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 Due to the increase in population and more wastewater production and the 

existence of limited water resources, the use of human wastewater in 

agricultural activities is a necessity. The present qualitative research, while 

investigating the consequences of the use of wastewater, seeks to develop 

appropriate strategies for the use of wastewater in agricultural activities in the 

village of Belan, Kurdestan province. Using the criterion-based sampling 

method, 14 farmers were studied as a sample. Semi-structured interviews and 

direct observation were used to collect information. The validity of the 

findings was confirmed by triangulation and Qualitative data analysis was 

performed using Maxqda software. The results showed that increasing the 

area under cultivation, increasing yield, water supply, and less use of 

chemical fertilizers are positive impacts of wastewater use. Moreover, the 

increase of pests, increase of weeds, occurrence of physical and mental 

disorders, unpleasant odor, a decrease in soil quality, pollution of the rural 

environment, and increase in migration are among the negative impacts of 

using wastewater. The use of standards for wastewater treatment, preparation 

of soil sensitivity map, use of the appropriate irrigation method, attention to 

plant type, and disinfection of wastewater are also among the strategies 

suggested by users. 
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Introduction 

 Considering the increase in water demand for 

agriculture and the competition between different 

sectors, including agriculture, industry, and the 

urban sector for water, there is no other way to 

save water and reduce its pollution and water 

recycling. Using wastewater to irrigate 

agricultural crops is not a new thing, and in many 

developing countries, raw sewage was used for 

agriculture and aquaculture. 

https://dx.doi.org/10.22034/jewe.2021.303802.1625
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http://www.jewe.ir/
mailto:sh.geravandi@razi.ac.ir
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

  Gravandi et al. 2022  

 

 Environment and Water Engineering آب   یمهندس  و  ستیزطیمح

 Vol. 8, No. 3, 2022 1401، پاییز  3، شماره  8دوره  

Population increase, improvement of living 

standards, climate changes and lack of proper 

management of water resources have caused 

shortage of these valuable resources. In such a 

situation, the use of wastewater can be 

considered as an important source for water 

supply in industries and agriculture. In Iran, the 

development of cities and villages and the 

increase in water consumption have caused an 

increasing production of sewage. Therefore, the 

use of produced wastewater can be a necessity in 

agriculture as a water-intensive source. 

Considering the climatic conditions prevailing in 

the major part of the country and the lack of 

surface water, investigating the use of treated 

wastewater as a new source of water in recent 

years is of particular importance. The use of 

wastewater in the agricultural activities of Belan 

village, Kamyaran city is followed for 80 years, 

but the important thing is what are the 

consequences of the wastewater and is there a 

solution to reduce its negative effects. Therefore, 

the aim of the current research is to develop the 

best suitable solutions for the use of wastewater 

with an in-depth view while examining the 

positive and negative consequences of the use of 

this type of wastewater from the point of view of 

the users. 

Material and Methods 

The current research is qualitative research in 

terms of nature and a case study in terms of 

methodology. The community under study was 

the farmers of Belan village of Kurdestan 

province, who use the untreated sewage of 

Kamyaran to irrigate their crops. Belan village 

with an altitude of 1490 m above sea level is one 

of the villages of Shahu village, the central part 

of Kamyaran city. Sewage effluents have been 

used in the production of crops such as wheat, 

corn, barley, and recently canola. It is necessary 

to explain that this village had no garden land 

and all the farmers are engaged in agricultural 

activities. Currently, this village has 540 ha of 

agricultural land, 80% of which is irrigated by 

sewage. Surveys show that the lack of high-

quality water resources and recent droughts are 

among the reasons that have caused more use of 

this type of water resource in the agriculture of 

Kamyaran city. Using a criterion-based sampling 

method, 14 farmers were studied as a sample. In 

order to collect information, semi-structured 

interviews and direct observation were used. The 

interview with the research samples was 

conducted in the first two months of 2019. After 

conducting the interviews and reaching the 

theoretical saturation point, the data collection 

work was finished. Then the recorded interviews 

were listened several times and notes were taken. 

All field notes were reread and the main concepts 

in the writings were extracted and coded (open 

coding). After that, expressions and concepts of 

similar nature formed combinations and sub-

concepts. In the next step, In the next step, sub-

concepts obtained from before, categories and 

broad concepts were formed in the form of 

comprehensive and barrier concepts, and 

duplicate data were removed from the main 

concepts. The validity of the findings was 

confirmed through triangulation. Qualitative data 

analysis was done using Maxqda software. In 

this research, first, all the interviews conducted 

were compiled in the form of a text document, 

then the indicators were considered in three 

categories: advantages, disadvantages and 

strategies. Comparatively, a certain index/code 

was defined and developed. The defined code 

was searched in the text of the interviews and 

similar sentences that defined that code in terms 

of content were selected. The number of 

repetitions of each code with different quotes 

from different interviews strengthened that code. 

All the texts of the interviews were read many 

times so that no specific index or code was 

missed. By studying the codes, their re-

categorization was examined and similar codes 

were placed in a specific category. 

Results 

The results showed that the average age of 

people is about 39.7 yrs and the average number 

of family members is 3.5 and the amount of 

agricultural land under their activity is about 11.5 

ha. The results showed that increasing the area 

under cultivation, increasing yield, water supply, 

and less use of chemical fertilizers are positive 

impacts of wastewater use. Also, the increase of 

pests, increase of weeds, occurrence of physical 

and mental illnesses, unpleasant odor, decrease 

of soil quality, pollution of the rural 

environment, and increase in migration are 

among the negative impacts of using wastewater. 
The use of standards for wastewater treatment, 

preparation of soil sensitivity map, use of the 

appropriate irrigation method, attention to plant 

type, and disinfection of wastewater are also 

among the strategies suggested by users. The 

final output model of Maxqda software for the 

use of human waste in agricultural activities is 

presented in the form of Fig. 1 

bshahmorady@gmail.com
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Strategies for Use of Wastewater in Agricultural Activities 

 

Fig. 1 Final model of Maxqda software using municipal wastewater in agricultural activities 

Conclusions 
Despite the importance and benefits of using human 

waste in the irrigation of various agricultural crops 

and increasing the production and supply of fertilizer 

needed for agricultural activities, but Wastewater can 

leave irreparable effects in terms of the environment 

and health. 2- Untreated human sewage cannot be 

considered an unpolluted water source, and it is 

definitely necessary to properly treat the sewage. The 

solutions presented in this research can be helpful to a 

great extent. Also, in order to use human wastewater 

in the agricultural activities of Belan village, some 

suggestions are offered: continuous monitoring, 

careful monitoring for complete wastewater treatment, 

holding educational-extensional courses with the aim 

of reducing the harm of using wastewater by farmers, 

choosing suitable plants for cultivation in the region, 

observing personal health during irrigation using 

wastewater, preparation of the soil sensitivity map of 

the region in order to implement the correct methods 

of water and soil management and provide low-cost 

facilities to the farmers of the region to implement 

modern irrigation methods. 

Data Availability 
 Data can be sent by email from the corresponding 

author upon request. 
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  کوتاه   لهمقا

 

د )مور های کشاورزیدر فعالیت  پساب راهکارهای مناسب جهت کاربست  تدوین

 ان( ان کردستبالن است واکاوی؛ روستای

 3سیاوش قنبریو  2علیدهی، فاطمه قربانی پیر*1شهپر گراوندی

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ترویج و آموزش کشاورزی، وه رگاستادیار، 1
 ری، ایران ساری، سا زی و منابع طبیعیگروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاور  ،استادیار2
کده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه،  شنداترویج و آموزش کشاورزی، یی، گروه دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستا3

 ایران 

 چکیده   اطالعات مقاله 

  [ 18/06/1400]  :افتیدر خ یتار

 [  08/08/1400]:  یبازنگر خ یتار

 [ 90/08/1400]:    رشیپذ خ یتار

 

استفاده از پساب  تر و وجود منابع محدود آب، و تولید پساب بیش ایش جمعیتبا توجه به افز

های کشاورزی یک ضرورت است. پژوهش کیفی حاضر ضمن بررسی  یتلادر انجام فع  انسانی

پساب کاربرد  پساب  پیامدهای  کاربست  جهت  مناسب  راهکارهای  تدوین  دنبال  به  در  ، 

کردهفعالیت استان  بالن  روستای  کشاورزی  است.ای  نمونه  ستان  روش  از  استفاده  گیری  با 

محور   مورد  رفن  14مالک  نمونه  عنوان  به  کشاورزان  گرفتند  از  قرار    منظور   به .  مطالعه 

و  نیمه  مصاحبه روش    از  اطالعات  گردآوری   . شد  گرفته  بهره  مستقیم  مشاهده  ساختارمند 

 افزار  ماده از نر تفی با اسهای کیفسازی تأیید و تحلیل دادهگوشه ها از طریق سهاعتبار یافته

Maxqda    .افزاین داد که  نتایج نشاانجام شد عملکرد، تأمین    شافزایش سطح زیر کشت، 

مصرف و  همچنین   آب  هستند.  پساب  از  استفاده  مثبت  پیامدهای  از  شیمیایی  کود  کمتر 

ش  ای جسمی و روحی، بوی نامطبوع، کاه ههای هرز، بروز ناراحتیافزایش آفات، افزایش علف

ز پیامدهای منفی استفاده از  زیست روستا و افزایش مهاجرت ااک، آلودگی محیطکیفیت خ

بهپ میساب  حساسیت  روند.  شمار  نقشه  تهیه  پساب،  تصفیه  برای  استانداردها  از  استفاده 

از   استفاده  و ضدعفونی کردن  مناسبآبیاری  روش  خاک،  گیاه  نوع  به  توجه  از  ،  نیز  پساب 

 داران هستند.ربهادی بهرهجمله راهکارهای پیشن

 :  های کلیدیواژه 

 پساب  

 فیش کیپژوه 

 روستای بالن 

 کردستان 

 زیستمحیط

       نویسنده مسئول:*
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 مقدمه -1
پا بهآب    توسعه  محور  دال  داریعنوان  افزا  ی لیبه    شیچون 

زسط  یاارتق  ت،یجمع عدم    راتییتغ  ، یندگ ح  و  هوا  و  آب 

 طیارش  نیدچار کمبود شده است. در امنابع    حیصح  تیریمد

فاضالب  هیتصف چرخش  باز  توسعه   نتریمهم  هاو  در  راهکار 

آ  تیریمد ممنابع  م  باشندیب  مهم  تواند یکه  در    ی نقش 

  .(Mariolakos 2007) د ی نما فا یا آبیمکرابطه با مشکالت 

م   هتصفی  چهچنان  ها بضالفا از    ی کیعنوان  به  توانندیشوند 

مطرح    نیتأم  رمتعارفیغ منابع   حت  شدهآب   طیشرا  رد  یو 

https://dx.doi.org/10.22034/jewe.2022.321259.1700
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2476-3683
http://www.jewe.ir/
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بررس  یکی  زین  یسالخشک منابع آب مطمئن هستند.    هایاز 

بهترد  نشان از  هیدفع فاضالب تصف  وهیش  نیاده که  شده پس 

تصف مراحل  د  ه،یاول  هیانجام  آن    است  یکشاورز  ر کاربرد 

(Rusan et al. 2007)  آب   یمئمنبع دا  کیعنوان  به. پساب

کشاور ن  یبخش  نتأمی  بر  عالوه  یزدر   ن یا  یآب  یازهایاز 

.  شودیم  زیموجود ن ی و دوام منابع آب جوییبخش، باعث صرفه

  ها،خانههیدر پساب تصف  یاه یگ  غذایی   عناصر   وجود  بر  وهعال

 تی زیس محیطاثرات  بالتبع  و    یی ایمیش  کودهای  مصرف

(. اما با  Lohrasbi 2016)  دهد می  کاهش   را  ها استفاده از آن

اف به  برا  یتقاضا  شیزاتوجه  ب  یزرکشاو  یآب  رقابت    نیو 

  ی صنعت و بخش شهر  ،یمختلف از جمله کشاورز  هایبخش

راهبر   آب،  آلودگ  یسر  و  آب  از  حقاظت  و   یجزء  آن  کمتر 

 . آب وجود ندارد یبازچرخان

براا پساب  از  کشاور  ی رایآب  یستفاده   ی امر  یزمحصوالت 

در    ستین  دیجد کشورها  یاریبسو  از  حا  در  یاز  توسعه  ل 

-یو آبز  یکشاورز  یب خام براضالافاز    کیو مکز  نیجمله چ

)می  استفاده  که  هاستقرن  پروری  .Hussain et alشود 

 Mha  اساس آمار منتشره توسط فائو ساالنه حدود  (. بر2002

اراض  20 آتح  ایدر دن  یکشاورز  یاز  ب خام  با فاضال  یاریبت 

بهباشند یم برا.  نمونه  و    یزراع   یاراض  یاریآب  ی عنوان 

از    یجنوب  کاییو آمر  قایآفر  تنام،یو  ،دهن  ن،چی  در  کاریسبزی

انسان م  ی فاضالب   Libe and Adakanian)شود  یاستفاده 

2013.)  

ضرورت   کی  یکشاورز  هایتیدر انجام فعالاستفاده از پساب  

را به دنبال   یادیز  یمنف  مثبت و  یامدهایپ   تواندیم  یاست ول

استفاده باشد.  پساب  داشته   شگستر  بر  عالوه  انسانی  هایاز 

آلودگ  ک یاز    ، ی اهگی   پوشش از   ست زیطیمح  ی طرف 

  ،یمغذ  ناصربا دارا بودن ع   گریاز طرف دو    دنماییم  یریجلوگ

آلودگ  کاهش  ز  یسطح  هایآب  یموجب  و    ینیرزمیو  شده 

هز کاهش  کودهاصرم  نهیباعث  بهشودیم   یی ایمیش  یف   .-

به  نیهم و  علت  آب  منابع  مورد   متیقارزان  یکودعنوان 

گرف قرار  )  هتتوجه  همNazari et al. 2006است   ن یچن(. 

  زیو ن  yr  5  ریکودک ز  million  8/1  ساالنه حدود   ریمومرگ

از   یناش   ایدر دن  یمارستانبی  هایاز تخت  یمیاز ن  شیاشغال ب

آب  مرتبط  هایمارییب  (.Petz 2010)  باشد یم  آلوده   با 

تصف  یاریآب فاضالب  تخر  تواندیمه  شدهیبا   ب یموجب 

خاک   ب  ریظنساختمان  کاهش    نیاز  خاکدانه،  ثبات  رفتن 

و    بتن خاک، مسائل رواناخاک، سله بس   یکیدرولیه  تیهدا

تهو  شیفرسا کاهش  و  تراکم  شود  هیخاک،   خاک 

(Bhardwaj et al. 2007; Castro et al. 2011)  .  فاضالب

حـاوی    نینهمچ آن،  منشـاء  بـه  بسـته  اسـت  ممکـن 

ماننـ م مضـر  بـالقوه  مـواد  از  سـنگفلـز  دقـداری  و    نیات 

ب سمـارییعوامـل  و  خـاک  در  کـه  باشـد    هـای سـتمیزا 

  تیسـم جـادیو باعـث ا افتـهیتجمـع  ی زراع  اهیگ یکیولـوژیب

 (. Brar et al. 2000; Masona et al. 2011شود )

مصــرف  شیو افــزا و روســتاها توســعه شــهرها زیــن رانیــدر ا

کـه ایـن  ت.سـا دهیـافـزون فاضـالب گردروز دیعث تولابآب 

 یحتــو  یدر جوامــع شــهر یموجــب بــروز اشــکاالت مســئله

ــا .کشــور شــده اســت ییروســتا ــایینارســا نی ــاد در  ه عموم

ــدهیبرگ ــت رن ــائل بهداش ــودگ یمس ــ یو آل ــه ط،یمح ــم ب ه

-سـطح آبال آمـدن  آب و بـا  النیبـ  یعـیطب  رابطـهخوردن  

ــای ــیرزمیز ه ــودگ ،ین ــابع یو آل ــف من ــ مختل ــندیم  باش

(Dehghanisanij et al. 2014.) بــا توجــه بــه  ،نیبنــابرا

ــر بخــش عمــده کشــور یمــیاقل طیشــرا ــود  حــاکم ب و کمب

شــده  هیاســتفاده از پســاب تصــف یبررســ ،یســطح هــایآب

ــه ــب ــع جدواعن ــن منب ــاخ یهاآب در ســال دی ــاهم زا ری  تی

ــو ــتفاده از فاضــالب  یاژهی ــت. اس ــوردار اس ــدر فعالبرخ تی

ــای ــاورز ه ــتا یکش ــتان کام یروس ــالن شهرس ــب  yr ارانی

کـه وجـود   یامـا نکتـه مهمـ  شـودیاست کـه دنبـال مـ  80

-یمـ  یرا بـر جـا  ییامـدهایچـه پ پسـاب  است که    نیدارد ا

ــو آ گــذارد ــراوجــود دار یراهکــار ای آن را  یفــت مند کــه اث

اسـت ایـن حاضـر  یفـیپـژوهش کهـدف    اذکاهش بدهـد. لـ

 یامــدهایپ  یضــمن بررســ قیــژرفنگرانــه و عم یدیــبــا د تــا

-بهـره  دگاهاز دیـ  هـانـوع پسـاب  نیـکـاربرد ا  یمثبت و منف

کاربســت  مناســب جهــت یراهکارهــا نبهتــری بــرداران،

 .  دینما  نیتدورا اب  پس

 ها مواد و روش -2
 مطالعهموردمنطقه    -2-1

ــا ارتفــاع یروســتا  از یکــی ایــاز ســطح در m 1490 بــالن ب

توابـع شهرسـتان   از  یهستان شاهو بخش مرکـزد  یروستاها

دسـت نییو پا  یروسـتا درقسـمت جنـوب  نیـاست. ا  ارانیکام

ت شـر  بـه واقع شده و از سـم  ارنیکام  پساب فاضالب شهر

ــه ــه زم رازآور و از رودخان ــرب ب ــمت غ ــاینیس ــتا ه  یروس

 34  °افیایی  رغروستای بالن در طول ج.  ستمتصل اهنگ  ورم

 48 "و  54 'و  46 ° ض جغرافیـاییشمالی و عر 30"و  46'و 

بـه   یکـرد  شیاصـطالح بـالن در گـوشرقی واقع شده است.  

http://idj.iaid.ir/?_action=article&au=352708&_au=Hossein++Dehghanisanij&lang=en
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ن بـال یمکان مشخص( است. روستا  کی)بدون    النهیب  یمعنا

 تیـنفـر جمع 650خانوار و   117متشکل از     یتینظر جمع  از

 تفاده ازسـااقـدام بـه   شیپـ  yr  80  روسـتا از  نیاکناست. سـ

گندم، ذرت،   لیاز قب  یمحصوالت  دیدر تول  یفاضالب  هایپساب

الزم به توضیح است که این روسـتا .  اندراد کلزا نمودهیجو و اخ

-تداران در فعالیـربفاقد اراضی باغی بوده است و تمامی بهره

روستا   نای  ضراح  حال  باشند. درکار میهای زراعی مشغول به

-آن توسط پساب  %80است که    یع راز  یاراض  ha  540  یدارا

 Kurdestan Province Agricultural) شودیم یاریآب ها

Jihad Organization, 2020)کـه  دهدینشان م های. بررس

 هاییاز علت  ریاخ  هاییو خشکسال  تیفیباک  یکمبود منابع آب

در  ینـوع منـابع آبـ نیـاز ا تـرشیاست که سبب اسـتفاده بـ

 .شده است ارانیشهرستان کام عتراز

 پژوهش   روش انجام   -2-2

ــا  ماه ــه لح ــر ب ــژوهش حاض ــپ ــو از تی ــژوهشع ن ــپ  یاه

. باشــدمــی یمطالعــه مــورد ،شناســیوشو از نظــر ر یفــیک

مند، تارســاخمـهیاطالعـات از مصــاحبه ن یمنظور گــردآوربـه

مصــاحبه  جــامبهــره گرفتــه شـد. زمــان ان میمشـاهده مســتق

 . بود 1399دو ماه اول سال    پژوهش یهابا نمونه

ــاحبه ــزاری مص ــد اب ــرای اولمت ــع ب ــات آوریجم  از اطالع

و  گـــرمصـــاحبه میــان کالمـــی مســتقیم تعامـــل طریــق

ــوندهمصــاحبه ــی .اســت ش ــاختاریافته، مصــاحبه م ــد س توان

-صـاحبه نیمـهون سـاختار باشـد. مسـاختاریافته  و بـدنیمه

ــاحبه ــاختاریافته مصـ ــ االت سـ ــه در آن، سـ ــت کـ ای اسـ

ــا ــیمص ــخص م ــل مش ــحبه از قب ــ وش ــام پاس -د و از تم

هـا مـا آنشـود اهـای مشـابه پرسـیده مـیرسشان، پ دهندگ

خواهنـد بـه هـر طریقـی کـه مـی  آزادند کـه پاسـ  خـود را

، دهنـد. البتـه در راهنمـای مصـاحبه جزئیـات مصـاحبه  ارائه

شـود بلکـه، ایـن مـوارد ها ذکـر نمـیشیوه بیان و ترتیب آن

 Delavarشــوند )ین مــیطــی فرآینــد مصــاحبه تعیــ

2004 .) 

ــه ــایروش یریکارگب ــع ه ــه در جم ــاداده آوریچندگان  در ه

ــار  ،یفــکی پــژوهش ــا هــایافتــهیاعتب ــروش را از طر نی  قی

 ســــازیگوشــــه عنوان ســــهکــــه از آن بــــه ینــــدیفرا

ــدمثلث) ــ( یبن ــ ادی ــود،یم ــزا ش ــ شیاف ــدیم ــذا در ده . ل

ــژوهش ــر از روش پ ــاحاض ــاگون یه ــاحبه  یگون ــامل مص ش

رک اسـناد و مـدا  یبررسـ  ده،اهمشـ  ،یبحـث گروهـ  ،یفرادان

از مــزارع اســتفاده  یبــردارشــده و عکسنــوار ضــبط هیــو ته

 وجـود آمـد. عـالوهاز مـدارک بـه  ایرهیـزنج  جهیشد و در نت

ــر ــای آن، ب ــه جنت ــراب ــیتأ  یدســت آمــده ب ــ دی ــه  ای اصــالح ب

ــرکت ــان و کنندگانش ــده کارشناس ــد بازگردان ــا. ش ــه ب  توج

ــه ــ ب ــیک تماهی ــژوهش یف ــع پ ــر، جم ــو تحل ریوآحاض  لی

 انجــام از پــس. گرفــت صــورت همزمــان صــورتبــه هــاداده

کــار  یاع نظــربــه نقطــه اشــب دنرســی و هــامصــاحبه

ــع ــات پا آوریجم ــاطالع ــتی انی ــاحبهاف ــ س مص ــای. س  ه

ــار  نیشــده چنــد ضــبط انجــام  یبردارادداشــتیو  دهیشــنب

 میاهشـده و مفـ  یبـازخوان  یدانیـم  هـایادداشـتی  هیشد. کل

ــل ــ یاصـ ــتهدر ن ودموجـ ــاوشـ ــتخرا  هـ ــذا و اسـ  ریکدگـ

ــدیگرد ــذار دن ــس ی)کدگ ــاز(. پ ــاهع  آنازب ــارات و مف  میب

 میو خـرده مفـاه  بیـترک  گریدکیـشـابه بـا  م  تیماه  یدارا

حاصـل از   میدادنـد. در مرحلـه بعـد، خـرده مفـاه  لیرا تشک

ــته ــل دس ــدیقب ــاه بن ــاه میو مف ــب مف ــترده در قال  میگس

از  یرتکـــرا هـــایشـــدند و داده لیجـــامع و مـــانع تشـــک

 دند.حذف ش یاصل  میمفاه

 محورگیری مالکروش نمونه  -2-3

ــورد ــه مـ ــاورزان روجامعـ ــه کشـ ــتامطالعـ ــالن از  یسـ بـ

ــتان  ــتان کردس ــع اس ــاب تصــفبودتواب ــه از پس ــد ک -هین

ــده ــاران نشـ ــرا کامیـ ــآب یبـ ــ یاریـ ــوالت زراعـ  یمحصـ

-روش نمونـــه از. بـــا اســـتفاده رنـــدگییخـــود بهـــره مـــ

ــ ــ یرگیـ ــورکالمـ ــاز 1محـ ــا اعتمادسـ ــگیو پ  یو بـ -یریـ

کشــاورزان حاضـــر  نیــاز ا نفــر 14اد مکــرر تعــد هــای

عنـــوان و بـــهپـــژوهش شـــده  انیـــمشـــارکت در جربـــه 

   مطالعه قرار گرفتند.نمونه مورد

ام افراد درآن تماست که  گیری  نمونه محور روشروش مالک

باشند  داشته  را  خاص  معیار  یک  که  مجموعه  -مورد  ،یک 

 (. Teddie et al. 2009گیرند )رار میبررسی ق

 Maxqdaافزار  نرممعرفی    -2-4

 .اده شـداسـتف Maxqda افـزاراز نرم اهـتحلیـل داده یبـرا

افـزاری تخصصـی اسـت یـک بسـته نـرم  Maxqdaافـزار  نرم

ــرای مــدیر ــه تســهیالت الزم ب ــرفته دادهک هــا را یت پیش

  دارد.

گرفتـه هـای صـورت  تمـامی مصـاحبه  ابتـدادر این پـژوهش  

 ردهـا  سـ س شـاخصدوین شـدند  سـند متنـی تـصورت  به  

ــته ــه دس ــس ــب و راهکاره ــا، معای ــی مزای ــر گرفت  ها درنظ
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 نــی تعریــف وکــد معی /، شــاخصبــه صــورت قیاســی شــدند.

هـا جسـتجو در مـتن مصـاحبه  . کد تعریـف شـدهتدوین شد

ــ ــوایی آن و  دش ــر محت ــه از نظ ــابهی ک ــالت مش ــد را جم ک

 هـرتعـداد دفعـات تکـرار  .  کردنـد انتخـاب شـدندتعریف می

موجـب   هـای مختلـفمصـاحبهبا نقـل قـول متفـاوت از    دک

ــد. تمــاگر صمشــخکــد تقویــت آن  هــا م مــتن مصــاحبهدی

. خاصـی از قلـم نیفتـد بارها مطالعه شـد تـا شـاخص یـا کـد

هـا مـورد بررســی د آنمجــد بنـدی، دسـتهکــدها بـا مطالعـه

ــت ــرار گرف ــته ق ــک دس ــدهای مشــابه در ی ی مشــخص و ک

 ر گرفتند.قرا

 بحث ها و یافته  -3
ای فـــردی و حرفـــه هـــایژگـــیتـــرین ویبرخـــی از مهـــم

. اسـت  شـده  ارائـه  (1)  شـماره  جـدول  در  گانشـوندمصاحبه

 از کشـاورزان  برخـی  کـه  گفـت  تـوانجـدول، مـی  این  طبق

بــه  هـای کشـاورزیفعالیـت ضـمن انجـام بـالن در روسـتای

 خریــد و فــروش دهیــاری، راننــدگی، چــون مشــاغل دیگــری

و   ملکـی، معـامالت خـودرو  تکشـاورزی، معـامال  هـاینهاده

مـامی افـراد ت کـه تذکـر اسـمشغول هسـتند. الزم بـه  غیره

ــورد ــه در کشــت م ــه دارای تجرب ــو و مطالع ــدم، ذرت، ج گن

 باشند.میزا کل

 شوندگان   مصاحبه  ایفهحر  و  فردی  هایویژگی  -1  جدول
Table 1 Personal and professional characteristics of the interviewees 

Age Qualification Job Cultivation 

Experience  

Family 

Dimension 

Arable Land 

(ha) 

 8.5 5 19 کشاورز  دی لم 45

 20 4 25 کشاورز  دی لم 45

 5 3 13 کشاورز  دی لم 27

 12 3 26 دامدار  -کشاورز یی راهنما 40

 6.5 3 12 کشاورز  لیسانس  40

 10 5 20 کشاورزی  هایی نهادهفروشنده -ورزکشا ابتدایی  46

 5 4 29 کشاورز  کلسی 40

 10 4 15 معامالت ملکی بنگاه  -کشاورز دی لم 42

 15 3 20 کشاورز  راهنمایی  34

 8 2 13 رانندگی  -کشاورز یی راهنما 40

 18 4 10 خرید و فروش خودرو  -رزکشاو لیسانس  42

 35 3 21 کشاورز  دی لم 34

 4 3 23 دهیار  -کشاورز فو  دی لم  41

 4 3 8 کشاورز  فو  لیسانس  40

      

، میـــانگین ســـنی افـــراد (1)بـــر اســـاس نتـــایج جـــدول 

و میـــانگین تعـــداد اعضـــای خـــانوار  yr 7/39 حـــدود

هــا نفــر و میــزان زمــین زراعــی تحــت فعالیــت آن 5/3

مصـــاحبه مـــورد اســـت. از افـــراد نمونـــه ha 5/11دود حـــ

ــم ــه مهـ ــد کـ ــته شـ ــرین پ خواسـ ــدهاتـ ــی از یامـ ی ناشـ

ــتفاده  ــفیهاسـ ــاب تصـ ــده از پسـ ــانشـ ــام  نیانسـ در انجـ

ــت ــاورزی را فعالیـ ــای کشـ ــهـ ــد. برخـ ــوان کننـ ی از عنـ

ــول ــل قـ ــدهای نقـ ــاهیم و کـ ــده و مفـ ــرح شـ ــای مطـ هـ

ــد ــتخرا  شـ ــدول اسـ ــت. (2)ه در جـ ــده اسـ ــه شـ  ارائـ

ــ ــی پیامــ ــی بررســ ــاب دهای ناشــ ــتفاده از پســ از اســ

ــفیه ــدهتص ــت نش ــام فعالی ــاورزیدر انج ــای کش ــان  ه نش

بــت د پیامــد مثپســاب چهــار مــوره اســتفاده از داد کــ

ه اســـت. شـــتو هشــت مـــورد پیامــد منفـــی برجــای گذا

افــزایش ســطح زیــر کشــت، افــزایش عملکــرد، تــأمین 

کشــــاورزی و مصــــرف کمتــــر کــــود آب مــــورد نیــــاز 

مثبــــت اســــتفاده از پســــاب شــــیمیایی از پیامــــدهای 

هــــای کشــــاورزی از دیــــدگاه در فعالیــــت انســــانی

ــاورزان ــت کشـ ــه اسـ ــورد مطالعـ ــزایش .مـ ــات و افـ  آفـ

ــاری ــزابیم ــا، اف ــفه ــاراحتییش عل ــروز ن ــرز، ب ــای ه -ه

بــــوی نــــامطبوع، کــــاهش کیفیــــت ســــمی، هــــای ج

یش زیســـت روســـتا، افـــزاخـــاک، آلـــوده شـــدن محـــیط

ــاری ــروز بیم ــهر و ب ــه ش ــاجرت ب ــمه ــی نی ــای روح ز از ه

در کشـــت یامـــدهای منفـــی اســـتفاده از پســـاب جملـــه پ 

طـــور کـــه نتـــایج نیـــز انو کـــار زراعـــی هســـتند. همـــ

به بــر پیامــدهای دهــد افــراد مــورد مصــاحمــی نشــان
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ــی ــیش منف ــب ــبت ب ــری نس ــدهایت ــاربرد  ه پیام ــت ک  اند. ههای کشاورزی اشاره داشتپساب در فعالیتمثب

 و کدهای استخرا  شده های مطرح شده و مفاهیم  نقل قول  -2جدول  
Table 2 Cited quotes and extracted concepts and codes 

Direct Quote Extracted Codes 

 افزایش سطح زیر کشت  ساب موافقم شود با استفاده از پمی کنم درآمد بیشتر عایدمیدیگر کشت م چون محصوالت

 اعث شده که زمین بیشتری را کشت کنم ه از پساب در آبیاری باغات و مزارع مفید بوده و باستفاد

 شتر شده است ام چون فعالیت من بیبردهامسال زمین بیشتری را به زیر کشت  

 افزایش عملکرد  شود یاعث افزایش عملکرد محصول مفاضالب ب   آبیاری با

 شده است علتش پساب است عملکرد محصولم امسال از پارسال بیشتر هم 

 حصول و عملکرد ب مساوی است با افزایش مصد درصد آبیاری با فاضال 

 تأمین آب مورد نیاز کشاورزی  ه کنیمتصفیه نشده استفاد اضالبمین خاطر مجبوریم از آب فآب کافی در اختیار نداریم به ه

 ند کفاضالب هم آب است دیگر آب کشت و کارمان را برایمان فراهم می

 مصرف کمتر کود شیمیایی  م فاضالب باعث شده که از کود کمتری استفاده کن

 ها یماریافزایش آفات و ب  ری داریم افزایش آفات خاکزی زیاد شده چون تنوع کشت کمت

 کرده است ها و حشرات و بیماری را پر از آفاتفاضالب مزرعه 

باعث شده که از سموم علفهای هرز در مزرعه خیلی زیاد شده است و ایجمعیت علف کش  ن امر 

 کنیم بیشتری استفاده 

 های هرز افزایش علف

 کش و سم بیشتر علفعلف هرز در نتیجه پساب زیاد شده و این یعنی 

 های جسمی بروز ناراحتی ت سا  افتاده اتفا  میبرا  لیزگ و(تبخال) و قارچ  از اعم یپوست ی رمایب 

 شود یم زودرس  یریپ و پوست  چروک و نی چ باعث فاضالب  بآ  با  تماس

 بوی نامطبوع  وب بوی فاضالب خیلی منزجرکننده است است به خصوص غر هایی که هوا خنکزمان

  ام کرده   عوض   را   ام خانه  ی هاپنجره  رخاط  نی هم  به  و   است  کننده  ت یاذ  روستا  طیمح  در  هوا   یلودگآ

 نشود خانه  وارد  باد  وزش هنگام خاک گردو و ی لودگآ که

 محیط روستا  آلوده شدن

 بینیمفمان را میگذارید آلودگی محیط اطراهرجا پا می

 یفیت خاک ش ککاه محصول کرده است کیفیت و بیفاضالب خاک را هم بی 

 افزایش مهاجرت به شهر  ام کرده ه شهر مهاجرت طر فاضالب باکنون به خا

 های روحی بروز بیماری شود م کار کردن و تماس با آب فاضالب باعث افسردگی و پرخاشگری مینظر به  

  

بررسی خواسته شد تا با توجه به پیامدهای  ورداز افراد نمونه م

جه مناسب  راهکارهای  پساب  موجود،  کاربست  در    انسانیت 

آمده  دستهای بهطرح نمایند. دادههای کشاورزی را میتفعال

جدولد نظر  به  ( 3)  ر  طبق  است.  شده  ارائه  خالصه  صورت 

موردمطال مهمافراد  پساب  عه،  کاربرد  جهت  راهکارهای  ترین 

فعا استانداردها  لیتدر  از  استفاده  از:  عبارتند  کشاورزی  های 

اح تهبرای حذف خطرات  تصفیه فاضالب،  و  نقشهتمالی  -یه 

( خاک  آبیاری  یابارزحساسیت  سیستم  انتخاب  اراضی(،  ی 

ای در صورت تصفیه آب(، ناسب )مانند سیستم آبیاری قطرهم

اشعه  توجه   کلر،  با  کردن  عفونی  ضد  و  گیاه  مصرف  نوع  به 

ازنفراب راهکارها نفش،  این  مصاحبه  مورد  افراد  اعتقاد  به   .

ن می مشکالت  کاربرد  تواند  از  بهپساب  اشی  کاهش  شدت    را 

پساب   از  استفاده  نهایی  مدل  مجموع  در  در    انسانی دهند. 

ران  های کشاورزی روستای بالن شهرستان کامیاانجام فعالیت

-از پساب می  استفادهکه شامل مزایا و معایب و راهکارهای  

نرم از  استفاده  با  شکل    Maxqdaافزار  باشد   ( شد  طراحی 

1). 

هرها و افزایش  سو و توسعه شد آب از یکاقلیم خشک و کمبو

اکثر   تا  است  شده  باعث  دیگر  سوی  از  شهرنشین  جمعیت 

ن یک منبع  عنوابهانسانی  های  متخصصان بر استفاده از پساب

اورزی تأکید کنند.  نامتعارف جهت آبیاری محصوالت کش  آب

بالن    های کشاورزی در روستایدر فعالیت  ها استفاده از پساب 

از   کامیاران  نتایج شهرستان  است.  بوده  مرسوم  گذشته 

نشان داد که استفاده از پساب اثرات مثبتی از جمله   پژوهش

عمل افزایش  کشت،  زیر  سطح  مورد  افزایش  آب  تأمین  کرد، 

کم مصرف  و  رنیاز  شیمیایی  کود  است.  تر  داشته  دنبال  به  ا 

یافته  گرانپژوهش های  یافته نیز  تأییدیگر  را  می ها  کنند.  د 

Keller et al (2002)   ، Dehghanisanij et al (2014) ،

Yazdani et al (2018)    وet al (2019)  Hosseinnejad 

http://idj.iaid.ir/?_action=article&au=352708&_au=Hossein++Dehghanisanij&lang=en
https://jwim.ut.ac.ir/?_action=article&au=528754&_au=akram++Hosseinnejad+mir&lang=en
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mir    اندهای کشاورزی اشاره کردهفعالیتدر  انسانی  نیز بر فواید مثبت استفاده از پساب و فاضالب . 

 های کشاورزی روستای بالن استان کردستان در فعالیت  انسانیی  شدهبررسی راهکارهای استفاده از پساب تصفیه ن  -3جدول
Table 3 Investigation of strategies for using untreated urban wastewater in agricultural activities in Blan village 

of Kurdestan province 

Direct Quote Extracted Alternatives  
 المللی فاضالب را تصفیه کنند اردهای بینباید بر اساس استاند 

استفاده از استانداردها برای  

ذف خطرات احتمالی و  ح

 فاضالب  یتصفیه

 شوند ام که اگر این فاضالب تصفیه شود مشکالت زیادی حل میشنیده

 کنند ها فاضالب را تصفیه نمیساس آناند چرا بر ااستانداردها را حتماد تعریف کرده

 راهکار دارد و آن هم تصفیه بر اساس اصول اساسی  فاضالب یک

 آب را تصفیه کنند اساس استانداردها بزنند و  هایی بر باید کارخانه

 باید خطرات داخل فاضالب حذف شوند 

نقشه حساسیت خاک   تهیه شود با ارزیابی خاک هم حاصلخیزی آن را افزایش داد به نظرم می

 )ارزیابی اراضی( 

 شکل حل شود اری را محدود کنیم و به جای غرقابی فقط پای درختان و گیاهان آب ببریم مشاید اگر آبی 
یاری مناسب  انتخاب سیستم آب 

 ای مثل قطره
 شود ای باشد و محدود باشد آلودگی پخش نمیام آبیاری اگر قطرهشنیده

 کنیمزنند پس چرا آن را اجرا نمیو اصولی حرف میای امروزه از آبیاری قطره

 خواهد ود آب تمیزتر میششود یک گیاه که برگش مصرف میهر گیاهی که با یک جور آب آبیاری نمی 

د اند برخی اصالد خوراکی نیستنخواهند ولی برخی گیاهان صنعتیها چون مصرف خوراکی دارند آب بهتر میسبزی به نوع مصرف گیاه   توجه

 فاضالب آبیاری کرد ب توان با آها را میاین

 باید پساب را ضدعفونی کرد 
 

ضد عفونی کردن با کلر، اشعه  

 فرابنفش، ازن 

 شودمثل آب آشامیدنی تمیز می گر فاضالب با کلر تصفیه شودا

 شود دانم اگر ضد عفونی کنند مشکل کمتر میکنند اما میدانم که چطور آب را ضدعفونی میمن نمی

 شود با آن آب فاضالب را هم تصفیه و ضد عفونی کرد د دارد و میام اشعه فرابنفش برای ضدعفونی کاربرشنیده

  

 

 
 

 های کشاورزی  در فعالیت  انسانیاستفاده از پساب   Maxqda  افزارنرم   خروجی از  مدل نهایی  -1  کلش

Fig. 1 Final model of Maxqda software using municipal wastewater in agricultural activities 

https://jwim.ut.ac.ir/?_action=article&au=528754&_au=akram++Hosseinnejad+mir&lang=en
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پساباستفا از  نیاز  به  ها ده  مورد  آب  تأمین  منبع  عنوان 

عالفعالیت کشاورزی  اثرات    وه های  مثبت،  اثرات  و  بر  منفی 

محیط بهداشتی،  جهت  از  نیز  را  و  سوئی  اجتماعی  زیستی، 

بهره است.  گذاشته  جای  بر  نیز  اقتصادی  برداران حتی 

بیماریبررسمورد و  آفات  افزایش  بر  افزایش  ی  زراعی،  های 

ناراحتیهعلف بروز  هرز،  بوی  ای  روحی،  و  جسمی  های 

آل خاک،  کیفیت  کاهش  و  نامطبوع،  روستا  محیط  شدن  وده 

ترین پیامدهای منفی  یش مهاجر به شهرها به عنوان اصلیافزا

پساب   از  کردهاستفاده   .Alinezhadian et al  اند. اشاره 

که    نیز  Yazdani et al. (2018)  و  (2014) معتقدند 

پس از  موجب  اب  استفاده  کشاورزی  محصوالت  آبیاری  در 

خاک شدن  سدیمی  و  شور  خاک،  کیفیت  تخریب کاهش   ،

نفوذپذیری و سایر مشکالت مرتبط با    ساختمان خاک، کاهش

 Taheriyon et al. (2016)ساختار و بافت خاک شده است.  

اثر پساب بر خاک بر    عالوه  Yazdani et al. (2018)و    بر 

مسائل بهداشتی مانند مسمومیت در ایجاد سایر  نقش پساب  

 اند.  گیاهان، دام و انسان نیز تأکید کرده

از پسابپس از بررسی پیامدهای استف -در انجام فعالیت  اده 

مو افراد  از  کشاورزی،  بهترین  ردهای  تا  شد  خواسته  مطالعه 

سوء   اثرات  کاهش  جهت  را  خود  پیشنهادی  راهکارهای 

پساب   از  دهند.  انسانیاستفاده  راهکارهایی    ارائه  پایان  در 

الی،  همچون استفاده از استانداردها برای حذف خطرات احتم

نقشهتهیه حساسیتی  آبیاری    ی  سیستم  انتخاب  خاک، 

ه و ضدعفونی  ، توجه به نوع مصرف گیاایمانند قطره  مناسب

کردن پساب با استفاده از کلر، اشعه فرابنفش و ازن از نتایج 

استخ مصاحبه گرفته  صورت  شدهای  تصفیه   .را   میزان  باید 

  العکس با پساب را با توجه به نوع گیاهان در نظر گرفت و یا ب

میزا  به  صورتتوجه  تصفیه  آن    ن  با  سازگار  گیاه  از  گرفته 

تغییر استفاده نمود و الگوی کشت را بر اساس تصفیه پساب  

نقشه حساسیت    بر اهمیت تهیه  Schaht et al. (2011)داد.  

ارا ارزیابی  و  بازچخاک  در  اشاره کردهضی  اند  رخانی فاضالب 

نتایج   اصلی  پژوهش که  از  یکی  نیز  راحاضر  هکارهای  ترین 

 داند. ا در تهیه نقشه حساسیت خاک میاثرات پساب رکاهش 

از پساب   استفاده  با  رابطه  آبیاری در سیستمدر  های مختلف 

آبیاری قطره نکته ضروری است کهمانند  این  چنین   ای ذکر 

آبی قطرهمی   منابع  گرفتگی  موجب  شود  کانچتواند  به  ها 

جهت کنترل    ،همین  و  آبیاری ارزیابی  آب  کیفیت  مستمر 

های مختلف سیستم آبیاری ش سک انسداد بخکاهش ری  برای

به منظور کاهش    در نتیجهسزایی برخوردار است.  از اهمیت به

ای در  های آبیاری قطرهسائل و مشکالت عملکردی سیستمم

چآب با  پسابنیاری  روشین  از  استفاده  تصفیههایی،  ی های 

د و افزودن اسی  های غشایی، فیلتراسیونپیشرفته مانند روش

دور صورت  پیهبه  می ای  )شنهاد   .Ghasemi et alشود 

2012.) 

 گیری نتیجه -4
در    انسانیرغم اهمیت و فوایدی که استفاده از پساب  علی  -1

م و  دارد  مختلف  کشاورزی  محصوالت  افزایش آبیاری  وجب 

تأمین   و  فعالیتتولید  نیاز  مورد  شود  های کشاورزی میکود 

زیستی یط ناپذیری از نظر محانت جبرتواند اثرامی   اما، پساب

 د.  و بهداشتی برجای بگذار

عنوان یک منبع توان بهصفیه نشده را نمیانسانی تپساب    -2

طور قطع تصفیه اصولی آبی بدون آلودگی در نظر گرفت و به

پساب مناسب  این    و  در  ارائه شده  راهکارهای  است.  ضروری 

   د.تواند تا حد زیادی راهگشا باش پژوهش می

بهه کاربرمچنین  پساب  منظور  فعالیت  نسانیاد  های  در 

 گردد: کشاورزی روستای بالن پیشنهادهایی ارائه می

دقیق نظارت  مداوم،  پسابتصفیهجهت    پایش  کامل  ،  ی 

-کاهش آسیببا هدف    ترویجی  -زشیهای آموبرگزاری دوره

پساب از  استفاده  کشاورزان،    رسانی  گیاهان  توسط  انتخاب 

برا کشتمناسب  منطقه  ی  بهد  ،در  حین رعایت  فردی  اشت 

استفاده   با  حساسیت خاک    ینقشه  یتهیه،  پساب  ازآبیاری 

 و خاک   های صحیح مدیریت آبمنظور اجرای شیوهمنطقه به

-کشاورزان منطقه جهت پیادهبه  بهره  ی تسهیالت کمارائه  و

 . آبیاری های مدرنشیوه سازی

 هاسترسی به داده د

  طریق   از  ئولمس  نویسنده  طرف   از  است،درخو  حسب  هاداده

 .است ارسال قابل   ایمیل

 تضاد منافع نویسندگان 
می اعالم  مقاله  این  هیچنویسندگان  که،  تضاد  دارند  گونه 

 شار این مقاله ندارند. منافعی در رابطه با نویسندگی و یا انت
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