بررسی امکانسنجی استفاده مجدد از پساب تصفیهخانه فاضالب شهر سنندج در کشاورزی
سیروان زارعی* ،1امیر زارعی  ،2سعید دهستانی اطهر  ،3اسمعیل قهرمانی  ،4بیژن نوری

5

 .1گروه مهندسی بهداشت محیط ،كمیتة تحقیقات دانشجويی ،دانشگاه علوم پزشکی كردستان ،سنندج ،ايران
 .2دانش آموخته گروه مهندسی منابع آب ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،اصفهان ،ايران
 .3گروه مهندسی بهداشت محیط ،مركز تحقیقات بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی كردستان ،سنندج ،ايران
 .4گروه مهندسی بهداشت محیط ،مركز تحقیقات بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی كردستان ،سنندج ،ايران
 .5گروه آمار و اپیدمیولوژی ،مركز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی كردستان ،سنندج ،ايران
تاريخ دريافت1397/07/17:

تاريخ پذيرش1397/08/29 :

چکیده
کمبود رو به تزاید آب ،رشد سریع جمعیت و نیاز به توسعه در بخش کشاورزی باعث شده که آب کاالیی یکبارمصرف
محسوب نشده و راهحلهایی جهت رفع این محدودیت از منابع آب از طریق تصفیه و بازچرخش فاضالبها به دلیل منبع
ای ارزان ،دائمی و قابلاطمینان و در دسترس و بودن سبب شده است .از بین منابع آبی ،پسابها به خاطر حجم زیاد و
کیفیت مناسبتر بعد از طی مراحل تـصفیه برای مصارف کشاورزی از اولویت بیشتری برخوردار است در این راستا قابلیت
کاربرد پساب خروجی از تصفیهخانه فاضالب سنندج در کشاورزی با رعایت استانداردهای تدوینشده جهت غلبه بر مشکل
کمآبی موردتوجه قرار گرفت.این پژوهش بهصورت توصیفی -مقطعی به مدت  12ماه جهت امکانسنجی پساب در
تصفیهخانه سنندج با نمونهبرداری و آزمایشها جهت تعیین کیفیت پساب با اندازهگیری پارامترهای ،BOD5 ،pH
 K+ ،No3- ،No2-،Mg2+ ،Na+ ،TSS،CODو  Ca2+با استفاده از آزمونهای آماری و مقایسه با استانداردها صورت گرفت.
میانگین درصد حذف پارامترهای  TSS ،COD ،BOD5 ،pHبه ترتیب برابر با  84/6 ،88/15 ،1/35و  88/88و میانگین
پارامترهای  TSS ،COD ،BOD5 ،pHدر پساب خروجی به ترتیب برابر با  17/5 ،10/5 ،7/5و  12/4است که
 BOD5،pHو  CODدر حد استانداردهای محیطزیست ایران و  EPAبوده است ولی  TSSاستاندارد  EPAرا تأمین
نمیکند .با مقایسه با استاندارد  FAOمیزان  SARدر حد خوب و درصد سدیم در حد مجاز ارزیابی شد .بر اساس آزمون
آماری  tمستقل ،تفاوت معناداری بین کیفیت پساب خروجی و مقادیر استاندارد مشاهده نشد ( .)P<0.01لذا با توجه بیشتر
به بهره برداری واحدهای تصفیه و دقت در انتخاب آبیاری محصوالت حساس ،پسابی باکیفیت مناسب برای مصارف
کشاورزی تأمین میشود.

واژههای کلیدی :تصفیه فاضالب ،استفاده مجدد پساب ،کشاورزی ،سنندج
مقدمه

آب حیاتیترین سرمایه زندگی واصلیترین عامل
توسعه کشاورزی محسوب میگردد .امروزه کمبود
منابع آبی پایدار و تهدیدات زیستمحیطی زمینهساز
مشکالت عدیدهای برای جوامع بشری شده است .رشد
تصاعدی جمعیت و گرایش بهسوی صنعت و
تکنولوژی همگام با کاربردهای روشهای مدرن

کشاورزی نیاز به منابع آب را افزایش داده است و در
چنین شرایطی استفاده از پسابها و آبهای برگشتی
را به جهت جلوگیری از بروز رخدادهای ناگوار بهداشتی
و زیستمحیطی به امری مهم تبدیل کرده است (.)1
در حال حاضر حدود  93درصد از کل آب مصرفی
ایران ،صرف آبیاری حدود  8/5میلیون هکتار از اراضی

ربرسی ام کانسنجی استفاده مجدد از پساب تصفیهخاهن افضالب شهر سنندج رد کشاورزی

2

زراعی شده و سهم بخش شرب و صنعت به ترتیب
 5/8و  1/2درصد است .در حال حاضر در سطح کشور،
بهویژه در حواشی شهرهای بزرگ و مراکز استانها
مناطق وسیعی با پسابها ،آبهای برگـشتی و
روانابهای شهری آبیاری میشوند .در بیشتر مواقع
این استفاده غیراصولی بوده و برای کشت سبزیجات و
صیفیجات بهکاررفته و موجب آلودگی محیطزیست،
تجمع آلودگی در خاك و انتقال آن به محصوالت
تولیدی شده است ( .)2افزایش میزان محصوالت
کشاورزی در هنگام آبیاری با پساب فاضالب در
مقایسه با آب چاه عمیق میتواند از بارزترین دالیل
استفاده از پساب در بخش کشاورزی باشد .در حال
حاضر به سه صورت مختلف از فاضالبها ،پسابها و
آبهای برگـشتی در کشاورزی استفاده میشود :الف)
استفاده غیراصولی و بدون رعایت استانداردهای مربوط
و الگوی کشت مناسب ب) بعد از تصفیه کامل فاضالب
و رساندن کیفیت آن به حد استانداردهای موردنظر ج)
استفاده از پساب باکیفیت نامطلوب ،برای کشت نباتات
خاص و انتخاب روش مناسب آبیاری ،منطبق باکیفیت
پسابها و کنترل افراد در معرض تماس (.)3
بهطورکلی استفاده مجدد از فاضالب بهویژه در بخش
کشاورزی دارای منافع متعددی ازجمله :الف)کنترل
بیابانزایی با کاربرد منابع در آبیاری اراضی زراعی و
فضای سبز و جنگلکاری ب) بهینهسازی و افزایش
بهرهوری مصارف آب با استفاده مجدد از پسابها پ)
حفظ منابع آبی موجود از طریق برگشت دادن
جریانهای فاضالب به زمین ت) صرفهجویی در هزینه
مصرف کودهای شیمیایی ث) توسعه سطح زیر کشت
آبی ج) حفاظت خاك و بهبود کیفیت آن از طریق رشد
گیاهان و جلوگیری از فرسایش خاك خ) کاهش
آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی ( .)4با توجه به
پیچیدگی مدیریت استفاده از پسابها توجه به اثرات
سو محیط زیستی به شرح زیر ضروری است :تجمع
فلزات سنگین در خاك و انتقال آن به گیاه ،اثرات سمی
ناشی از یونهای ویژهبر گیاهان ،مسائل و مشکالت

بهداشتی ناشی از عوامل بیماریزا ،تشدید شوری
خاكها ،عوارض بهداشتی مربوط به کارگران و
شاغالن در پروژه ()5؛ بنابراین یکی از نکات اساسی
در استفاده صحیح و پایدار از پسابها توجه به کیفیت
پساب مورداستفاده و الزام در رعایت استانداردها و
ضوابط مربوطه ضروری بوده که توجـه بـه ایـن دو
اصـل میتواند متضمن اثرات سودمندی همچون
حفاظت کمی و کیفی منابع آب و کاهش آلودگی
زیستمحیطی گردد ( .)6در تحقیقی که حسن
اسماعیلی با بررسی امکان استفاده از پساب تصفیهخانه
فاضالب شهر مشهد در بخش کشاورزی بامطالعه روی
نیاز آبی شهر مشهد و امکان جایگزینی فاضالبهای
خانگی تصفیهشده با آبهای مورداستفاده در آبیاری
نشان داد استفاده مجدد از پساب تصفیهخانه شهر
مشهد در کشاورزی و جایگزینی آن با چاههای زراعی
در مصارف شهری میتواند بهعنوان راهحلی برای
معضل کمآبی مطرح باشد ( .)7بر اساس مطالعهی
احمدی و همکاران در سال  1387بر روی تصفیهخانه
فاضالب کرمانشاه میانگین پارامترهایBOD5،TSS،
و  CODرا در محدودهی استانداردهای محیطزیست
و تعداد کلی فرمها را بیشتر از استاندارد گزارش نمودند
( .)8بررسی امکانات و قابلیتهای استفاده مجدد از
فاضالب جزیره کیش که توسط قانعیان و همکاران در
سال  1379انجام شد نشان داد که کیفیت پساب در
مقایسه با استاندارد سازمان محیطزیست برای استفاده
مجدد در کشاورزی و آبیاری در کلیه پارامترها بهجز
کلی فرم کل و کلی فرمهای مدفوعی مطابقت دارد و
برای آبیاری و کشاورزی مناسب است ( .)9با عنایت به
عدم وجود سابقه قبلی انجام چنین تحقیقی در شهر
سنندج و نبود استاندارد کیفیت آب برای ارزیابی
وضعیت پساب خروجی از تصفیهخانه و وجود این ابهام
که آیا پساب خروجی تصفیهخانه شهر سنندج امکان
استفاده مجدد برای کشاورزی را دارد یا خیر؟ انجام این
تحقیق الزم است .لذا این تحقیق باهدف تعیین
امکانسنجی استفاده مجدد از پساب تصفیهخانه

تخ
فصلنامه علمی و صصی مهندسی آب – اتبستان 1397
فاضالب شهر سنندج برای آبیاری کشاورزی بهمنظور
استفاده پایدار و پیشگیری از عوارض بهداشتی و
زیستمحیطی و با بهرهگیری از استانداردهای کشوری
و بینالمللی انجام شد.
روش کار

مختصات جغرافیایی سنندج در موقعیت  14درجه
و  35دقیقه عرض شمالی و  46درجه طول شرقی از
نصفالنهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا
بین  145۰تا  1538متر در نقاط مختلف شهر متغیر و
ازنظر آبوهوایی دارای بارندگی ساالنه بالغبر 44۰
میلیمتر و در منطقه سرد و نیمهخشک قرار دارد.
تصفیهخانه فاضالب شهر سنندج نیز با مساحت 24
هکتار و ارتفاع  1361متر از سطح دریا ،در فاصله 3
کیلومتری جنوب شهر سنندج و در فاصله  34۰متری
محور اصلی سنندج_ کامیاران با پوشش جمعیتی حدود
 465هزار نفر در شبانهروز  99هزار و  36۰مترمکعب
را تصفیه میکند و در کنار رودخانه قشالق واقع است.
شیب متوسط محل  3درصد ،متوسط دمای آن 13/5
درجه سانتیگراد ،متوسط بارش سالیانه 445/6
میلیمتر و آبوهوای محل بر اساس طبقهبندی
دومارتن نیمهخشک است .تمامی فرایندهای تصفیه را
دارا بوده و سیستم تصفیه فاضالب در این تصفیهخانه
لجن فعال متعارف است که فاضالب پس از عبور از
واحدهای پیش رسوبگیر ،آشغالگیر ،دانهگیر و
ایستگاه پمپاژ به تهنشینی اولیه انتقال مییابد و
آالیندههای معلق و قابل تهنشینی آن حذف میشوند.
ظرفیت ورودی آن  2/5مترمکعب بوده و در
حدود  12۰۰تا  14۰۰لیتر در ثانیه فاضالب وارد
تصفیهخانه سنندج میشود .این مطالعه از نوع
توصیفی -تحلیلی است که جهت تعیین امکان استفاده
از پساب تصفیهخانه شهر سنندج ،نمونهگیری بهصورت
ماهیانه انجام شد .قبل از تعیین خصوصیات نمونه
پساب ،آمادهسازی موردنیاز برای نمونه انجام شد.
نمونه پساب ازنظر پارامترهای ،TSS،COD ،BOD5
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 ،SAR ،pHکلسیم ،نیترات ،نیتریت ،منیزیم ،پتاسیم
و سدیم ،مورد آنالیز قرار گرفت .کلیه آزمایشها بر
اساس روشهای مندرج در کتاب روشهای استاندارد
آزمایشهای آب و فاضالب انجام گرفت .نمونهبرداری
بهصورت لحظهای بوده و نمونهها در ساعت پیک
مصرف با رعایت شرایط استاندارد برای انجام
آزمایشهای الزم به آزمایشگاه انتقال یافت .سدیم به
دلیل تأثیراتش بر روی خاك ،یکی از بیمانندترین
کاتیونها است .غلظتهای افزوده سدیم در آبوخاك
میتواند ساختار خاك را فرسایش داده و با خراب کردن
ساختمان خاك نفوذپذیری را کاهش دهدSAR .
مطمئنترین شاخص تعیین میزان تأثیر آب آبیاری
برافزایش سدیم خاك ،پارامتر نسبت جذب سدیم است.
نسبت جذب سدیم ،درصد سدیم و درصد سدیم قابل
تعویض از طریق معادالت زیر قابلمحاسبه است.
غلظت پارامترها در فرمولها برحسب  meq/lاست
(.)1۰
𝒂𝑵
𝒈𝐌√𝐂𝐚 +
𝟐

= 𝑹𝑨𝑺

= 𝑵𝒂%

𝟎𝟎𝟏∗ 𝐍𝐚+
𝑲𝑪𝒂 +𝑴𝒈 +𝑵𝒂 +
)𝑹 𝟎𝟏𝟎𝟎(−𝟎.𝟎𝟏𝟐𝟔+

ESP
=

)𝑹𝑨𝑺∗𝟓𝟕𝟒𝟏𝟎𝟏+(−𝟎.𝟎𝟏𝟐𝟔+𝟎.
𝒂𝑵

= KRنسبت دیم به مجموع کلسیم و

𝒈𝑴𝑪𝒂+

منیزیم
نسبت سدیم به مجموع کلسیم و منیزیم نسبت
کالیز نامیده میشود .زمانی که این نسبت کمتر از 1
باشد ،آب از این نظر برای کشاورزی مناسب است؛ و
وقتی بیشتر از  3باشد ،برای مصارف کشاورزی و
آبیاری نامناسب است .بهطورکلی مقدار بیشتر از 1
سدیم اضافی را در آب نشان میدهد .بهمنظور تعیین
قابلیت استفاده از پساب تصفیهخانه فاضالب برای
کشاورزی از استانداردهای سازمان محیطزیست ایران،
رهنمود سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی و رهنمود
سازمان بهداشت جهانی ،آژانس حفاظت محیطزیست
امریکا استفاده شد .جهت تحلیل دادهها از نرمافزار
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 SPSSنسخه  22استفاده و از آزمون  tمستقل برای
مقایسه کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه استفاده
میگردد .درنهایت غلظت پارامترهای موجود با
استانداردهای رایج با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
مقایسه و نتیجهگیری خواهد شد.

شماره ( )1غلظت پارامترهای ،BOD5 ،COD ،pH
SAR ،Ca2+ ،K+ ، No3-،No2- ،Mg2+ ،Na+ ،TSS
و  Na%به همراه واحد و استانداردهای ملی و
بینالمللی موجود همراه با دادههای آماری ارائهشده
است.
در نمودار ( )1میانگین مقادیر BOD5،COD ،pH
 TSS،در پساب تصفیهخانه فاضالب شهر سنندج با
مقادیر استاندارد محیطزیست ایران جهت استفاده در
کشاورزی نشان دادهشده است .راندمان حذف برای
نتایج حاصل از میانگین سالیانه غلظتهای فاضالب
خام ورودی و پساب خروجی در نمودار شماره ()2
ارائهشده است نتایج حاصل از تعیین کیفیت پساب
خروجی از تصفیهخانه فاضالب شهر سنندج ازنظر
نسبت جذب سدیم و درصد سدیم محلول و درصد
سدیم قابل تعویض در جدول ( )1آمده است.

یافتهها

استانداردهای مختلفی بهمنظور استفاده از پساب
درزمینه های مختلف توسط سازمانهای بینالمللی از
قبیل  WHO ،EPAو  FAOارائهشده است .در کشور
ما نیز استاندارد استفاده از پساب در کشاورزی و آبیاری
توسط سازمان حفاظت محیطزیست ارائهشده است.
تصمیمگیری در مورد قابلیت استفاده از پساب جهت
استفاده مجدد بر اساس نتایج آزمایشهای پساب و
مقایسه با استانداردها امکانپذیر میشود .در جدول

PH

COD
200

7.5

7.45

سالیانه

محیط

WHO

FAO

EPA

120

7.25

7.25

7.25

میانگین

استاندارد

استاندارد

استاندارد

استاندارد

17.5
میانگین سالیانه

استاندارد محیط

استاندارد EPA

زيست ايران

زيست ايران

TSS

BOD5

100

100

12.4

5

10.5

30

میانگین سالیانه استاندارد محیط استاندارد EPA
زیست ایران

میانگین سالیانه

استاندارد محیط

استاندارد EPA

زيست ايران

نمودار  -1میانگین مقادیر  TSS،BOD5،COD،pHدر پساب تصفیهخانه فاضالب شهر سنندج با مقادیر
استاندارد
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راندمان حذف

خروجی

ورودی
287

135

138

7.4

7.5

1.35%

10.5

88.15%

17.5

84.60%

12.4

PH

COD

88.88%

BOD

TSS

نمودار  -2راندمان حذف برای نتایج حاصل از میانگین سالیانه غلظتهای  COD ،BOD5 ،pHو  TSSدر
فاضالب خام ورودی و پساب خروجی تصفیهخانه شهر سنندج
جدول  -1مقایسه کیفی پساب تصفیهخانه شهر سنندج با استانداردهای موجود
میانگین غلظت

استاندارد

استاندارد

استاندارد

استاندارد

مقدار

درجه

پساب خروجی

محیطزيست

WHO

EPA

FAO

آماره

آزادی

6-8.5

6-8.5

6.5-8.4

6.5-8

8.5

11

-

120

-

200

-

120

پارامتر

واحد

pH

-

7.5

COD

))Mg/L

17.5

BOD5

))Mg/L

10.5

100

200

11

Pvalue
0.001
<0.001

-

100

11

<0.001

TSS

))Mg/L

12.4

100

-

5

-

100

11

<0.001

Na+

))Mg/L

73.4

-

3

3

-

-

11

<0.001

Mg2+

))Mg/L

20.6

100

-

25

-

100

11

<0.001

No2-

))Mg/L

0.1

-

-

-

-

-

-

-

No3-

))Mg/L

10.2

-

5

5

5

5

11

<0.001

K+

))Mg/L

15.2

-

-

-

-

-

-

-

Ca2+

))Mg/L

35.01

-

-

-

200

200

11

<0.001

SAR

-

13.92

-

-

-

-

-

-

-

Na%

-

50.89

-

-

-

-

-

-

-

جدول  -2مقایسه کیفیت پساب خروجی تصفیهخانه سنندج با مقادیر استاندارد FAO
Na%

SAR

ESP

عالی

< 20

<10

-

خوب

20 − 40

10-18

>15

مجاز

40 − 60

18-26

-

مشکوک

60 − 80

<26

-

نامناسب

> 80

-

<15

تصفیهخانه سنندج

50.89

13.92

2.9

(مجاز)

(خوب)

(خوب)

كیفیت پساب
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بحث

میانگین غلظت  TSS ،BOD5 ،COD ،pHبه
ترتیب برابر با  1۰/5 ،17/5 ،7/5و  12/4است که همگی
در مقایسه با استاندارد محیطزیست ایران در این زمینهها
مطابقت داشته است؛ اما مقدار  TSSدر مقایسه با
استاندارد  EPAبرخالف سایر پارامترها فراتر از حد
توصیهشده است .راندمان حذف پارامترهای ،pH
 TSS ،COD ،BOD5به ترتیب برابر با ،88/15 ،1/
 84/6و  88/88است .پارامتر  Mg2+با غلظت ،.62۰
در مقایسه با استاندارد محیطزیست ایران و EPA
مطابقت دارد .پارامتر  No3-با داشتن غلظت  10.2در
مقایسه با استانداردهای  WHO ،EPAو  FAOکه
عدد ( )5را نشان میدهند باالتر بوده و مطابقت ندارد.
کلسیم نیز با داشتن غلظت  35.01در مقایسه با
استاندارد  FAOمطابقت دارد .طبق جدول ( )2تمام
معیارهای سنجش سدیم در محدوده خوب و قابلقبول
قرار دارند.
پیر صاحب و همکاران با اندازهگیری پارامترهای کیفیت
شیمیایی پساب خروجی دریافتند که فاضالب تصفیهشده
ازنظر کلیه پارامترهای اندازهگیری شده ،سپس با استفاده
از آزمون آماری  T-Testتک گروهی با اختالف
معناداری از استانداردهای موجود جهت استفاده مجدد در
آبیاری کشاورزی و همچنین میانگین بهدستآمده برای
فلزات سنگین اندازهگیری شده با اختالف معناداری از
استانداردهای مرتبط با استفاده از پساب در کشاورزی و
آبیاری کمتر بوده و بنابراین کارایی سیستم تصفیه
فاضالب ،مطلوب و پارامترهای مذکور با استانداردهای
ارائهشده از سوی مراجع مطابقت داشت که با نتایج این
بررسی در مقایسه پارامترها با استاندارد مطابقت دارد
(.)11
صفا و همکاران ،بهمنظور تعیین راندمان تصفیهخانه در
حذف آالیندههای مختلف میکروبی ،فیزیکی و شیمیایی
و همچنین امکان استفاده از پساب تصفیهخانه فاضالب
برای آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز از ورودی
فاضالب خام به تصفیهخانه نتیجه گرفتند که پساب
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تصفیهخانه در صورت اصالح سیستم کلرزنی میتواند
برای کشاورزی و کشت گیاهان صنعتی و علوفهای
مقاوم به شوری و مقاوم به غلظت متوسط یونهای
سدیم ،کلرور ،بور و بیکربنات مناسب است که با نتایج
این تحقیق مطابقت دارد (.)12
هاشمی و همکاران جهت تعیین امکان استفاده از پساب
تصفیهخانههای شمال و جنوب شهر اصفهان دریافتند
که مقادیر  pHپساب خروجی هر دو تصفیهخانه در
محدوده مجاز ،غلظت بور و نسبت جذب سدیم در پساب
تصفیهخانه شمال برای آبیاری ،در حد خوب ،درصد
سدیم در حد مجاز و غلظت کلراید و  ECنامناسب
ارزیابی شد .در پساب تصفیهخانه جنوب ،بور و SAR
در حد عالی ،غلظت کلراید و  ECدر حد مجاز و درصد
سدیم در حد خوب اندازهگیری شد .میانگین پارامترهای
 BOD5و  CODدر هر دو تصفیهخانه موردمطالعه
در حد استانداردهای زیستمحیطی ایران بوده و
استانداردهای  EPAرا تأمین نمیکند که با نتایج
بهدستآمده در این بررسی دارای مطابقت است (.)13
ناصری و همکاران جهت بررسی کیفیت پساب
تصفیهخانه فاضالب اردبیل بهمنظور استفاده مجدد در
کشاورزی نتیجه گرفتند پساب فوق بهجز ازنظر مطابقت
با استانداردها محدودیتی برای استفاده در کشاورزی
ندارد ،همچنین پایش مداوم خروجی تصفیهخانه
فاضالب اردبیل توسط سازمان حفاظت محیطزیست
ازنظر برآوردن استاندارد خروجی فاضالب و
استانداردهای استفاده مجدد از پساب در کشاورزی
ضروری بود (.)14
نتیجهگیری

با توجه به نتایج حاصل از آنالیز صورت گرفته
رویدادهها و انجام آزمون آماری  tبا استناد به سطح
معناداری  ،α=0.01میتوان گفت :مقدار میانگین
بهدستآمده برای  BOD5 ،COD ،pHبا اختالف
معناداری از استانداردهای مربوطه در استفاده مجدد از
پساب در کشاورزی کمتر است ( .)Pvalue< 0.01مقدار
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میانگین  TSSو  Na+با اختالف معناداری از استاندارد
محیطزیست ایران کمتر ( )Pvalue< 0.01اما از استاندارد
 EPAبیشتر است ،همچنین مقدار میانگین بهدستآمده
برای پارامترهای  ،Ca2+ ،No3+ ،Mg2+مشخص
میشود که با اختالف معناداری از استانداردهای مربوطه
در استفاده مجدد از پساب در کشاورزی کمتر است
( .)Pvalue< 0.01درنتیجه سیستم تصفیه فاضالب،
استانداردهای پساب خروجی را ازنظر کلیه پارامترها
برآورده کرده و مطابق با استاندارد سازمان محیطزیست
ایران است؛ بنابراین مشکلی در استفاده مجدد از پساب
تصفیهخانه برای آبیاری کشاورزی بر اساس استاندارد
محیطزیست ایران وجود ندارد؛ اما  TSSبر اساس
استاندارد  EPAبرخالف سایر پارامترها باالتر از محدوده
بوده است .باال بودن مقدار سدیم از محدوده استانداردها،
محدودیتی برای آبیاری بعضی گیاهان که به سدیم
حساس هستند ،محسوب میگردد؛ بنابراین با توجه به
درصد سدیم پساب ( 5۰/89درصد) برای آبیاری گیاهان
حساس نظیر گل الله و بعضی دیگر ازگلهای زینتی،
کنجد ،ماش ،لوبیا ،زردآلو ،گالبی و گردو نبایستی
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منحصراً از این پساب استفاده گردد .همچنین نسبت
سدیم به مجموع کلسیم و منیزیم برای پساب خروجی
تصفیهخانه سنندج برابر با  1/31است که میزانی از سدیم
اضافی را نشان میدهد؛ و بنابراین مطابقت ندارد.
درنهایت پایش مداوم و نظارت دائمی بر پساب خروجی
از تصفیهخانه فاضالب سنندج در برآوردن استانداردهای
خروجی فاضالب برای استفاده مجدد در کشاورزی
همراه با بهکارگیری فناوریهای جدید ،ارتقای واحدهای
تصفیهخانه جهت استفاده گستردهتر امری ضروری است.
تشکر و قدردانی

این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب با شماره
 1394/5/14-1۰/26362کمیته تحقیقات دانشجویی
معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی
کردستان انجامشده است .بدینوسیله نویسندگان مقاله
مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،شرکت آب و فاضالب
کردستان بهویژه پرسنل محترم تصفیهخانه فاضالب
شهر سنندج تشکر مینمایند.
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