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 چکیده

روی کشورها به استفاده از منابع آبی نامتعارف  تاافت کیفیت آب شهری و کمبود آب موجب شد های آبی،  تخریب اکوسیستم

مواجه شدید با کاهش  ر اثر مصرف و برداشت بیش از حدب منابع آب شهرهای پرجمعیت مانند تهران ،در حال حاضر. آوردند

 ۀاسرتفاد طرر  بازررارانی و    بررسری  موردی بررای  ۀمطالعتهران به عنوان  3 ۀمنطقالهیه آب در این تحقیق، کانال  است.شده 

مجردد آب کانرال شرهری برا      ۀاستفادسپس برداشت، تصفیه و  فرایند تحقیق حاضر به بررسیمجدد از آب کانال انتخاب شد. 

میدانی  ۀمشاهدهای مورد استفاده در این تحقیق به روش  داده تهران پردااته است. 3 ۀمنطقهدف آبیاری بخشی از فضای سبز 

تررین نترای     براری از مهرم   معتمد محیط زیست انجام شده اسرت.  های آزمایشگاه یکی از ها در تحلیل و تجزیهبرداشت شده و 

 ۀدهنرد  نشان، این مقدار بوده تریل یلیم 100در  1100فرم گوارشی  کلی یاحتمال آمار نیشتریبکیفیت آب به صورت زیر است: 

رشد گیاهان  ۀبازداندعامل شود و  می های سدیمی موجب کاهش نفوذپذیری آب در ااک وجود نمک. لودگی میکروبی استآ

و  BOD5میانگین مقدار بوده که از حد آستانه تجاوز کرده است.  گرم بر لیتر میلی 34، میانگین میزان سدیم آب این کانال، است

COD از نظر استاندارد  بوده است که گرم بر لیتر میلی 72و  38ترتیب  بهEPA  همچنرین  حد مجاز اسرت. این مقادیر بیشتر از، 

از حد آستانه تجاوز کرده است و محردودیت شردید در آبیراری     ppb 52بور با میانگین  نتای  آزمایش فلزات سنگین نشان داد

 ،فیزیکری  ۀتصفیبا انجام مراحل مختلف تصفیه از جمله  نشان داد  ،های آب کانال نمونهآزمایش نتای   ،در نهایت کند. می ایجاد

آب  اسرتفاده از  نشران داد  ایرن مطالعره   نترای   ،شود. همچنین می سازی آماده مجدداستفادۀ جهت  و گندزدایی، این آب پیشرفته

مترمکعب  560ررا که در حال حاضر  ،شود آب زیرزمینی می ۀسفرموجب کاهش فشار بر برای آبیاری فضای سبز کانال الهیه 

بره  آب زیرزمینری   ۀسرفر ایرن مقردار در    آب کانال الهیره کردن جایگزین شود که در صورت  می برداشتدر روز از راه فخار 
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 مقدمه

عدم تطابق نیازهای انسان امروزی با امکانات و منابع زمیی،   

هیای بسییاری را برانگیه ی      ینگرانی چالش بزرگی است کی   

  کی   یحیال  هرخیاکی مدیدوه هسی ند      ۀکراست. منابع ای،  

شیرری و تررکیز عرتییت هر منیا ق      ۀافسارگسییه  رشید  

منیا ق  حید منیابع هر  ن    از  یشبی خاص  منجر ب  مصیر   

یج  کربوه منابع با سرعت بیش ری خیوه را  هرن   خواهد شد

. ای، هران واقتی ی است کی  هر میوره منیابع    ههد مینشان 

خصوص هر منا ق گرم و خشک هر حیال   ب شررها   ب کالن

. کربیوه منیابع  بیی ییک ریسیک سیسی راتیک       است قوعو

   ید.  ثار ای، ریسیک عواقیا اع ریاعی    عرانی ب  حساب می

های مدیط زیس ی فراوانی ب  هنبال هاره و  اق صاهی و چالش

بیرای   .]1[ ههد قرار میثیر أتزندگی و رفاه انسان را نیز تدت 

بیرهه   زیست برره   مسئوالن  از مدیط های زیاهی بشر غیر هه 

قرار هاهه و هر راسی ای   اس فاهه مورهو بیش از نیاز  منابع را 

تهریییا و کییاهش کیفیییت منییابع  ب گییام برهاشیی   اسییت. 

ناکار مد منیابع  ب و هر کنیار    ۀاس فاههای مهرب و  فتالیت

 ن افزایش روزافزون عرتیت و افزایش تقاضیای  ب  منیابع   

شدت مددوه کرهه و کربیوه  ب   اخیر ب  ۀهه ب را هر چند 

برهاشیت    ایی، مییان  کنید. هر   خوهنرایی میی  شیپ از  شیب

روی  از منابع زیرزمینی  کاهش بارش نزوالت عوی و بروز  بی

های سیطدی   نقاط عران   لوهگی  ب بیش ری هر سال خشک

و زیرزمینی  هرگی ارمغان تکنولوژی و هنیای صنت ی بیرای  

. ماهامی ک  مشکل کربوه  ب هر منیا ق  [3و  2است ]بشر 

نییاز روزافیزون    اسیت   خشک و پرعرتیت ب  قوت خوه باقی

الوصیول ماننید    وعو برای منابع  ب م تیار  و راحیت   عست

ای نزهییک     روانیاب و  ب زیرزمینیی و هر  ینیده   انبر   بیار 

 1برهاری از منابع  ب نام تیار   وعو برای یاف ، و برره عست

(UWR) غیاا    ۀتریی چرا کی  نییاز  ب بیرای      نیز پابرعاست

زندگی روزمره  اکوسیس م  بیتی و رشد صنتت غییر قابیل   

امنیت  بی نیازمنید تکنولیوژی و     پوشی است. بنابرای، چشم

 ۀتوسیت . ]1[برهاری از انواع منابع  بیی اسیت    نو وری هر برره

شیوه کی  بیر     یمی  ناپایرنفوذ منا ق شیمنجر ب  افزا یشرر

 ریی نفوذ و تبهگااره.  یم ریتأث یشرر یها حوض  یدرولوژیه

 .]4[ ابید ی یمی  شیافزا سطدی و رواناب ابدی یتترق کاهش م

 بی   وهشی  میو حجم رواناب من قل  البیخطر س ب  هنبال  ن

                                                            
1. Unconventional Water Resources 

ایی،  . ]5[ ابید ی یم شیافزا زین سطدی ۀکنند افتیهر یها  ب

و  6] ینی یرزمی ب ز ۀیی تغاو  زمان تررکیز است ک   هر حالی 

رخ  افت کیفیت  ب ی و لوهگهر پی  ن و  ابدی یکاهش م[ 7

 ب و  رییغت یها ینیب شیاثرات با توع  ب  پ ،یا .]8[ ههد می

ب  اصیول   یتوعر یب .]9[ افتیخواهند  شیافزا ندهیهوا هر  

از  شیهای م تار  و برهاشت بی  برهاری از  ب برره تیریو مد

 تیی فیمنابع و تنیزل ک  ،یحد مجاز  باعث ب  خطر انداخ ، ا

خواهد شد. ب  وعیوه  میدن بدیران کربیوه  ب      ی ب مصرف

 تییی)بییاال بییوهن تقاضییا نسییبت بیی  عرضیی ( مت ییول هو واقت 

 رگیااری یتأث .2  یمنیابع  بی   تیمدیدوه  .1است:  ریانکارناپا

از رشید   یچیالش ناشی   رو  ،یا بشر. از های تیاقدامات و فتال

سیو   کیتقاضا برای  ب و غاا از  شیو افزا تیروزافزون عرت

 زانیی ر نظر برنام  گر یه سویاز  میاق  رییو تغ ها یالو خشکس

هیای نام تیار     و م هصصان ع وم  ب را بی  اسی فاهه از  ب  

 ب  دیکربیوه شید   ینی یب شیپی با  .]10[متطو  کرهه است 

م تیار    ریمتطو  شده است ک  غ یتوع  ب  منابت  یعران

م تیار    ریی منیابع  ب غ   رو ،یی او از  شوند یهر نظر گرف   م

هر  ی ی یتکر یمنابع ب  عنوان منیابع  بی   ،ی. اشوند یم دهینام

منیابع   ۀفاصی   اییران هر کشیور   .]11[ شیوند  ینظر گرف   می 

ب  چنید   ازیاست و هر موارهی ن اهیز اریم تار  از شررها بس

شیده   تریام  رتیق ههد ینشان م  مارهاهاره.  نیزمرح   پرپاژ 

بیش از ای  ترام شده ۀنیهز   یهای تصف شده از راه  ب من قل

ب  مدل مصیر    کینزهاس فاهه از منابع غیر م تار  هزین  

ب  سرت  دیمنابع  ب کشور با ۀتوست ۀنیهر زم ،یبنابرا هاره.

. امییروزه کییاربره  ب ]12[حرکییت کییره  ،ینییو کرههییاییرو

از  ارییهر بس و  بیاری شده برای کشاورزی  ینام تار  تصف

کانیاها    کیا  یم دیده  مر  االتیی عر ی  ا  ازکشیورهای عریان   

مصیر  میراکش  ارهن     ل یی برز ، یچ ک یفرانس    لران  مکز

هر کشیور  . ]13[اسیت   جیی عربس ان ستوهی  قطر و هنید را 

کاربره  ن  ها  تیمددوه لیب  هل ر یهای اخ هر سال زین رانیا

 هییای تیییو هر اولو اف یی ی تیییکشییاورزی اهر یهر اراضیی

 منابع  ب قرار گرف   است. تیریمد زییر برنام 

 گف ی   ییهیا  منابع  بیی نام تیار  بی   ن هسی   از  ب    

تیوان اسی فاهه    ها ب  صورت متریول نریی   شوه ک  از  ن می

هیای   ها نیاز بی  اعریال سیاسیت    کارگیری  ن ب کره و برای 

کشورهای خشک  بیش ر. هر استمدیری ی و حفاظ ی ویژه 

روز  بیی  روزخشییک عرییان ميییل ایییران منییابع  بییی  نیریی و 

هیای نام تیار     اسی فاهه از  ب  بنیابرای،  شوه  میتر  کریاب
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 یاز منیابع  بی   ییهیا  نرونی   ]14[رسید   ضروری ب  نظر میی 

بییرهاری از  ب بییاران هر  برییره( 1 :نیید ازا عبییارتنام تییار  

مددوه  یک  بارندگ یهر منا ق  های کوچک مقیاس حوض 

 ب  شی ر یخشیک  ب  ری  ینمنا ق خشک و  خصوص ب است 

از  ریی و تبه یروانیاب سیطد   قیی از  ر بیاره  یک  می  یباران

 یبیرا  یقیو  ۀزیی انگعوامیل   ،یی ا .شیوه  رس خارج میی هس 

کیم   ریاز مقیاه  یکی  ح ی   کنید  یفیراهم می   ییها یاس راتژ

 ی ور عریع  یها س میس قیاز  رسطدی و رواناب  یبارندگ

 ععوامی  یمد ی  یازهیا یو ن    بیاریمدصول دیتول ی ب برا

بیرهاری از   بریره ( 2 .[16و  15] کنند یاس فاهه را م ،یبر ر

می  مکیرر    یداههایی رو م : هر برخی منا قموعوه هر  ب 

 کیی  ب می    ی ور اسیت. عریع   اهیی غ ظت می  ز و  هس ند

 ب  توانید  یاسیت کی  می    داریی و پا یعر ی  رفتیال  یغ ۀنیگز

هیا   م  هر  ن یداههایک  رو یعوامت یتازه را برا یدنی شام

می  بیا برخیوره     ی ور عریع  .]16[ کنید  ،یمأتی   است جیرا

 د یی   یبی  هسیت می    یعریوه  ۀشبک کی یقطرات مت ق رو

 ی ور و پس از  ن عریع  وندندیپ یب  هم م قطراتک   ییعا

. مییزان  ب  روه یمی  عیی توز سی م یس ایو ب  مهزن شوه  می

 مده ب  شدت م    ول میدت زمیان ایی، پدییده و      هست ب 

 یبیارور ( 3 .]17[تناوب رخداه ایی، پدییده وابسی   اسیت     

مربیع  ب    وم ریک ونی یم 13حدوه  یحاو ،یعو زم: ابرها

هیا    انوسیی از سطح اق ریهر فاز بهار است ک  منبع  ن تبه

 ریذخیا  ،یی اسیت. ا  اهیان یو ر وبت خاک و تترق گ اهایهر

بی   یور    یتراکم و بارندگی  ریگرهش تبه لیبهار  ب ب  هل

 ۀچرخییبییار  9-8شییوند و سییاالن    یمییروز  بیی مییداوم 

روز  45-40حدوه  یکک  هر  ندکن یم جاهیا یکیدرولوژیه

 کیی مقدار بهار  ب موعوه هر عو  ، یبنابرا کشد. ی ول م

 اسیت  یبارنیدگ  شیافیزا  یبیرا  یو فرص  ،یریمنبع  ب ش

از  یکی یاز  خیی کیوه   یدک کشییدن  :های یخ کوه( 4 .]18[

بیا کربیوه  ب مرکی،     یب  کشور یقطب یهی یها کالهک

کربیوه  ب بی  نظیر نرسید  امیا       یبیرا  یاست راه حل عر 

 1950 ۀههیییاز  اسییی ردارانیهانشیییرندان  مدققیییان و س

بیالقوه   ،یریمنبیع  ب شی   کیرا ب  عنوان  خیبرهاشت کوه 

 هر ب کشیاورزی:   زه( 5 .]19[ انید  قابل هوام هر نظر گرف  

مجیده از  ب   ۀاسی فاه  منیا ق خشیک  واقع هر ی کشورها

 شیده اسیت   لیتبد یاریب  منبع مرم  ب یکشاورز یزهکش

 قیو لا شور عر ،یریش ینیرزمیز یها  ب( 6 .[39و  38]

 یعرق بیا نرخی   کم ینیرزمیمنابع  ب ز: و فراساحل یخشک

 .]20[ رنید یگ یقرار م یموره برره برهار   یتغانرخ از  شیب

از حید   شیپرپیاژ بی    یو منا ق کشاورز یهر منا ق شرر

و  ،یسطح  ب  فرونشست زمی  یها م ر منجر ب  کاهش هه

فاضییالب شییرری: ( 7 .]21[ شییور شییدن  ب شییده اسییت 

( پسیاب  1) یاح ریال  ایی بی  صیورت ترک   یفاضالب شیرر 

   ب سییرویس برداشیی ی  فاضییالب م شییکل از یخییانگ

( 2) یمصار  خیانگ  ریاز  شپزخان  و حرام و سا یخاکس ر

( 3) ؛یتجار های ساخ رانو  ها  سسؤم پسراندهای ۀشیراب

  یی ته  یفاضیالب شیرر   یها س میس ب ک   یپساب صنت 

کی  بی     یشیرر  یهیا  روانیاب  ریسیا  ووفان ت( 4شوه و ) یم

.   وعیوه هاره شیوند  یخی م می   یفاضالب شرر یها س میس

 یایی مناسیا از فاضیالب مزا   ۀاسی فاه و   یتصف  ی ور عرع

هیای شیور    زهاییی  ب  نرک( 8 .]1[ ب  هرراه هاره یم تده

 شیده  ،یری ب شی هیای زیرزمینیی شیور(:     ) ب هریاها و  ب

منیابع  ب   توانید  یمصر  نظر از مشکالت مدیط زیس ی  

هر هس رس  یکیدرولوژیه ۀچرخرا فراتر از  نچ  هر شیری، 

از  ب بیا   داریی مسی قل و پا  یههید و منبتی   شیافیزا   است

  .]1[ باال فراهم کند تیفیک

تری، منیابع  ب هسی ند    از مرم های سطدی عاری  ب

های مه  ف  نیاز فتالیت ک  نقش مرری هر تأمی،  ب موره

مانند کشاورزی  فضای سبز  صینتت  شیرب و تولیید بیرق     

های منابع  ب هر کشیورها بیر    ریزی هارند. بسیاری از برنام 

اسیت.  گیاهی از   منابع  ب سیطدی   ۀبالقواساس پ انسیل 

ریزی  های مرم هر برنام  کیفیت منابع  ب یکی از نیازمندی

چراکی     ها اسیت  منابع  ب و حفاظت و کن رل  ن ۀتوستو 

هیای سیطدی    نشده بی   ب  تصفی های  امکان وروه فاضالب

. هر بسیاری از کشورها پایش کیفیت منیابع  ب  وعوه هاره

بیا  ب اسیت.    های میرتبط  های اص ی سازمان یکی از برنام 

هیایی بیرای پیایش تریی       بیش ر ای، کشورها هسی ورالترل 

های من شرشده توسط  اند یا با اس فاهه از هس ورالترل کرهه

الر  ی پیایش کیفییت منیابع  ب را انجیام      های بی، سازمان

هر کشور ایران نیز هس ورالتر ی مبنی بر ضیوابط   ههند. می

شیی ی و هییای برگ مجییده از  باسیی فاهۀ مدیطییی  زیسییت

رییزی و نظیارت راهبیرهی     ها توسط متاونیت برنامی    پساب

تدوی، شده است. هر ای، هس ورالترل حدوه  رئیس عررور

های کیفیت  ب عریت بازمصیرفی هر مصیار      مؤلف مجاز 

پایش کیفیت منیابع  ب مسیائل    مه  ف  ورهه شده است.

گییری    سینجش  مکیان انیدازه    عوامل موره مانندمه  فی 
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گییری    گییری  تجرییزات انیدازه    تواتر انیدازه  زمانی و ۀهور

روش ثبیت و نگریداری     گیری و هرچنیی،  چگونگی اندازه

با توع  ب  پیایی، بیوهن    .هگیر ها و ا العات را هربرمی هاهه

سیوم   ح یی کر یر از ییک    مییانگی، بیارش هر تریران کی     

نقیش   با توع  بی  اینکی   و  م وسط بارندگی سطح هنیاست

مییزان   و ناپیایر انکار دگی شیرری فضای سبز هر کیفیت زن

بنیابرای، انجیام     ب موره نیاز برای  بیاری قابل توع  است 

ضروری و  بیاری فضای سبز  ب  تأمی،ب   مربوط یمطالتات

  می،أتی   هد  از ای، تدقییق . ]33[ رسد الزامی ب  نظر می

اس فاهه  ب  منظور ب سطدی کانال الری   ۀتصفیو  برهاشت

برای  .استترران  3 ۀمنطقبرای  بیاری فضای سبز شرری 

هس یابی ب  ایی، هید  ییک  یرز بازچرخیانی  ب بیرای       

 .ه استمورهی ارائ  شد ۀمطالتمدیریت پایدار  ب هر یک 

 تحقیق ۀپیشین

ای هر رابط  با اس فاهه از منابع نام تیار    مطالتات گس رهه

کشاورزی صیورت گرف ی     ب با هد   بیاری فضای سبز و 

مجیده از  ب شیرری هر    ۀاسی فاه هر ایاالت م دیده   است.

هرصد از میزان کل  ب مصرفی   5/1 ب  میزان 2000سال 

مطالتاتی ک  هر ایی، زمینی     ۀعرد .]22[هاه  را تشکیل می

فاضالب شرری عرت  ۀتصفیحول مدور   انجام گرف   است

 بیاری فضای سبز و ییا کشیت مدصیوالت خیوراکی بیوهه      

بازچرخییانی  ب هر راسیی ای پایییداری    ۀزمینییهر اسییت. 

تجربیات موفقی هر هنییا وعیوه هاشی   اسیت و بی  هلییل       

پساب عیای نگرانیی از عریت     ۀتصفیهای  پیشرفت فناوری

و  تولید پساب با کیفیت مناسا عرت  بیاری و کشیاورزی 

. اس فاهه از پسیاب بیرای   ]23[ وعوه نداره مصار  یا سایر

صیفوی  از   ۀهور بیاری امری عدید نیست و هر ایران نیز از 

سییازی خییاک کشییاورزی هر اصییفران  غنیییبییرای فاضییالب 

و بسیاری از فاضالب خیانگی بی  نررهیایی    د ش اس فاهه می

ها موره اسی فاهه قیرار    شده ک  برای  بیاری زمی، ته ی  می

لزوم رعاییت اسی اندارههای    توع  ب گرفت. اما امروزه با  می

عرانی و اسی اندارههای سیازمان حفاظیت مدییط زیسیت      

هیا   هیای  ب و روانیاب   ها ب  پرن  پساب ۀتصفیته ی  بدون 

موره نظر قرار اسیت   پساب اینک و با توع  ب   استمرنوع 

)مصیار    مجده واقیع شیوه   ۀاس فاهای موره  زمین  هر چ 

 بیاری فضای سبز  مدصوالت کشاورزی خوراکی و تفرعی  

هایی از تصفی  از حیداق ی   بندی هرع  (غیر خوراکی و غیره

( 2009پالس و هرکاران ) .]24[ موره نیاز استتا پیشرف   

 یبیا فاضیالب شیرر    ای الیهر عنوب ا  ونیز یها باغ یاری ب

ایی،   اثیرات هیا هرچنیی،    .  نهندکررا مطالت   شده  یتصف

بررسی  ها وهیخاک و م کیولوژیکروبیم تیفیبر ک  بیاری را

شیده بیا     بییاری هیم و  ۀمزرعها بر هو  وتد یل تجزی . هندکر

 چیهی شیده انجیام شید و ن یایج نشیان هاه       تصفی فاضالب 

شده ب   برهاشت یها وهیهر م یقابل توعر یکروبیم ی لوهگ

فاضیالب ثبیت   شده بیا   یاری باز تاج هرخ ان  می ور مس ق

هر  ،یشیده از زمی   یبیرهار  نرون  یها وهیم یها ی لوهگ نشد.

 یهیا  یکر یر از  لیوهگ   ایی با فاضالب مشیاب    یاری ب ۀقطت

 .بیوه  میه ۀقطتاز  شده ی ور عرع های میوهشده هر  مشاهده

مناسیا  فاضیالب    طیک  هر شرا کند یم دییأت تدقیق ،یا

 یاری ب یبرا یاضاف یب  عنوان منبع  ب تواند یم شده تصفی 

 .]25[ باشید  دیی  ب مف کم یا  ران یمد یها طیهر مد  ونیز

( ب  ارزیابی منابع  ب و پسیاب  1394قناهزاهه و هرکاران )

عرت  بیاری فضای سبز مشرد پرهاخ ند. هر ایی، تدقییق   

وتد ییل مشهصیات و کیفییت پسیاب  بی        تجزیی  عالوه بر 

اسی اندارههای  منظور حفی  برداشیت و سیالمت عریومی     

تری نسبت بی  اسی اندارههای سیایر کشیورها و      سه گیران 

زوب یزو و  . ]26[سازمان مدیط زیسیت اییران توصیی  شید     

تهریی، مقیدار  ب سیطدی شیرری     ( ب  2019هرکاران )

هر میدیریت پاییدار منیابع  ب     نمجیده از    ۀاس فاه عرت

 یسیاز   یشیب   ن  تنریا بی   هر ای، تدقیقشرری پرهاخ ند. 

 ،یتهری    ب  ب ک  بی  بیالن یکیدرولوژیه یرهایرف ار م غ

بیا   شید.  پرهاخ ی   زین یمد  تیریمد ی ب برا ۀنیبرمقدار 

ک   ییها حوض   یمه  ف شرر یها حوض  ۀمطالتتوع  ب  

کننید و از  ب   یمن قیل می   های شیرری  سیلرواناب را ب  م

هر واقیع   کننید   یاسی فاهه می   یاریی  ب یبرا  ن شده رهیذخ

حیداقل   ی راحی  ،یههند. ا یرا ارائ  م ن یراه حل بر هران

 کنید  یم هنبالمنابع را  تیریمدروش  ،یو کار مدتر ن یهز

با اسی فاهه   نده( نیز نشان ها2008و هرکاران ) ف چر. ]27[

هرصد نیاز شرب و  بییاری   100توان  از رواناب سطدی می

غفییوری و . ]28[ه کییرمی، أتییای هر اسیی رالیا را  منطقیی 

مجییده از پسییاب  ۀاسیی فاهبررسییی بیی   (1400) هرکییاران

ای شییرر عدییید پییرهیس و ابتییاه اق صییاهی  ن     منطقیی 

ای  منطقی   ۀخان تصفی هر ای، تدقیق اس فاهه از  پرهاخ ند.

اصیی ی مرکییزی پیشیینراه شیید.    ۀخانیی تصییفی بیی  عییای  

غیرم ررکیز از پسیاب بیرای منیا ق      ۀاسی فاه بندی  لویتوا
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ای،  یرز بیرای بهیش قابیل تیوعری از       شرری نشان هاه

منییا ق مسییکونی )ضییر، کییاهش مصییر   ب هر کنییار   

ای( هارای  عویی اق صیاهی و افیزایش هر مید منطقی      صرف 

ها هرچنی، ای،  رز را راهکاری  لویت گروه اول است.  نوا

گیری منیابع  بیی و متضیالت  بیی شیرر       پایدار هر تصریم

( هر 1398زاهه ) صیرا  ایزهپنیاه و   .]29[پرهیس هانسی ند  

مجده از پسیاب اسی هرهای    ۀاس فاهای ب  پ انسیل  مطالت 

شنا برای  بیاری فضای سبز هر شرر ترران پرهاخ ند. ن ایج 

 هارای کیفییت نسیب ا    نشان هاه پساب خروعی از اس هرها

خوبی است و بسیاری از پارام رها منطبق با اسی اندارههای  

م رهیا ماننید بیار    . هر برخیی پارا اسیت  بیاری فضای سیبز  

 لوهگی  لی اخ ال  کری با اس اندارهها وعوه هاره کی  بیا   

ساهه هرچون فی  راسیون عرقیی و   ۀتصفیکارگیری یک  ب 

چیا خوری و هرکیاران   . ]30[ه شیو  کرب، فتال مرتفیع میی  

( ب  تد یل راهبرههای مدیریت منابع  بی بی  روش  1400)

ها هر عرت کربوه  ب هر میدیریت   تاپسیس پرهاخ ند.  ن

ریسک و مدیریت بدیران و بیرای ع یوگیری از نقصیان هر     

کربوه کریت و کیفیت  ب  بیاری کشاورزی  بازچرخانی و 

 ب با تأکید بیر عیایگزینی پسیاب بیرای     مجده از  ۀاس فاه

هیای    کیارگیری روش   بی  مصار  کشاورزی و فضای سبز با 

اهرییت و    هیای بیا  نوی، اس دصیال  ب بی  عنیوان راهبره   

 .]40[اولویت قرار گرفت تأثیرگاار هر 

 ها روشمواد و 

کشیور و هر   ییایی و عغراف ییوهیوا   ب طیبا توعی  بی  شیرا   

از منییابع  ب  نیی یبر ۀاسیی فاهکربییوه منییابع  ب   جیی ین 

 هایسال مجده از  ب هر ۀاس فاهو  یبازچرخان ر یدپایتجد

 یاسی یس -یاق صیاه  هیای اسیت یاز س یکی یب  عنوان  ریاخ

 موره توع  قرار گرف   اسیت.  رانیا یاسالم یهولت عررور

 عیی ( قیانون توز 1) ۀماهب  اس ناه  رویوزارت ن  اساس ،یبر ا

منیابع   ۀکپارچی ی تیری ب و با توعی  بی  اصیل مید     ۀعاهالن

است تیا  هه کررا موظف  ای ب منطق  هایسازمان ۀیک  ب 

مقییررات  ری ب و سییا صیهر چییارچوب نظییام عییامع تهصیی

مناسییا  هییایبرنامیی  ،یتیدو  و  ییینسییبت بیی  تر ربیط   یذ

  ییروسیی ا  یشییرر ۀشیید  یتصییفاز فاضییالب  بییرهاریبرییره

  یاز مصار  کشیاورز  یبرگش  های ب ،یو هرچن یصنت 

 داتیترر یاف یمجده از منابع  ب باز ۀاس فاه یاقدام و برا

 .]31[ رندیگ نظر الزم را هر

 مورد مطالعه ۀمنطق

م ری  1800تا  950گرف ، هر ارتفاع بی،  شرر ترران با قرار

های اق یریی  ن   از سطح هریا هارای شرایطی است ک  ویژگی

 24ن تریرا  ۀالنسیا کنید. مییانگی، بیارش     با ارتفاع تغییر می

 3 ۀمنطقییاییی، تدقیییق  ۀمدییدوه .]32[ اسییتم ییر  می ییی

مس ند بی  پرتیال شیررهاری تریران      شررهاری ترران است. 

شیرال شیرر    ۀپرنی   هر هک یار  2954 با مسیاحت  3منطق  

ترران اسیت.   یشرر بزرگ منا ق از یکیو   ترران واقع شده

  از غیرب  4 ۀمنطق  از شرق با 1 ۀمنطقاز شرال با  3 ۀمنطق

میرز و هرجیوار    هیم  7و  6و از عنوب با منیا ق   2 ۀمنطقبا 

پیس از   ه.هار  یی ناح 6 منطقی  هر وضیع موعیوه    ،یاست و ا

مسییل  بیر کانیال مج بیایی      1397هایی ک  از سال  بررسی

غیاثوند  مسیل مدرس و زرگنده انجام شد  کانیال مج بیایی   

ب  هالیل فنی و اتکای بییش از حید بی   ب قنیوات منطقی        

 ب با  لیوهگی   ۀتصفی زیاههای  مسیل غیاثوند ب  هلیل هزین 

وه مدل مناسا بیرای  نببوهن مدل مسیل و  زخی سیلباال و 

موره نیاز تصفی  هر مدل  مسییل میدرس   سیسات أتساخت 

ب  هلیل عدم رعایت تشریفات قانونی انتقاه قرارهاه ره شدند. 

 ب می، أتی الریی  بیا هید      کانال 1400هر سال   هر نرایت

 1شیکل   .دشی ان هاب سطدی  های  بیاری فضای سبز از  ب

شیرر تریران و کانیال الریی  را      3منطقۀ عغرافیایی مددوهۀ 

اینک  کانال الری  مشکالتی مشاب  بیا   عالوه بر ههد. نشان می

کیافی   وعوه زمی،های منطق  را نداره   مشکالت سایر کانال

 ۀنک ی خانی    هر مدل برای ساخت مهزن و تصیفی   بالمتارض

 .روه  ن ب  شرار می هر موره ان هاب یمرر

 روش کار

 الریی   کانیال ب  روش پیرایش میدانی وضتیت کری و کیفی 

هر  الریی   کانالهر ای، مطالت  از  ب موره ارزیابی قرار گرفت. 

 یکییی از بییرهاری شیید و هر  نرونیی  چرییار فصییل مه  ییف  

مشهصیییات مت رییید مدییییط زیسیییت   هیییای  زمایشیییگاه

 زمون میکروبی موره و فیزیکوشیریایی   زمون ف زات سنگی، 

مقاهیر ن ایج  زمون بر اساس اس اندارههای  .قرار گرفتارزیابی 

EPAمرعع از عر   
1  ASTM

 یاسی انداره بیرا   یها وهیشو  2

و اس انداره سازمان مدیط  [35و  34]  ب و فاضالب شی زما

 بییاری   بیرای شیده   تصیفی  پسیاب   .بررسی شید زیست ایران 

شیوند و   مدصوالت خوراکی ک  بی  شیکل خیام مصیر  میی     

                                                            
1. Environmental Protection Agency 
2. American Society for Testing and Materials 
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ثانویی     ۀتصیفی  بیاری فضای سبز ب  حیداقل   برای  هرچنی،

شده  تصفی فی  راسیون و گندزهایی نیاز هاره و کیفیت پساب 

ک ر  NTU 2 کدورت کر ر از pH=6-8.5  BOD10 mgباید 

برای ی هر حد صفر فرم گوارش یو ک  1mg/lمانده کر ر از  باقی

لی ر  می ی 100عده هر هر  200کر ر از مدصوالت خوراکی و 

 .]36[ باشدرای فضای سبز ب

 ههد. ها را نشان می ای از ا العات نرون  خالص  1عدول 

زا هر اسیی فاهه از  از نظییر کیفییی عامییل مرییم مدییدوهیت   

شده برای مصار   بییاری فضیای سیبز      تصفی های  فاضالب

برداش ی  ن است کی  نییاز بی  کیفییت بیاالیی از      اس انداره 

 هاره.فرم گوارشی(  )ک ی فرم فوکال ک ی و فرم لداظ کل ک ی

 

   
 الهیه کانالمحل جغرافیایی  (تهران به همراه نواحی و محالت، ج 3 طقۀمنشهر تهران، ب(  ۀمحدود. الف( 1شکل 

 برداری و شرایط محیطی کانال الهیه نمونه. اطالعاتی از محل 1جدول 

 
برداری )طول و عرض  نمونهمحل 

 جغرافیایی(

 زمان

 برداری نمونه

دما شرایط محیطی، 

(0
C) 

شرایط محیطی، 

 رطوبت )درصد(
 ها مرجع آزمون

1 
0 N 35.7815 
0 E 51.4343 

 EPA 41 25.1 پاییز
ASTM 

Standard Method for 

Examination of Water and 

Wastewater 

 65 6 زمس ان 2

 41 17.3 برار 3

 24 35 تابس ان 4

 

ای از  مطالتات مزرع ها و  نیاز  بی گیاهان هر  زمایشگاه

و  (ن  بیییالیسیییر ر و بییی)الهییای مسیی قیم   ریییق روش

 -پیینر، -نییی کریییدل  فییائوالب)هییای غیییر مسیی قیم  روش

شوه. مجروع کیل ت فیات    بر وره میز( هی -مان یث  عنس،

ی  بی  زمانی متی،  تهرینی از مقدار نیاز ۀهوریک   ی ب 

 نجیا کی     بیاری عایگزی، شیوه. از   ۀوسی است ک  باید ب  

مجرز ب  ابزاری برای  فضای سبزههندگان و مدیران  پرورش

گیری تبهیر و تتیرق هر مزرعی  نیسی ند  بیرای ایی،       اندازه

تیوان توسیط  ن    منظور فرمولی ابداع شیده اسیت کی  میی    

 ETc کی  فرمیول  ) تبهیر و تترق را بر وره کره. ای، فرمول

 شوه: بیان می 1ۀ شوه( ب  صورت رابط نامیده می

(1) 
0 c cET K ET 

ضیریا گییاهی و    Kcتبهیر و تتیرق گییاه     ETcک  هر  ن 

ET0  ضییریا گیییاهی بیی  اسییتتبهیییر و تتییرق پ انسیییل .

 الف

 ب
 ج
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گییاهی  تیراکم و رییزاق یم وابسی        ۀگونی موارهی از عر   

 .]33[است 

عرت  بیاری بوس ان زرگنده و  نیاز  بی  حال حاضرهر 

شییوه.  ج( انجییام مییی1الرییی  از  ریییق چییاه فهییار )شییکل 

شده با هد   بیاری  برهاشتمقدار  ب موره نیاز و  بنابرای، 

ب  . هکرچاه برهاشت  ۀشد ثبت مار و ا العات توان از  را می

 ب زیرزمینیی اسی فاهه از  ب    ۀسفرمنظور کاهش فشار بر 

  ب  بیاری پیشنراه شده است.می، أتکانال الری  عرت 

 صیورت  ای،ها ب   ها و کانال های  بگیری از مسیل روش

  پرپاژ هر کف کانیال  ۀحوضچاحداث  شوند: می یبند هس  

احیداث چاهیک      بگییری هر کنیار کانیال    ۀحوضچاحداث 

 .پرپاژ هر کنار کانال

پرپاژ و  بگیری بایید بی  نکیات     مدل ن هابمنظور ا  ب 

 .]36[ هکرتوع   یزیر هر موره مدل  بگیر

  ساخت   برایمدل پرپاژ  شرایط و امکانات موره نیاز

 برهاری و هس رسی راحت را هاش   باشد. برره

  مدیل میوره نظیر     شرایط هیدرولیکی روهخانی  هر

برای  بگیری ب  ندوی باشد ک  هر صیورت امکیان   

کر ری، رسیوب وروهی بی     بیش ری،  ب وروهی و

پرپاژ وعوه هاش   باشد و اثیرات نامناسیبی    ۀسامان

 نداش   باشد. مسیلبر رف ار  بیتی 

  تیراز   هیای  نوسانای باشد ک   گون   مدل اندرا  ب

 ها را ب  حداقل برساند.اژ ب روی پرپ

  منظیور مدافظیت هر برابیر سییالب  هیوارهیای        ب

م یر بیاالتر از تیراز     2/1ایس گاه پرپاژ باید حیداقل  

 سال  باشد. 100 ازگشتب ۀهورسیل با 

  عیانبی   سیسات أتوهوای منطق     بعوام ی مانند

مشیهص   بیرای  بیی   ۀسیامان پایش و رف ارسینجی  

عر کره  ن هنگام انجیام کیار و نگریداری و    هن کر

 است.ثیرگاار أتتتریرات هر ان هاب مدل پرپاژ 

   باید توع  هاشت ک  اگر مسیل و یا روهخانی  هارای

هیا   باشد  برای ع یوگیری از وروه  ن  ماهی و  بزی 

نصیا   هارمنفامسطح  ۀصفدب  مدل  بگیری یک 

ان منافا  ن با توع  بی  نیوع  بزیی    ۀاندازشوه و  می

 شوه. منطق  تتیی، می

هایی از عر   انباشت رسوب و زبال   ب  هلیل مددوهیت

احیداث   ۀگزینی هر حوضچ  و چالی  پرپیاژ هر کیف کانیال      

هر کنار کانال  بگیری  ۀحوضچشوه. احداث  حوضچ  ره می

و قییرار هاهن پرییش و شیییر الت مربو یی  هر  ن  بیی  ع ییت  

های زییاه و مشیکالت زییاه عر ییات اعراییی  ن هر       هزین 

 بنیابرای،  . یسیت نییید  أتکانال و هاخل شرر موره  ۀمددوه

اعرایی مناسا  ۀهزیناحداث چاهک پرپاژ هر کنار کانال با 

 .استنظر  مد ۀگزین

تیوان بی  سی       ب کانیال را میی   ۀتصفیروش و مراحل 

)حیا  میواه  لیی     فیزیکی  بیولیوژیکی  ۀتصفیک ی  ۀمرح 

 2ه. شییکل کییر  و پیشییرف   تقسیییم مد ییول و غیرمد ییول(

 ب کانال را با هید   بییاری    ۀتصفی برایمراحل موره نیاز 

 ههد. فضای سبز نشان می

 
 آب کانال شهری ۀتصفی. مراحل انجام عملیات 2شکل 
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 15هر گام هوم از چارت باال   ب وروهی هر یک مهزن 

سازی بی  صیورت موقیت ذخییره      م تاهل برایم ر مکتبی 

  شوه. هر نرایت سازی می و برای سایر مراحل  ماههه شو می

م یر مکتبیی بیا هید       یک هزار شده هر مهزن تصفی  ب 

 .هشو  بیاری فضای سبز ذخیره می

 های تحقیق یافته

حجم  ب موره نیاز روزان  هر میاه پییک     2ۀ مطابق با رابط

برای منا ق تدت  بیاری بوس ان زرگنیده و الریی  حیدوه    

شیده از   برهاشیت سیاع     16م رمکتا هر روز )هبیی   560

 ای، مقدار کی  متیاهل بیا   هرصد  100اکنون  هم .چاه( است

می، أتی ج( 1از چیاه فهیار )شیکل      اسیت لی ر بر ثانی   7/9

 ب  ۀسیفر بی  منظیور کیاهش فشیار بیر       بنابرای، شوه.  می

زیرزمینی بهشی از  ب میوره نییاز از کانیال الریی  عریت      

 ب  بیاری پیشنراه شده است  بیا احیداث سیسی م    می، أت

ای نیز کیفیت  ب افزایش خواهد یافیت. مییزان  ب    تصفی 

 یهیا  ابیان یسبز خ یفضا ی ب ازیبر اساس نموره نیاز روزان  

سیاعت کیارکره    اسیت.  هست  مده  تدت پوشش مهزن ب

 ساعت هر روز است. 16پرش از چاه فهار 

(2) 
3

3

1 1 1000
560 9.7

16 3600 1
   

m  day  hour  lit lit
 

day  hour  s s m
 

الری  هر  کانالشده از  برهاشتهای  از لداظ کیفی نرون 

 .است 2 زمایشگاه  نالیز شد و ن ایج  ن ب  صورت عدول 

با توع  ب  مشاهدات میدانی رنگ  هما و بیوی  ب هر حید   

اهرییت   مناسبی است. کدورت  ب برای  بییاری تدیت فشیار   

زییرا وعیوه     بندی کدورت است تر از  ن هان  . مرمهارهای  ویژه

 بیاری تدت فشیار  سیسات أتهای هرشت موعا گرف گی  هان 

بیرای ع یوگیری از وروه کیدورت و ذرات عامید بی       شوه.  می

 لیوه بیوهن  ب      بارندگی و گیل هنگام سیالبی شدن سیس م 

شییوه.  خییاموش مییی  ب ۀتصییفیسیسیی م برهاشییت و  کانییال

های موعوه ارزیابی شیدند    ب  لداظ شیریایی نرک  هرچنی،

نفوذپایری  ب های سدیری موعا کاهش  چرا ک  وعوه نرک

های ک سیم موعیا افیزایش مرغوبییت     هر خاک و وعوه نرک

شوه. افزایش یون ک رید هر  ب  بییاری فضیای سیبز     خاک می

ب   یور   .شوه سبا کند شدن یا ع وگیری از رشد گیاهان می

رشید   ۀبازهانید ها هر خاک عامل  تجرع بیش از حد نرک  ک ی

حد  س ان  کر ر ها هر  ن از   بی ک  غ ظت نرک گیاهان است.

برای رشد گیاهان مناسا است و اگیر غ ظیت  بییش از      باشد

حد  س ان  و هر حدی باشد ک  ب  غ ظت مددوهکننده موسوم 

بیا توعی  بی      کند. شدت ع وگیری می ب است  از رشد گیاهان 

های میکروبی  قابل مالحظ  است ک  کیفییت  ب   ن ایج  زمون

. بی   استکانال از لداظ باک ریولوژی و میکروبی تا حدی  لوهه 

حیا    بیرای قیرار هاهن ییک واحید گنیدزهایی       هری، هلییل 

است کی    هرخور یاه وری. استهای میکروبی ضروری   لوهگی

تیوان   عرت گندزهایی  ب موره نییاز  بییاری از ک رزنیی نریی    

ک راید برای مصار   بییاری   2کره  زیرا مطابق عدول اس فاهه 

 CODو  BOD5های  لی  از نظر  الینده و کشاورزی مضر است.

حیاوی   امیا   رسید  اگرچ  ب  حید  سی ان  نریی    ب کانال الری  

و  38ترتییا   بی   CODو  BOD5است )میانگی، مقدار  گی لوه

72 mg/lit  ،از نظر اس انداره سازمان مدیط زیست ایران ایی .)

امیا از نظیر     عرت  بیاری فضای سبز قابل قبول اسیت مقاهیر 

. اسیت ای، مقیاهیر کریی بیشی ر از اسی انداره      EPAاس انداره 

و  EPAتیر   گیران  با مد نظر قرار هاهن اس انداره سهت بنابرای، 

سیس م  mg/lit 15و  10 ترتیا ب  CODو  BOD5گااری  هد 

 پساب موره نیاز است. ۀتصفی

 گیری نتیجه

با توعی  بی  مدیدوه بیوهن منیابع  بیی و رشید روزافیزون         

مندی از  عرتیت و تقاضای  ب  اغ ا کشورها ستی بر برره

کی  بییش از   ست ا ای، هر حالی  منابع  بی نام تار  هارند

هر  انید و  هرصد عرتیت عران هر منا ق شرری ساک، 50

یکیی   است.موعوه فراتر  ۀعرضتقاضا  ب از  منا ق شرری

از منابع  بی نام تار  ک  هر ای، تدقییق مید نظیر اسیت      

هیا و   مجده از  ب کانیال  ۀاس فاهبازچرخانی  ب سطدی و 

بسیاری از کشورها بر ایی، باورنید    های شرری است. مسیل

های سطدی و نیز فاضالب شرری  مجده از  ب ۀاس فاهک  

کربوه بینان  برای کاهش  واقعتواند راه ح ی  شده می تصفی 

شرر  3 ۀمنطقهر ای، تدقیق کانال الری  واقع هر   ب باشد.

 بییاری    هر حیال حاضیر   ترران موره بررسی قیرار گرفیت.  

چیاه  فضای سبز هو بوس ان زرگنده و الریی  بیا اسی فاهه از    

کانال الریی    ۀشد تصفی گیره. اس فاهه از  ب  فهار انجام می

شوه تا برهاشت از چاه کیاهش یابید و هر ن یجی       باعث می

 ب کانیال بی     .شوه می ب زیرزمینی کاس    ۀسفرفشار بر 

با توع   ن ایج نشان هاه. تد یل شد و  تجزی  نیزلداظ کیفی 

خام کانیال  ایی،  ب    کیفیت  بب  اس اندارههای موعوه و 

و باید عریل   یستنبرای مصر   بیاری فضای سبز مناسا 
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ای،  ب  یک  ۀتصفیموره نیاز سیسات أتتصفی  انجام شوه. 

وروهی  ب کانیال    ۀههانی گیر یا صافی هر اب یدای   ت   زبال 

گییر بیرای پریش مسی غرق  ییک       یک سبد یا تیوری زبالی   

هیای مضیر  کیدورت     سیس م فی  راسیون عرت حا  یون

و ییک سیسی م گنیدزهایی ازن     های  لیی  اح رالی   الینده

ن یایج سیایر    .اسیت هیای میکروبیی    عرت حیا   لیوهگی  

 نشییان هاهنیید [ 40و  30  29  28  26] مطالتییات نظیییر 

تواند منبع  های نام تار  و بازچرخانی  ن می اس فاهه از  ب

 بییاری  مصار  مه  یف از عر ی     ب مناسبی برای می، أت

 فضای سبز باشد.

 مختلف های کانال الهیه در فصل های آزمایش. نتایج 2جدول 

 
عنوان 
 آزمایش

 متد انجام آزمایش واحد نماد
پاییز 
1399 

زمستان 
1399 

بهار 
1400 

تابستان 
1400 

استاندارد غلظت 
جهت  های پساب آالینده
سازمان حفاظت ) آبیاری

 ،EPA،محیط زیست

ASTM ) 
 فیزیکوشیمیایینتایج آزمون 

 pH - Electrometric 8.09 7.91 7.99 8.15 6-8.5 اسیدی   1
 TSS mg/lit Gravimetric 142 190 115 110 100 کل مواه مت ق 2

3 
کل عامدات 

 TDS mg/lit Gravimetric 364 244 446 444 مد ول

450 مددوهیت صفر 
مددوهیت  450-2000

 م وسط
2000 مددوهیت شدید 

 +Ca2 ک سیم 4
mg/lit EDTA Titrimetric 177 133 217 206 - 

 +Mg2 منیزیم 5
mg/lit EDTA Titrimetric 42 28 59 60 100 

NO3 نی رات 6
- 

mg/lit BRUCINE 31.5 11.4 10 15.2 - 

-Cl ک راید 7
 

mg/lit Argentometric 41 27 58 59 
 حد غ ظت  س ان  0
 غ ظت مددوهکننده 350

 +Na سدیم 
mg/lit 

Direct AirAcetylene 
Flame Atomic 

Emission 
Spectrometric 

34 24 39 40 
3 مددوهیت صفر 
3 مددوهیت م وسط 

8 
اکسیژن موره 
 BOD5 mg/lit Respirometric 35 49 33 35 100 نیاز بیوشیریایی

9 
اکسیژن موره 
-COD mg/lit Closed reflux نیاز شیریایی

Titrimetric 
69 95 62 64 200 

 MBAS mg/lit Colorimetric 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 هترعنت 10

11 
هدایت 
 Ec s/cm Platinum Electrode 484 379 691 697 الک ریکی

 حد غ ظت  س ان  750
 غ ظت مددوهکننده 1500

 نتایج آزمون فلزات سنگین

 Fe ppb  ه، 1
GF Atomic 
Absorption 

Spectrometric 
50 50 63 50 3 

 Mn ppb منگنز 2
GF Atomic 
Absorption 

Spectrometric 
30 30 30 30 1 

 As ppb  رسنیک 3
Hybrid Generation 

Absorption 
Spectrometric 

5 5 5 5 0.1 

 Cd ppb کاهمیم 4
GF Atomic 
Absorption 

Spectrometric 
30 30 1 30 0.05 

 Cr ppb کروم 5
GF Atomic 
Absorption 

Spectrometric 
50 50 30 30 2 

 B ppb Inductively Coupled بور 6
Plasma 

53 50 50 58 
0.7 مددوهیت صفر 
 مددوهیت م وسط 0.7-3
3 مددوهیت شدید 

 نتایج آزمون میکروبی
 FC MPN/100cc1 Multiple Tube فرم گوارشی ک ی 1

Technique 
1100 1100 1100 1100 200 

 TC MPN/100cc Multiple Tube فرم کل ک ی 2
Technique 

1100 1100 1100 1100 1000 

                                                            
1. Most Probable Number (لی ر می ی 100فرم هر   ری، اح رال  ماری ک یشبی)  
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خصیوص   بی  ی مه  ف شرری ها بازچرخانی  ب هر حوزه

مناسیبی بیرای    ۀگزینی توانید   های شرری می ها و کانال مسیل

هیای کشیاورزی باشید.      ب  بیاری فضای سبز و زمیی، می، أت

هیای   امید است ک  ایی، تدقییق هر عریت پیشیرفت پیروژه     

ها  بازچرخانی  ب هر سایر منا ق شرر ترران و نیز سایر اس ان

هیای نام تیار  و    اسی فاهه از  ب موره اس فاهه قرار گیره و با 

عبران  ب شرری می، أتهای عاری بهشی از متضالت  رواناب

 یهیا  س میشده هر س عیتوز یها   ب ۀهر  هر حال حاضر .هشو

است  هر  یدنیمط وب  شام تیفیک یهارا شرری عیتوز ۀشبک

 یاریی شیرب هر شیررها شیامل:  ب    ریمصار  غ یک  برا یحال

هیای   سیرویس   فیالش تانیک    یورزش یها ،یسبز و زم یفضا

 یا فیا و  یسیاز  متابر  سیاخ ران  یشوو    ب شستبرداش ی

ب   ازین رهیو غ یصنت  صار م یو ح  یدیمصار  تفر ق یحر

و بیا اسی فاهه از    یسیت  ب شیرب ن  تیی فی ب هست اول با ک

موعوه  یعالوه بر حف  منابع  ب یشده شرر  یتصف یها پساب

و ب   شوه یم یریع وگ ستیز طیمد یاز  لوهگ یاهیتا حد ز

و  یو صینت   یمصیار  شیرر   براینام تار  عنوان منبع  ب 

 روه. یمب  کار  یکشاورز

 تقدیر و تشکر

بی  هلییل   مرندسان مشاور کرنید ب  نویسندگان از شرکت 

های الزم هر انجام ایی، پیژوهش و هر اخ ییار قیرار      حرایت

هییای کیفیییت  ب تشییکر و قییدرهانی  هاهن ن ییایج  زمییایش
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