
 

 کمیته تحقيقات (RFP) تحقيقاتي فرم تدوين و اراهئ عناوين سفارش رپوژه

 شرکت آب منطقه ای البرز
 

 عنوان پروژه : 
 یهادشت یزراعو  یباغ یاراض یبا استفاده از پساب بر خاکها یاریاثرات دراز مدت آب یابیارز

 هشتگرد و اشتهارد

 
 )ماه(:زمان تقریبی انجام پروژه  مدت

                                  

 کنندگان مصرف

 :تحقیق این نتایج

سازمان جهاد  مشاور، نیمهندس یهاشرکت ران،یا آب منابع تیریمد شرکت ،یامنطقه آب یهاشرکت

 آب منابع یمهندس حوزة در یعلم مراجع و هادانشگاهکشاورزی ، 

 

 :(استان در موضوع عینی هاینمونه یا مصادیق معرفی با)همراه دقیق مسئله  تعریف -1

 جوی، هایزشیکمبود ر لیمشکل بدل نیمناسب است. ا تیفیو با ک یآب کاف نیتاماستان البرز  در ندهیو آ یاز مشکالت کنون یکی

 استان اقلیمی  تیوضعبا توجه به  ن،یکرده است. بنابرا جادیا استان نیا یدشتهااز  ارییبسرا از نظر کشت و کار در  شترییب تیمحدو

 مشکل است.  نیمقابله با ا کارهایاز راه یکی پساب ریهای نامتعارف نظآب ازکمبود آب، استفاده  مسئله  و 

های آنزیمی، تولید ترکیبات پرانرژی عناصر غذایی پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم در رشد و نمو، تولید مثل، تولید پروتئین، واکنش

منبعی سرشار از عناصر غذایی نیتروژن، فسفر، پتاسیم و دیگر عناصر ضروری  شهری و ریشه نقش دارند. پساب و همچنین رشد شاخساره

پساب در اراضی کشاورزی منجر به کاهش مصرف کودهای شیمیایی می شود.  پساباین نوع بنابراین کاربرد برای رشد گیاهان است. 

نیز باشد. هر چند، غلظت این عناصر سنگین در پساب شهری ناچیز است، سنگین همچون سرب و کادمیم   عناصرممکن است حاوی 

محصوالت کشاورزی افزایش غلظت این عناصر در ضمن اثرگذاری سوء بر منابع خاک، موجب تواند ها در خاک میولی تجمع آن

به علت شباهت شیمیایی با  . عناصری مثل سرب و کادمیم در واکنش های فیزیولوژیك گیاهان کارکرد مشخصی ندارند، اماگردد

 شودها توسط گیاهان وجود دارد. تجمع این مواد در بدن انسان سبب ایجاد عوارض ناگوار و سوء میعناصر ضروری امکان جذب آن

کادمیوم به  براساس ضوابط سازمان بهداشت جهانی حداکثر مقدار مجاز مصرف روزانه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای سرب و .

محصوالت در زمینه کشاورزی پایدار معموال توجه کمتری به کیفیت  انجام گرفته   هایپژوهشدر است.  کروگرمیم 4/0و  8/2یب ترت

شده است. یکی از عوامل مهم و مؤثر در تشخیص میزان سالمت این محصوالت، غلظت عناصر سنگین تجمع یافته توسط  کشاورزی

های عالوه بر این، آلودگی .دجذب و ذخیرة فلز سنگین سرب دارن گیاهان قابلیت باالیی در است. به عنوان مثال برخی از این آنها

 یاثرات درازمدت کاربرد پسابها در اراض یبررس نیبنابراها است. استفاده از پسابها در کشاورزی یکی دیگر از نگرانی ناشی ازمیکروبی 

 .است تیاهم حائز یطیمح ستیز و یبهداشت مسائل نظر از هم وخاک پایداری آب و  یداریهم از نظر پا یکشاورز

 

  : تحقیق این انجام برای اساسی نیاز و ضرورت تبیین -2

 یمصرف در سالها تیریو مد یبروز خشکسال لیدل به اشتهارد و هشتگرد یدشتهاموجود در  یآب کشاورز یها تیبا توجه به محدود

منابع  یزی)بر اساس برنامه ر است یشهرو اشتهارد پساب  هشتگرد یهادشت یکننده آب کشاورز نیبع اصلی تأمااز من یکیگذشته، 

شهری یکی از منابع آبی غیر متعارف برای آبیاری اراضی است. کمبود   فاضالب تصفیه شده )پساب( آب در استان(. استفاده مجدد از 

بدون توجه به اثرات آن بر خاک و گیاه کرده است. خود  اراضی آبیاری یبرا هارا وادار به کاربرد پساب کشاورزانشدید منابع آبی، 

زراعی خاک و محصوالت عمده  فیزیکی و شیمیاییشهری بر خواص  هایهدف این مطالعه ارزیابی تأثیر بلند مدت آبیاری با پساب

 و اشتهارد است.  هشتگرد یهادر دشت و باغی

 شده شهری می باشد.  )فیزیکی( از پساب، فاضالبهای تصفیهمنظور  الزم به توضیح است در این پروژه 
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 اساسی تحقیق:  سواالت -3

 وجود دارد ؟ کرج و هشتگرد  چه آالینده هایی در پساب شهری 

 ؟خواهد داشت  زراعی و باغی  هایخاکبر  ی، چه اثراتکرجخانه های هشتگرد و  تصفیهتولیدی از  هایپساب بادراز مدت  یاریآب 

  برنامه مدیریت بهینه آبیاری با پساب بر اساس معیار پایداری خاک چیست ؟ 

 

 : (شد؟  خواهد حل استان آب بخش از مسائلی چه ،آن انجام)با کاربردی این تحقیق برای بخش آب استان  دستاوردهای -4

 :از است عبارت استان آب بخش یبرا قیتحق نیا یکاربرد یدستاوردها نیمهمتر

 ها و تهدیدهای استفاده از پساب در دشتهای مورد مطالعه شناسایی فرصت -1

 اشتهارد و هشتگرد یدشتها در کشاورزیعمده  محصوالت و خاک شیمیایی و یکیزیف خصوصیات بر پساب از استفاده اثر تعیین -2

 با رویکرد پایداری اشتهارد و هشتگرد یدشتها در پساب برنامه آبیاری با  نیتدو -3

 کمك به پایداری منابع آب استان از طریق جایگزینی پساب با آب تخصیصی کشاورزی  -4

 

 مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژی تحقیق :  الزامات -5

 

 کشاورزیعمده انجام بررسی های آزمایشگاهی  الزم بر روی پساب، خاک و محصوالت  -1

و  نیتدو و اشتهارد هشتگرد های دشتبر خاکهای زراعی و باغی اثرات بلندمدت استفاده از پساب  ینیب شیپ یبرا یساز هیشب مدل -2

 . ردیگ یکارفرما قرار م اریدر اخت

 با رویکرد پایداری منابع خاک منطقه  پسابدر شرایط استفاده از بهینه  آبیاریبرنامه ارائه   -3

 کلی شرح خدمات:  رئوس -6

 :از است عبارت پروژه انجام یاصل مراحل

  یالملل نیب یآن با استاندارها سهیو مقا مطالعه مورد دشت دو در یکشاورز یاراض یاریآب در استفاده مورد پساب تیفیک یبررس -1

 مطالعه مورد دشت دو در...(  کشت، یالگو ،یاریآب روش)خاک،  یکشاورز یاراضوضعیت موجود  یبررس -2

 مورد مطالعهانتخاب و معرفی مزارع پایلوت در دو دشت  -3

 تحقیق دو ساله طول دوره در  در اراضی آبیاری شده با پساب خاک ییایمیش و یکیزیف طیشرا پایش -4

 در دو دشت مورد مطالعه پساب با شده آبیاری اراضی در کشاورزی عمده محصوالتوسط تمیزان جذب عناصر  شیپا  -5

 در دو دشت هشتگرد و اشتهارد و محصوالت عمده کشاورزی بر خاک  اثرات بلندمدت استفاده از پسابمدلسازی   -6

 پایداری خاک گرفتن نظر در با اشتهارد و هشتگرد یدشتها در مناسبآبیاری  برنامه رائه -7

 : پژوهشی تیم در نیاز مورد تخصصهای حداقل -7

 تخصص ردیف
 مدرك حداقل

 نیاز مورد
 تخصص ردیف تعداد

 مدرك حداقل

 نیاز مورد
 تعداد

    5 2 دکترا یو زهکش یاریآب یمهندس 1

    6 1 دکترا خاکشناسی )شیمی خاک ( 2

    7 1 دکترا )آب و خاک ( ستیز طیمح 3

4 
 و)زراعت  یکشاورز یمهندس

 (یباغبان
 دکترا
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 )در صورت نیاز( :  توضیحات -8

 

 

 
 

 

 

 دبیر کمیته تحقیقات  تایید

 
 

 
 

 


