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Abstract 
Introduction: With attention to the existence numerous numbers of industrial towns and them volume of 
generated wastewater  and problems of shortage of water in the Yazd province, therfore the proper 
wastewater treatment and efficient management of waste water of industrial towns for reuse of them  is one 
of  the most important of program for reducing & saving in water consumption.  Hence, this study aimed to 
the feasibility of the reuse of waste water of industrial town of Jahan Abad Maybod for agricultural and 
irrigation uses. 
Methods: This study is a descriptive crosssectional research. At this study, it is used the mean values of the 
results of sampling and tests of output waste water of Jahan Abad Maybod treatment plant in 2012 (July to 
January). Then the mean values of the BOD, COD, TSS and ... parameters compared with the standards 
values of the EPA and analyzed by Excel software. 
Results: The results show that the mean values of quality parameters of the output waste waterof treatment 
plant such as COD, BOD5, TSS, SO4, pH and turbidity are respectively 312, 160, 92, 162(mg/L), 8/2 and 
31/4(NTU). 
Conclusion: The results showed that the mean values of the quality parameters of the studied output waste 
water except BOD5  and COD are in the standard range for the uses of agriculture and irrigation which it may 
has the negative & inappropriate environmental operation of these two parameters. 
Keywords: wastewater treatment, reuse, agriculture use, industrial town of Jahan Abad Maybod 
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  چكيده
با دارا بودن شهركهاي صنعتي متعدد در محدوده خود و به دنبال آن حجم فاضالبهاي استان صنعتي يزد :مقدمه

نابراين لزوم تصفيه مناسب فاضالبها و ب .با مشكل كم آبي بشدت مواجه استتوليدي ناشي از اين شهركها 
 كارآمد پسابهاي توليدي شهركهاي صنعتي اين استان به طور جدي مي بايست مطرح و مورد پيگيريمديريت 

 جهان آباد ميبدهدف از اين مطالعه امكان سنجي استفاده مجدد از پساب شهرك صنعتي  .مسئوالنقرار گيرد
  .جهت مصارف كشاورزي و آبياري مي باشد

از مقادير متوسط حاصل از  ،در اين تحقيق .است طعيتوصيفي مقمطالعه حاضر يك پژوهش  :روش بررسي
بر روي پساب خروجي تصفيه خانه شهرك صنعتي جهان آباد ميبد  گرفتهنتايج نمونه برداري و آزمايشات انجام 

و BOD5،COD، TSS پارامترهايمقادير متوسط . استفاده شده است) دي ماه لغايت مرداد ماه(1391در سال
  .عيين شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست مقايسه و در نرم افزار اكسل تحليل گرديدبا استانداردهاي ت... 
 COD،BOD5 ، TSS  ،SO4،pHطبق نتايج بدست آمده مقادير متوسط پارامترهاي كيفي :افته هاي

و  2/8، (mg/L)92،162، 312،160مورد بررسي از پساب خروجي تصفيه خانه به ترتيب وكدورت
4/31(NTU) گرديدتعيين. 

مقادير متوسط پارامترهاي كيفي مورد بررسي از پساب خروجي  دهدمينتايج تحقيق نشان  :نتيجه گيري
در محدوده استاندارد و حد مجاز جهت مصارف  CODوBOD5 ز تصفيه خانه مورد مطالعه به غير ا

متر را در پي داشته كشاورزي و آبياري قرار دارد كه ممكن است عملكرد زيست محيطي نامطلوب اين دو پارا
  .باشد

  تصفيه خانه فاضالب، استفاده مجدد، مصارف كشاورزي، شهرك صنعتي جهان آباد :واژه هاي كليدي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  د مهندسي آلودگيهاي محيط زيست،كارشناسي ارش ورهاز پايان نامه د برگرفتهاين مقاله 

  .تحقيقات يزد مي باشد
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  مقدمه

 باال رفتن سطحبه دنبال آن و رشد جمعيت شهري امروزه با 

. افزايش يافته استميزان مصرف آب ، بهداشت و آگاهي مردم

ا به همراه خواهد مصرف باالي آب، صعود ميزان فاضالب ر

 شدنالب خام در طبيعت باعث آلوده فاض اسازيره. داشت

جريانات سطحي و و تاثير بدي در كيفيت شود زيست ميمحيط

 تصفيه فاضالب، ضمن حفظ محيط زيست. گذارديزيرزميني م

صال و بازيافت آب اضالب و استحاز ف رداريبهباعث بهر

  ).1(شودمي مصرف شده 

تخليه فاضالب خام در محيط زيست  رفتارهاي غيرمسئوالنه و

اين . زيادي را به دنبال دارد خطرات بهداشتي و زيست محيطي

لزوم تصفيه  برحاليست كه به رغم تصويب قوانين مختلفرد

از سازي آن در محيط زيست، استفاده افاضالب و سپس ره

حال  در هايرفاضالب خام و يا بسيار جزئي تصفيه شده در كشو

سطح پايين خبر از اين خود كه  توسعه روند رو به رشدي دارد

  ). 2(دهدكشورها مياين  محيطييستبينش ز

راواني است، قبل از فاضالب خام حاوي عوامل بيماري زاي ف

 هايبخش و درتكنولوژي مناسبي تصفيه با بايستمي استفاده مجدد

به منظور سالمتي انسان بنابراين . مختلف مورد استفاده قرار گيرد

و محيط زيست در هنگام استفاده مجدد از پساب، استانداردها و 

رهنمودهايي توسط سازمان بهداشت جهاني، آژانس حفاظت 

محيط زيست اياالت متحده آمريكا، سازمان حفاظت محيط 

  ).3(شده است وضع...يه اروپا،زيست ايران، اتحاد

توجه به پارامترهاي كيفي عدممتاسفانه نگاهي منفعت طلبانه و 

 در مصارف مختلف هادر رها سازي و يا استفاده از آنپساب 

  بيني و در نظرگرفتن عواقب سوء ناشي از اين استفاده بدون پيش 

مشكالت زيادي از جمله، آلودگي منابع آب و خاك، گسترش 

  ). 4(جود خواهد آوردورا ب ...برخي از بيماري ها و

ت اتركيبات مختلف عناصر كمياب، فلز پسابها غالبا حاوي

هاي كه استفاده از آنها را در بخشسنگين و ريزجانداراني هستند 

با وجود اين، مي توان . مختلف با محدوديت مواجه كرده است

بخش هاي بر حسب نوع پساب و تركيبات تشكيل دهنده آن، در 

متعارف آب غير به عنوان منبعپساب ).5(ود بردمختلف از آن س

مند مديريت خاصي است كشاورزي نياز ر بخشكاربردد جهت

اطرات زيست محيطي و گيري مطلوب از آن، مخكه ضمن بهره

  ).6(به همراه نداشته باشد بهداشتي را

حفاظت از محيط زيست، اصل غير قابل ترديدي است كه  لزوم

و اين ضرورت به موازات  بوده عامپذيرش مورد در جهان امروز 

ها اهميت ي و به دنبال آن بروز آلودگيرشد صنايع و تكنولوژ

ع كشور در سال هاي رشد ناموزون صناي. بيشتري پيدا كرده است

روند فعلي، اكوسيستم هاي محيط زيست را تحت  اخير و ادامه

جلوگيري از ونگاهي چند بعدي لذا .تاثير قرار داده و مي دهد

مطلق از طبيعت شكل  كشيقتصادي كه برمبناي بهرهفعاليتهاي ا

ونه اي كه كمترين هدايت فعاليت هاي صنعتي به گگرفته اندو 

). 7(را بر محيط زيست داشته باشد، ضرورت دارد آسيب و زيان

تواند موثر ميماني اما سياستهاي كنترل و جلوگيري از آلودگي ز

 هاياين سياستها را در برنامه تهاواقع شود كه كارخانه ها و شرك

  .خود پياده سازي كنند

بنابراين در اين تحقيق سعي بر اين است امكان استفاده مجدد از 

پساب شهرك صنعتي جهان آباد ميبد جهت مصارف كشاورزي 

و آبياري مورد بررسي قرار گيرد تا شاهد كمترين اثرات مخرب 

ينه از اين منبع زيست محيطي و بهداشتي در راستاي استفاده به
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تاكنون مطالعات زيادي در سطح كشور در . آبي نامتعارف باشيم

كه به  راستاي استفاده مجدد از پساب صورت گرفته است

  .تعدادي از آنها اشاره  مي كنيم

ي كارايي تصفيه خانه پاشازاده و مهردادي در مطالعه اي به بررس

به  ،نتايج نشان داد .صنعتي سلمان شهر پرداختندفاضالب شهرك

 خانهجز در مواردي كه شوك بار آلي يا هيدروليكي وارد تصفيه

ميانگين متوسط در محدوده  ي موجوداكثر پارامترهاشده بود، در

قابل قبول قرار داشته و پساب قابل استفاده به منظور مصارف 

  ).8(كشاورزي و فضاي سبز مي باشد

صنعتي شكوهيه شهرك خانهعملكرد تصفيهديگر  در مطالعه اي

دوده نتايج نشان داد اعداد از مح مورد بررسي قرار گرفتقم 

سطحي زيست براي تخليه به آبهايمحيطپيشنهادي سازمانحفاظت

ي دفع پساب، و چاههاي جاذب خارج و تنها گزينه مورد نظر برا

  ).9(كشاورزي و آبياري مي باشد بخشاستفاده در 

قي به بررسي شرايط كيفي در تحقي حسين مولوي و همكارش

و امكان استفاده مجدد از زانه شهر صنعتي البرپساب تصفيه خ

بر اساس نتايج . پساب در مصارف كشاورزي و آبياري پرداختند

ز پارامترها بيشتر از حد مجاز تعدادي ااز اين تحقيق بدست آمده 

  ).6(ديمي طلبا و نياز به تصفيه بيشتري ر بود

استفاده مجدد  به بررسير مطالعه اي دصادق دژكام و همكارش 

اين نتايج .اهواز پرداختند 2ضالب شهرك صنعتي شمارهاز فا

پساب خروجي اين سيستم همخواني مناسبي با نشان دادتحقيق 

ه زمين هاي استاندادهاي زيست محيطي و استانداردهاي ورود ب

 براي آبياري زمين هاي كردندبنابراين پيشنهاد  ستزراعي را دارا

، مورد استفاده شهركاي سبز و نيز آبياري فض زراعي اطراف

  ).10(گيردقرار 

  روش بررسي 

است كه در آن امكان  توصيفي مقطعي اين مطالعه يك پژوهش

ن آباد ميبد جهت استفاده مجدد از پساب شهرك صنعتي جها

بياري با توجه به تعدادي از پارامترهاي و آ مصارف كشاورزي

در اين تحقيق از .ه استمورد بررسي قرار گرفت ،شاخص كيفي

حاصل از نتايج نمونه برداري و آزمايشات روزانه، ر مقادي

روي پساب  بر گرفته و البته نامنظم انجام ماهيانه ،هفتگي

( 1391اد ميبد در سالĤبصنعتيجهانك خانه شهرخروجي تصفيه

ه نمون همچنين. ه استاستفاده شد) دي ماه لغايتمرداد ماه 

ارائه شده در  آزمايشاتي مطابق با روشهاي استاندارد برداري و

در راستاي  )11(كتاب استاندارد متد آزمايشهاي آب و فاضالب

سپس . صحت سنجي نتايج انجام و مورد استفاده قرار گرفت

با پارامترها به عنوان آمار توصيفي اين تحقيق  مقادير متوسط

ف كشاورزي و آبياري استاندارد كاربرد پساب در بخش مصار

انجام آزمايش ها با . اكسل تحليل گرديدمقايسه و در نرم افزار 

در آزمايشگاه تصفيه خانه   و استفاده از دستگاههاي ديجيتال

در اين . ته استĤباد ميبد صورت گرفشهرك صنعتي جهان

ر نظيگيري پارامترهاي مورد سنجش پژوهش جهت اندازه

BOD5 ،COD وسايل نامبرده به  روش ها و ازبا استفاده ... و

  .شرح زير اقدام شده است

بواسطه استفاده نمونه ها به كمك ويال و CODگيري  اندازه_ 

  .ه استانجام شد)AQUA LYTIC(مدل CODاز دستگاه 

دستگاه بواسطه استفاده ازنمونه ها BODگيري  اندازه_ 

BOD مدلديجيتالمتر ،)AQUA LYTIC( گرفتانجام. 

گرم بر ليتر ميلي 0-400 ها را با دقتنمونه BODكه دستگاهي

  .مي كند گيريهانداز
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از  به روش الكترومتري اقدام و ها نمونهpHگيري  هت اندازهج_ 

  .استفاده شده است )AQUA LYTIC( سنج مدلpHدستگاه 

ا ب نمونه ها به روش رنگ سنجي و گيري سولفات اندازه_ 

كه در  )PC MULTI DIRET(دستگاه فتومتر مدل استفاده از

  .گرم بر ليتر كاربرد دارد انجام شده است ميلي 100تا  5رنج 
سنجش كدورت با استفاده از روش نفلومتري يا تفريق سنجي _ 

اندازه گيري كدورت از دستگاه  جهت. ه استصورت گرفت
با دامنه كاربرد كه از  )AQUA LYTIC(سنج مدل كدورت

 NTUو نتايج بر حسب واحد استفاده  مي باشد 1000تا  0رنج 
  . گزارش شد

به روش وزن سنجي يا گراويمتري و با استفاده  TSSسنجش _ 
 .از كاغذ صافي صورت گرفته است

  يافته ها

بر اساس داده هاي موجود و مطالعه صورت : CODپارامتر 

در بازه مورد مطالعه گرفته بر روي پساب خروجي تصفيه خانه 

پساب خروجي  CODمتوسط پارامتر مقدار زماني مربوطه، 

  نمودار و روند) 1(در شكل .ميلي گرم در ليتر تعيين شد 36/312

پساب خروجي از تصفيه خانه شهرك همچنين  CODتغييرات  

مقدار متوسط و حد استاندارد مصرف پساب در بخش 

  .كشاورزي و آبياري مشخص شده است

پساب خروجي از تصفيه  BOD5مقدار متوسط:BOD5پارامتر

 .ميلي گرم بر ليتر محاسبه شده است 160خانه طي دوره بررسي 

پساب خروجي از  BOD5نمودار و روند تغييرات ) 2(در شكل

تصفيه خانه شهرك همچنين مقدار متوسط و حد استاندارد 

  .مصرف پساب در بخش كشاورزي و آبياري مشخص شده است

اب خروجي، كمترين و در بررسي بر روي پس: pH رپارامت

بر اساس تحقيق . مي باشد 6/8و  5/7ثبت شده  pHبيشترين 

  2/8 طي دوره ي بررسي پساب خروجيpHمتوسطر،مقدارحاض

  .تعيين شد

ي گيركمترين كدورت اندازه: )NTUبرحسب (پارامتر كدورت

با توجه به داده هاي . مي باشد 80و بيشترين ميزان  14شده 

 4/31(NTU)كدورت پساب خروجيمتوسط مقدار وجود، م

  .تعيين شد

  پساب خروجي از تصفيه خانه شهرك صنعتي جهان آباد ميبد CODنمودار تغييرات مقدار :  1شكل
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و زيرزميني سبب شده مسئله استفاده مجدد از فاضالب تصفيه 

اين در حاليست كه شهرهاي . شده به طور جدي مطرح باشد

استان صنعتي . صنعتي كشور، اغلب در اين نواحي واقع شده اند

يزد با دارا بودن شهركهاي صنعتي متعدد در محدوده  خود و به 

دنبال آن حجم فاضالب هاي توليدي ناشي از اين شهركها به 

بنابراين لزوم تصفيه مناسب . شدت با مشكل كم آبي مواجه است

ا و مديريت كارآمد پساب هاي توليدي شهركهاي فاضالب ه

صنعتي اين استان به طور جدي مي بايست مطرح و مورد پيگيري 

  . باشد

در اين راستا توسط شركت شهركهاي صنعتي جهت تدوين 

ضوايط طراحي تصفيه خانه و به منظور دستيابي به عملكرد بهينه 

نين جهت حذف آالينده هاي مختلف از پسابهاي صنعتي، همچ

به منظور لزوم جلوگيري از احداث تصفيه خانه فاضالب توسط 

مطالعات مختلفي صورت  هر كدام از صنايع مستقر در شهرك،

گرفت كه در نهايت منجر به احداث و راه اندازي تصفيه خانه 

فاضالب حاصله به تصفيه خانه  بنابراين. مركزي شهرك گرديد

  .ر مي گيردمركزي شهرك هدايت شده و مورد تصفيه قرا

در شهرك صنعتي جهان آباد ميبد ) 1391سال(در حال حاضر

واحد از جمله صنايع غذايي، نساجي، سلولزي،  190حدود 

شيميايي، كاني غيرفلزي، فلزي، برق و الكترونيك و خدمات 

مستقر و مشغول فعاليت مي باشند و اين شهرك را به دومين 

  .شهرك فعال استان تبديل كرده است

حلقه  3شهرك از طريق انشعاب اخذ شده از  تامين آبمنابع 

به طور متوسط كل . مي باشدچاه موجود در محدوده شهرك 

اين . متر مكعب در روز مي باشد 2421اين شهرك  فيمصرآب 

در  در حاليست كه با توجه به ضريب تبديل آب به فاضالب

متر مكعب فاضالب در شهرك  1332 روزانه به طور متوسط

  . ي شودتوليد م

در حال حاضر تصفيه خانه مركزي شهرك با ظرفيتي روزانه 

ر و فاضالب در فاز اول مشغول به كا مترمكعب 864معادل 

كيفيت فاضالب ورودي به اين تصفيه خانه معادل فاضالب 

متناسب با مشخصات كمي و كيفي فاضالب . شهري مي باشد

يقي از خانه مذكور، تلفهرك، سيستم طراحي شده براي تصفيهش

همراه با رآكتور  )IFAS(روش لجن فعال با رشد چسبنده

يه تصف سيستم.مي باشد )UABR(هوازي با جريان رو به باالبي

بخش هوازي و بي هوازي  2داراي  فاضالب شهرك صنعتي

فاضالب از واحدهاي توليدي وارد سيستم مي شود و در . است

از  ام و پسبخش بي هوازي بخش اعظمي از كار تصفيه انج

مورد  فضاي سبز شهرك آبيارير به پساب در ام شدن تبديل

استفاده مجدد از پساب تصفيه اماجهت . يردگاستفاده قرار مي

ويژگيهاي كيفي پساب  به اين نكته توجه داشت، بايستمي شده

يري از وگزيست ايران جهت جل استانداردهاي سازمان محيط با

  .مطابقت داشته باشدتبعات منفي زيست محيطي و بهداشتي 

صورت گرفته بر روي  ي اساس داده هاي موجود و مطالعهبر

پساب خروجي تصفيه خانه مورد مطالعه در بازه زماني مربوطه، 

ميلي گرم در ليتر تعيين  36/312پساب  CODمتوسط پارامتر 

كه در مقايسه با استاندارد كاربرد و استفاده مجدد از  گرديد

اين رقم توسط  رزي و آبياري كهپساب براي مصارف كشاو

تعريف شده است، در  200 سازمان حفاظت محيط زيست ايران

  .محدوده ي حد مجاز قرار ندارد

ميلي گرم بر ليتر  160پساب خروجي  BOD5متوسط مقدار 

بر اساس استاندارد، اين پارامتر براي كاربرد . محاسبه شده است
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 100در مصارف كشاورزي و آبياري مي بايست در محدوده 

  . حد مجاز قرار ندارد در محدوده و دامنه  CODباشد كه همانند 

 2/8پساب خروجي pHمتوسط صورت گرفتهبر اساس تحقيق 

مي باشد كه در دامنه استاندارد تعيين شده براي كاربرد پساب در 

  . است قرار گرفته) 6 -5/8(مصارف كشاورزي و آبياري

هاي موجود، متوسط كدورت پساب با توجه به داده

مي باشد بر اساس استاندارد تعيين شده  4/31(NTU)خروجي

براي پارامتر كدورت جهت مصارف كشاورزي و آبياري كه 

ان چنين عنوان شده است، مي تو يينتعNTU 50حد مجاز 

متوسط كدورت پساب خروجي در محدوده ي حد مقدار كرد

  . مجاز قرار دارد

دهد سولفات پساب ها نشان ميمتوسط مقدار داده 

ميلي گرم بر ليتر مي باشد كه در مقايسه با  17/162خروجي

كاربرد پساب در بخش مصارف كشاورزي و آبياري مي توان 

 دهالزم به ذكر است حد مجاز تعيين ش. شرايط را مناسب دانست

ميلي  500مصارف كشاورزي و آبياري  براي اين پارامتر جهت

  . گرم بر ليتر مي باشد

پژوهش حاضر نشان داد متوسط كل  TSSدر ارتباط با پارامتر 

ميلي گرم بر ليتر  25/92پساب خروجي  (TSS)جامدات معلق 

مي باشد كه اين پارامتر نيز در مقايسه با حد مجاز براي كاربرد 

 استاندارد مطابق باكشاورزي و آبياري كه ب در بخش پسا

) 3(در شكل. ف شده است، همخواني داردتعري 100 موجود

مقادير متوسط پارامترهاي مورد بررسي با استاندارد كاربرد 

  .پساب در بخش مصارف كشاورزي و آبياري مقايسه شده است

هاي ان مي دهد، مقادير متوسط پارامترنتايج تحقيق حاضر نش

رد بررسي از پساب خروجي تصفيه خانه شهرك كيفي مو

 در محدوده CODوBOD5از رعتي جهان آباد ميبدبه غيصن

استاندارد و حد مجاز جهت مصارف كشاورزي و آبياري قرار 

دو  دارد كه ممكن است عملكرد زيست محيطي نامطلوب اين

در تصفيه خانه مورد مطالعه در طول . دپارامتر را در پي داشته باش

هفته بخشي از فاضالب تصفيه شده جهت آبياري فضاي سبز ايام 

شهرك مورد استفاده قرار مي گيرد اين در حاليست كه قسمت 

اعظم آب بدون برنامه ريزي و مديريت اصولي به زمين هاي باير 

اطراف تصفيه خانه هدايت مي شود كه با توجه به ويژگيهاي 

فيه خانه در كيفي پساب در شرايط حاضر و عملكرد نامناسب تص

واند تمي ) BOD5،COD(حذف برخي از شاخص هاي آالينده

  .منجر به آلودگيهاي آب و خاك گردد

مطابق پژوهش مشابهي كه بر روي تصفيه خانه شهرك صنعتي 

فيه سلمان شهر صورت گرفت، در نتيجه عملكرد مناسب تص

هاي سطحي، چاه جاذب و مصارف خانه، پساب براي تخليه به آب

روي  همچنين مطالعه بر). 8(مناسب تشخيص داده شدكشاورزي 

اهواز نشان داد پساب  2صنعتي شماره خانه شهرك تصفيه

هاي زيست اني مناسبي با استانداردخروجي اين سيستم همخو

اي زراعي را هحيطي و استاندارهاي ورود به زمينم

بر روي تصفيه خانه فاضالب شهرك مطالعه ). 10(داراست

قم نشان داد، پساب براي تخليه به آبهاي سطحي  صنعتي شكوهيه

و چاه در محدوده حد مجاز قرار ندارد و تنها گزينه مورد نظر 

هاي كشاورزي و آبياري ر فعاليتبراي دفع پساب، استفاده د

پژوهش حاضر مطابقت و  نتايجي كه با نتيجه ). 9(باشدمي

  . مشابهت ندارد

در مطالعه اي ديگر، شرايط كيفي پساب تصفيه خانه شهر صنعتي 

نتايج حاكي از آن .  البرز استان قزوين مورد ارزيابي قرار گرفت
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بود كه تعدادي از پارامترهاي كيفي اين تصفيه خانه بيش از حد 

مجاز است و نياز به تصفيه بيشتري را مي طلبد كه از طريق بهبود 

تبعات منفي وع تر پساب فراهم و تصفيه، زمينه مصارف متن

پژوهش  نتيجه اي كه با نتيجه ). 6(بديا استفاده از آن كاهش

  .حاضر مشابهت دارد

 ده مجدد از پساب دراستفا توسعه پايدار و جهتدر بنابراين  

گير با تالش در جهت همه مي بايستبخش كشاورزي و آبياري 

يري از شدن انتقال فاضالب شهرك به تصفيه خانه و جلوگ

تخلف واحدهاي فعال و تخليه غير مجاز فاضالب به داخل 

عملكرد تصفيه خانه و اعمال مداوم با بررسي شبكه جمع آوري، 

راهكارهاي فني و مهندسي همچنين رعايت اصول بهره برداري، 

استاندارد سازمان  پساب را به حد مطلوب و شرايط كيفي

ست محيطي و رسانيد و اثرات زي حفاظت محيط زيست ايران

البته ارگان . داد بهداشتي ناشي از اين استفاده را به حداقل كاهش

دولتي مربوطه نيز مي بايست نقش نظارتي ملموس تري را در 

واحدهاي فعال شهرك همچنين  ارتباط با عملكرد مناسب

خانه و مديريت صحيح پساب خروجي آن به لحاظ تصفيه

رزش با توجه به ا تا رعايت الزامات زيست محيطي داشته باشد

از اين  شاهد استفاده بهينهآب در مناطق خشك و نيمه خشك،

  .منبع آبي نامتعارف باشيم
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