
 

 
برداری از سد، نیروگاه و شرکت بهره

 های آبیاری زهره و جراحیشبکه

 :فرمعنوان 

 

  های کاربردیکمیته تحقیقات و پژوهش

 فرم اولیه پیشنهاد پروژه

 RD-FO-02 فرمشماره 

 00 شماره بازنگري : 

 1 از 1:   صفحه 

 

 باسمه تعالی

 عنوان :

 ب زهکش های شبکه های آبیاری جهت مصارف کشاورزی با استفاده از متد های جدید و ابتکاری  آبررسی و امکان استفاده از زه 

 

 تعریف مسئله )مشکل موجود( :

مواد مغذی ، امالح ، آلودگی میکروبی زهاب های کشاورزی در حجم و دبی باال از جمله منابع ورود ترکیبات  و آالینده های مختلف مختلفی ) 

میلیارد متـرمکعـب آب تـامین  48/468، از کل ده در سطح کشوربر اساس بررسیهای به عمل آممی باشند .  نظیر رودخانه ها و ..( به منابع پذیرنده

 88میلیـارد متـرمکعـب ) 06/186میلیارد مترمکعب زهآب تولیـد شـده، کـه  66/418، حدود 0841بخش کشاورزی در سال  شـده در

صورت آبهای زیرزمینی بوده است. براساس طرح جامع آب کشور میزان آب مصرفی کشاورزی با توجه به  صورت سطحی و مابقی به درصـد( به

 تحقق برنامه میلیارد مترمکعب بالغ خواهد شـد کـه بـا فـرض  48/8به رقم  0811پروژههای در دست اقدام و توسعه بخش کشاورزی، در سال 

رسید. از کل حجم  میلیـارد مترمکعـب خواهـد 66/8های آبیاری و افزایش راندمان، حجم آب برگشتی این بخش به رقم  های بهبود سامانه

درصد پسابهای  00کشاورزی،  درصـد آن مربـوط بـه زهآب 48پسابهای صنعتی، خانگی و کشاورزی که وارد سامانه آب زیرزمینـی مـیشـود، 

، 0811در سال  .این بخش را مشخص میکند  درصد مربوط به پسابهای صنعتی میباشد که حجم باالی زهآبهای کشاورزی، اهمیت 6نگی و خا

صـورت پـساب  میلیارد مترمکعـب آن بـه 8مترمکعب آب در بخشهای شرب و صنعت مصرف خواهد شد که حدود  سـاالنه بـیش از ده میلیـارد

الذکر کیفیت، اختصاصات و اثرات بهداشتی و زیـست محیطـی خـاص خـ  فاده مجدد میباشد، لیکن هریك از گروههای فوقاست قابـل بازیـابی و

 مناطق در بخصوص آبیاری تحت درارضی ها آب زه داشته و به منظور استفاده مجدد به تکنیکهای خاص جهت پاالیش نیازمند میباشند. ود را

که تخلیه  ; ; .بردارد در محیطی زیست پیامدهای آنها تخلیه که باشد می TDSامالح بصورت  مقدارزیادی حاوی خشک نیمه و خشک

و ... مغضالت زیادی آن به رودخانه ها و یا  استفاده مجدد بدون در نظر گرفتن فاکتور های زیست محیطی، بهداشتی ، اجتماعی، اقتصادی 

با  طرح فعلی در امیدیه و رامشیر خواهد بود که  رد مطالعه ، زهاب کشاورزی را  بویژه در بخش زیست محیطی خواهد داشت .  منطقه مو

نسبت به مطالعه کاهش و  گیاهان )گیاه پاالیی( و نانو فیلتراسیون ) روش های غشایی( -0بررسی و امکان سنجی استفاده از دو روش  

اقدام خواهد شد . همنطور در طی انجام  ی زهاب کشاورزی روبجامدات مجلول و بار میکو بهبود پازامترهای فیزیکو شیمیایی نظیر  حذف 

فرایند های پیش تصفیه ) انعقاد و ته نشینی و..( و  فرایند های تکمیلی جهت کنترل میزان امالح و مواد   مطالعه نسبت به بکارگیری

  مغذی اقدام خواهد شد .
 

 گزارش توجیه فنی و اقتصادی )ضرورت موضوع( :

. 

و بیا توجیه بیه      آیید  میی  شمار به استان  خشک مناطق جزء( امیدیه و رامشیر شهرستان) مطالعه مورد محدودۀ و منطقه اینکه به توجه با

جلوگیری از آلودگی آب و خاک با توجه به ظیواب   ، باال بودن سطح آب های زیرزمینی ، حجم و دبی باالی زهکش های موجود در منطقه

ضیروری  "  آبهای برگشتی و پسیابها  ضواب  زیست محیطی استفاده مجدد ازدر خصوص "وزارت نیرو  888زیست محیطی کشور و نشریه 

 به نظر میرسد . 
 



 

 

 

 

 

 

 

 اهداف و دستاوردهای آن :

 حی  و یا سایر منابع پذیرنده نظیر تاالب شادگاننظیر رودخانه جرا  ) شوری( TDSکاهش میزان امالح ورودی  -0

 حقظ کیفیت خاک منطقه با توجه به خشکسالی ها و افزایش شوری خاک بوجود آمده بویژه در اراضی حاشیه رودخانه   -6

 فاده از پساب و زهکش های کشاورزی در کاربری های مختلف  ) کشاورزی، صنعتی ، آب شرب و ..(.امکان است -8

 ودگی میکروبی زهاب های کشاورزی با توجه به ظوابط زیست محیطی کشورکاهش و حذف آل -8

 .تولید علوفه دامی و صنعتیایجاد رونق اقتصادی بویژه در بخش کشاورزی نظیر   -8

 

 امیدیه  جرای پروژه:محل پیشنهادی ا ماه                                                          06برآورد زمان اجرای پروژه :                

                              04111111پیش بینی حق الزحمه محری پروژه و همکاران :    

 ریال

                             840811111پیش بینی هزینه خدمات :  

 یالر

 مدرك و رشته تحصیلی:  کدملی پیشنهاد دهنده  ) مجری پروژه (: 

 تلفن: آدرس: 

 امضا: شماره حساب بانکی: محل و

  پست الکترونیکی:

 )این قسمت توسط دبیر کمیته یا شورای تحقیقات تنظیم می گردد(:

 مطرح و بشرح زیر مورد ارزیابی قرار گرفت.مورخ                      کمیته تحقیقات و پژوهش های کاربردی این پیشنهاد در جلسه           

   پایه        توسعه ای      نوع پروژه چیست ؟     کاربردی                                             خیر        آری  پروژه تحقیقاتی است؟   

  خیر         بررسی مجدد شود؟      آری                                             خیر        اولویت انجام دارد؟        آری 

 توضیحات :
 

 

 :                                 تاریخ :و پژوهش های کاربردی تحقیقاتامضای دبیر کمیته                                                                                      
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