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 خالصه

باال ، به كاهش است رو زیادبرداشت  به دلیل آن زیرزمینیكه منابع آب  رشتدر شهر  ، خصوصاًدر كشوروجه به مشكل كمبود آب امروزه با ت

. در این راستا استفاده مجدد از پساب باشدمینفوذ انواع پساب و آلوده شدن منابع آب و خاک حائز اهمیت فراوانی  یرزمینی،ز هایآببودن سطح 

 تصفیهبه روش لجن فعال در روز  مترمكعب 00666، با دبی خانهتصفیهاین برای آبیاری مورد توجه قرار گرفت.  شهر رشتاضالب ف خانهتصفیه

نیترات،  نیتریت،، pH–BOD5-COD–EC-TSS یرنظ یفیك هایشاخص خانهتصفیه یكل یتوضع یضمن بررس یقتحق در این. شودمی

 یاز استانداردهابا مقایسه پساب  یفیتك طبق نتایج بدست آمده از قرار گرفت. موردمطالعه یكل و مدفوع هایفرمیكل ،ازت كل ،فسفات

مشخص شد،  GIS افزارنرمتوپوگرافی و شیب با  هاینقشه. با بررسی و ترسیم باشدمی مناسب یاریآب یگفت پساب برا توانمی زیستمحیط

و  شناسیزمین هاینقشهبا بررسی  انتقال داد. دستپائین هایزمینمجاور و به  یكشاورز ینهرهابه  یثقل یرویبا ن توانمیرا  شدهتصفیهپساب 

خاک  یبر رو یاز تجمع مواد آل را دارند، یرینفوذپذ یتقابلو  شدهتشكیل ایرودخانهرسوبات خاک این منطقه از  با توجه به اینكه خاک

شتن دا یلبه دلو تأمین نیازهای آبی ، راهكاری مناسب در استراتژی توسعه منابع آب ندتوامیاستفاده مجدد از فاضالب همچنین . شودمی یریجلوگ

 داشته باشد. یكشاورز هایزمین یدر بارور ینقش مهم یلآو  یمعدن مواد

 

 با پساب ياريآبرشت، فاضالب  خانهتصفيه ،استفاده مجددواژگان کليدي: پساب، 
 

 

  مقدمه .1

 
از آن جایی كه منابع آب شیرین رو به . رقابت بین شهرها و مزارع بر سر منابع آب افزایش یابد رودمیانتظار  ینی،نشجمعیت و گسترش شهر افزایشبا 

جهان در  یتسوم از جمع یک 0602تا سال  [ 1]. آب كشاورزی یافت ، باید منابع جایگزینی برایشوندمیجدید دسترس ناپذیرتر  منابعنقصان گذاشته و 

 شودمییک منبع ارزشمند آب از لحاظ كیفی نگاه  عنوانبه فاضالب  هاستسال. جوامع پیشرفته دنیا [ روبرو هستند 0 ] یدد آب شدحال توسعه با كمبو

پس از طی مراحل مختلف تصفیه به حدی رسانده شود كه مانند دیگر منابع آب، برای مصارف كشاورزی،  تولیدشدهو سعی شده است كیفیت فاضالب 

استفاده از فاضالب شهری در امر [  0 . ]اندپیداكردهعملی برای رفع مشكل كمبود آب  حلراهری قابل استفاده باشد و از این طریق صنعتی و حتی شه

ده نشان دا هابررسی [. 6،0،2،4 كشورهای مختلف برخوردار است ] مورد نیاز گیاه از سابقه طوالنی در ایتغذیهمنبعی سرشار از عناصر  عنوانبهآبیاری 

توجه به با [  9 ، 8]  .سبز است یفضا یاریكاربرد آن در كشاورزی و آب است كه بهترین شیوة دفع پساب فاضالب پس از انجام مراحل قراردادی تصفیه،

 [ 16 . ]باشدمی ناپذیراجتنابآب یک ضرورت  غیرمتعارفمنابع كمبود آب استفاده از 

كه  هاییفاضالب[  11 . ]است پساب تصفیه بیولوژیكی ام یک مرحله تصفیه پیشرفته بر رویآب، مستلزم انج امكان استفاده مجدد از برای

نوسان در میزان تولید آن در طول سال و  یل عمده آن سهولت دسترسی، عدمدال شمار آورد كه منبع جدید آب به توانمیرا  اندشدهتصفیه  درستیبه

سایر موارد استفاده دیگر تبدیل  بایر و هایزمینمنبعی مطمئن جهت آبیاری  عنوانبهین امر آن را با میزان بارندگی ساالنه است و هم عدم ارتباط

. مطالعات نشان گرددمیمعمول از مصارف خانگی، صنعتی و كشاورزی حاصل  طوربهكه  باشندمی ایعمدهشامل تركیبات  هافاضالب [ 10 ]. نمایدمی
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 هاپساباستفاده از  [10 . ]باشندمیرا دارا  (. آلی و غیر آلیمحلول )مواد معلق  %1 و تنهاآب بوده  %99ی دارا هافاضالب گونهاینكه  دهدمی

عبارتند از:  هاآن ترینمهم در كشاورزی مزایای متعددی را به همراه دارد كه در بسیاری از مقاالت به آن اشاره شده است و ه(تصفیه شد هایفاضالب).

برای سایر مصارف، كاهش  تصفیه، آزادسازی بخشی از منابع آب با كیفیت خوب هایهزینه، كاهش [ 14 ] بع آب ارزان و دائمیفراهم نمودن یک من

 [ 12 ].باشدمیو كاهش اثرات زیست محیطی دفع پساب به منابع آبی  هاآنمصرف كودهای شیمیایی و اثرات زیست محیطی 

 

 

 یقتحقروش  .2

 
 شناسی زمین بررسی برای باشدمی میدانی مطالعات و مشاهدات روش از استفاده با آمده بدست اطالعات و تحلیلی –تحقیق به صورت توصیفی  روش

و تجزیه و  هنقشه های استخراجی، زمین شناسی، شیب، توپوگرافی محدوده مطالعاتی تهی جمله، كلیه اطالعات پایه از GISافزارنرممنطقه با استفاده از 

 TSS ،CODرت گرفته است ابتدا اطالعات مربوط به هواشناسی منطقه جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. سپس پارامترهایتحلیل یافته ها صو

،5BOD ،EC ،pH  ،شهر رشت مورد بررسی و كیفیت پساب  خانهتصفیه یمدفوعكلیفرم و  یفرمنیترات، فسفات، ازت كل، توتال كل ، نیتریت

با استاندارد های موجود مورد مقایسه قرار گرفت. هدف كلی از استفاده مجدد از فاضالب تصفیه شده شهر رشت در  به فرایند تصفیه توجهخروجی با 

به جهت بهینه سازی و بهره وری مناسب از منابع آب از طریق برگشت دادن  یو اجتماع یاقتصاد یفی،و ك یكشاورزی با در نظر گرفتن عوامل كم

 ه زمین و استفاده منطقی از منابع آب شیرین است.جریان های فاضالب تصفیه شده ب

 

 

 بررسیمورد  منطقه .3

 
ای ترین شهر شمال ایرران در برین سره اسرتان حاشریه، همچنین بزرگترین و پرجمعیتباشدمیشهرهای ایران و مركز استان گیالن كی از كالنیرشت شهر 

 كیلرومتر 109دقیقه عرض شمالی قررار دارد و مسراحت آن حردود  10درجه و  06 دقیقه طول شرقی و 00درجه و  49در و  شودمیدریای خزر محسوب 

آب و هروای رشرت  (0و  1. )شركل در وضع طبیعی خود جزء كوچكی از جلگه گیالن و دشت های جنوبی دریای خزر محسروب میشرود و میباشد مربع

آن برال  برر  یرتجمع 1096و در سرال  226000رشرت  یرت، جمع1082ر سال د یرسم یمعتدل و از مناطق پر باران ایران به شمار میرود.بر اساس سرشمار

درجره  12متوسط درجه حرارت ساالنه شهر رشرت تقریبرا معرادل  .باشدمی آزاد یاهایسطح آب در ریمتر ز 2متوسط ارتفاع شهر  باشدمینفر  921 ،009

   .درجه زیر صفر نیز گزارش شده است 19رجه سانتیگراد و حداقل د 06و این در حالی است كه حداكثر مطلق درجه حرارت تا  بودهسانتیگراد 

 

 
 نقشه موقعيت شهر رشت - 2شکل                                                               شهر رشت نقشه - 1شکل 

 [ سازمان نقشه برداري کشور 1: 02222 شه توپوگرافينق -ماخذ   ]                کشور[ يسازمان نقشه بردار1: 20222نقشه توپوگرافي -].ماخذ 
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 پژوهشهای  يافته .4

 
، سالهای تر سالی و [ 10] متریمیلی 1040 ساله 06میانگین بارندگی ساالنه با میانگین  0 شكل در. متراستمیلی 1020شهر  ینساالنه ا یمتوسط بارندگ

ط بارندگی ساالنه، سالهایی كه باالتر از آن حد میانگین ساالنه قرار می گیرند تر سالی و خشک سالی از هم مشخص گردیده و با توجه به میزان متوس

سالها، سرانه  ینا یط یتثابت مانده است اما با رشد جمع در یک دوره سی ساله تقریبا بارش ساالنه یزانم.باشدمیپایین تر از آن سالهای خشكسالی 

و آبهای  یاز آبهای سطحین شهر ا یآب یازهاین یشتقاضای رو به افزا ینباعث شده است تا جهت تأمامر  ینهماست. یافتهبارش به شدت كاهش 

 .استفاده شود یاید،دست م به یقعم یمهو نیق كه توسط چاههای عمیرزمینی ز

 

 

 نگارنده–نمودار ميانگين بارندگي ساالنه ایستگاه رشت ماخذ  – 3شکل 
 

محاسبه  كیلومتر14/60نیز معادل  هضمحیط حو و كیلومتر مربع 109برابر  رشت آبریزه ضحو مساحت هضخصوصیات فیزیكی حووص در خص

با توجه به اینكه توپوگرافی، شیب و پستی و بلندی زمین در  ، درج شده است.موردمطالعهبرخی از مشخصات فیزیكی حوضه  1جدول  است. در شده

شهر رشت در یک نقشه ها ترسیم و مورد بررسی قرار گرفت. ، GIS افزارنرمبا استفاده از  ،باشدمیدست از عوامل تاثیر گذار انتقال پساب به پایین 

به طرف شمال بوده میانگین شیب از سمت جنوب  شهر رشت . شیب عمومیباشدمیمنطقه دشتی واقع شده است و شیب متوسط سطح رشت بسیار پائین 

كیلومترمربع در  20/00. بیشترین مساحت حوضه رشت به میزان باشدمیدرصد  6/00 هاآنو حداكثر  6 هاآندرصد،  حداقل 08/6حوضه رشت برابر 

 .دارد قرار درصد 00/6 – 10/2ب شی طبقات در كیلومترمربع 64/6 میزان به آن مساحت وكمترین درصد6/12 – 6طبقات 

 

 نگارنده–ها ماخذ  مشخصات فيزیکي حوضه و زیر حوضه _ 1جدول 

نام 

 حوضه

مساحت 

 ]كیلومتر مربع[

محیط 

 ]كیلومتر[

طول آبراهه 

 اصلی ]كیلومتر[

 ارتفاع از سطح دریا به متر

ارتفاع  اختالف ارتفاع]متر[ حداقل ارتفاع]متر[ حداكثر ارتفاع]متر[

 متوسط

شهر 

 رشت
109 14/60 06 026 0/00- 00/020 66/162 

 

در بلوک البرز قرار دارد كه این بلوک در قسمت شمال با بلوک خزر و در قسمت جنوب با پهنه مركزی  زمین شناسییخ از نظر تار شهر رشت

با بخش شمالی  غربی بوده كه تقریبا جنوب – یشمال شرقایران مواجه است. در بخش غربی این ناحیه محور ساختمانهای زمین شناسی دارای یک روند 

 جنوب – یشمال غرب زاگرس موازی است. از سوی دیگر در بخش شرقی منطقه البرز روند محور ساختمانهای زمین تقریبآكمربند چین خورده فعال 

 این در كه باشدمی كواترنر دوران ایاز افكنه مخروط و آبرفتی های نهشته شامل واحد . جوانترینباشدمیر بزرگ ] درونه [ یشرقی و به موازات گسل كو

 .دارند زیادی پذیری نفوذ و پذیری فرسایش رسوبات این.است گرفته قرار تر قدیمی رسوبات روی بر كه.است برخوردار توجه ابلق گسترش از منطقه

شهر را شهر رشت در جنوب این جلگه، دارای الیه های خاک متنوعی از ریزدانه های با نفوذپذیری پایین تا مصالح ما سه ای است. اغلب رسوبات این 

و یا الی دار، و گاه الیه هایی از ماسه های ریزدانه تشكیل می دهند. در تمامی مناطق الیه اول از جنس خاک نباتی یا خاكهای دستی خاكهای رسی 

گرد  هستند، مصالح ایرودخانه. اصوالً از آنجا كه اغلب خاكهای این نواحی از رسوبات باشدمیمتر متغیر  1تا  6.2بین  .ضخامت این الیه معموالباشدمی

 نمودار

5 
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نسبت به نوع مشابه شكسته دارند، بیشتر مصالح منطقه را تشكیل می دهند.پوسته زمین در این ناحیه دارای تعادل كاملی  ترییینپاگوشه، كه مقاومت 

میزان آب كافی  كاربری اراضی شهر رشت به علت داشتن خاک مناسب و مرغوب ونقشه  4 در شكل نیست و فعالیتهای زمین شناسی در آن باال است.

شامل و پس از آن عمده ترین پوشش گیاهی منطقه  باشدمیشهر برنج  ینا یكشت آب ین.مهم ترنمایدمیشرایط مناسب را برای رشد انواع گیاهان فراهم 

 تمشک، :ی شاملپوشش علفی چه اتآلوچه و سایر درختان و درخ ، انار، فندق، انجیر، ازگیل،گیالس ،آلو عبارتند از: هلو، یا درختچهپوشش درختی و 

 . كه در تولید صنایع دستی استفاده فراوان دارد شوندمیدر این محدوده نی و لی نیز دیده  و غیره گیاهان مرتعی این منطقه هستند. سبزیجات ماچک، پونه،

 

 
 موردمطالعه نقشه کاربري اراضي منطقه - 4شکل 

 

كه از كوه رضا لو چماچاء در  گوهر روداز جهت خاور و شمال خاوری، و رودخانه  ،استرودخانه سیاهرود كه یكی از شاخه های سفید رود 

باید رشت را شهری مسطح دانست.  ، از نظر توپوگرافی. از جانب جنوب و باختر، شهر رشت را در میان گرفته اند، جنوب رشت سر چشمه می گیرد

در قسمتهای پر ، تغییر می كند. خط تراز( [-0)و  (+1)ارتفاع قسمتهای مركزی شهر، میان  ، دباشمیازاد  یاهایسطح آب در یرمتر ز 2متوسط ارتفاع شهر 

تراكم م [ 16 ](  0شكل )پست تر میشود. رودمیبه سوی رودخانه  هازمین[ متر است. در قسمت جنوب و جنوب باختری و خاور هم كه -6جمعیت برابر ]

در كه ها و زباله یصنعت ی،شهر ی،كشاورز یهاپساب یدطرف و تول یکاز  مصرف آب یشمنجر به افزا ها در چند دهه گذشته یتو فعال یتشدن جمع

 زرجوب و گوهررود هستند.  یهاودخانهرجزو چهار عامل آلوده كننده  شودیم یختهها رداخل رودخانه

معیت شهر رشت تحت پوشش شبكه آب شهری درصد از ج 98. كه دارد برخوردار است كمی عتنسبت به وس یت باالییرشت از جمعشهر 

در هر  شوندمیدفع رودخانه های زرجوب و گوهرود  به داخللیتر آب مصرف سرانه در شهر رشت به صورت فاضالب  126درصد از  86 می باشند و

در نهایت این فاضالب ها به قسمت پائین و  شودمیوارد رودخانه ها  یمارستانیو ب یصنعت ی،مترمكعب فاضالب خانگ 806هزار و  08 از یششبانه روز ب

 یرمسدر . شودمیدست مناطق كشاورزی و روستایی و تاالب انزلی كه محل نهایی تخلیه این رودخانه هاست، می ریزد و موجب آلودگی زیست محیطی 

 یفدر ط یاریآب یفاضالب خام برا .كنندی اده ماستف یزارهاشال یاریآب ها، برای بندان آب در آب یرهذخ یاها كشاورزان به كمک پمپ و  رودخانه ینا

 یربازار بدلیلمخصوصاً در پ یاهروددست رودخانه س یینمناطق پا یزراع یهاینزم اكثر .شودمیاستفاده  بازار بخصوص در پیر در حومه شهر یگسترده ا

 شوند.  یم یاریاست آب یكرم یو عفونت ها یروسیو و یاییباكتر یها یمارینشده كه منجر به ب یهفاضالب به آن با فاضالب تصف یممستق یختنر

است و ارتفاع آن از سطح  شده واقعرشت  شمال شهر یكیلومتردوو در N4101046 و E 060402یی در موقعیت جغرافیا رشت هخان تصفیه

و سالمت شهروندان، حفظ  یبهداشت عموم یبا هدف ارتقا 1091در سال فاضالب رشت  خانهیهتصف یفاز نخست طرح مل متر است -16 یادر

هزار  026 خانهیهتصف ینا. قرار گرفت یبردار.مورد بهرهیانزل المللیینزرجوب و گوهررود و تاالب ب یهارودخانه یاز آلودگ یریجلوگ ،زیستمحیط

فاضالب شهر رشت و زمینهای زراعی پایین دست  خانهتصفیهموقعیت  2 شكل در.دهدیرا پوشش م یشهر یتدرصد جمع 26رشت معادل  یتنفر جمع

 نشان داده شده است. خانهتصفیه
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 خانهتصفيه دست پایين زراعي زمينهاي و رشت شهر فاضالب خانهتصفيه موقعيت - 0شکل 

 
دو رودخانه  ینشهر ب یداشته و قسمت اصل یانجر یاست كه دو رودخانه نسبتًا مهم در آن بصورت مواز یمعدود یشهر رشت از جمله شهرها

مزارع و باغات اطراف  یاریآب یبرا ینكهرودخانه ها عالوه بر ا ینرود واقع شده است. ا یقالندو رودخانه گوهررود و ص ینشهر ب یعیطب یبعنوان حصار

 یحصح یستمتوسعه شهرها فقدان س از مشكالت یكی. متأسفانه یكردندم ینمردم شهر را تأم یازاز آب مورد ن یگرفت، بخش بزرگ یمورد استفاده قرار م

باال بودن  است. یدهگرد یلخطر تبد یهاكانونرودخانه به  یجهشده است و در نت یردو رودخانه سراز ینبوده كه در شهر رشت به ا یدفع فاضالب شهر

امكان پذیر نباشد. به همین دلیل از  چاههای جذبی سطح آبهای زیرزمینی شهر رشت و بافت خاک باعث گردیده كه دفع فاضالب شهر به روش سنتی با

مختلف شهر نصب گردید كه فاضالب جمع آوری شده را عمدتاً به دو رودخانه  چند دهه قبل، كانالها و لوله های جهت هدایت فاضالب در نقاط

جهت كلی جریان در  ( 0شكل ) نند. های موجود در سطح شهر هدایت و تخلیه می كعبور می نمایند و یا مانداب گوهررود و زرجوب كه از داخل شهر

 .باشدمی،  شمال شرقی جنوب غربی از نواحی شهر رشت

تن فاضالب شهری به دو رودخانه موجود در شهر عالوه بر مشكالت و معضالت بهداشتی فراوان  هایلیونمبحران زیست محیطی ناشی از تخلیه 

و  هكتار 2/19مساحت كل محدوده طرح فاضالب شهر رشت به  خانهتصفیهده است. از اینرو و كشاورزان گردی دستپائینبرای مردم از جمله روستائیان 

  جدول)  .باشدمی نفر 920666بجهت تحت پوشش قرار دادن  در شبانه روز مترمكعب 00666، 1462سال فاضالب در افق طرح  خانهتصفیهكل  یتظرف

0) 

 فاضالب شهر رشت خانهتصفيهمشخصات  -2جدول 

  خانهتصفیه نام نوع فرآیند سال شروع بهره برداری  جمعیت تحت پوشش نفر  ] مترمكعب در روز [  خانهتصفیهظرفیت     

 فاز اول فازدوم فاز اول فاز دوم برداری در دست بهره

 رشت لجن فعال 1091 016666 066666 00666 96666 06666

 

  
 يممستق يرغبطور مستقيم و فاده مجدد از آب موجود در شهر رشت است يتوضع – 6شکل 

 

كشاورزی وجود دارد از نظر فنی و هم اقتصادی  ، زمینهایخانهتصفیهاستفاده از پساب جهت آبیاری كشاورزی به دلیل اینكه در پایین دست 

 1696هكتار آن اراضی زراعی و  0006هكتار است كه  8606رشتفاضالب شهر  خانهتصفیهقابل تأمل است. اراضی محدوده تحقیق در پایین دست 

ایجاد اطمینان برای كشاورزان منطقه  ،رعایت استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از مخاطرات احتمالی باشدمیهكتار آن باغات 

083 l/s  پساب خروجی تصفیه

 خانه 

2121  l/s البفاض  یدتول   

380 l/s 
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های كاهش برق مصرفی پمپ كاهش مصرف آب زیرزمینی و در نتیجه افزایش ذخیره آبخوان ،در داشتن یک منبع دایمی آب برای كشت و كار

با توجه به نكات مطروحه استفاده از . باشدمیمنطقه  افزایش سطح تولید محصوالت كشاورزی و در نتیجه رشد اقتصاد ،سرچاهی چاههای كشاورزی

به سمت رودخانه سیاهرود در فصول آبیاری و هدایت  خانهتصفیهفاضالب شهر رشت را جهت آبیاری كشاورزی زمینهای پایین دست  خانهتصفیهپساب 

آوری  از سالیان دور سیستم مختلط جمع باشدمیمانند شهر رشت كه سطح سفره های آب زیرزمینی باال  یدر شهر گردید. در فصول غیر آبیاری پیشنهاد

و  قرار دادهپوشش  تحت قدیمی و نوساز شهر را از محالتخش اعظمی ب كه ،وجود داشته یلومترك 896 به طولباران  و آبخانگی  هایفاضالب

و نقش مهمی در افزایش آلودگی رودخانه ها بر  گردندیمتخلیه  ،، مختلف عبور می نمایندیهابخشاز طریق این مجاری به رودخانه كه از  هافاضالب

 .عهده دارند

رمكعب در شبانه روز بوده كه مت 168191 ،94 شده در شهر رشت در سال یفاضالب جمع آور یزانم یالنگ یطبق آمار گزارش شركت آبفا

ی كشاورزی در هازمینهكتار در محدوده  2/19موجود فاضالب شهر رشت در زمینی به مساحت خانهتصفیه .باشدمی یهبر ثان یترل 1020آن  یالحظه یدب

خب ساخته شده است سیستم تصفیه، در كیلومتری شمال غربی رشت و نزدیک به جاده پیر بازار، در امتداد رودخانه زرجوب و در محدوده روستای ف 4

متر مكعب در روز است كه با احتساب مدول دوم به  00666برابر خانهتصفیهو ظرفیت مدول اول این  بودهفاضالب روش لجن فعال  خانهتصفیهاین 

 یریجلوگ یشهر رشت و برا یزناچ یبه شبا توجه ب یلومترك 414 یو انتقال به طول كل یمتر مكعب در روز افزایش خواهد یافت شبكه جمع آور 96666

 یهتصف یندو فرا یتهدا خانهتصفیهفاضالب خام به سمت لیتر بر ثانیه،   006در مجموع  پمپاژ هاییستگاها یلهوسبه ی،عمق لوله گذار یشاز افزا

 . دهدیمهر را پوشش درصد كل فاضالب ش 42در روز، بیش از  مترمكعب 00666با دبی  .شودمیآن انجام  یبر رو یولوژیكیب

 یرفاضالب نظ یهتصف یفیك هایشاخص مقدار شدند. یینتع(یكل و مدفوع هایكلیفرم)یكروبی م یهاشاخص یخطرات بهداشت یینتع یبرا

pH،EC،TDS  ،BOD  ،COD ، DO، P ،N ،TSS ،4NH،3N,NO  شهر فاضالب  خانهتصفیه پساب تولیدیبر روی ورودی و خروجی

بر روی پارامترها  ینا یرقرار گرفت. مقاد یمورد بررسو آزمایشگاه استان گیالن  فاضالب خانهتصفیهانجام شده در آزمایشگاه  رشت از آزمایشات

است.  %98/86و  %96 یببه ترت CODو  5BODفاضالب در حذف  خانهتصفیه یستمراندمان س(   6 شكل و 0 ) جدول یو خروج یفاضالب ورود

 یگرفت كه هواده یجهنت توانمیمحلول،  یژنباالتر از استاندارد بود. با توجه به اندازه اكس یكم mg/L 1/4 خانهتصفیه یپساب خروج ولاكسیژن محل

استفاده مجدد جهت  یبرا زیستمحیطسازمان حفاظت  یپساب را با استفاده از استانداردها یفیتك ینبنابرا مناسب و مطلوب است. خانهتصفیه

بررسی گردید و  8 كل( و طبق ش 1094اله ) سال در یک دوره یكس 5BODو  TSSغلظت  ییراتتغهمچنین نموده  یسهمقا یاریو آب یكشاورز

و فسفات در سطح  یتراتنمناسب است. یو كشاورز یاریآب یگفت پساب برا توانمیشاخص با استاندارد مطابقت دارد و  یپارامترهامشخص شد، 

نظارت بر استفاده مجدد از  یپارامتر مناسب برا یکفرم  یسازگار است. كل یو زهكش یاریو آب یمصارف كشاورز یبرا یمل یاردهامطابق با استاند

و  یاریو چاه آب یمصارف كشاورز یفرم پساب برایكل یهمتوسط مجموع تخلبا توجه به گندزدایی پساب، گرم است. روزهای فاضالب، به خصوص در 

، WHO استانداردهایو  یمل یكمتر از حد استانداردها سالدر تمام  یمدفوع یفرمتعداد كل یانگیناست. م یمل یبا استانداردها آب سطح جاذب مطابق

FAO .بود 

 

 

 

 

 

 

 

 شهر رشت با استاندارد خانهتصفيهدر پساب  pH ، 5BOD ، COD،DO،P  ،N  ،TSS ،,NO 3N،4NHمقایسه پارامترهاي -7 شکل
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 1334در سال  خانهتصفيهو خروجي ورودي  هايفاضالبآزمایشات فيزیکي شيميایي و زیست محيطي بر روي -3جدول 

                        [زیستمحیطستاندارد ا ]مقدار مجاز خروجی  خانهتصفیه خروجی خانهتصفیهورودی  واحد مشخصه
 یمقدار مجاز خروج

[FAO           ] 

BOD5 mg/L 200 20 30 - 

COD mg/L 380 46 60 - 

TDS mg/L 530 406 - 426 

EC µs/cm 925 910 2500-7500 6666 

PH - 8/01 8/11 6/5-8/5 6/5-8 

DO mg/L 0/47 4/10 2 - 

TP mg/L 4 1/3 6 - 

TSS mg/L - 34 40 - 

TN mg/L 20 10 - - 

NH4-N mg/L - 0/8 2/5 - 

N-NO3 mg/L - 7 50 2 

 یفرمكل كل

 ها
ml100MPN/ 

- 006 
1666 

1666 

 یفرمكل

 یمدفوع
ml100MPN/ 

-98 
466 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فاضالب رشت خانهتصفيهدر  34در سال BODو  TSSغلظت  ييراتتغ - 8شکل 

 

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه  .5

 
شرهر  فاضرالب خانهتصفیهدر پساب  یشمورد آزما یپارامترها یانگینند كه مده ینشان م یمیائی و میكروبی، شیزیكیف یشاتحاصل از آزما یجنتا یبررس

مطابقت داشته برا توجره بره  یو كشاورز یاریجهت مصارف آب پساب یخروج یبرا یرانا زیستمحیطسازمان حفاظت  یبا استانداردها یسهدر مقا رشت

از پساب حاصل جهت آبیراری محصروالت زراعری اسرتفاده  در فصول آبیاری توانمیفاضالب  خانهتصفیهی كشاورزی و باغی در اطراف هازمینوجود 

 یپسرت یب وش هاینقشهبا بررسی  .باشدمیاقتصادی حاصل از مصرف آب مؤثر  هایهزینهاین امر، در افزایش تولیدات كشاورزی و هم در كاهش  .نمود

خاكهرای ایرن همچنین  اد.انتقال د دستپائین هایزمینبه  ه نهرهای كشاورزی مجاور وی و بثقل یرویبا نرا  شدهتصفیهپساب  یمتوانمی راحتیبه ،و بلندی

 یرکفاضرالب . شرودمیقابلیت نفوذپذیری را دارد و از تجمع مواد آلی برر روی خراک جلروگیری  خوبیبهو  شدهتشكیل ایرودخانهنواحی از رسوبات 

 یناسرتفاده كررد. همچنر تروانمیمنبرع  یرنامن و كارآمرد از ا یریترچوب مناسب توسعه، مدچا یکو در  یاستس یکحال با  ینبا ارزش است، با ا عمنب
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 ایردشرده ب یافرتآب باز یفیتمنطقه در نظر گرفته شود. ك یکدر  یكپارچه یریتمد یاستاز منابع آب و س یبخش عنوانبه یداستفاده مجدد از فاضالب با

 یرشو پرذ ینفرعذ یاز گروه هرا یاریبس یبانیبه پشت یازپروژه استفاده مجدد از پساب، ن یتموفق یبرا نیتناسب داشته و همچن یكاربران سفارش یازهایبه ن

 یرنداده شرود و ا یرلتحو یالنگر یبه آب منطقه ا شدهتصفیهپساب  شودمی یشنهاد. پباشدمیشهروندان و شركت آب و فاضالب  یانو اعتماد م یاجتماع

یالن ، مبل  آب خام تحرویلی بره آب و گ یآب منطقه او در قبال آن  دهد یلبه كشاورزان تحو یآب كشاورز یههمرا در قبال س یافتیآب باز یزشركت ن

 .باشدمیفاضالب را كاهش دهد كه از لحاظ اقتصادی برای شركت آبفای گیالن مقرون به صرفه 

 گرفت:'واهد انجام خ یلفاضالب شهر رشت اهداف و مقاصد ذ خانهتصفیهاستفاده مجدد از پساب  با

 در كشاورزیحفظ سالمتی افراد و بخصوص كارگران مشغول به كار  -0ی  سطح یرودخانه ها، كانال ها و آب ها یممستق یآلودگ یریجلوگ -1

 زیرزمینیحفاظت از منابع آبهای  -4.                  كند یكشاورزان فراهم م یمنبع آب قابل اعتماد برا یک -0

بره  یرازكراهش ن یجرهو در نت هاپسراباستفاده بهینه از مواد مغذی موجرود در  - 0                                 لوگیری از آلودگی آنحفاظت از خاک و ج -2

 كود 

 

 قدردانی  .6

 
م محترررهمكرراران همچنررین  ،رشررت امررور مهندسرریمرردیر محترررم آبفررای شهرسررتان رشررت و محترررم  عامل محترررم آبفررای اسررتان گرریالن و مرردیرمرردیر از

 .نمایم یم یقدردان اندنمودهمساعدت  وهشپژ ینا یاجرا یهمكاران كه در راستا یتمامگیالن و  استانآب  و فاضالب خانهتصفیه هاییشگاهآزما
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