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امکانسنجی استفاده از پساب تصفیهخانه دانشگاه گناباد در آبیاری زعفران
مسعود مردان ،1نسرین مجتبوی2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ،دانشگاه غیرانتفاعی اترک قوچان  -2کارشناسی ارشد برق کنترل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد

چکیده:
مشکل کمبود آب در کشورمان در دهههای اخیر
با توجه به شرایط اقلیمی ،توسعه صنایع و رشد
جمعیت از درجه اهمیت باالیی برخوردار شده
است .در این مقاله به امکانسنجی استفاده از
پساب تصفیهخانه فاضالب دانشگاه گناباد در
کاشت زعفران در محدوده فضای سبز دانشگاه
پرداخته شده است .نتایج بررسی نشان داد با
استفاده از روشهای نوین آبیاری ،امکان بهره-
گیری از پساب تصفیهخانه دانشگاه گناباد در
تولید زعفران به وسعت شش هکتار وجود دارد.
بعالوه درآمدزایی فروش محصول در اراضی
زیرکشت زعفران ،امکان تامین هزینههای بهره-
برداری و نگهداری تصفیهخانه را در مدولهای
مختلف مهیا میسازد.

کلمات کلیدی:
زعفران ،تصفیهخانه فاضالب ،بازچرخانی
پساب ،دانشگاه گناباد
مقدمه:
در فاصله ماههای مهر و اردیبهشت ،نیاز آبی
زعفران همانند هر گیاه دیگر بایستی تامین
گردد .گلدهی زعفران وابسته به زمان شروع
اولین آبیاری میباشد .علت شکستن خواب پیاز
زعفران خنکی هوا در شهریور ماه نیست ،در
مناطق سردسیر گلدهی زودتر و در مناطق
گرمسیر گلدهی دیرتر صورت میپذیرد
(جوادزاده 1387 ،و ستوده .)1396،مطلوبترین
زمان آبیاری برای زعفران با توجه به دمای هوا در
منطقه خراسان 15 ،مهرماه میباشد ،دور آبیاری
 15روزه نیز مناسبترین دور آبیاری گزارش شده
است (مسافری ضیاءالدینی .)1380 ،زعفران می-
تواند گیاه مناسبی برای قرار گرفتن در الگوی
کاشت مناطق خشک باشد .چراکه از یک طرف،
به واسطه خصوصیات مورفولوژیکی و
فیزیولوژیکی ،گیاهی کم آبخواه است و از طرف
دیگر دوره رشد آن با الگوی بارندگی در مناطق
خشک مطابقت دارد.

مواد و روش ها

شهر گناباد از نظر موقعیت جغرافیایی 34درجه
 21دقیقه عرض شمالی و  58درجه و  41دقیقه
طول شرقی واقع شده است و ارتفاع آن از سطح
دریا  1056متر است .محدوده دانشگاه گناباد با
وسعت 50هکتار در فاصله  300متری شرق
شهر گناباد قرار گرفته است .در پژوهشی در
شهرستان گناباد میانگین آب مصرفی در هکتار
مزرعه زعفران  6480مترمکعب بوده است ،به
عبارت دیگر با احتساب عملکرد میانگین به ازای
تولید هر کیلوگرم کالله خشک زعفران حدود
 1235مترمکعب آب مصرف شده است که حجم
بسیار زیادی است .به رغم مشکالت فراوان ناشی
از کم آبی در گناباد متاسفانه تمامی کشاورزان از
شیوه غرقابی برای آبیاری مزارع زعفران استفاده
میکنند( .رمضانی و همکاران .)1397 ،ظرفیت
کل تصفیهخانه فاضالب دانشگاه  200مترمکعب
برآورد میشود که حسب رشد و توسعه دانشگاه،
تصفیهخانه در سه مدول  75 ،50و 75
مترمکعب در روز به مرحله اجرا در خواهد آمد.
فرایند تصفیه پیشنهادی با توجه به میزان تولید،
کارکرد پساب و شرایط محیطی از نوع لجن
فعال -هوادهی گسترده انتخاب شده است.
مجموع هزینههای ساخت و اجرای مدول اول
تصفیهخانه به ظرفیت  50مترمکعب در روز
معادل  14350میلیون ریال برآورد شده است.
(شرکت تصفیه آب و فاضالب ایران.)1399،
فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده
)(Extended Aeration Activated Sludgeنوع
اصالح شده ای از فرآیند لجن فعال است.

نتایج و بحث

مجموع هزینه احداث و راهبری تصفیه خانه به
دو بخش اصلی الف -هزینههای سرمایهگذاری
اولیه ناشی از هزینههای سیویل و ساختمانی و
خرید و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ب-
هزینههای بهرهبرداری و نگهداری از قبیل
هزینههای تعمیرات و نگهداری ساختمانی و
تجهیزاتی ،مواد شیمیایی مصرفی و لوازم یدکی،
هزینه انرژی و هزینه پرسنلی تقسیمبندی می-
شود .با مقایسه نیاز آبی زعفران و پساب تولیدی
تصفیهخانه فاضالب دانشگاه در مدول اول و
کلیه مدولها و همچنین امکان و بهرهگیری از
ذخیرهسازی پساب در مخازن ژئوممبران
دانشگاه به حجم کل  4000مترمکعب نمودار
زیر تهیه شده است .با رعایت دور آبیاری 15
روزه ،امکان استفاده از پساب تصفیهخانه برای
آبیاری شش هکتار زمین زعفران در دانشگاه
وجود خواهد داشت.

مقایسه نیاز آبی زعفران و دبی پساب تصفیه
خانه فاضالب دانشگاه
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