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 هچکید
 تواندمي( پساب) شدهیهتصف فاضالب از مجدد استفاده شرايطي چنین در. است برخوردار فراواني اهمیت از آب ینتأم كشور، در آب كمبود مشكل به باتوجه

 اهمیت از روزروزبه ما كشور در( هاخانهیهتصف پساب ازجمله) متعارفغیر آبي منابع از استفاده روينازا .شود تلقي يآبكم مشكل بر غلبه یهاراه از يكي عنوانبه
 تغذيه و شوندنمي مصرف خام صورتبه كه يمحصوالت كشت شهرها، سبز فضای آب ینتأم در توانـدمـي هاآب گونهينا كاربرد. شودمي برخوردار بیشتری
 كاربرد. باشد متعارف آب منابع بر فشار كاهش منظوربه راهبردی سیاستي است، يافتهكاهش بشدت هاآن در زيرزمیني آب سـطح كـه هـاييدشـت مصنوعي

 عالوه. گرددمي نیز موجود آبي منابع دوام و ييجوصرفه باعث خش،ب اين آبي نیازهای از بخشي تأمین بر عالوه كشاورزی در آب دائمي منبع يك عنوانبه پساب
 اين در. دهدمي كاهش را هاآن از استفاده محیطييستز اثرات بالطبع و شیمیايي كودهای مصرف ،هاخانهیهتصف پساب در گیاهي غذايي عناصر وجود اين بر

 مقدار احتساب با .كنیم برآورد را شهر آبي نیاز توانستیم مشهد، شهر در 4141 سال تا آن شدر به رو روند بینيیشپ و حاضر جمعیت گرفتن نظر در با پژوهش
 و ذخیره جهت پساب حجم همچنین .شد زده تخمین گردد،مي خارج آن از پساب شكل به و شوديم شهر هایخانهیهتصف وارد كه فاضالبي مقدار مصرف،
 بهداشت و شرب بخش آب سهم افزايش كه شد حاصل نتیجه اين ،شدهانجام هایبررسي و اطالعات به توجه اب .گرديد برآورد مختلف مقاصد برای آن تخصیص

 بخشي از اين كاهش سهم بخش كشاورزی را جبران نمايد. توانديمپساب  داشت. خواهد در پي را كشاورزی بخـش آب سـهم كـاهش ناچاربه

 جدد از آب، تغذيه آبخواناستفاده م، مديريت آب، پساب کلیدی: یهاواژه

 

 42مقدمه

 بـا  همراه آب ینتأم برای ناكافي منابع جهان مناطق از در بسیاری
 جوامـع  یـر گ يبـان گر كـه  اسـت  جـدی  هایينگران نشانگر آن نزول

 ايـن  بروز در. است زيستیطمح و كشاورزی و صنعتي بخش شهری،
 جمعیت رويهيب رشد به ازجمله دارند، دخالت عامل چندين مشكالت

 نـابرابر  توزيع زيرزمیني، و سطحي یهاآب آلودگي شهری، مناطق در
 ييوهـوا آب الگـوی  تغییـر  از ناشـي  متنـاوب  يسالخشك آبي، منابع
 يـك  كه است قرن ربع يك از بیش اكنون. كرد اشاره توانيم جهان
 و اسـت  مطـر   آبي منابع و زيستیطمح مهندسي در تكراری برنامه
 تصـفیه  كیفیت از درجه آن تا را هافاضالب وانتيم كه است اين آن

 نـه  كـرد  اسـتفاده  آن از پرمنفعـت  منبع يك عنوانبه بتوان كه نمود
 خراسـان  اسـتان  یامنطقه بآ شركت) داد هدر جهتيب را آن اينكه

 بـر  مبتنـي  و شـده يمهندس یهاسامانه میان اين در(. 4932 رضوی،

                                                             
 آموزش و تحقیقات مركز كشاورزی، مهندسي و فني تحقیقات بخش پژوهش دانشیار1 

 ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان رضوی، خراسان استان طبیعي منابع و كشاورزی
 (mjolaini_re@yahoo.comايران )* نويسنده مسئول:  مشهد، كشاورزی،
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 ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان رضوی، خراسان استان طبیعي منابع و كشاورزی
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 49/1/39 تاريخ دريافت:

 22/6/39 تاريخ پذيرش:

 را اساسـي  نقشي امروزه بفاضال از مجدد استفاده و بازيافت اصال ،
 اين از استفاده با(. 4999علیزاده،) يندنمامي یبازآب طبیعي چرخه در

 یاآزاردهنده مشكالت با مسئوالنه مهندسي راسخ، اطمینان و اعتقاد
 هـای يآلودگ و آب افزايش به رو كمبود آن قبیل از است شده همراه

 بـرای  سـ  منا سـاختار  يك است شده باعث كه است محیطييستز
 شكل جهان تمامي در پايدار آبي منبع يك عنوانبه بازيافتي یهاآب
 چـالش  ينتـر بزرگ عنوانبه بازيافتي یهاآب كه است روينازا. گیرد
به  مهم وظیفه دو بازيافتي یهاآب. است گرفتهنام يكم و بیست قرن
 و بـوده  مطـر   آبي منبع يك عنوانبه شدهیهتصف ساب؛ پدارند عهده

 ،هـا رودخانه وارد هاپسابو  شوند مصرف سودمندانه اهداف با يستيبا
 يرزمینـي ز و سـطحي  یهـا آب آلـودگي  تا نشوند سواحل و هاياچهدر

 .يابند كاهش
 خشكیمهن و خشك نواحي در يژهوبه توسعهدرحال كشورهای در
 اقتصـادی  منـابع  و اسـت  افزايش حال در سرعتبه هاآن جمعیت كه

ـ  بازيافتي یهاآب از استفاده دارند، محدودی  و یـا  بااحت بايسـتي يم
 حفـ   بـرای  فاضـالب  تصـفیه  یفنّـاور د. گیر صورت ويژه توجهات
 توسـعه درحـال  كشـورهای  در زيستیطمح و جامعه عمومي بهداشت
. شـوند يم انتخاب اساس اين بر و بوده موجود محدود مقدار به اغل 
 اغلـ   فاضـالب  هیو تصـف  یآورجمـع  یهـا سـامانه  كشورها اين در

 طـور بـه  هـا فاضـالب  و ندارند وجود اصالً يا و بوده كوچك و محدود
 بسیاری در متأسفانه. رونديم شمار به كود و آب ینتأم منبع ناخواسته
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 قـرار  مورداسـتفاده  خـام  یهـا فاضالب سنتي طوربه آبيب مناطق از
 اههمـر  به را بهداشتي و محیطييستز سوء عواق  قطعاً كه گیرنديم

 نازل یفیتباك حتي یفیتيهر ك با بازيافت آب يا فاضالب اصوالً .دارد
 تصـفیه  سیسـتم  كـه  شـرطي  بـه  گیرد قرار مورداستفاده تواندمي هم

 مصـرف  كیفي یاستانداردها با كه كند تولید را پسابي و باشد مناس 
 از اسـتفاده  غالـ   كـاربرد  عمومـاً . باشـد  داشـته  همخـواني  موردنظر

 سـبز،  فضـای  آبیاری كشاورزی، آبیاری از اندعبارت تيبازياف یهاآب
 اين میان از كه يرزمینيز آبخوان مصنوعي تغذيه و صنعت در استفاده
 در را كـاربرد  بیشـترين  سـبز  فضـای  و كشاورزی مقوله دو كاربردها
 دارای اين بر عالوه و هستند سابقه ترينطوالني دارای و دارند جهان

 تـری كامـل  كشـاورزی  و بهداشـتي  مـای راهن خطـو   و استانداردها
 .هستند

 

 تحقیق سابقه
 و آب كـاربرد  بـین  ایيسـه مقا در( 4991) همكاران و اقلي حسن
 نتیجـه  ايـن  بـه  زراعـي  گیـاه  چنـد  بین اليسیمتری صورتبه پساب
. دارد یترمطلوب وضعیت شیمیايي كیفیت ازنظر چاه آب كه رسیدند
 بـر اسـاس   و بـوده  اراد را مشـابهي  شـرايط  نیـز  شـده یهتصـف  پساب

ـ  FAO استاندارد  كیفیـت  حـائز  ايـران،  اسـتاندارد  ازنظـر  ینو همچن
 خـام  فاضـالب  كـاربرد  چون ،باشديم آبیاری جهت مناس  شیمیايي

 معتبـر  مراجـع  توجیهات بر اساس و نبوده معمول آبیاری آب عنوانبه
 .باشدينم توصیه قابل

 دريافتند، اندداده انجام كه پژوهشي در( 4992) نژاد حسین و ياری
 محـدوديت  و كشــور  در خــود  خـاص جايگـاه یلبه دل مشهد شهر
 آورده كشـاورزی  بخـش  در هـا پسـاب  از اسـتفاده  به روی آبي، منابع
 بـه  صـنعتي  واحدهای یهافاضالب ريختن یلبه دل رود كشف. است
 .است مواجه بزرگـي معضـالت بـا محیطييستز ازنظر آن،

 منـابع  محدوديت دلیل به كه نمودند بیان( 4992) علیزاده و دانش
 از اسـتفاده  ،خشـك یمـه ن و خشك مناطق در واقع كشورهای در آب

 از روزروزبـه  كشـورها  ايـن  در( پسـاب  ازجمله) یرمتعارفغ آبي منابع
 غـذايي  عناصر وجود اين بر عالوه. شودمي برخوردار بیشتری اهمیت
 بـالطبع  و شـیمیايي  یكودها مصرف ،هاخانهیهتصف پساب در گیاهي
 یریكـارگ به. دهديم كاهش را هاآن از استفاده محیطييستز اثرات
 نیازمنـد  ولـي  اسـت  تـومم  زيادی فوايد با اگرچه كشاورزی در پساب

 .باشديم صحیح مديريت

 خـا،،  جـن   روی بـر  بامطالعـه ( 4999) همكـاران  و راد رضايي
 نامتعـارف  یاهـ آب آلودگي گل و معلق ذرات وجود و خا، ساختمان

 يكسـری  یریكـارگ به با كه دريافتند خشكیمهن و خشك مناطق در

 درشـت،  بافـت  بـا  یهـا خـا،  در آب نفـوذ  عدم ازجمله راهكارهايي
 عـدم  همچنـین  و آب بـودن  آلودگل و معلق ذرات وجود از جلوگیری

 ارائه دلیل همین به. است ضروری مناطق اين در آب در امال  وجود
 مـواردی  به توانيم كه باشديم ضروری موارد اين برای راهكارهايي

 یهاحوضچه ايجاد آب، در مسیر عايق و صاف سطو  ايجاد قبیل از
 ،هاآبراهه مسیر در بیولوژيك عملیات ،یرگرسوب و بندهای یرگرسوب

 بـاال  امال  با مناطق از آب عبور از جلوگیری آب، تبخیر از جلوگیری
 موجـ   كـه  كرد اشاره مناطق اين در دپسن شور گیاهان از استفاده و

 فاضـالب  و شـور  یهاآب) نامتعارف یهاآب از بیشتر و بهتر استفاده
 .شود خشكیمهن و خشك مناطق در( صنعتي و شهری

 در گرفتـه  صورت مطالعات طبق( 4993) همكاران و فرد پیكانپور
 كشـور  یدارمرتـع  یهـا قط  از يكي عنوانبه كه میاندشت و بويین

 احیـای  جهـت  SAT هـای یسـتم س از اسـتفاده  با و آينديم ابحسبه
 يرزمینـي ز آب یهـا سـفره  مصنوعي تغذيه كه كردند مشخص مراتع
 بـا  زمـان هم و گشته مراتع احیای باعث يتدرنها پساب نفوذ یجهدرنت

 و مراتـع  گیـاهي  تراكم كشاورزی، جهت شدهیهتصف پساب از استفاده
 .داشت خواهد داریينمع رشد به رو نرخ دامداری بالطبع

 آبخـوان  بـه  پسـاب  تزريـق  كـه  دريافتند( 4993) پاشاكي كريمي
 يكي عنوانبه میكروبیولوژی عوامل از اعظمي قسمت حذف بر عالوه

 یهاآب ذخیره میزان بردن باال یهاروش ترينينههزكم و بهترين از
 صـورت  دو بـه  كـه  باشـد مـي  آب منـابع  بهینـه  مديريت و زيرزمیني
 .گرددمي انجام غیرمستقیم و مستقیم

 كـه  پسـاب  بیان داشتند كـه كـاربرد  ( 4993) همكاران و بوستاني
 سـبز  فضـای  آب ینتـأم  در توانديم داشت، خواهد رشدی به رو روند

 و شـوند نمـي  مصـرف  خـام  صـورت به كه محصوالتي كشت شهرها،
 بشدت هاآن در زيرزمیني آب سـطح كـه ييهادشت مصنوعي تغذيه
 منـابع  بـر  فشار كاهش منظوربه راهبردی سیاستي است، فتهياكاهش

 .باشد متعارف آب

 صـنعت  مطلـوب  یاندازهاچشم ينترمهم (4931) كوپايي عابدی
 برخـورداری( 4111-4991) سـاله 21 افقي در كشور فاضالب و آب
 شــرب آب بــه كشــور روســتايي و شــهری جمعیـــت درصـدی  411

 91 و شـهری  جمعیـت  رصـد  61 برخـورداری  و دسترسـي  بهداشتي،
 فاضـالب  تصفیه و یآورجمع هـایسامانه به روستايي جمعیت درصد

 بهداشـت  و شـرب  بخـش  آب سـهم  افـزايش  ترتی  بدين. باشديم
 .داشت خواهد پي در را كشاورزی بخـش آب سـهم كـاهش ناچاربه

ــمي  پســـاب كیفیـــت تحقیقـــي، در( 4931) دانـــش و قاسـ
بـر   كشاورزی، در استفاده جهت هدمش شهر فاضالب هایخانهتصفیه
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 و قراردادنـد  يموردبررس وستكات و آيرس آب كیفي رهنمود اساس
. نمودنـد  ارزيـابي  گیاهـان  و خـا،  بـر  را آن نامطلوب اثرات پتانسیل
 طي در موردنظر هایخانهتصفیه از يك هر پساب از منظور، اين برای
 ،pH پارامترهـای  ازنظر هانمونه و گرديد بردارینمونه سال يك مدت

 كلرايـد،  منیـزيم،  كلسـیم،  سديم، هایيون غلظت الكتريكي، هدايت
 مـورد  سـنگین  فلـزات  از برخـي  و كربنـات بـي  نیتراتي، نیتروژن بور،

 پسـاب  كـاربرد  ،آمـده دسـت به نتايج به توجه با. گرفتند قرار آزمايش
 و مختلف پارامترهای ازنظر كشاورزی در مشهد شهر هایخانهتصفیه

 نشان كشاورزی در را آن از استفاده برای را محدوديتي سنگین زاتفل
 رعايـت  بـر اسـاس   كشاورزی در پساب از استفاده برای مانعي و نداد

 .ندارد وجود مديريتي و پايش دقیق هایريزیبرنامه

 بـر  كه ييهاچالش بروی تحقیقي در( 4932) همكاران و موسوی
از  استفاده كه دريافتند دارد جودو نامتعارف یهاآب از استفاده راه سر
 مـديريت  در كشور آبي منابع محدوديت به توجه با نامتعارف یهاآب

 از يكـي آن از اسـتفاده  همچنـین  و اسـت  كارآمـد  بسیار يسالخشك
 را ييهـا چالش لذا شود،مي محسوب كشاورزی بخش توسعه یهاراه
 اصـول  از یریگهبهر و استفاده با توانيم را دارد وجود راه اين در كه

 از مسـتقیم  اسـتفاده  یجـا بـه  مثـال  بـرای  رساند حداقل به مديريتي
 مـواد  از و بگیـريم  بهره آن كنترل جهت تصفیه از نامتعارف یهاآب

 شـود يمـ  سـنگین  فلزات حذف به منجر كه ژئولیت ازجمله اصالحي
 .نمود استفاده سنگین فلزات تجمع مشكل حل جهت

 فاضـالب  یریكـارگ بـه كردند كـه  ( گزارش 4334ادی ) و متكاف
ــدار اليــه ســازیغنــي جهــت  طريــق از نفــوذ توســط يرزمینــيز آب
 قـدمتي  امريكـا  هایيالتا از برخي در مصنوعي، تغذيه یهاحوضچه

 از میشیگان ايالت در كه یاگونهبه ،باشديم دارا را سال 411 از بیش
 بـا  تـاكنون  و اسـت  گرديـده  آغـاز  عملیـات  اين میالدی 4999 سال
 ,Metcaff and Eddyدارد ) ادامـه  نـوين  یهـا روش یریكـارگ بـه 

1991). 

 از درصــد 62 حــدود بیــان نمودنــد در( 2112) شــالوت و فیگــین
ــهری فاضــالب ــدهتول ش ــطین در یدش ــغالي فلس ــال از اش  4393 س
شود مي زيرزمیني آب سفره مصنوعي يهو تغذ آبیاری صرف میالدی،

(Fegin and Shalhevet, 2002). 

 یریكـارگ بـه  مزايای بر مبني نتايجي در( 2119) همكاران و اورن
 بـا  آبیـاری  رايـج  یهـا روش سـاير  به نسبت یاقطره آبیاری سیستم
 زمـین  شـی   مجـاز  محـدوده  برای هايطراح در كه دريافتند پساب،
 مشـكلي  و باشـد  قبولقابل نیز %21 تا توانديم پساب، با شده آبیاری
 .(Oron, 2008) یايدن پیش

 از متشكل یاسامانه ويتنام كشور از انویه شهر در( 2144) گاش

 آن در كـه  اسـت  دايـر  سـطحي  یهـا زهكـش  و روهافاضالب انواع
 صـنعتي  فاضالب درصد 91 و خانگي فاضالب درصد 21 از مخلوطي
 پـرورش  همچـون  هـايي یـت فعال در عمـدتاً  هـا فاضالب .دارد جريان
 یـرد گ قرارمي مورداستفاده برنج شالیزارهای و هایسبز آبیاری ماهي،

(Ghosh, 2011). 

 

 هاو روش مواد

 مشهد شهرکالن

 حضرت شیعیان امام هشتمین وجود بركت به مشهد، مقدس شهر
 مركـز  و اسـت  اجتمـاعي  و فرهنگي واالی هایینهزم دارای( ع) رضا

 از بعـد  زيـارتي  شـهر كالن است. اين شده نامیده ايران كشور معنوی
 كشـور  شهر اولین توريستي ازنظر و كشور شهر ترينیتپرجمع تهران

 دارای 4991 سـال  نفـوس  سرشماری آمار برابر كه شوديم محسوب
 سـالیانه  نفر میلیون 41-21پذيرای  و ساكن جمعیت نفر میلیون 1/2

 حجـم  بـه  توجه با میان اين باشد. درمي رضا امام ملكوتي بارگاه زائر
 سـاكنین  مايحتاج تأمین كوتي،مل بارگاه اين مجاورين و زائرين باالی

 تــاكنون یتـر مطلـوب  كیفیـت  از مشـهد  شـهر  زائـران  بخصـوص  و
 و سـاكن  جمعیت فزاينده رشد آن دلیل بهترين و بوده است برخوردار

 تـرين ضروری از شهری چنین آب تأمین شك بدون. باشديم آن زائر
 اسـت  شـهری  خدمات ارائه یهابخش ترينپرهزينه و ترينمشكل و

 تـراكم  با شهر اين است تابستان در كه مصرف پیك یهاماه در زيرا
 درصـد  411 بـه  آن پیـك  مـاه  مصرف متوسط و است مواجه نیز زائر

 31 حـدود  ازآنجاكـه گـردد.  مـي  بـال   آن سالیانه مصرف ماه متوسط
 تـأمین  مشـهد  دشـت  زيرزمیني آب منابع از شهر مصرفي آب درصد
 منفـي  بـیالن  با مشهد تدش منطقه، خشك اقلیم علت به و شودمي

 بـا  كشور زيارتي شهركالن وضع اين ادامه صورت در و لذا روبروست
 بحراني شرايط در حداكثر مصرف ايام در يژهوبه آب منابع محدوديت

 آب تـأمین  جـامع  برنامـه  4996 سـال  گزارش در. داشت خواهد قرار
 اصـلي  هـای یاسـت س و راهبردها ،4141 سال تا مقدس مشهد شرب
 اجـرای  كـه  شده یگزار یاستس بندهفت در شهر مصرفي آب تأمین
 نمـودن  پايـدار  آن اول بنـد  ازجملـه  ،باشديم ضروريات از آن بند سه

 بـرای  ینـان اطمقابـل  منبـع  ينترمهم عنوانبه مشهد دشت آب منابع
 و باشديم صنعت و كشاورزی و روستاها و شهرها مصرفي آب تأمین
 شرب غیر مصارف در( هاپساب)متعارف نا یهاآب از استفاده سوم بند
 در مورداسـتفاده  شـهری  مصـرفي  مناس  یهاآب با آن جايگزيني و

 رسـاندن  تعـادل  به ششم . بندباشديم صنعت و كشاورزی یهابخش
 ذكرشـده  زيرزمینـي  آب سطح افت توقف نهايتاً و مشهد دشت بیالن
 از مشـهد  شـهر  پسـاب  بازچرخـاني  پروژه انجام راستا همین در است
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رضـوی،   خراسـان  اسـتان  یامنطقـه  آب شـركت )اسـت   ضروريات
 سـیاحتي  و زيـارتي  موقعیـت  بـه  توجه با مشهد مقدس (. شهر4996

 حـرم  زيـارت  مشـتاقان  نفر هایلیونم پذيرای سالههمه ،فردمنحصربه
 سـفر  شـهر  ايـن  بـه  جهـان  و كشـور  نقا  اقصي از كه است رضوی

 .كننديم
 

 موقعیت و وسعت شهر مشهد

 اسـت  مشهد شهرستان و رضوی خراسان استان مركز مشهد هرش
 مركـز  در هیدرولوژيكي ازنظر شهر اين مساحت، یلومترمربعك 919 با

 رود، كشـف  آبريـز  حوضه در و ايران شرق شمال در كه مشهد دشت
 دارای و اسـت  قرارگرفتـه  مسـجد  هـزار  و بینـالود  یهاكوهرشته بین
در  خراسان استان شمال در حوزه اين .است متغیر و معتدل یوهواآب

 شدهواقع 96-9 تا 91-11 و عرض 61-9 تا 13-21 یاييجغراف طول
 مسـجد  هزار رفیع یهاكوهرشته ناحیه اين (. در4999 علیزاده،)است 

 ایچهـره  ناحیـه  ايـن  بـه  و انـد قرارگرفتـه  مرتفـع  قلـل  بـا  بینالود و
 تحـت  ،حثموردب منطقه .است بخشیده كوهستاني نیمه و كوهستاني

 هـوای  هـای يـان جر و غرب از ایيترانهمد مرطوب هایيانجر یرتأث
 هـوا  درجـه  مطلق حداكثر و حداقل. گیردمي قرار شرق شمال از سرد
 گرادسانتي درجه 6/12 و -29 ترتی  به مشهد سینوپتیك ايستگاه در

 حـرارت  درجـه  وسـیع  تغییرات دهندهنشان كه است شده یریگاندازه
 تهـران  از آن فاصـله  و متـر  391 دريـا  سطح از شهر فاعارت. باشديم

 است. كیلومتر 366
 

 مشهد شهر یآب ازین

مصـرفي يـك شـهر الزم اسـت متوسـط       آب یازنبرآورد  منظوربه
در  مشـخص شـود.   روزشـبانه مصرف آب هر شهروند در طول يـك  

 حالت كلي، مصرف آب در شهرها شامل مصـارف خـانگي، عمـومي،   
كه تعیین هريك از  شوديمضای سبـــز و تلفات تجاری و صنعتي، ف

بعـد   یهـا سـال بـرای   هاآن بینيیشپو اين مصارف در حال حاضر 
در  مصرف كل آب و سـرانه آن منتهـي گـردد.    بینيیشپبه  توانديم

همین راستا بر اساس مطالعات طر  توزيع يكنواخت كمـي و كیفـي   
 221را حدود  ر نفرآب مصرفي شهر، اگر ما سرانه مصرف آب برای ه

اين سرانه شامل تلفـات آبـي حـدود    . نظر بگیريم در روزشبانه در لیتر
 عنـوان بـه  روزشـبانه لیتـر در   221. اين سرانه باشديمدرصد نیز  22

كـه   يابیميدرم ، لذاتسا شدهنظر گرفتهدر  91مبنای محاسبات سال 
( بـه  4141سـال هـدف )   با ضري  رشد بسیار كوچـك در  سرانه اين
سـرانه آب مصـرفي    4جـدول  يابد. افزايش مي روزشبانهلیتر در  211

)شـركت مهندسـي    دهدجمعیت ساكن و زائر شهر مشهد را نشان مي
 .(4931آبفای كشور،

 
جمعیت  لیتر( برحسب) وسط مصرف سرانه آب مصرفیمت -1 جدول

 مختلف یهاسالدر  شهر مشهدساکن و زائر 

صرف سرانه جمعیت متوسط م سال
 زائر

متوسط مصرف سرانه جمعیت 
 ساكن

1831 441 221 

1831 1/442 221 

1831 441 291 

1011 1/442 291 

1011 421 211 

1011 1/422 211 

 
 روزشـبانه جمعیت زائر در يـك   و اضافهبه جمیعت ساكن  با توجه

نه روزه برای هر زائر( و مصرف سـرا  1متوسط )با فرض اقامت  طوربه
 2جـدول  مذكور، متوسط نیاز آب ساالنه طبق  یهاسالطي  هركدام

شـهر مشـهد را طـي     يآب یازنروند افزايشي  4شكل  گردد.برآورد مي
 .دهديمآتي نشان  یهاسال

 )شرکت مهندسی آبفای کشور( متوسط نیاز آبی شهر مشهد برحسب میلیون مترمکعب در سال -2جدول 

 متوسط نیاز آبی

در ترمکعب )میلیون م

 (سال

 سال ساكن زائر
 متوسط كل مصرف

 (در سال)میلیون مترمكع  
 جمعیت
 )نفر(

 متوسط نیاز آبي
 (در سال)میلیون مترمكع  

 متوسط كل مصرف
 (روزشبانه)لیتر در 

 جمعیت ساكن
 )نفر(

210 24/2 42129111 436 221 2111111 4991 

282 26/9 43121111 222 221 2261111 4931 

221 91/3 24122111 211 291 9131111 4931 

810 44 29961111 239 291 9121111 4111 

808 42/42 21211411 994 211 9221111 4111 

831 21/49 22119129 924 211 1411111 4141 



 

  11...آب منابع مدیریت در پساب سنجی کاربردامکان

 

 
1011نیازآبی شهر مشهد تا سال  -1شکل 

 نتایج
 جایگاه پساب در مشهد

 یینو تعاز آبي ساكنین با دانستن جمعیت شهر و مشخص شدن نی
 یهـا سالدر نظر گرفتن حجم آن در  تولیدی در سال و پسابحجم 

توان به اين نتیجه رسید كه بايد مصـارف پسـاب در مشـهد    آينده مي
كـه مـا در ايـن     جدی و كاربردی پیگیری و مشخص گردد صورتبه

پژوهش به نتايج حاصل از استفاده پساب در مـوارد مختلـف و ارائـه    
 يـه و تغذتوسعه و جايگزيني آن با حقابـه هـای كشـاورزی     یهاطر 

 برای 9و  2 اییلهمنمودارهای  كنیم.آبخوان در شهر مشهد اشاره مي
بهتر مشخص شدن حجم پساب تولیدی و حجم فاضالب ورودی بـه  

رسم گرديد تا بتوان نتیجه بهتری  4141شهر تا سال  هایخانهیهتصف
 یهـا سـال رفع كمبود و بحران آب در  رمنظوبه شدهارائه یهاطر  از

 پیش رو گرفت.
 

 تقویت آبخوان دشت مشهد منظوربهجایگزینی پساب 
، صنعت، هادشتدر كشاورزی در تقويت آبخوان  پساب استفاده از

بـا در   شود.مي ترگستردهپرورش آبزيان و فضاهای سبز نیز روز بروز 
ع اصلي و عمـده  منب عنوانبهنظر گرفتن اين مطل  كه دشت مشهد 

 هاسـت سالآب كشاورزی، صنعت و شرب و مصارف بهداشتي  ینتأم
است  قرارگرفته یزآممخاطرهبرداری با روندی رو به افزايش مورد بهره

آب در  رويـه يبو رشد جمعیت و توسعه كشاورزی و صنعت و مصرف 

 متأسـفانه مختلف مصرفي بر اين مخاطره افزوده اسـت و   یهابخش
باعث افت شـديد كمیـت آب    ذكرشدهاين موضوع موارد  با آگاهي به

 يرناپـذ جبـران آبخوان، كاهش كیفیت آب و نشست زمین و خطـرات  
روبروسـت و بـا سـرعت     باشـد يمـ ديگر كه از پیامدهای ايـن خطـر   

بنـابراين شايسـته اسـت     باورنكردني به سمت جلو در حركـت اسـت.  
ئوالن، تقويت آبخوان دشت مشهد به طرق مختلف وجهه همت مسـ 

و در ايـن راسـتا پسـاب     یـرد قـرار گ و مديريت منابع آب  بردارانبهره
يـك عامـل بـالقوه و     عنوانبهحاصل از تصفیه فاضالب شهر مشهد 

مـورد   توانـد يميك آب بازيافتي برای تقويت آبخوان دشت  عنوانبه
قرار گیرد. لذا با توجه به میزان تولید سالیانه پساب شهر،  یبرداربهره
 محاسـبه  یـاز موردنر نظر گرفتن جمعیت رو به رشد و آب مصرفي د با

میلیـون   211حجـم پسـاب تولیـدی بـه      4141گرديد كه تـا سـال   
بخشـي از   ینتـأم توانـد بـرای   مترمكع  برسد. اين مقدار پساب مـي 

 یهـا آبكمبود آب شرب و مصارف بهداشـتي از طريـق مبادلـه بـا     
 یاچاهـه ني بـا آب  بخوان از طريـق جـايگزي  آمناس ، تعادل بخشي 

، تغذيـه مصـنوعي   یبرداربهرهاز رده  هاچاهكشاورزی و خارج كردن 
قرار  مورداستفاده هایتفعالآب مصرفي ساير  ینتأمآبخوان و باالخره 

در نظر  4141میلیون مترمكع  پساب در افق  31در اين راستا  گیرد.
 یاچاهــهاسـت بـرای تقويـت آبخـوان از طريـق جـايگزيني بـا آب        

به مصـرف   یبرداربهرهاز رده  هاچاهخارج كردن  صورتبهشاورزی ك
 برسد.
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 (در سالنمودار حجم فاضالب تولیدی )میلیون مترمکعب  -2شکل 

کشاورزی جایگزین شونده با پساب برای تعادل  یهاچاه

 سفره در شرق مشهد
لیتر بر ثانیه و تخلیـه   4211حلقه چاه با جمع دبي حدود  11تعداد 

میلیون مترمكع  در مزرعـه نمونـه آسـتان قـدس      99االنه حدود س
 9گـروه قـرار دارنـد.     1كیفیت و موقعیـت در   ازنظركه  شدهييشناسا

و گـروه   باشديم 1نسبت به گروه  یترمناس آب  یفیتباكگروه اول 
قابلیت كیفي مناسـبي نداشـته و بـرای مصـارف شـهری مناسـ         1

 هـا آنو آبـدهي   هـا چـاه آب در حال حاضر كه هـم كیفیـت    نیست.
رسد برای تقويت آبخوان در ايـن ناحیـه   است به نظر مي يافتهكاهش

كه به علت احداث سد طرق تغذيه آن دچار مشكل شده اسـت، بهتـر   
است با جايگزيني پساب، برداشت از آبخوان متوقف گردد تا آبخـوان  

ات بـه توضـیح   با توجـه  به تعادل نزديك شود يجتدربهو  شدهيتتقو
بـرای تقويـت    شـده یینتعمیلیون مترمكع  پساب  31فوق از میزان 

 11شود بـا  میلیون مترمكع  در سال را مي 11آبخوان، میزان حدود 
را از  هاچاهمزرعه نمونه آستان قدس جايگزين نموده و  یهاچاهحلقه 
برای  شدهگرفتهخارج نمود. برای بقیه پساب در نظر  یبرداربهرهرده 

در  تـوان يمـ میلیون مترمكعـ  در سـال را،    11خوان يعني تقويت آب
 نمود. يزیربرنامهغرب شهر مشهد 

 
 مختلف یهاسالمشهد در  یهاخانههیتصفپساب تولیدی از  -8شکل 

 کشاورزی جایگزین شونده با پساب در غرب یهاچاه

 مشهد برای تقویت آبخوان
 466یـه سـالیانه   حلقه چاه انتخاب اولیـه در غـرب بـا تخل    493از 

میلیـون مترمكعـ  بـرای     449میلیون مترمكع ، تعدادی با تخلیـه  
جايگزيني و مبادله آن برای تأمین بخشي از كمبود آب مصرفي شهر 

میلیـون   19تعدادی با جمـع تخلیـه    هاچاهتعیین گرديدند كه از اين 
 و برای تعادل سفره انتخاب خواهند شد. ماننديممترمكع  باقي 

 

 ترویجی رهیافت
توان چنین نتیجـه  در اين پژوهش مي شدهارائهبا توجه به مباحث 



 

  13...آب منابع مدیریت در پساب سنجی کاربردامکان

 

گرفت كه با توجه به رشد جمعیت و ارتقای سـطح زنـدگي، بحـران    
 یهـا برداشـت  روزافـزون رشد  و منابع آبي كشور يتمحدود و يآبكم
جهت آبیاری و كشـاورزی )بـه دلیـل     يرزمینيزاز منابع آبي  یرمجازغ

 دسترسي به منبع آبي جديد بسیار ضـروری اسـت و  كمبود بارندگي( 
در  بـا  آب توجه نمـود.  یرمتعارفغلذا بايستي به كلیه منابع متعارف و 

نظر گرفتن وضعیت سفره آب زيرزمیني و افت مستمر آن الزم است، 
برای حفاظت كیفي و كمّي آبخوان و رسیدن به حالـت تعـادل اقـدام    

در  شـده یهتصـف تولیـدی  كرد و اين مهم جـز بـا جـايگزيني پسـاب     
يك منبع جديد مقدور نیست. چراكه پساب  عنوانبه شهرهای منطقه

لیل دارا بودن مواد مغذی از قبیـل فسـفر، ازت و پتاسـیم باعـث     دبه 
و ايـن   شـود يماضافي نیز  هایينههزحاصلخیزی خا، بدون صرف 

، در ايـن  باشـد يمافزايش محصوالت كشاورزی  یهاراهخود يكي از 
 یهـا آببا توجه بـه حجـم تولیـدی سـالیانه پسـاب،       توانيم راستا
مصــرفي  یهــاآبمناســ  شــرب را جــايگزين بخشــي از  یفیـت باك

)سطحي و زيرزمیني( در بخش كشاورزی نمود و نسـبت بـه كـاهش    
كشـاورزی از مـدار    یهـا چـاه برداشت از آبخـوان بـا خـارج نمـودن     

نمودن بـیالن   در مراكز افت سطح آب، به سمت متعادل یبرداربهره
های تغذيه مصنوعي در همچنین با اجرای پروژه آبخوان حركت نمود.

هـای شـانديز، گلمكـان،    افكنـه رودخانـه  ها و مخـرو  بستر رودخانه
گلستان و ... در حاشیه جنوبي دشت با انتقال و ذخیـره مـازاد پسـاب    

-در حد استاندارد الزم در فصل زمستان كه جايگزين نمي شدهیهتصف

نسبت به تقويـت آبخـوان و متعـادل نمـودن بـیالن سـفره آب       شود 
با جايگزين نمـودن پسـاب بايـد     زمانهمزيرزمیني اقدام نمود. البته 

نسبت به افزايش راندمان آبیاری و اعالم الگـوی كشـت مناسـ  در    
 راسـتای متعـادل نمـودن بــیالن سـفره آب زيرزمینـي اقـدام نمــود.      

چیـزی كـه بايـد از     عنـوان بـه ب امروزه بشر ديگر به پسا يطوركلبه
 بـاارزش كند و با پي بـردن بـه خـواص    اجتماعات دور شود نگاه نمي

كشاورزی  هایینزمبخش مهمي از احتیاجات  توانديمموجود در آن 
كما اينكه مـا انتظـار داريـم تـا سـال       نمايد. ینتأمباروری  ازلحاظرا 

ـ   یهابرنامه 4141 ود اجرايـي  عملي بسیار موفقي برای رفع ايـن كمب
و نبود  يسالخشكما برای مقابله با  هایينگرانگردد و تا حدودی از 

 آب كافي برای شرب كاهش يابد.
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Abstract 

Due to the problem of water scarcity in the country, Water supply is very important. In such circumstances wastewater 

reuse can be considered as one of the ways to overcome the problem of dehydration.Therefore, the use of 

unconventional water resources (including wastewater) in our country is becoming increasingly important. The use of 
such waters can provide water to the urban green space, cultivate crops that are not consumed raw and artificial 

nutrition for those with severe groundwater levels, a strategic policy to reduce the pressure on conventional water 

resources. Application of wastewater as a permanent source of water in agriculture in addition to supplying part of the 

water needs of this sector also saves and conserves existing water resources. In addition, the presence of plant nutrients 

in wastewater treatment plants reduces the use of chemical fertilizers and consequently the environmental impact of 

their use. In this study, considering the present population and predicting its growing trend until 2030 in Mashhad, we 

were able to estimate the water demand of the city. Taking into account the amount of consumption, the amount of 

wastewater that enters the treatment plants in the city and is discharged into the effluent was estimated. Also the volume 

of effluent for storage and its allocation for different purposes was estimated. According to information and surveys, it 

was concluded that increasing the share of water in the drinking and sanitation sector would inevitably lead to a decline 

in agricultural arable water. Wastewater can offset some of the decline in the share of agriculture.  
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