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 98 آبان -اولویرایش 

برنامه کنترل آبیاری کشاورزی با  راهنمای 

 فاضالب/ پساب

     

   

  

 رمزک سالمت محیط و کار
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 :به ترتیب حروف الفبا تدوین کنندگان

 کارشناس گروه بهداشت آب و فاضالب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -ایوب بیکی

 کارشناس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور -جناب شادی

 مدیر گروه بهره برداری از پساب ها و آبهای غیر متعارف شرکت مدیریت منابع آب ایران -اصغر جهانی بهنمیری

 کارشناس گروه بهداشت آب و فاضالب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -ناهید حسن زاده

 وزارت جهاد کشاورزی ایش آالینده ها، پسماند و پسابرییس گروه پ -رضا خدارحمی

 فاضالب سازمان حفاظت محیط زیستمدیریت رییس گروه  -اقبال رستمی

 رییس گروه بهداشت آب و فاضالب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی –غالمرضا شقاقی 

 فاضالب سازمان حفاظت محیط زیستمدیریت کارشناس گروه  -معصومه عبیدی

رشرکت مهندسی آب و فاضالب کشومدیر کل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضالب  -لیبهنام وکی
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 مقدمه

برنامه ریزی   با عنایت به ضرررورت اسررتفاده مادد از آب و هم نین اهمیت  وجه جدی به سررالمت عمومی،  

 تمادد از آب و ممانعت از استفاده از فاضالب خام و یا پساب غیر استاندارد بسیار حائز اهمی       اصولی برای استفاده  

ست.   ستای ا ست در خصوص          1 ماده در را سازمان محیط زی ست مبنی بر وظیفه  سازی محیط زی قانون حفاظت و به

سازی  ست محیط  به شگیری  زی سالمی مبنی بر   688ماده   ،آلودگیاز هر نوع و ممانعت و پی ممنوعیت قانون ماازات ا

ستفا  مصوبات شورای    فاضالب برای مصارف کشاورزی،     ب  صفیه خانه های  ده ی غیر مااز فاضالب خام یا پسا  ا

و  18/7/86مورخ   37969/ت/120197به شررماره های  عالی سررالمت و امنیت غیاییهیات محترم وزیران و شررورای 

 وسررط  آبیاری مزارع با فاضررالب  صررفیه نشرردهاز  جلوگیریدر خصرروص  13/8/85خ  مور 36083/96170شررماره 

صنعت، معدن   زارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛  و وزارت نیرو؛ جهاد کشاورزی؛  وزارت کشور؛ استانداری ها؛  

آبیاری مزارع اقدامات الزم برای رفع مشررکل و اناام و  اارت؛ سررازمان برنامه و بودجه و سررازمان ملی اسررتاندارد 

اجرای برنامه  مبنی برشت رهنمود سازمان جهانی بهدا هم نین با هماهنگی بین بخشی و سبزی کاری با فاضالب خام

سامانه های فاضالب؛      ایمنی فاضالب  سک در  سالمت    راهبری برنامه کمیته برای مدیریت ری ایمنی فاضالب در مرکز 

 محیط و کار  شکیل شد.

در استان ها و شهرهایی که پدیده ی آبیاری با پساب و یا معضل استفاده از فاضالب     در این کمیته مقرر شد 

ذیل کارگروه ساماندهی فاضالب    ل آبیاری کشاورزی با فاضالب/پساب   کنترکار گروه  ،خام را برای کشاورزی دارند 

   .زم صورت گیرد شکیل و برنامه ریزی ال آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب 5در راستای  بصره ذیل ماده 

 تعاریف:(  1 ماده

مایعات  ولید شده در منازل و سایر محل های های مسکونی، محل های  ااری و صنعتی و منابع مشابه       فاضالب: 

 که شامل نشتاب و آب های نفوذی نیز است.

شهری:    ضالب  شده در منازل  فا شپزخانه، ) به زائدات مایع  ولید  شوی  آ شویی،    خانه، رخت ست  و  والت حمام، د

شرود که   نشرتاب و آبهای نفوذی گفته می  ،اداری و مراکز صرنعتی کوکک  ، ااری ، مراکز(مشرابه   أسریسرات   سرایر 

 ای بر روی آن اناام نشده است. هی گونه عملیات  صفیه

 یا رختشویی که معموال حاوی مدفوع با غلظت قابل  وجه نیستند.آشپزخانه، حمام و آب  :آب خاکستری

 به فاضالب  ولیدی صنایع فاضالب صنعتی گفته می شود. فاضالب صنعتی:
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صفیه شده(:      ضالب ت شده     پساب ) فا ست  فاضالب  صفیه  که فرآیندهای مختلف  صفیه فاضالب را گیرانده     ای ا

 .باشد

آب جاری در مسیل ها، نهرها و کانال های روباز شهری و برون شهری که حاوی فاضالب رواناب سطحی آلوده: 

 صنعتی یا آب خاکستری می باشد.خانگی یا 

سراعت  هیه    4سراعته از نمونه هایی که با فواصرل زمانی حداک ر    24عبارت اسرت از  هیه یک نمونه   نمونه مرکب:

 شده اند.

شوری  کمیته راهبری ضالب:  ک ست که به منظور  برنامه ایمنی فا اجرای برنامه ایمنی فاضالب   راهبری کمیته ای ا

  نمایندگانی از سازمان های ذیربط با عضویتوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  کارمرکز سالمت محیط و  در

  ،وزارت جهاد کشرراورزی، وزارت صررنعت و معدن و  اارت ،سررازمان حفاظت محیط زیسررت ، وزارت نیرو :از جمله)

  شکیل شده است. وزارت کشور و وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی(

  ها در اسررتان کمیته ای اسررت که به منظور اجرای برنامه ایمنی فاضررالب در  :1فاضالالالبکمیته فنی برنامه ایمنی 

ن و سایر سازما   متناظر کمیته کشوری  نمایندگان با عضویت  استان  و خدمات بهداشتی درمانی  دانشگاه علوم پزشکی  

 .می شود شکیل  های مسئول

ضالب/   شاورزی با فا ساب:  کارگروه کنترل آبیاری ک ست که به منظور کنترل آبیاری کشاورزی با      پ کارگروهی ا

  شکیل می گردد.در استان  راهبری برنامه ایمنی فاضالب فاضالب/ پساب با عضویت نمایندگان متناظر کمیته

ستان  : کارگروه ساماندهی فاضالب   ست که در ا ها با مسئولیت ادارات کل حفاظت محیط زیست وفق     کارگروهی ا

آیین  5در راستای اجرای  بصره ذیل ماده  2/4/92 مورخ   10985/92 حفاظت محیط زیست به شمارهابالغیه سازمان 

   نامه جلوگیری از آلودگی آب  شکیل می گردد.

و یا کنترل پساب غیر استاندارد   استفاده از فاضالب خام   برنامه ریزی و اناام اقدامات الزم جهت ممانعت  - 2ماده 

 وسط  ضالب خام برای کشاورزی وجود دارد،که  آبیاری با پساب و یا معضل استفاده از فادر استان ها و شهرهایی 

 اناام می شود.  پساب کارگروه کنترل آبیاری کشاورزی با فاضالب/

صره   سهیل در اناام امور   :1تب شخیص  در صورت لزوم  برای   ستانی، کارگروه  کارگروهو   متناظر کارگروه   یا

  شکیل شود. نیز استان در شهرستان

                                                           
  شکیل می شود.، می باشندکمیته میکور در شهرهایی که ماری برنامه ایمنی فاضالب   1
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برنامه ایمنی فاضالب اجرا می   با فاضالب یا پساب وجود دارد و یا   که آبیاری کشاورزی  در شهرهایی   :2تبصره  

  روهگ کاردر   فاضالب  یمنیافنی برنامه  تهیکم کارگروه کنترل آبیاری کشاورزی با فاضالب/ پساب و یا     ادغامشود،  

ستان          البض فا یسامانده  شکی ا شگاه علوم پز ست و دان صورت موافقت اداره کل حفاظت محیط زی مانع می بال در 

 باشد.

کنترل آبیاری کشررراورزی با      برنامه  این کارگروه برای   در، این ماده  2صرررورت اجرای  بصرررره   در: 3 تبصالالره

 نیز دعوت به عمل می آید. نماینده سازمان جهاد کشاورزیاز  فاضالب/پساب

 برنامه کنترل آبیاری کشاورزی با فاضالب/پسابوظایف کارگروه  - 3ماده 

 به شرح زیر می باشد: پساب /برنامه کنترل آبیاری کشاورزی با فاضالبوظایف کارگروه 

سایی و     .1 شاورزی با فاضالب     عیین وضع موجود شنا ساب   /آبیاری ک ساب    /اعم از منبع فاضالب  پ مورد  پ

 روش آبیاری دوره آبیاری،استفاده، الگوی کشت، سطح زیرکشت، 

سالمت             .2 سان،  سالمت ان سطحی،  ضالب، رواناب  ساب، فا  دوین و اجرای برنامه پایش پارامترهای کیفیت پ

 محصول، سالمت خاک

 اقدامات کنترلی   دوین و اجرای .3

  دوین و اجرای برنامه های آموزشی و  رویای .4

 وضع موجود و اقدامات اناام شدهگزارش  مستند سازی و .5

 اقدامات کنترلی در سطح استان پیگیری  امین اعتبارات برای اجرای  .6

  و کارگروه ساماندهی فاضالب پیگیری و اجرای مصوبات کمیته راهبری .7

 در صورت ابالغ برنامه و با هماهنگی کمیته راهبری اجرای برنامه ایمنی فاضالب .8

 .می شودپایش  "بهداشت کشاورزیبرنامه "، مطابق سالمت انسان دوین و اجرای برنامه : 1 بصره 

، مطابق برنامه ار قای سالمت محصول کشاورزی در برنامه کنترل     سالمت محصول   دوین و اجرای برنامه : 2 بصره  

 .می شودپایش محصول کشاورزی  8و سناش آالینده ها در 

زمان کاشررت محصرروالت  هر سررال با  وجه به کارگروه نماینده جهاد کشرراورزی موظف اسررت با همکاری   - 4ماده 

  عیین نماید. 1را مطابق جدول / پساب کشاورزی وضع موجود آبیاری با فاضالب
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موظف اسررت با  وجه به شرررایط موجود و   پسرراب کارگروه برنامه کنترل آبیاری کشرراورزی با فاضررالب/  - 5ماده 

مات آموزشررری، اقدامات فنی و    وظایف قانونی سرررازمان های ذیربط  اقدامات کنترلی )شرررامل اقدامات مدیریتی، اقدا             

  هیه و اجرا نماید.    2مهندسی و ...... ( را مطابق جدول 

ضالب  ترهای متداولپارام -6ماده  ساب کنترل کیفی فا ضالب       2/ پ شاورزی با فا ستفاده برای آبیاری ک مورد ا

 :مطابق جدول ذیل است

 پارامتر ردیف
 خروجی درتواتر پایش 

 تصفیه خانه

زمین تواتر پایش در 

 3کشاورزی

1 BOD5 ماهانه هفتگی 

2 TSS ماهانه روزانه 

 ماهانه روزانهپیوسته/ 4کدورت 3

 ماهانه روزانه کلیفرم گرماپای 4

 ماهانه 5*  خم نما ود های روده ای 5

 : نمونه برداری و پایش کیفیت پساب در خروجی  صفیه خانه  وسط مسئولین  صفیه خانه اناام می شود.1 بصره 

: نمونه برداری و پایش کیفیت پسرراب در خروجی  صررفیه خانه مطابق دسررتورالعمل خوداظهاری سررازمان  2 بصررره 

 حفاظت محیط زیست می باشد.

: پایش در محل استفاده ) زمین کشاورزی(  وسط سازمان حفاظت محیط زیست/ وزارت بهداشت اناام می        3 بصره  

 .شود

سازمان حفاظت محیط زیست  عیین و نمونه برداری و         4 بصره   شاء فاضالب  وسط  سایر پارامترها با  وجه به من  :

 آنالیز می شود.  

کارگروه برنامه کنترل آبیاری کشرراورزی با فاضررالب/ پسرراب موظف اسررت گزارش وضررع موجود )جدول   - 7ماده 

( را هر شررش ماه 3(  و گزارش ماموعه اقدامات )جدول شررماره 2(، گزارش اقدامات کنترلی )جدول شررماره 1شررماره 

 یکبار  هیه به کمیته راهبری در وزارت بهداشت اعالم نماید.

 

                                                           
آب خاکستری و یا رواناب سطحی آلوده نیز استفاده می شود، پارامترهای متداول کنترل کیفی مطابق جدول میکور با فواصل زمانی  از که صور ی در - 2

 ماهانه اناام خواهد شد.

ضالب  از که صور ی  در - 3 ساب /فا شود    مشترک برای کندین واحد  پ ستفاده می  ست و نیازی به نمونه برداری      ا ساب کافی ا  هیه یک نمونه از فاضالب/ پ

 .نمی باشدبرای هر زمین کشاورزی مادد 

سرراعته باشررد. اگر مواد جامد معلق به جای کدورت به کار   24می  واند مداوم اناام شررود. مقدار میانگین باید بر اسرراس یک دوره   اندازه گیری کدورت - 4

 گردد. NTU 2/0شود. اگر فیلتراسیون غشایی برای  صفیه استفاده شود، کدورت نباید بیشتر از  mg/L 5نباید بیشتر از  TSSروند، میانگین 

شده به طور محرز کمتر از       - 5 صفیه ن ضالب   ستمر نما ودهای روده ای ) خم های کرم(     egg/L 10اگر  عداد  خم های کرم در فا شد، نیازی به پایش م با

 نیست.
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 پسابفاضالب/فرم بررسی وضعیت موجود آبیاری کشاورزی با  -1جدول 

 آدرس روستا شهر شهرستان دانشگاه استان ردیف

 مالک

)نام و نام 

 خانوادگی(

 نام محصول 6نوع گروه محصول

مساحت 

 به

 هکتار 

 7نوع آب

تطابق 

پساب با 

 8داردناستا

روش 

 آبیاری

دوره 

 مالحظات آبیاری

1                            

2                            

3                            

4                            

5                            

6                            

7                            

                                                           
 :محصولنوع   6

 محصوالت غیایی کشاورزی که خام مصرف می شوند -1

 محصوالت غیایی قابل فرآوری -2

 محصوالت غیرغیایی -3

 محصوالت کشاورزی دانه ای -4

 صنعتیمحصوالت  -5

 

 نوع آب:  7

 آب سطحی نیز مخلوط نشده است ( با)فاضالب شهری که هی گونه  صفیه ای صورت نگرفته و  شهری فاضالب -1

 صنعتی که هی گونه  صفیه ای صورت نگرفته و با آب سطحی نیز مخلوط نشده است ()فاضالب صنعتی فاضالب  -2

  / رواناب های آلودهآبهای خاکستری -3

 )فاضالب  صفیه شده است( پساب -4
 

 .بررسی گردد 21876-2کیفیت فاضالب  صفیه شده /پساب مورد استفاده بر حسب نوع محصول مطابق با استاندارد ملی ایران شماره   8
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 /پساببرای کنترل آبیاری کشاورزی با فاضالبهای کنترلی اقدام  -2جدول 

 کنترل اقدامعنوان  ردیف

 نوع اقدام کنترل

میان )کوتاه مدت/

 9درازمدت(مدت/

 سازمان های همکار سازمان مسئول زمان اجرا
 وضعیت اجرا

 )درصد پیشرفت(

اقدام شماره 

 10 1ردیف جدول 
 مالحضات

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

 

 

 

                                                           
 که در مدت زمان کمتر از یکسال پیگیری و اجرایی گردد.گفته می شود کو اه مدت: به برنامه هایی   9 

 میان مدت: به برنامه هایی  گفته می شود که در مدت زمان بیش از یکسال و کمتر از پنج سال پیگیری و اجرایی گردد.

 سال پیگیری و اجرایی گردد.پنج که در مدت زمان بیش از گفته می شود دراز مدت: به برنامه هایی  

 

 اقدام مقتضی درج گردد، هم نین ممکن است برای یک ردیف جندین اقدام صورت پییرد که الزم است همه اقدامات درج گردند.برای هر ردیف   10


