان به حداكثر مي برخي مواقع كه نياز آبي مصرف

شود،   ميانجامآوري فاضالب به تدريج و در طي ساليان متمادي  هاي جمع  كه به طور معمول احداث و توسعه شبكهجا آن از
چنين بده  هم. خانه و در نتيجه فاضالب تصفيه شده خروجي متناسب با آن افزايش خواهد يافت ميزان بده فاضالب ورودي به تصفيه

هاي با حجم ذخيره باال مانند  روش(هاي روزانه، فصلي، روش تصفيه فاضالب  ي از نوسانفاضالب خام و فاضالب تصفيه شده تابع
. باشد مي) گذارند  ميتاثيربركه تثبيت يا حجم ذخيره پايين مانند لجن فعال متعارف بر روي بده فاضالب تصفيه شده خروجي 

به عبارت ديگر تناسب بين رشد بده . د توجه قرار دهندكنندگان مور  را به ويژه در تابع تقاضاي مصرفمسالهمشاوران بايد اين 
شده  هاي مربوط به آن بايد در مطالعات استفاده از فاضالب تصفيه كنندگان و تطابق نوسان شده با رشد تقاضاي مصرف فاضالب تصفيه

 . در نظر گرفته شود
، بنابراين مشاوران بايد نيازها و الزامات باشد كنندگان فصلي يا مقطعي مي بايد توجه داشت كه تابع تقاضاي برخي مصرف

 ).كنندگان رجوع شود هاي عمومي مصرف  ويژگي1به جدول (كنندگان يا منابع پذيرنده جايگزين را نيز مورد توجه قرار دهند  مصرف

ها يا به  اير آببه همراه س) به ويژه سدهاي كوچك(سازي فاضالب تصفيه شده در آب بندها يا سدها  در برخي موارد امكان ذخيره
و استفاده به هنگام نياز ) با توجه به پيوستگي توليد آن(شده  سازي فاضالب تصفيه تواند در ذخيره گونه موارد مي اين. تنهايي وجود دارد
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 تابع سازي و  تغيير كيفيت فاضالب تصفيه شده به ويژه پديده اوتريفيكاسيون و حجم ذخيرهمساله، ولي بايد 1مورد توجه قرار گيرند
كه نياز به زمين زياد دارند تصفيه هاي فرايند چنين در هم. تقاضاي مصرف فاضالب تصفيه شده در مطالعات مورد توجه قرار گيرند

  و يا نفوذ، تبخيرسازي فاضالب تصفيه شده اغلب به دليل باال بودن نرخ يا ذخيره) ي هوادهيها الگوني تثبيت و ها همانند برك(
و نفوذ تبخير ميزان  توجه به را با ها كاتيون و ها يونآن،  به ويژه مواد محلولو كيفيت فاضالب تصفيه شدهكميت ت محاسبا بايدمشاور 
 . دهدانجام

                                                      
ي كشـاورزي در  هـا  زمينسازي فاضالب تصفيه شده در محل  خانه يا سدها و آب بندها امكان ذخيره      سازي فاضالب در محل تصفيه      عالوه بر امكان ذخيره    -1

 .غيركشت نيز مي تواند به عنوان يك راهكار مدنظر قرار گيردفصول 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6فصل 6

 شده مديريت استفاده از فاضالب تصفيه
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 شده  استفاده از فاضالب تصفيهمديريت  – ششمفصل 
 كليات -6-1

كنندگان به   كه مصرفجا آناز . ي مورد نياز، بخشي از برنامه مديريت استفاده فاضالب تصفيه شده هستندها پايش و ها كنترل
پذير هستند، بايد با اجراي برنامه پايش و كنترل احتمال  ه كيفيت آن حساس و آسيبتغييرات احتمالي فاضالب تصفيه شده به ويژ

تواند ناشي از عوامل مختلف مانند بروز شوك هيدروليكي، شوك بار  شرايط نامطلوب مي. وقوع شرايط نامطلوب را به حداقل رساند
اين بخش بايد شامل انواع شرايط . دث طبيعي باشدمواد سمي، از كار افتادن برخي واحدها، حوادث خطوط انتقال و حوا/ آلي

كننده  تواند حتي شامل قطع جريان مصرف اين تمهيدات در شرايط خاص مي.  باشدها آناضطراري، آثار و نحوه پايش و روش كنترل 
ي مورد نياز ها كنترلو  پايش انجامدر ) كننده كننده و مصرف تامين(يت حقوقي و قانوني طرفين مسوول چنين هم. با پيش آگاهي باشد

 شده از جمله مواردي هستند كه بايد در مطالعات بررسي و نكات و شروط الزم در قراردادهاي فروش انجامو عواقب احتمالي اقدامات 
 . و مجوزهاي تخصيص فاضالب تصفيه شده گنجانده شوند

 موجود يا در دسـت سـاخت بـراي مقابلـه بـا              تاسيسات عالوه بر موارد باال الزم است تا مشاور تمهيدات و اصالحات مورد نياز در             
ي هـا  الگـون اي ماننـد سـاخت    تواند شامل اقدامات سازه   تمهيدات مورد نياز مي   .  را بررسي كند   ها  آنشرايط اضطراري و هزينه اجراي      

هـاي اجرايـي مقابلـه بـا          نامهبرداران، تهيه بر    اي مانند آموزش بهره     و غير سازه  ) در صورت لزوم  (نگهداري فاضالب تصفيه شده يا خام       
اي به منظور جلـوگيري از بـروز          ي دوره ها  بازرسي و   ها  كنترل،  فرايندي روي واحدهاي    انجامشرايط اضطراري به ويژه مانورهاي قابل       

بايـد توجـه    . تصفيه شده ورودي و خروجـي باشـد       / و پايش كميت و كيفيت فاضالب خام      ) مانند جلوگيري از تخليه مواد سمي     (شوك  
 .باشد اي به منظور مقابله با شرايط اضطراري ارجح مي  اقدامات مديريتي و غير سازهانجامشت كه دا

 شده نحوه استفاده از فاضالب تصفيه -6-2

 .تواند به دو صورت مستقيم يا غير مستقيم باشد  نياز مصارف مختلف مياستفاده از فاضالب تصفيه شده براي تاميننحوه 
شـود و پـس از انتقـال بـه            فاضالب تصفيه شده به طور مستقل به محل مصرف منتقل مي          در اين حالت    :  مستقيم تامين -

 .گيرد محل مصرف، مستقيما مورد استفاده قرار مي
و ) منابع آب سطحي يا زير زمينـي      (در اين حالت فاضالب تصفيه شده پس از تخليه به منبع پذيرنده             :  غير مستقيم  تامين -

 . رسد زير زميني، به مصرف پيش بيني شده ميي سطحي يا ها آبپس از اختالط با 
 :بندي كرد توان به دو گروه بالفعل و بالقوه به شرح زير تقسيم مصارف فاضالب تصفيه شده را ميچنين  هم

شـده   فاضـالب تصـفيه    گيرد كه در زمان اجراي طرح امكـان اسـتفاده از            مصارف بالفعل آن دسته از مصارف را در بر مي          -
ايـن گـروه از مصـارف شـامل         . فاده از امكانـات و تاسيسـات موجـود يـا در حـال احـداث وجـود دارد                   با است  ها  آنتوسط  
بـراي  . شود   با فاضالب تصفيه شده وجود دارد، نيز مي        ها  آنكنندگان فعلي منابع آب كه امكان جايگزيني مصارف           مصرف

هـاي آبيـاري      ورزي موجود از طريق شـبكه     ي كشا ها  زمينتوان به استفاده از فاضالب تصفيه شده براي آبياري            نمونه مي 
 .موجود اشاره كرد

 وجود ها آنگيرد كه از نظر فني امكان استفاده از فاضالب تصفيه شده در             مصارف بالقوه آن دسته از مصارفي را در بر مي          -
تصـفيه شـده   ي الزم امكان استفاده از فاضالب ها سازيدارد ولي در زمان اجراي طرح به دليل عدم شناسايي يا ظرفيت     
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 را بـه    هـا   آنتـوان     ي مـورد نيـاز و احـداث تاسيسـات مناسـب مـي             هـا   سـازي  وجود ندارد ولي بـا ظرفيـت         ها  آنتوسط  
 .كنندگان بالفعل تبديل كرد مصرف

 ساير مالحظات -6-3

ليل به هنگام تخصيص فاضالب تصفيه شده براي مصارف آبياري يا برآورد سطح زمين قابل آبياري بايد برنامه آيش زمين به د
شده، پايش كيفيت آب، خاك و محصوالت توليدي و بهداشت و سالمتي كشاورزان در برنامه  محدوديت مصرف ممتد فاضالب تصفيه

 . پايش و كنترل گنجانده شوند

ر صورتي كه فاضالب تصفيه شده به صورت غير مستقيم و پس از اختالط با منابع آب سطحي مورد استفاده قرار  دچنين هم
ي پذيرنده ها محيطگيرد بديهي است كه رعايت استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست براي تخليه فاضالب تصفيه شده به  مي

 . الزامي است
شده  كننده يا مصرف كننده فاضالب تصفيه تامين برنامه پايش و كنترل، الزاما بر عهده يها بخشبايد توجه داشت كه اجراي همه 

باشد و مشاور بايد با توجه به قوانين و مقررات و وظايف قانوني نهادهاي مرتبط وظايف هر يك از نهادها را در اجراي اين برنامه  نمي
 .مشخص كند

 ساختار سازماني -6-4

كننده  كننده يا مصرف تامينشده تنها بر عهده  ستفاده از فاضالب تصفيهشد اجراي برنامه مديريت ا اشاره 3-6همانطور كه در بند 
 نهادهاي مرتبط و ترين مهم 5جدول . باشند  اجراي بخشي از آن ميمسوول وظايف قانوني خود بر اساسنبوده و ساير نهادها نيز 

 .دهد  را نشان ميها آن مسووليت

 ها دهاي مرتبط با برنامه استفاده از فاضالب تصفيه شده و مسووليت آن نهاترين مهم -1-6جدول 

 تامين كننده
ريزي و مديريت  برنامه

 برداري تخصيص و بهره
 كنندگان مصرف

هاي پايش  مجري برنامه
 و كنترل

مسوول كنترل و تضمين كيفيت 
 1برنامه پايش

 اي شركت آب منطقه شركت آب و فاضالب
 شركت آب و فاضالب

 زيكشاور
 صنعت

 مديريت شهري
 زيست محيط

 اي آب منطقه

 وزارت نيرو
 وزارت جهاد كشاورزي

 شهرداري
 صنايع

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 زيست سازمان حفاظت محيط

                                                      
ي پذيرنـده و وزارت     هـا  خانه و محيط    كنترل و تضمين كيفيت پايش كيفيت فاضالب تصفيه شده خروجي از تصفيه            مسوولسازمان حفاظت محيط زيست       -1

 .باشد شده مي مرتبط با استفاده از فاضالب تصفيهي ها  كنترل و تضمين كيفيت پايش بيماريمسوولبهداشت، درمان و آموزش پزشكي 



 47 شده تصفيهاضالب ف مديريت استفاده از -ششمفصل 

 

 هزينه -6-5

د نياز براي اجراي هاي اجراي برنامه استفاده از فاضالب تصفيه شده ابتدا بايد فهرستي از كليه اقدامات مور به هنگام برآورد هزينه
. شود اقدامات برآورد انجامهاي مختلف، براي هر يك به صورت مجزا تهيه و پس از آن هزينه  برنامه و در صورت وجود گزينه

 ساير نهادها احتماالهاي اضافي كه  هاي جاري به تفكيك بوده و شامل هزينه گذاري و هزينه هاي سرمايه ها بايد شامل هزينه ههزين
 .  متحمل شوند، باشدنيز بايد

ي مورد نياز، آموزش و ها كنترل و ها پايش، تاسيسات اصالحات يا تغييرات احتمالي در انجام هزينه فهرست اقدامات بايد شامل
 . دهدارايهها   هزينهتامينتواند راهكارهايي براي   در صورت لزوم مشاور ميچنين هم. آگاهي رساني و خدمات مشاوره مورد نياز باشد

منفعت نيز به ويژه در صورت استفاده از / الوه بر موارد باال الزم است تا مشاور براي هر گزينه بررسي اقتصادي و تحليل هزينهع
 .  دهدانجامفاضالب تصفيه شده به عنوان منبع جايگزين براي منابع آب خام 

 ي اقتصادي و اجتماعيها بررسي -6-6

و محلي ناشي از  ي اجتماعيها تنشثار مثبت اقتصادي و اجتماعي مانند كاهش به طور معمول استفاده از فاضالب تصفيه شده آ
 به آن اشاره شد، 5-6منفعت كه در بند / بنابراين عالوه بر تحليل هزينه. كمبود آب، افزايش سطح اشتغال و درآمد را به دنبال دارد

 پذير بررسي تاثيردر محدوده ه طور خالصه و در سطح كالن مشاور بايد آثار اقتصادي و اجتماعي استفاده از فاضالب تصفيه شده را ب
 .كند



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 پيوست١

هاي بهداشت جهاني  هاي سازمان توصيه
)WHO ( و خواربار و كشاورزي جهاني)FAO (

 براي استفاده از فاضالب تصفيه شده در كشاورزي
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 پيوست
 )WHO, 1973(هاي تصفيه پيشنهادي سازمان بهداشت جهاني براي استفاده از فاضالب تصفيه شده فرايند -1جدول 

 تفريحي آبياري

صوالتي كه مورد مح شرح
مصرف مستقيم انسان 

 نيستند

محصوالتي كه به صورت 
شوند،  پخته شده مصرف مي

 ش ماهيرپرو

محصوالتي كه خام 
 شوند مصرف مي

بدون 
 تماس

 با تماس

 5+3 2 4+3 4+3 يا 4+2 4+1 معيار سالمتي
 ××× ××× ××× ××× ××× *تصفيه اوليه

 ××× ××× ××× ×××  *تصفيه ثانويه

ن شني يا فيلتراسيو
 *هاي معادل روش

 ×   ××× 

 ××× × ××× ×  *گندزدايي

 . براي نمادها توضيحات زير را ببينيد* 

 : معيارهاي بهداشتي
 ي انگلها تخمحذف موثر  -1
 ها باكتري، به عالوه حذف موثر 1مشابه  -2
 . عدد باشد100ها نبايد بيش از   درصد از نمونه80ليتر در   ميلي100 در ها كليفرمتعداد  -3
 . شود هاي ناخواسته در گياه يا ماهي مي فاقد مواد شيميايي كه منجر به باقيمانده -4
  . موكوسي شودغشا شدن آبدارفاقد مواد شيميايي كه منجر به  -5

عالوه براين . اند، ضروري است مشخص شده××× هايي كه با عالمت فرايندبه منظور رعايت معيارهاي بهداشتي داده شده، وجود 
اند گاهي نياز  مشخص شده ×هايي كه با عالمت فراينداند نيز ضروري خواهد بود و  مشخص شده ××ي كه با رايندفيك يا چند 
 . خواهند بود
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 )FAO, 1985 ( حداكثر غلظت توصيه شده براي عناصر كمياب در آبياري-2جدول 

 عنصر
 حداكثر غلظت توصيه شده

 ميلي گرم بر ليتر
 توضيحات

تواند يون را   مي<7pHي قليايي با ها خاك شود، اما در )>5,5pH (ي اسيديها خاكاند موجب عدم توليد در مي تو Al 5آلومينيم، 
 .رسوب داده و هر نوع سميت را حذف كند

براي % mg/lit 5 از تر كم براي علف سوداني تا mg/lit 12از . سميت براي گياهان مختلف بسيار متفاوت است As 1/0آرسنيك، 
 .برنج

 bush براي mg/lit 5/0 از تر كم تا kale براي mg/lit 5از . سميت براي گياهان مختلف بسيار متفاوت است Be 1/0يوم، بريل

beans 

 Cd 01/0كادميوم، 
هاي  محدوده. ي غذايي سمي استها محلول در beans, beets, tunips براي mg/lit 1/0ي تا ها غلظتدر 

تانسيل تجمع در گياه و خاك تا حدي كه براي انسان خطرناك باشد، تعيين محافظه كارانه توصيه شده ناشي از پ
 .شده اند

ي خنثي و قليايي تمايل به ها خاكدر . فرنگي سمي است ي غذايي براي گوجهها محلولدر  mg/lit 1/0در غلظت  Co 05/0كبالت، 
 .بي اثر شدن دارد

به دليل فقدان معلومات در مورد سميت ان براي . اخته نشده استبه طور معمول به عنوان يك عنصر ضروري شن Cr 1/0كرم، 
 .ي توصيه شده استها آنگياهان محدوده محافظه كار

 .ي غذايي سمي استها محلول براي برخي گياهان در mg/lit 1 تا mg/lit 1/0ي ها غلظتدر  Cu 2/0مس، 

 .شود ي خنثي و قليايي بي اثر ميها خاكتوسط  F 1فلورايد، 

 Fe 5، آهن
ي هوازي سميتي براي گياهان ندارد، اما در اسيدي كردن خاك و از دست دادن قابليت دسترسي عناصر ها خاكدر 

 .مورد نياز فسفر و موليبدن نقش دارد
 .ها شود آبياري باراني بيش از حد ممكن است منجر به نشست آن بر روي گياهان، تجهيزات و سازه

 ميلي گرم 0,075 از تر كم (ي كمها غلظتبراي مركبات در . شود  توسط اكثر گياهان تحمل ميmg/lit 5تا غلظت  Li 5/2ليتيم، 
 .سمي است) بر ليتر

 .ي اسيديها خاكگرم بر ليتر سمي است، اما اغلب در  ي چند دهم تا چند ميليها غلظتبراي برخي گياهان در  Mn 2/0منگنز، 

ي باالي موليبدن در خاك ها غلظتدر صورت وجود . ك و آب براي گياهان سمي نيستي معمول در خاها غلظتدر  Mo 01/0موليبدن، 
 .تواند براي دامها در سنين رشد سمي باشد مي

ي خنثي و قليايي سميت ها خاكدر .  داردتاثيربر تعدادي از گياهان  mg/lit0/1 تا mg/lit 5/0ي ها غلظتدر  Ni 2/0نيكل، 
 .يابد كاهش مي

 .تواند از رشد سلول گياهي جلوگيري كند ي خيلي باال ميها غلظتر د Pd 5پاالديم، 

ي باالي سلنيم در ها غلظت براي گياهان سمي است و در صورت وجود mg/lit 025/0ي كم تا حد ها غلظتدر  Se 02/0سلنيم، 
 .ها است  دامي بسيار كم يك عنصر ضروري برايها غلظتدر . ها در سنين رشد سمي باشد تواند براي دام خاك مي

 - - Snقلع، 

 .ميزان قابل تحمل نامعلوم است. شود به طور موثري توسط گياهان دفع مي - Tiتيتانيوم، 

 - - Wتنگستن، 

 . پايين براي بسياري از گياهان سمي استي نسبتاها در غلظت V 1/0واناديم، 

 Zn 2/0روي، 
هاي با بافت ريز   و در خاك<6pHهاي با  در خاك. ي استهاي بسيار متفاوت براي بسياري از گياهان سم در غلظت

 .يابد يا آلي سميت آن كاهش مي
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اگر نرخ آبياري با اين مقدار خيلي فاصله داشته باشد، . باشد مي)  متر مكعب بر هكتار بر سال10000( بر اساس نرخ آبياري مناسب ها غلظتحداكثر : توجه
 آبياري پيوسته در يك محل بر اساسمقادير .  تعديل شوندها غلظت از اين مقدار نبايد تر كمهاي آبياري  براي نرخ.  بايد متناسب با آن كاهش يابندها غلظت

 .باشند مي

 )1974 ،فرنيايكميته مشاوران دانشگاه كال( راهنماي تفسير كيفيت آب براي مصارف آبياري -3جدول 
 درجه محدوديت مصرف

 واحد مشكل احتمالي آبياري
 شديد كم تا متوسط بدون

 )بر آب در دسترس گياه اثر دارد(شوري 
 ECw  dS/m7/0> 7/0-3/0 3/0< 

  يا
 TDS  mg/lit 450> 2000 -450 2000< 

 .)شود  ارزيابي ميSARو  ECw با استفاده همزمان از دو شاخص. بر ميزان نرخ نفوذ آب در داخل خاك اثر دارد(نفوذ 

SAR= 3-0 و  

= 6-3  

= 12-6  

= 20-12  

= 40-20  

 ECW =7/0< 7/0-2/0 2/0> 
 =2/1< 2/1-3/0 3/0> 
 =9/1< 9/1-5/0 5/0> 
 =9/2< 9/2-3/1 3/1> 
 =0/5< 0/5-9/2 9/2> 

 )بر محصوالت حساس اثر دارد(سميت ويژه يوني 
  (Na) سديم 

 >SAR3> 9-3 9   آبياري سطحي
  >meq/lit 3> 3   آبياري باراني

  (Cl)  كلر

 >meq/lit 4> 10– 4 10  آبياري سطحي

  >meq/lit 3> 3  باراني  آبياري
 >mg/lit 7/0> 0/3– 7/0 0/3 (B)  برم

  ) مراجعه شود2به جدول ( فلزات كمياب 

 )بر محصوالت حساس اثر دارد(آثار جزيي 

 >NO3-N ( mg/lit 5> 30-5 0/30( نيتروژن 

  )HCO3(  بي كربنات
 >meq/lit 5/1> 5/8–5/1 5/8 )ري بارانيفقط در آبيا (
 pH  5/6– 4/8محدوده معمول 
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 فعاليـت  سال سي از بيش گذشت با ،س جمهورريزي و نظارت راهبردي ريي برنامهمعاونت  نظام فني اجراييدفتر

 معيـار،  ضـابطه،  نامه،آيين قالب در فني، -تخصصي نشريه عنوان چهارصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 حاضـر  نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و ليفات ورتص به مقاله، و عمومي فني مشخصات دستورالعمل،

 هـاي فعاليـت  بهبـود  و كشـور  در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده ياد موارد راستاي در
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 اين نشريه 

هاي استفاده از  نماي مطالعات طرحراه"با عنوان 

 به "هاي تصفيه شده شهري و روستايي فاضالب
منظور ارايه روش كار، معيارها و استانداردها و 
اطالعات پايه مورد نياز براي همسان نمودن مطالعات 
استفاده از فاضالب تصفيه شده و راهبري مناسب و 

طح يكپارچه اين فرايند در كليه واحدهاي اجرايي در س
هاي  اين مجموعه براي شركت. كشور تهيه شده است

آب و فاضالب و مشاوران و ساير مراكز مرتبط با 
مطالعات استفاده از فاضالب شهري و روستايي قابل 

 .باشد استفاده مي
 
 




