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 چکیده
است.. در   شهری شدۀ تصفيه بآپس از استفاده ،كشور زِنيامنطقي توسعه منابع آب و تامين بخشي از آب مورد ی ها حل یکي از راه

( و با هدف ارزیابي كيفي آب و درصد 88-91به مدت سه سال ) سبزوار شهر فاضالب خانه تصفيه پسآباین مقاله سنجش كارآیي 

 منطقتة  بيابتاني  احيا اراضتي  ۀپروژ در 1388 سال ازی كش. شده مورد بررسي قرار گرف.. پسآب كارخانة مذكور ها ماني گونه زنده

  یها تصادفي با سه تيمار )گونه كامال های بلوک طرح قالب دراین پژوهش  گيرد برداری قرار مي سبزوار، مورد بهره شهرستان دروکِ

خروجي از نقطة برداری از پسآب در دو  برای بررسي كيفي. آب، نمونه تکرار مورد بررسي قرار گرف.. 9 وداغ(  قره و آتریپلکس تاغ،

 جینتتا  .شتد  آزمتایش  مواد آلوده كننتده  برای سنجشزدایي انجام و  بيابانپروژۀ آب در محلِ  خانه و ورودی به مخزن ذخيره تصفيه

 كته  وجتود نتدارد   یاريت آب یب بترا آاستفاده از پست  یبرا يتی، محدودفرم يكلزیاد مقدار نشان داد كه به جز  پژوهشاین قسم. از 

. شتود  يبرطترف مت   زين .یمحدود نیا ،یاريآب برایز آن و سپس استفاده ا رهيدر مخزن ذخ يفصل یها البيآن با س كردنمخلوط 

 طبقته  در و ،(C3-S1) است.  كتم  ستدیم  بتا  زیتاد  شوری دارای نيز ویل كاكس روش آب به بندی طبقه نظر از بررسي ب موردآپس

 یكتار  مناطق بوتههدف دوم، هر كدام از  يابیارز ی. براگيرد مي قرار آبياری، و كشاورزی در استفاده برای مناسب و متوسط های آب

و انتهتا   انته يابتتدا، م  شو هر قسم. به سته بخت   یيو انتها يانيم ،یي، به سه قسم. ابتدا1391و  1390، 1389 یها شده در سال

 هيت تعب هتا،  بوتته تتراكم   يرسبر برای، (ها فارو) ها پشتهدر طول  یمتر 120 (ترانسک.نواری ))نه تکرار( و در هر قسم.  شد ميتقس

بته   داغ قتره  یهتا  بوتته  و لکسیپآتر تاغ، یها بوته ددرص 3/90و  3/74 ،67نشان داد كه به طور متوسط ساالنه  هشپژو یجنتا شد.

 از داغ، و قره پلکسیب بر استقرار تاغ، آترآپس ريثأت رمايبه دس. آمده از سه ت یها داده انسیوار یةتجز جیاند. نتا مستقر شده ترتيب

 . برخوردار اس.در هر كدام از سه سال مورد مطالعه،  درصد، کیدر سطح  یدار يتفاوت معن

 .سبزوار داغ؛ قره تاغ؛ آتریپلکس؛ بيابانزدایي؛ آب؛ منابع ؛بآپس :یدیكلگان واژ
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 مقدمه 

تواند  مي كمبود آنتوجه به آب و اثرات منفي ناشي از 

بترداری   بهتره زایتي،   كاهش خسارات ناشي از بيابتان  ضمن

ارائته شتده    یهتا  گتزارش  .راهم ستازد را نيز فبهينه از آب 

هتزار   59سال حدود  هرمتوسط،  دهند كه بطور  نشان مي

های حاصلخيز و قابل كش. به كویر  كيلومتر مربع از زمين

عتدم   (.1379شناستي،   )مركز ملي اقلتيم شوند  ميتبدیل 

بتروز ایتن   عوامل  های موجود، یکي از  از آببهينه استفادۀ 

نيتز  شده،  هيجدد از فاضالب تصفاستفاده م  و اس. پدیده

 نيتوستعه منتابع آب و تتام    يمنطقت  یهتا  حتل  راهاز یکي 

در حتال   .شتود  محسوب ميكشور  نيازاز آب مورد  يبخش

 ديت مکعتب فاضتالب در كشتور تول    متتر  ارديليم 32حاضر 

كته  ، (1392، خبرگزاری جمهوری اسالمي ایران) شود يم

، دشو يارج مآن بدون استفاده از دسترس خ يتمام بایتقر

هتای ختانگي بته عنتوان یتک منبتع        فاضالب در حالي كه

مطمتتئن بتترای آبيتتاری در منتتاطق بتتا كمبتتود شتتدید آب 

)عرفاني آگاه و عليزاده،  توانند مورد استفاده قرار گيرند مي

ب بتا هتدف   آاستفاده از پست  چنانچه(، با این وجود 1372

فقتط زمتاني قابتل اجترا      ،اقتصادی صتورت گيترد   ةتوسع

هد بود كه حفاظ. و نگهداری طوالني متدت منتابع و   خوا

)دانتش و   همچنين حفظ سالم. عموم، امکان پذیر باشد

عليترمم رضتای. بختش    به عنوان نمونه، . (1387عليزاده، 

بودن استفاده از فاضتالب تصتفيه شتده بترای آبيتاری در      

 ۀاستتفاد دهتد كته    نتتایج نشتان متي   شهری مشهد،  ۀحوز

عالوه بر تخریب ختاک، روی  اند تو مي از آن طوالني مدت

به همتراه  سالم. مصرف كنندگان )انسان( خطرات جدی 

 پتتژوهشدر  همچنتتين. (1389)بوستتتاني،  ه باشتتدداشتتت

استفاده از  عليرمم اینکه ،(1389) شوشتریان و تهراني فر

تتر از آب چتاه ارزیتابي     تصفيه شده بسيار اقتصادیب آپس

كته استتفاده از    انتد  تاكيد داشتته ن ااین محقق ،شده اس.

تر زیست. محيطتي    دقيق یها يبررسبا  بایدها  اینگونه آب

 . باشد

(، نشتان داد  1392فریدوني و همکتاران )  یها پژوهش

خانة شهر یاسوج،  تصفيه شدۀ تصفيهپسآب كه استفاده از 

عملکتترد بتتالل و ذرت شتتيرین را افتتزایش داده و ملظتت. 

هبتود بخشتيده   ها ب و پتاسيم را در دانة آن رنيتروژن، فسف

خاک كتاهش   pHتا  شد موجبب آاس.، با این وجود پس

(، 1391رجبي سترخني و قتائمي )  آن افزایش یابد.  ECو 

خانة شهر  تصفيه شدۀ تصفيهپسآب ای را با  مشابه پژوهش

انتد   شيراز بر روی كلم بروكلي انجام داده و نتيجته گرفتته  

كه عليرمم افزایش عملکرد محصول، ملظ. برخي عناصتر  

 تواند كه مي، های هوایي بروكلي زیاد شده سنگين در اندام

 اهيت گ عملکترد  و كتاهش  .يمستموم  موجبدر درازمدت 

كه  دند( معتق1390) و همکاران با این وجود نيکنام. شود

 در عليرمم باال بودن برختي از پارامترهتای متورد بررستي    

 ةخانت  خروجتي از تصتفيه  ب آپست آنتاليز شتدۀ   پارامترهای 

تتوان از آن   متي  يمارهتایي تبا انجام  ،كرمان فاضالب شهر

انجتام گرفتته در    یهتا  بررستي  .استفاده كرد برای آبياری

كته بتا استتفاده از    داد های سنتي قتزوین نشتان    بامستان

 در تصتفيه فاضتالب شتهر قتزوین     ةستامان  يِخروجب آپس

بخشتي از كمبتود آب استتان را    تتوان   متي آبخوان،  ةتغذی

نتتایج استتفاده از    .(1389نتوی،  زاده و م )رضا جبران كرد

گونته   14برای آبيتاری  شهر مرودش. ب تصفيه شدۀ آپس

متورد استتفاده از   ب آپست  كه نشان دادكش. شده درخ. 

ستمي كلرایتد   ی ها تركيب نظر مواد آلي متوسط و از نظر

 با خطر متوسط و از نظر اثر فستفر بتا خطتر پتایين است.     

امکتان  دیگتری   پتژوهش . در (1384لتي و جتوان،    )حسن

فاضتالب شتهر    ۀشتد آبياری محصول پسته با آب تصتفيه  

ميتر   قداربا م عنصرهایگرف. و كرمان مورد ارزیابي قرار 

ب، مشتتخش شتتدند )خانجتتاني و همکتتاران،  آپستتمجتتاز 

خانتة   خروجتي از تصتفيه  پستآب  در اصفهان نيز، . (1384

 شتده است..  ارزیابي  جنوب این شهر برای مصارف آبياری

 ۀشتان داد كته فاضتالب تصتفيه شتد     ناین بررستي  نتایج 

جنوب اصفهان به لحاظ كيفي. آب آبياری، سمي. عناصر 

ویژه و ملظ. عناصر سنگين، در حد قابتل قبتول، امتا بته     

هتا بتاالتر از    ميانگين نمونته  ،های بيولوژیک لحاظ شاخش

آبياری محصوالت زراعتي   .(1384)نجفي،  حد مجاز اس.

اد كته ملظت.   خشک كرمتان نشتان د   ةدر منطقپسآب با 

 لمحصتو  ةعناصر مذایي متاكرو و ميکترو در بتر  و دانت    

آبياری بتا آب چتاه،    رتيماب، نسب. به آآبياری شده با پس

انگل شناسي ی ها افزایش یافته اس.، درحالي كه آزمایش

و ميکروب شناسي هتي  گونته آلتودگي را نشتان ندادنتد.      



 39 در...  یشهر شدۀ  هيپسآب تصف ارزيابي كارايي

 

 نشان داد كه آبياری با فاضالب بازچرختاني ه مطالعهمين 

و استتفاده از آن   است.  شده، تاثير سوئي بر خاک نداشتته 

، (1381)صتفاری،   خشک كرمان، بالمانع اس. ةقمنطدر 

 شتده در  تصتفيه فاضالب  در حالي كه برای جزیره كيش،

بترداری   تواند برای مصارف كشاورزی مورد بهره صورتي مي

بنتدی و نفوذپتذیری ختاک مناستب،      قرار گيرد كته دانته  

 ودی. و گياهان مقاوم به شوری باشندزهکشي بدون محد

 . (1378)قانعيان و همکاران، 

ب آهای پس ویژگي ،et al. (2002)  Hussainشدر گزار

و تتاثير   گرفتته ها مورد مطالعه قرار  و استفاده مجدد از آن

منطقته،   (اكولوژیبوم شناسي )ها در خاک،  استفاده از آن

و  هتتای زیرزمينتتي، مستتائل اقتصتتادی و اجتمتتاعي     آب

  پتتتژوهش .شتتتده استتت.مختتتاطرات بهداشتتتتي بحتتت  

Feizi (2001) متداوم از   ۀاستفادكه هش. سال  نشان داد

سدیم خاک شوری و  افزایش موجب ،شده  تصفيه فاضالبِ

 دراز متتدت از ۀاستتتفاد. شتتده استت.داری  معنتتيبتته طتترز 

 كشور هنتد از  يای خشک و نيمه خشک در منطقه ،بآپس

  استتت. شتتتدهختتتاک  pHموجتتتب افتتتزایش   ،نيتتتز

(Mahida, 1981)  همچنتين .Saber (1986)   نشتان داده

 تصفيه شده فاضالبِب آپسدراز مدت از  ۀاستفاداس. كه 

های محلول  نمک مقدار یسه برابرافزایش  موجبدر مصر 

متری ختاک، تتا نستب. بته      در عمق صفر تا بيس. سانتي

  .شده اس.سایر اراضي افزایش 

توجته بته   د كته  دهت  تحقيق نشان مي ةبندی سابق جمع

از آنجتا  و برخوردار اس.  یا ژهی، از توجه وپسآباستفاده از 

منجتر   آبي به حفظ منابعاستفاده از این منبع ارزشمند كه 

گونتته  نیتتا یتکتترار اجتتراضتتروری استت. بتتا   ،شتتود يمتت

با دها حلي بهينه در كاربر راه ،مشابه طیدر شرا یها پژوهش

ي، اقتصتادی و  اجتمتاع  ،يفنت هتای   استانداردرعای. تمامي 

 يِابیت ارزنيز  حاضر پژوهشانجام از  هدف. فراهم آید قانوني

 بترای شتهر ستبزوار،    ۀشتد  هيتصفبِ آپسامکانِ استفاده از 

 پلکسیتاغ، آتتر  ة مرتعيِسه گوناستقرارِ در  یاريآب ۀاستفاد

جنوب مربي ایتن شتهر   اراضي بياباني  اءاحي ، برایداغ و قره

 یهتا  يژگت یشتناخ. و و  ارزیتابي كيفتي آب   . تا ضمنِاس

كشت.  هتای   متاني گونته   درصد زنده ی،فاضالب شهرب آپس

 یالزم بترا  یهتا  هيتوصت  د وريت متورد بررستي قترار گ    شده

گذشتته،   یهتا  پتژوهش در  .دورائه شنيز ا بهينه یبردار بهره

هتای مرتعتي    برای گونته پسآب توجه چنداني به استفاده از 

 نشده اس..

 

 ها مواد و روش 

  رسيبرمورد  منطقۀ

ي شهرستان سبزوار در جنوب مرب بررسيمورد  ةمنطق

عتتتر     500336 محتتتدودهدر  ،کمنطقتتته درو و در

ارتفاع   اس.. شدهواقع  شرقيطول  301257و شمالي 

 متتر بتاالتر از ستطح دریتا و شتيب      850متوسط منطقته  

متوستط ستاالنه    باشد. بارنتدگي   % مي1حدود  آن متوسط

تر اس. كه توزیع فصتلي آن از  ميلي م 140منطقه حدود 

 ،متتتر در زمستتتان ميلتتي 70حتتدود  صتتفر در تابستتتان تتتا 

باشد. دامنه ساالنه درجه حرارت منطقه حتدود   متغيير مي

تتا   9، كه از ميتانگين حتداقل   اس.گراد  درجه سانتي 28

است..   گتراد در تغييتر   درجه ستانتي  26ميانگين حداكثر 

اقلتيم   ءجتز ارتن بررسي با روش دم همچنين منطقه مورد 

 ةمنطقت  موقعيت.  1شتکل   .دشتو  فراخشک محستوب متي  

نشتتان شتتهر ستتبزوار ة خانتت تصتتفيهنستتب. بتته تحقيتتق را 

تتا محتل اجترای    پستآب  همچنين مسير انتقتال   .دهد مي

 در این شکل نشان داده شده اس.. پژوهش

 كاری بوته پروژه

در بيابان حاشتيه روستتای    كاریِ مورد نظر، بوته پروژه

 منطقته، اصتالح   ، با هدف احياء و سبزوار اندروک شهرست

تتا   1389ستالِ   3طتي  . است.  شتده آمتاز   1389از سال 

هتتای تتتاغ،   ، ستتاالنه بخشتتي از منطقتته بتتا گونتته  1391

منتقل پسآب كاری شده و توسط  داغ، بوته و قره پلکسیآتر

های  فاضالب شهر سبزوار كه با سيالبخانة  تصفيهشده از 

شتود، آبيتاری    مخلتوط متي   فصلي در محلِ استخر ذخيره

متتر از   8فاصتلة  ها بر روی یک ردیف و به  شوند. گونه مي

روی هتر   بتر  كشت.   شیت آراانتد.   ردیف كناری كش. شده

دو گلتدان تتاغ و دو    پلکس،یآتتر  ةبوتبه صورتِ دو ردیف 

   اس.. یِداغ، به فواصل منظم چهار متر قره ةبوت
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 بآانتقال پس ریخانه و شهر سبزوار و مس هیتصفموقعیت منطقه اجرای طرح نسبت به  .1شکل 

 

  پژوهشروش 

ستازی   مستتند و  پتژوهش به اهداف به منظور رسيدن 

در  ،شتده شتهر ستبزوار     تصتفيه پسآب های كمي  شاخش

 :شد ماانج ریزمراحل  بياباني دروک،منطقة و اصالح  ءاحيا

   جمع آوری اطالعات

و  يهفتگتت یبتتردار تمتتام اطالعتتات مربتتوط بتته بهتتره 

فاضالب شهر سبزوار، بته   ةخان هياز تصف يفيك یبردار داده

 نیفترورد  18تتا   1390 نیفترورد  20ستال از   کیمدت 

و جستتجو در متدارک    ی، از طریق مراجعه حضتور 1391

 شد. یبند دسته و یآور موجود جمع

در  يب بررای بررسر  آهای مورد نیاز پس برداری نمونه

 یاریمصارف آب

، پتتژوهشبختتش از  ایتتن بتته يابيبتته منظتتور دستتت 

 خانته  هياز تصف يخروج ةنقطدر دو  باز پسآ یبردار نمونه

كتاری،   بوتته  ۀپروژآب در محلِ  رهيبه مخزن ذخ یو ورود

 دمتوا ة مطالع برایانجام و  برداری به روش استانداردِ نمونه

بتا  تا  دش فرستادهپسآب آب و  آلوده كننده، به آزمایشگاهِ

آهن، دارِمقت بتي و ویتژه،   ، ميکروعمومي یها انجام آزمایش

منگنز، آرسنيک، كادميم، متس، سترب، نيکتل، روی، بتر،     

كلرایتد، ستولفات، ستولفيد، ستولفيد هيتدروژن، كلستتيم،      

منيزیم، ستختي كلستيم، ستختي منيتزیم، ستختي كتل،       

هتا،   فترم  هتا، مجمتوع كلتي    كدورت، مجموع ميکروارگانيزم

 .شود نييتع ،های مدفوعي و اكسيژن محلول فرم كلي

 یاز نظر كشراورز  یبند قهطب و ین كیفیت پسآبتعی

   یدر هیدرولوژ

 ۀشد يفاضالب بازچرخان یديتعيين كيفي. پسآب تول

 یهتا  حاصتل از گتزارش   جینتاجمع بندی با  شهر سبزوار،

 حاصتتل از انتتدازه گيتتری جینتتتا و  يهفتگتت یبتتردار بهتتره

هتا   با استتاندارد خروجتي فاضتالب   مقایسه و  يشگاهیآزما

)ستتازمان در كشتتور  یاريتتو آب یشتتاورزمصتتارف ك یبتترا

. ایتن  انجتام شتد  ، (1378حفاظ. محيط زیست. ایتران،   

آلتودگي   نامه جلوگيری از آئين 5استناد ماده ه ب تاندارداس

نامته و بتا همکتاری     آب و با توجه به ماده سه همين آئين

بهداشتت.، درمتتان و آمتتوزش ، هتتای كشتتاورزی وزارتخانتته

توسط ستازمان حفاظت.   معادن و  وپزشکي، نيرو، صنایع 

مطالعته   نیت در ا. اس. شدهتهيه و تدوین  ، محيط زیس.

خانه شهر سبزوار به لحاظ  هيتصفب آپس .يفيكهمچنين، 

 نييكس تعاك لیروش واز  ،یدرولوژيه دگاهیو از د آبياری

آب از نظتر   یبنتد  در طبقه يفيك یها اريمع نیمهمتر .دش
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موجتود در   میو مقتدار ستد   یشور ،یدرولوژيدر ه آبياری

آب  یبنتد  طبقه یروش برا نیتر یكاربرد ، كهباشد يآن م

كتاكس و استتفاده از    لیت و یبنتد  روش طبقه ،نظراین م از

 .(1380اس. )عليزاده، نمودار آن 

 ها ب در میزان و نوع استقرار بوتهآارزيابي كاراييِ پس

، 1389 یها شده در سال یكار هر كدام از مناطق بوته

و  یيو انتها يانيم ،یيه قسم. ابتدا، به س1391و  1390

 شتدند  ميو انتها تقست  انهيابتدا، م شبخهر قسم. به سه 

و درست.   یمتتر  120 نوار کی)نه تکرار( و در هر قسم. 

. 1شد هيتعب ها، بوتهتراكم  يبررس برای، ها پشته راستایدر 

 یهتا  و فواصتل گونته   بيت ها با توجه به ترت طول ترانسک.

 شِیت آرا یگترفتن پتنج تکترار بترا     كش. شده و با در نظر

در مانگونته كته   ه انتختاب شتد.   انستک.، كش. در هتر تر 

 ةگونت در هر فارو، سته  كاری اشاره شد،  توضيح پروژۀ بوته

دو  ،پلکس یآتتر  ةبوتدو  شِیآرا با داغ و قره پلکسیتاغ، آتر

 ،یمترداغ، به فواصل منظم چهار  قره ةبوتگلدان تاغ و دو 

)هتر   متار يسه ت در این بررسي، ن. بنابرایكش. شده اس.

 کيت بخش تفک 9در نه تکرار ) ماري( و هر تتيمار کیگونه 

و نتوع   زانيت در مب آپست  یيِكتارا  يبررس وربه منظ ،شده(

طور كه اشتاره شتد، در    همان منظور شد. ،ها استقرار بوته

در تعيين درصتد   بآپس یيكارا يبررس، فقط پژوهشاین 

هتایِ مستتقر شتده، متورد      ماني و تشخيشِ نوع گونته  زنده

 ،تنهتا در ادامه بتا انجتام عمليتات ميتداني،     هدف بود، لذا 

ه روشِ بت ، تتراكم گيتاهي  برای بررسي  نيازهای مورد  داده

بته دليتل   . ندشتد آوری  جمعها در ترانسک.،  شمارش بوته

های گيتاهي   پروژه، امکان بررسي سایر ویژگي سالة 3عمر 

آوری شده،  های جمع ادهد مانند تاج پوشش، فراهم نيس..

قرار گرفتند  ليو تحل هیمورد تجز mstat.cافزار  توسط نرم

 هتا،  نيانگيم سهیمقا یبرا زي% ن1و آزمون دانکن در سطح 

خاک  یيايميو ش يکیزيف راتيياستفاده شد. با توجه به تغ

 يكتامال تصتادف   یهتا  بلتوک  طرحاز  ،يافتیآبِ در زانِيو م

 .شد ليو تحل هیانه تجزاستفاده و هر سال به طور جداگ

                                                 
 نيمتتر( و فواصتل بت    8) پشتته هتا   نيب ادیفواصل ز ليالزم به ذكر اس. كه به دل 1

 ی(هتا  پتالت )از  یتد با ش،یانجام آزمتا  یمتر(، در صورت انتخاب پالت برا 4ها ) بوته

بته   .یت بتا عنا  ياز طرفت  د،يبته نظتر نرست    يكه منطقت  شد، يبزر  استفاده م اريبس

 فواصتل  بته  پشتته هتایي  در نتوار   طدر هکتار توس ياهيتراكم گ یريگ سهول. اندازه

 احساس نشد. (پالتقطعه )به استفاده از  یازيمشخش، ن

 نتايج 
 آوری اطالعات جمع

 یهتا  گتزارش  یبنتد  و جمتع  یحاصل از گردآور جینتا
خانته   هيتصتف  آبپست  يفت يك يو بررس يهفتگ یبردار بهره

از  ،یديخورشتت لستتا کیتت يفاضتتالب شتتهر ستتبزوار، طتت
 1، در جتدول  1391 بهش.یارد .یلغا 1390 بهش.یارد

مرحلتته  45ج ، نتتتایجتتدولدر ایتتن  استت.. شتتدهخالصتته 
، (TSS)معلق  مجموع مواد جامدمربوط به آزمایش كيفي 

 نيتتازمتتورد  ژني)اكستت COD، (MPN)فتترم  كلتتيمجمتتوع 
نستب.  ، (لوژیتک ويب نيازمورد  ژني)اكس BOD ،(یيايميش

درج شتتده استت..  پستتآب  pHو  (SAR) میجتتذب ستتد 
پستآب  هتا، حجتم هفتگتي     ميانگين ماهانه و فصتلي داده 
، از ECختام خروجتي و   آب پست ورودی و خروجي، حجتم  

 اس.. 1دیگر اطالعات مندرج در جدول 

 بآبرداری از پس نمونه

عمتومي، ميکروبتي و    یها حاصل از اندازه گيری جینتا
نشتان داده   2خانته ستبزوار در جتدول     هيتصفب آپس ویژۀ

آهن، منگنتز، آرستنيک، كتادميم، متس،     ارِمقد شده اس..
ولفيد، ستولفيد  سرب، نيکل، روی، بر، كلراید، سولفات، ست 

هيتتدروژن، كلستتيم، منيتتزیم، ستتختي كلستتيم، ستتختي   
هتا،   منيزیم، سختي كل، كدورت، مجمتوع ميکروارگتانيزم  

هتای متدفوعي و اكستيژن     فترم  هتا، كلتي   فترم  مجموع كلي
قابتل استتخراج    2محلول، اطالعاتي هستند كه از جتدول  

برداش. شده نمونة ، مربوط به 71شماره درخواس.  اس..
نقطتة  ، مربوط به 81خانه و نمونه  جي تصفيهدر محل خرو
 كاری اس.. بوتهپروژۀ آب در محلِ ذخيرۀ ابتدای مخزن 

از نظررر كیفرري آن  یبنررد هكیفیررت پسررآب و طبقرر

 یدر هیدرولوژ یكشاورز

 يهفتگ یبردار حاصل از گزارشات بهره جینتا یبند جمع
خانه فاضتالب شتهر ستبزوار،     هيتصفبِ آپس يفيك يو بررس
در  ،بآپس يشگاهیآزما زيمنتج از آنال جیو نتا لسا کی طي

هتا   و بتا استتاندارد خروجتي فاضتالب     جمع بندی 3جدول 
ه شتد  سته یدر كشتور، مقا  یاريو آب یمصارف كشاورز یبرا

 شتاخش  19 دهتد،  ينشان م 3كه جدول  گونه همان اس..
خانه شتهر ستبزوار    هيتصفب آپس ةمورد مطالع متغيير 22از 
از حتد مجتاز استتانداردِ     ذیرنتده، بهتتر  ابتدای ورود به پدر 

 ندارند. یاريمصرف در آب یبرا يكشور بوده و منع
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 خانه فاضالب شهر سبزوار هیبِ تصفآپس يفیك يو بررس يهفتگ یبردار هگزارشات بهر یجمع بند .1جدول 

 (1391بهشتيارد تيلغا 1390 بهشتي)ارد

خيتار  

هیتصف يكل مشخصات

بآپس ۀخان  

بهره تیوضع يهفتگ یبردار  

(يو خروج یب ورودآ)حجم پس ب آپس حجم 

 يخام احتمال

 يخروج
(m³/day) 

EC 
(Mc/cm) 

بآپس يفیك جينتا  

 تیظرف

هیتصف كل

 خانه

(m³/day) 

 تیظرف

 موجود

هیتصف  خانه
(m³/day) 

 فاضالب

 به یورود

هیتصف  خانه
(m³/weak) 

 فاضالب

 از يخروج

هیتصف  خانه
(m³/weak) 

TSS 
(100mg/l) 

pH 

MPN/100cc 
يكل  هر در فرم

 يس يس100

 نمونه

COD 
(200mg/l) 

BOD5 
(100mg/l) 

SAR 

20/1/1390  26/1/1390  19300  6/194745  118888         

3/2/1390  10/2/1390  19300  138499 146966         

25/2/1390  31/2/1390  19300  112832 178112 66528        

31/2/1390  6/3/1390 يفصل 20670 144688 161125 23018 19300   79 45/8 يفصل 95 197 ماهانه   

7/3/1390  13/3/1390  19300 23563 164938 149677 21382  87 51/8   189 95  

16/3/1390  21/3/1390  19300  165541 144078 20584  108 74/7   198 110  

28/3/1390  3/4/1390  19300 23309 162166 143543 20506 1613 106 75/8   105 193 ماهانه 

)بهار(* يفصل نيانگيم  19300 23355 158671 149724 27536 1613 8/101  2/8   7/198  101  

4/4/1390  10/4/1390 يفصل 21274 148922 168373 23052 19300   110 82/8   100 189 ماهانه 

11/4/1390  17/4/1390 يفصل 20262 141826 165369 23621 19300   115 78/8 يفصل 95 190 ماهانه   

18/4/1390  24/4/1390 يفصل 21698 151891 163911 23415 19300   117 73/8   90 201 ماهانه 

25/4/1390  31/4/1390 يفصل 20816 145717 170431 24347 19300   105 78/8  11000 200 103  

1/5/1390  7/5/1390 يفصل 20369 142585 166882 23840 19300   112 62/8   105 201 ماهانه 

8/5/1390  14/5/1390 يفصل 21608 151262 167874 23982 19300   107 72/8   100 209 ماهانه 

15/5/1390  21/5/1390 يفصل 21245 148721 165249 23607 19300   117 93/8 يفصل 110 197 ماهانه   

22/5/1390  28/5/1390 يفصل 21979 153853 161964 23138 19300   120 92/8  35000 217 100  

29/5/1390  4/6/1390 يفصل 21729 149021 164262 23466 19300   112 97/8   189 110  

5/6/1390  11/6/1390 يفصل 31231 148552 166861 23837 19300   121 19/9 يفصل 105 205 ماهانه   

12/6/1390  18/6/1390 يفصل 21825 152778 170248 24321 19300   128 1/9 يفصل 95 157 ماهانه   

26/6/1390  1/7/1390  19300 167168 23881 150250 21464 1650  9/8  12900 192 105  

)تابستان( يفصل نيانگيم  19300 33728 140578 136371 20352 1650 115 87/8  19633 180 2/93   

2/7/1390  8/7/1390 يفصل 21803 152764 24806 173647 19300    5/9   100 201 ماهانه 

17/7/1390  23/7/1390  19300  152200 133056 20240  128 1/9   197 95  

30/7/1390  6/8/1390 يفصل 21723 152064 176508 24929 19300   112 82/8   105 182 ماهانه 

7/8/1390  13/8/1390 يفصل 21637 151459 177881 25411 19300   108 73/8   110 175 ماهانه 
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  .1جدول ادامه 

خيتار  

هیتصف يكل مشخصات

بآپس ۀخان  

هرهب تیوضع يهفتگ یبردار  

(يو خروج یب ورودآ)حجم پس ب آپس حجم 

 يخام احتمال

 يخروج
(m³/day) 

EC 
(Mc/cm) 

بآپس يفیك جينتا  

 تیظرف

هیتصف كل

 خانه

(m³/day) 

 تیظرف

 موجود

هیتصف  خانه
(m³/day) 

 فاضالب

 به یورود

هیتصف  خانه
(m³/weak) 

 فاضالب

 از يخروج

هیتصف  خانه
(m³/weak) 

TSS 
(100mg/l) 

pH 

MPN/100cc 
يكل  هر در فرم

 يس يس100

 نمونه

COD 
(200mg/l) 

BOD5 
(100mg/l) 

SAR 

14/8/1390  20/8/1390 يفصل 21625 151375 169723 24246 19300   95 67/8 يفصل 100 197 ماهانه   

21/8/1390  27/7/1390 يفصل 21943 153601 168619 24088 19300   84 81/8   203 95  

28/8/1390  4/9/1390 يفصل 23542 164800 181631 25947 19300   80 83/8   100 206 ماهانه 

5/9/1390  11/9/1390 يفصل 22414 156900 173218 24846 19300   76 76/8   92 198 ماهانه 

12/9/1390  18/9/1390 يفصل 22481 157369 165145 23592 19300   84 79/8 يفصل 105 208 ماهانه   

19/9/1390  25/9/1390 يفصل 22602 158215 167676 23959 19300   90 66/8   100 190 ماهانه 

26/9/1390  2/10/1390 يفصل 22417 156919 166216 23745 19300   92 52/8  17000 203   

(زیي)پا يفصل نيانگيم  19300 39441 156693 153502 8/22038   9/94  84/8  17000 4/196  2/100    

3/10/1390  9/10/1390 يفصل 23192 162345 168565 24080 19300   102 48/8   90 210 ماهانه 

10/10/1390  16/10/1390 يفصل 22809 159668 169241 24177 19300   90 31/8   100 206 ماهانه 

17/10/1390  23/10/1390 يفصل 22377 156644 169579 24225 19300   82 27/8 يفصل 105 213 ماهانه   

24/10/1390  30/10/1390 يفصل 22649 158546 173879 24839 19300   74 22/8  24000 206 110  

1/11/1390  7/11/1390 يفصل 22501 157507 169000 24242 19300   70 15/8   100 198 ماهانه 

8/11/1390  14/11/1390 يفصل 23023 161162 173766 24823 19300   62 91/7 17/3 105 201 ماهانه   

15/11/1390  21/11/1390 يفصل 22414 156913 167989 23998 19300   51 8/7 يفصل 90 213 ماهانه   

22/11/1390  28/11/1390 يفصل 22550 157853 171677 24525 19300   57 01/8  24000 202 110  

29/11/1390  5/12/1390 يفصل 22665 158656 165477 23639 19300   65 82/7   105 223 ماهانه 

6/12/1390  12/12/1390 يفصل 22820 159740 168476 24068 19300   72 84/7   100 213 ماهانه 

13/12/1390  19/12/1390 يفصل 22390 156731 167910 23987 19300   80 71/7   95 206 ماهانه 

20/12/1390  26/12/1390  19300 24375 170631 162472 23207 1543 94 89/7  22000 213 100  

27/12/1390  4/1/1391 يفصل 23464 164248 173645 24806 19300   95 15/8   100 198 ماهانه 

)زمستان( يفصل نيانگيم  19300 24291 3/169987  9/159421  9/22773  1543 5/76  04/8  23333 8/207  8/100    

5/1/1391  11/1/1391 يفصل 21685 151799 165353 23621 19300   109 82/7   95 202 ماهانه 

12/1/1391  18/1/1391 يفصل 21394 169764 162845 23263 19300   122 92/7 يفصل 105 213 ماهانه   

ماهه 12 نيانگيم  19300 30204 154245 149755 23175 1602 97 5/8  19989 196 99 17/3   
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 سبزوار خانه هیتصف بآپس يشگاهيآزما زیآنال جينتا .2 جدول

  24/2/91مراجعه:  خیتار - 71درخواس.:  شمارهی، رضو خراسان يعيطب منابع و یكشاورز تحقيقات مركز: يمتقاض نام

4773 نظام شماره یرضو خراسان باپس و آب: شگاهیآزما -( رندهیورود به پذ ی)ابتدا سبزوار خانه هيتصف از يخروج بآپس  

Units Result Test Units Result Test 

ppb 40 آهن .................................................................................... Iron ppm 185 ميكلس يسخت ....................................................... CaH 

ppb 53/9  Mg ....................................................................... میزيمن Manganes ppm 42 ................................................................... منگنز 

ppb 17/7  MgH ..................................................... میزيمن يسخت Arsenic ppm 175 .....................................................................کيآرسن 

ppb 78/4  Total hardness ....................................... كل يسخت Cadmium ppm 360 .................................................................. ميكادم 

ppb 97/33  Turbidity ......................................................... كدورت Copper NTU 21 ............................................................................. مس 

ppb 02/29  -S2 ............................................................... ديسولف ونی Lead ppb 51 ................................................................................. سرب 

ppb 1/35 Nikel ppb 5/52 ................................................................................ کلين   -HS .................................................... دروژنيه ديسولف 

ppb 69/34  Total Count .......... هازميکروارگانيم يكل شمارش Zinc /ml 492000 ................................................................................... یرو 

ppb 174 بر .................................................................................... Boron /100ml 345000 هافرميكل هيكل شمارشTotal Coliform (MPN) 

ppm 250 دیكلرا .................................................................................... Cl- 
/100ml 21000 يمدفوع یهافرميكل شمارش ............ Ecoli MPN 

ppm 84 سولفات .............................................................................. SO4 ppm 45/1  D.O ...................................................... محلول ژنياكس 

ppm 74 ميكلس ................................................................................... Ca    

4773 نظام شماره رضوی خراسان باپس و آب: شگاهیآزما - دروک ۀپروژ ۀريذخورود به مخزن  یِب در ابتداآ، پس23/3/91مراجعه:  خیتار - 81درخواس.:  شماره  

ppm 5/13  Total Count ........... هازميکروارگانيم يكل شمارش D.O /ml 140000 ................................................................ محلول ژنياكس 

/100ml 4500 هافرميكل هيكل شمارش ...... Total Coliform (MPN) /100ml 30000 يمدفوع یهافرميكل شمارش ........... E.coli MPN 

 

 رانيا در هافاضالب يخروج یاستانداردها با سبزوار شهر فاضالب بآپس يفیك يبررس ۀسيمقاحاصل از  جينتا .3 جدول

 كننده آلوده مواد شماره

 كيفي مطالعة از حاصل مقدار

 سبزوار خانهتصفيه پسآب

(mg/l) 

 فاضالب خروجي نداردهایاستا

آبياری  و كشاورزی مصارف برای

(mg/l) 

 برای مناسب

 كشاورزی

 بله B 174/0 1  بر 1

 بله ت Ca 74 كلسيم 2

 بله Cd 00478/0 05/0 كادميوم 3

 بله Cl¯ 250 600كلراید 4

 بله Cu 03397/0 2/0 مس 5

 بله Fe 04/0 3 آهن 6

 بله Mg 42 100 منيزیوم 7

 بله Mn 00953/0 1 منگنز 8

 بله Ni 0351/0 2 نيکل 9

 بله Pb 02902/0 1 سرب 10

 بله As 00717/0 1/0 آرسنيک 11

 بله SH2 051/0 3 سولفيد 12

 بله SO4 84 500 ¯سولفات 13

 بله Zn 03469/0 2 روی 14

 بله BOD5 99 100 (سه)تبصره  15

 بله COD 196 200 (سه)تبصره  16

 ريخ DO 45/1 2قل( محلول )حدا اكسيژن 17

 بله TSS 97 100مواد جامدمعلق  مجموع 18

 بله 6ت pH 5/8 5/8)حدود( شها -پ 19

 بله 50 21 كدورت واحد كدورت 20

 ريخ 400 1217 (ليترميلي 100 در)تعداد  گوارشي فرمكلي 21

 ريخ 1000 19989 (ليترميلي 100 در)تعداد  هافرمكلي مجموع 22
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فاضتالب  بِ آپست قابل قبتول در   ريم یها شاخشتنها 

محلتول،   ژنيشتهر ستبزوار مربتوط بته اكست      ۀشد هيتصف

ب آپست  یهتا  فترم  يكلت  مجمتوع و  يگوارشت  یهتا  فرم يكل

 يمناستب  يکروبت يها به عنوان شتاخش م  فرم يكل .باشد يم

آب متورد   یها  در نمونه يمدفوع ينشان دادن آلودگ یبرا

 موجتب كته   یيهتا  يژگی. از جمله ورنديگ ياستفاده قرار م

 يکروبت يبته عنتوان شتاخش م    ها یگروه از باكتر نیشده ا

آب مورد استتفاده قترار    يمدفوع ينشان دادن آلودگ یبرا

هتا در دستتگاه    آن يعت يطب ستتگاه یز در درجه اول، رديگ

شتده تتا در    موجتب اس. كته   مگر خون واناتيح يگوارش

حضتور داشتته باشتند و دوم دوام     ادیت مدفوع بته تعتداد ز  

 یزایمتار يب یهتا  یهتا در آب نستب. بته بتاكتر     آن ترشيب

 یاس.، ضمن آن كه كش.، شتمارش و جداستاز   یا روده

 هتتا استت.. یبتتاكتر نیتتتتتر از ا ستتاده شتتگاه،یهتتا در آزما آن

 یبرا يچندان .ياهم یيگرچه به تنها نيز محلول ژنياكس

 یهتا  .يت ندارد، لکن كمبود آن در آب نشانگر فعال یاريآب

موجتودات   نیت اس. كه ممکن است. ا موجود زنده در آب 

 ژنيمناسب نباشند. افزون بر آن كاهش اكست  ها بوته یبرا

و  .یت تريبته ن  تترات ين يکروبت يم ءايتواند موجبات اح يم

ملظ.  شیافزا موجبو  كندرا فراهم  .يسولفات به سولف

 دهنتد،  ينشان م جیو باالخره نتا آهن فرو در محلول شود.

ه شتهر ستبزوار در حتد    خانت  هيتصفب آپسدر  BODمقدار 

 ینيازموجود در آب  یها سميکروارگانيو لذا، م اس.مجاز 

مشتخش   BODموجتود در آب نتدارد.    ژنيبه مصرف اكس

داخل آب  یها سميتوسط ارگان ژنيكننده نرخ مصرف اكس

آب را از  ياخلت د .يت فيتوانتد ك  يآن م یريگ اس. و اندازه

 .(1389 ،پور عباس) دیمنظر، مشخش نما نیا

جتدول   دركته  پسآب  SARو  یمقدار شوروجه به تبا 

، كتاكس  قابل مالحظه اس. و استتفاده از دیتاگرام ویتل    1

 نیت . بته ا دشت ، واقع C3S1 ةمورد مطالعه در منطقب آپس

كاكس  لیشهر سبزوار به روش و ةخان هيتصفب آپس بيترت

 یمنظر بترا  نیاز ا كه اس.كم  میبا سد ادیز یشور یدارا

 ،متوسط یها در كالس آب یاريو آب یاستفاده در كشاورز

شتود.   يمت  يابیمصارف مناسب ارز نیا یگرفته و برا یجا

 یخانته شتهر ستبزوار، بتر رو     هيتصفب آپسنمونه  .يموقع

 نشان داده شده اس.. 2كاكس، در شکل  لیو اگرامید

 

 بر سبزوار خانه هیتصف بآپس نمونه تیموقع شينما .2 شکل

 كاكس ليو نمودار یرو

 ها نوع استقرار بوتهو  زانیم

نشان داد كه بته   پسآبحاصل از بررسي كارایي  جِینتا

درصتدِ   3/74تاغ،  یها درصدِ بوته 67طور متوسط ساالنه 

داغ،  قتره  یهتا  درصتد از بوتته   3/90و  پلکسیآتر یها بوته

بته دست.    یهتا  داده انسیوار یةتجز جیاند. نتا مستقر شده

و  پلکسیآترقرار تاغ، بر استب آپس ريتاث مارِيآمده از سه ت

درصتد، در هتر    کیرا در سطح  یدار يداغ، تفاوت معن قره

 ةست یمقا جیكدام از سه سال مورد مطالعه، نشتان داد. نتتا  

 تفتاوتِ  نیت نشتان دادنتد كته ا    1389در سال  ها  نيانگيم

 ةكته گونت   یهر سه گونه وجود دارد به طور نيب ،دار يمعن

استتقرار و   زانيت م نیشتتر يدرصد ب 84 نيانگيم اداغ ب قره

استتقرار را بته ختود     زانيت م نیدرصتد، كمتتر   62تاغ بتا  

مستتقر   پلکسیآتتر  یهتا  بوتته  نيانگياند. م اختصاص داده

 ةست یمقا جیدرصتد است.. نتتا    70 ز،يت ستال ن  نیشده در ا

 ةگونت  نيبت  دار يتفتاوت معنت   1390در ستال   هتا   نيانگيم

 نيدار بت  يو عتدم تفتاوت معنت    گتر ید ةداغ بتا دو گونت   قره

استتقرارِ   نيانگيت را نشان داد. م پلکسیآترتاغ و  یها گونه

داغ  درصد و قره 80 پلکسیدرصد، آتر 75سال  نیتاغ در ا

هتا در   نيانگيم سهیمقا جیدرصد بوده اس.. باالخره نتا 92

درصتد   کیت در ستطح   یدار يتفاوت معنت  زين 1391سال 

كته بته    يبته شتکل   دهتد،  يها را نشان مت  گونه يتمام نيب
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بتا   پلکسیآترسپس  ن،یشتريدرصد ب 95داغ با  قره بيترت

درصد استقرار  نیدرصد كمتر 64درصد و آنگاه تاغ با  73

 .اند را داشته

 

 بحث و نتیجه گیری 

ماننتد   بيابتاني اگر چه شرایط سخ. فيزیکتي منتاطق   

سطوح وستيعي   زیاد این مناطق، یشوربا  و خاک متراكم

 گياهي كرده است.  را عاری از پوشش بيابانيهای  از عرصه

(Lichvar et al., 2006)،    هتای   در محتيط  بتا ایتن وجتود

ای كه حتي  ای دارد به گونه بياباني آب نقش تعيين كننده

بيابان را با كمبود یا نبتود آب   برخي از متخصصين تعریف 

)دادرستتي ستتبزوار و خسروشتتاهي،  متتترادف متتي داننتتد

مبتود  منطقة بياباني متورد پتژوهش شتدیداز از ك   . (1389

منابع آبي در رنج اس. و مراتع منطقه شترایط حتادی بته    

نتایج پتژوهش نشتان داد كته     لحاظ پوشش گياهي دارند.

استفاده از پسآب تصفيه شتدۀ فاضتالب شتهری توانستته     

اس. با تامين بخشتي از آب متورد نيتاز آبيتاری، ، امکتان      

های بيابتان زدایتي را    استقرار و بهبود پوشش مرتعي طرح

 ، فراهم آورد.در منطقه

(، امکان تتامين  1389نتایج پژوهش خاني و سماوی )

هتای   های همدان و بررستي  بخشي از آب مورد نياز دیمزار

امکان تامين بخشتي از كمبتود    ،(1389ی )زاده و منو رضا

 ةنکتت كننتد.   آبِ قزوین، با استفاده از پسآب را تائيتد متي  

 شتهر نتة  خا هيتصف آبپس بهرگيری از یبرا .ياهم دارای

و استتقرار   ءايت طترح اح هتا در   بوتته  یاريت آب یسبزوار بترا 

 های كش. شده در منطقة دروک شهرستان ستبزوار  گونه

و  يگوارش ای يمدفوع یها فرم يتعداد كلدر درجه نخس. 

مورد  ة، كه در هر دو نمونپسآب اس. یها فرم يمجموعِ كل

و ستپس   دنباشت  يحد مجاز استاندارد م تر از مطالعه، بيش

باشد، كه مقدار آن در  ار اكسيژن محلول در پسآب ميمقد

از  .خانه، كمتر از حد استاندارد است.  محل خروجيِ تصفيه

خانة شهر سبزوار برای آبياری  ها، پسآب تصفيه سایر جنبه

، منطبتق بتر   داغ و قتره  پلکسیتاغ، آتتر   ةسه گونهای  بوته

ها است.، ضتمن آن كته نتتایج      استاندارد خروجي فاضالب

خانتته  ش نشتتان داد كتته استتتفاده از پستتآب تصتتفيهپتتژوه

 یهتا  درصدِ بوتته  67به طور متوسط ساالنه توانسته اس. 

درصتد از   3/90و  پلکسیآتتر  یهتا  درصدِ بوته 3/74تاغ، 

لتتي و جتتوان  حستتنستتازد. ، مستتتقر را داغ قتتره یهتتا بوتتته

اند با پسآب تصفيه شدۀ فاضالب شهر  ( نيز توانسته1384)

 رختي را مستقر كنند.گونة د 14مرودش.، 

خروجتي از  پستآب   فترم،  رفع مشکل زیتادی كلتي  برای 

ی ذخيتره و بتا   رقبل از بهتره گيتری، در استتخ   ، خانه تصفيه

آبيتاری   ۀهای فصلي مخلوط و ستپس متورد استتفاد    سيالب

قترار گرفت.. نتتایج پتژوهش فریتدوني و همکتاران        هتا   بوته

در ميانِ خاک به دليل آبياری یک  EC( نيز از بهبود 1392)

پسآب و آب شيرین حکای. دارد. همچنين رجبي سرخني و 

اند با مخلوط كردن آب چاه و پسآب،  ( توانسته1391قائمي )

گيری  عملکرد محصول را بهبود بخشند و برخي عناصر اندازه

توانتد خطرنتاک باشتد را كتاهش      شده در محصول، كه متي 

ا انجتام  معتقدند كه بت نيز ( 1390و همکاران ) کناميندهند. 

فاضتالب   ةخانت  هيتصف يِب خروجآاز پس تواني م يمارهایيت

های آناليز شدۀ آن بيش از حد  ، كه برخي پارامترشهر كرمان

 .رداستفاده ك یاريآب یبراباشد،  استاندارد مي

 یبتردار  نمونته برای كمبود اكسيژن محلول نيز، چتون  

خانته و   هيتصتف  ياز محل خروج قايب دقآپس ةمطالع یبرا

بتا   ديرسبه نظر  د،شانجام  رندهیشدن در پذ یاز جار قبل

محلتول در   ژني، مقدار اكس ريحرك. پسآب در مس ۀاجاز

بته   ،مورد نيتاز  ژنياز اكس ي. بخشخواهد یاف. شیآن افزا

و بختش   نيمأاز تماس هوا با سطح پسآب ت ميطور مستق

آن بتا هتوا فتراهم     انیت برختورد جر  قیت از طر زين یگرید

انتقتال ختود تتا محتل      ريب در مست آپس نید. بنابراشو يم

و  زديبا هوا درآم ر،يتواند با برخورد به موانع مس يمصرف م

بترداری   نتایجِ نمونته كند.  نيرا تام خودمورد نياز  ژنياكس

 3و  2 هتای  دوم از پسآب در محلِ پتروژه، كته در جتدول   

نشان داده شده اس.، این فرضيه را تایيتد نمتود و مقتدار    

كتاری، از   ی بوتته  پستآب در محتلِ پتروژه    اكسيژن محلولِ

ppm45/1  بهppm5/13  ياستتاندارد خروجت  افزایش و بر 

، منطبق گردیتد.  مصارف كشاورزی و آبياری یفاضالب برا

( نيز نقش تالطم و 1391نتایج پژوهش طيبي و اردكاني )

كنتد. از   سرع. آب در بهبود اكسيژن محلول را تائيد متي 

ب آدر پست  BODمقتدار   ژوهش،آنجا كه بر پایتة نتتایج پت   

باشتتد،  متتيخانتته شتتهر ستتبزوار در حتتد مجتتاز    هيتصتتف
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بته مصترف    ینيتاز نيز موجود در آب  یها سميکروارگانيم

داشته و از این بابت. تغييتری در   موجود در آب ن ژنياكس

 . اكسيژن محلول، تا محل مصرف رخ نخواهد داد

اس. كته برگشت.    نیانشان دهندۀ  يانیپا یبند جمع

هتای   صفيه شدۀ شهری به چرخة مصرف در عرصهپسآب ت

بياباني، در حالي كه این مناطق شتدیداز از كمبتود منتابع    

هتای    آبي در رنج هستند، نوید بخش موفقي. بيشترِ پروژه

 زدایي در كشور اس..  بيابان

 سپاسگزاری 

این تحقيتق بتا استتفاده از امکانتات مركتز تحقيقتات       

راستتان رضتتوی و كشتتاورزی و منتتابع طبيعتتي استتتان خ 

كشاورزی خراستان رضتوی، انجتام     اعتبارات سازمان جهاد

شده اس.. صميمانه از حمای. كنندگان پژوهش، تقدیر و 

 شود. تشکر مي
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Abstract 

One of the methods for water resources development to meet water supply requirements, is the use of treated urban 

wastewater.  In this paper, the feasibility of use of refined urban wastewater of Sabzevar was evaluated. This study was 

implemented in Dorok desert land located in southwest of Sabzevar over three year( 2009- 2011). In order to meet this 

general objective, the complete randomized block design with three treatments (Haloxylon, Atriplex and Nitraria 

schober) in 9 replicates per treatment was selected. To evaluate the quality of the effluent, the samples were taken from 

sewage wastewater treatment plant of Sabzevar and entering water to the collecting reservoir.  The samples were 

analyzed in the laboratory to study the major contaminants based on environmental standards for sewage in Iran. The 

results of this part of study showed that all evaluated parameters are suitable for irrigation, except for two parameters of  

Dissolve Oxygen (it was solved  by mixing it with seasonal flooding) and coliforms count in the effluent. The results in 

terms of classifying the quality of wastewater for agriculture and irrigation by Wilcox diagram, showed the class C3-S1, 

which means relatively suitable class. To evaluate the second objective, areas planted were divided into three sections 

and each section is divided into three parts (9 repetitions). For evaluation of plant density (percentage of plant), 120m 

transects was used and the results showed that on average, 67 percent of Haloxylon, 74.3 percent of Atriplex and 90.3% 

of  Nitraria schober have survived. The results are indicators of match effects which are at 1% level meaningful.  

Keywords: Desertification; Water Resources; Combating desertification, Atriplex; Haloxylon; Nitraria schober; Sabzevar 



 

 


