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 RO یسامانهموجود در پساب  ECاز گیاهان کویری در کاهش میزان  گیریبهره

 موردی شهر سرخه( یمطالعه)
 

 

 اندیشه محمودیان
گرایش آب و فاضالب(، مدیر دفتر بحران و پدافند ) ستیزمحیطکارشناسی ارشد مهندسی  یآموختهدانش

نغیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان سمنا  
 

Andisheh.mahmoodian@gmail.com 

 

 خالصه
یکی از  خاورمیانهکه در این میان،  شودمیتمام کشورهای دنیا نگران منابع آبی خود هستند و این موضوع در نقاط کم باران بیشتر نمایان  تقریباً

قرار دارد و سهم آن از منابع آبی دنیا بسیار کم است و  خاورمیانهدر سال در  مترمیلی 235. کشور ایران با متوسط بارندگی باشدمیمناطق بحرانی 

آبی و بازچرخانی  ذخایربرای نگهداشت  گذاریهدف ،بنابراینیکنواخت در کل کشور توزیع نشده است  صورتبههمین مقدار آب موجود نیز 

سامانه از گیاهان کویری برای بازیافت پساب  گیریبهرهن . در این مطالعه به بررسی میدانی امکاباشدمیرویکرد دولت مطرح  تریناصلی عنوانبهآن 

RO  شامل جو، یونجه، خربزه، طالبی، آگاو و گلدانی شامل  ایباغچهکاشت گیاهان در دو قالب  تأثیرماه،  4و درطی  شدهپرداختهدر شهر سرخه

نشان داد که میزان رشد  هابررسی، ارزیابی شده است. آبیاری گشته RO یسامانهزیتون، زیتون تلخ، توت، ون و اقاقیا نرک که توسط پساب 

 به ترتیبدر مقایسه با حداقل رشد این گیاهان با آبیاری متعارف،  ادشدهیسامانهبا پساب  از آبیاریو آگاو ناشی  جو فیزیکی یونجه،

( درصد انرکیاقاق )توت،8/1( و جو ،ونجهی )خربزه، 16برابر  به ترتیب ECکاهش  متوسط .دهدمیدرصد کاهش رانشان 5/68و5/62،6/57معادل

 گلدانی بود. هایگونهبر تغییرات پساب بیش از  ایباغچهگیاهان  تأثیرکه در مدت این مطالعه،  رسدمیاست. به نظر 

 

 ، سرخهEC ،ROگیاهان، پساب، کلمات کلیدی:
 

 

 مقدمه-1

 

. بنابر گزارش دهدمیاختصاص  به خودکه سهم بسیار کمی از نزوالت جوی را  آن قرار دارد یحاشیهبخش وسیعی از مساحت کشور ایران در کویر و 

رسید و  89در سال  مترمیلی 140به میزان در استان سمنان  نیا در سال است. مترمیلی 250در کل کشور حدود  بلندمدتمنابع رسمی، متوسط بارندگی 

. ارکان اصلی محیط ]1[ درصد رشد مثبت داشت 110که نسبت به زمان مشابه قبل، بیش از رسیده است  مترمیلی 226این مقدار به عدد  91در سال آبی 

آینده نیز خواهد  هاینسلضرورتی برای  برای نسل امروز که فقطنه هاآنکه اهمیت حفظ  تعریف گردیده است طبیعی در سه قالب هوا، خاک، آب

و مقدار آن نسبت به دو مورد دیگر بسیار کمتر است. در  باشدمیوابسته به دو رکن دیگر  کامالًبود. در بین ارکان فوق اهمیت آب بسیار ویژه است زیرا 

خاک و هوا کم و بیش یکنواخت است. توجه به موارد فوق و دالیل دیگر سبب خواهد شد که  ضمن توزیع آب در دنیا یکنواخت نیست اما در مورد

در منطقه خاورمیانه  ویژهبهب فوری قرار گیرد و در این میان کشورهای در حال توسعه و کم آبرای مدیریت آب در دستور کار  هادولترویکرد 

دارند. با عنایت به محل قرارگیری کشور ایران و وجود کویر مرکزی آن، نحوه بارندگی و میزان آن یکسان نیست. استان  تریکنندهنگرانوضعیت 

محسوس است. در ابتدا  کامالًو ضرورت بازیافت آب در این استان  باشدمییدار آن با چالش روبرو آب پا تأمینو  شدهواقعسمنان در حاشیه کویر 

دشت چلیم و  هایچاهآب شهر سرخه بدین نحو است که آب  تأمینروش انجام مدیریت . شودمینگاهی به جامعه نمونه انتخابی )شهر سرخه( پرداخته 

 یسامانهوارد  تأسیساتلیتر بر ثانیه آب چاه  13. از سوی دیگر به میزان شودمیی شهر وارد مخزن ذخیره رمتمیلی 250وینکه با یک خط لوله به قطر 
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RO  پس از گذشت زمان ماند معین که باعث گرددمیشده و پس از انجام عملیات تصفیه، با چاه مخابرات مخلوط گشته و به مخزن ذخیره وارد .

 آب وارد شبکه ی توزیع شهر خواهد شد.، شودمیاختالط آب کلیه ی چاه ها 

متر مکعب بر ساعت آن بصورت پساب و ضایعات  6/7شود، حدودیک می یشماره RO یسامانهمتر مکعب بر ساعت آبی که وارد  30از مجموع 

متر  2/2، حدود  گرددمیدو  یهشمار RO یسامانهمتر مکعب بر ساعت آبی که وارد  10. از مجموع  شودمیاز سیستم خارج شده و وارد محیط زیست 

. مجموع پساب خروجی از کل سیستم اسمز معکوس  شودمیمکعب بر ساعت آن بصورت پساب و ضایعات از سیستم خارج شده و وارد محیط زیست 

 . باشدمیمتر مکعب در ساعت است که کیفیت آن برای محیط زیست مخاطره انگیز  8/9معادل 

 

 

  هاروشمواد و -2

 
-، هدایت الکتریکی، کلرور، سولفات، بیpHی حرارت، کدورت، ی که در این مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند عبارتند از: درجهعوامل

 کربنات، فلوئور، کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و آهن.

 

 ساختمان پایلوت  -2-1
 

گیاهان جو، یونجه، خربزه، طالبی  هاآنساخته شد که در  سانتی متر(25ارتفاع=  -ترسانتی م270طول= -سانتی متر25عدد باغچه به ابعاد )عرض= 5تعداد 

)درخت  گیاهان اقاقیا نرک، زیتون، ون هاآنمترمکعب( تهیه گردید و در 0628/0)هر کدام به حجم  عدد گلدان بزرگ 5تعداد کشت گردید و و آگاو 

 های بومی مقاوم و پیشنهاد کشاورزان بود.گیری از گیاهان هالوفیت، گونهب جامعه نمونه بهرهنحوه انتخا زبان گنجشک(، زیتون تلخ و توت کاشته شد.

 

 
 پایلوت کاشت -1 شکل

 
 

 ری آبیامیزان -2-2
 

صرفی در ها و مواد و وسایل می انجام آزمونهاروش. همچنین باشدمی 1 ای و گلدانی تعیین و اجرا شد بشرح جدولمیزان آبی که برای گیاهان باغچه

 ارائه شده است. 2جدول 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ایران کنگره علوم و مهندسی آب و فاضالب

 دانشگاه تهران، تهران

 1395 ماهبهمن 27و  26

 

 3

 میزان آبیاری گونه های انتخابی -1جدول 

 نام گیاه
 .باشدمیواحد آبیاری بر حسب لیتر بر روز به ازاء هر متر مربع 

 میزان آبیاری انجام شده* میزان آبیاری مجاز*

 39/6 ]2[ 29/8-14/4 جو

39/6 ]2[ 29/8-14/4 یونجه  

72/1 ]3[ 72/1-51/0 خربزه  

72/1 ]3[ 72/1-51/0 طالبی  

 39/6 - آگاو

72/1 ]4[ 72/1-86/0 اقاقیا نرک  

72/1 ]4[ 98/1-46/1 زیتون تلخ  

72/1 ]4[ 72/1-86/0 توت  

72/1 ]5[ 72/1-86/0 ون  

72/1 ]6[ 98/1-46/1 زیتون  

 

 روش آزمایشات و مواد و تجهیزات -2جدول 

 نام  وسایل و تجهیزات زمواد مصرفی مورد نیا روش آزمون نام عامل

pH آب مقطر دستگاهی pH200بشر-مترml-پیپت-بورت 

 پیپت-بورت-سل نمونه-کدورت سنج آب مقطر نفلومتری کدورت

EC آب مقطر دستگاهی EC 200یا100بشر -مترml-پیپت-بورت 

 پیپت-بورت-سل نمونه -اسپکتروفتومتر معرف سولفات -آب مقطر جذب سنجی سولفات

 پیپت -بورت-250mlارلن نرمال0141/0نیترات نقره-آب مقطر-شناساگرکرومات پتاسیم جذب سنجی کلرور

 تیتری متری کلسیم
آب -شناساگر مرورکساید-محلول هیدروکسید سدیم یک نرمال

 مقطر
 پیپت -بورت-اسپاتول-ml250ارلن

 -------- ------ محاسبه ای منیزیم

 پیپت-بورت-سل نمونه -وفتومتراسپکتر معرف آهن-آب مقطر جذب سنجی آهن

 فلیم فتومتر آب مقطر فلیم فتومتری سدیم

 فلیم فتومتر آب مقطر فلیم فتومتری پتاسیم

 تیتری متری سختی کل
-آب مقطر-EBTشناساگر-بافر آمونیاکی

 موالرEDTA01/0محلول
 پیپت -بورت-اسپاتول-ml250ارلن

 

  هاافتهی-3
 

 ارائه شده است : 24تا  2 یشماره هایدر شکل هاگلدانبر روی کیفیت آب ورودی و خروجی در باغچه ها و  نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده
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 تغییرات پتاسیم)باغچه( -3شکل  تغییرات سدیم)باغچه( -2شکل 

  

تغییرات منیزیم)باغچه( -4شکل تغییرات کلسیم)باغچه( -5شکل    

  

تغییرات فلوراید)باغچه( -6شکل  تغییرات آهن)باغچه( -7شکل    

  

تغییرات کلرور)باغچه( -8شکل  تغییرات هدایت الکتریکی)باغچه( -9شکل    
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pH )باغچه( تغییرات -10شکل  تغییرات کدورت)باغچه( -11شکل    

  
تغییرات درجه حرارت)باغچه( -21شکل   

 
تغییرات بیکربنات)باغچه( -31شکل   

 

  
دیم)گلدان(تغییرات س -41شکل   

 
تغییرات پتاسیم)گلدان( -51شکل   

 

  
تغییرات آهن)گلدان( -61شکل   

 
تغییرات فلوراید)گلدان( -71شکل   
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تغییرات هدایت الکتریکی)گلدان(-81شکل  تغییرات کلرور)گلدان( -91شکل    

  
تغییرات کدورت)گلدان( -20شکل   

 
تغییرات کلسیم)گلدان( -12شکل   

 

 
 

 )گلدان(pHتغییرات -22 شکل

 
 تغییرات سختی کل)گلدان( -23شکل 

 

 
 تغییرات سولفات)گلدان( -24شکل 
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 بحث و نتیجه گیری-4

 
 استفاده گردید که فنون آماری بکارگیری شده به دو روش زیر بود: SPSSاز نرم افزار  هادادهبرای تجزیه و تحلیل 

حالت بذری و درختچه ای و برای کلیه ی عوامل اندازه گیری شده در پساب حاصله از این گیاهان،  برای هر یک از گیاهان مورد استفاده در دو -1

در قالب جدول  هاآندرصد تهیه شد. ارزیابی حاصل از 95اطمینان  یفاصلههای توصیفی شامل تعداد نمونه، میانگین، انحراف معیار و ابتدا جدول آماره

 شده است.  بیان 3شماره

 بر مبنای توزیعهای وابسته زوجی و یا نمونه ی آزمون مقایسهوابسته ( نشان دهنده ی  tت گرفته با روش آزمون میانگین جفتی ) آزمون تحلیل صور -2

T دشوتفاوتی استفاده میمهای برای آزمون فرضیه ٬با وجود دو حالت شود. میانگین یک جامعه در دو حالت پرداخته می  باشد که در آن به بررسیمی .

 قبل در  هادادهحاصله در این جداول، می توان به رد و یا پذیرش فرضیه پرداخت . فرضیه در این آزمون ، عدم تفاوت بین میانگین  sigبا توجه به مقدار 

ن همبستگی نشان دهنده ی .در روش همبستگی پیرسون ، ارزیابی نهایی برای دو حالت قبل و بعد قابل بیان است. این میزاباشدمیو بعد از اندازه گیری 

. به بیان دیگر، اگر میزان همبستگی کم و یا منفی باشد، نوع داده ی قبل تاثیر زیادی روی داده ی بعد ندارد و یا باشدمی هاداده یردهمیزان ارتباط بین دو 

وهش با توجه به زمان و شرایط اقلیمی محل و در این پژ.باشدمی( r=0فرض صفر در این آزمون ، فرض عدم همبستگی) تاثیر منفی دارد و برعکس،

 سایت مورد مطالعه، نتایج زیر حاصل شد:

 گونه های باغچه ای و گلدانی کدورت را افزایش دادند. یهمه -1

 درصد بود. 6/1و 9/1، 6/14، 2/16، 2/17کاهش هدایت الکتریکی بترتیب در گیاهان خربزه،یونجه،جو،توت و اقاقیانرک به میزان -2

 

 ارزیابی حاصل از آبیاری گیاهان انتخاب شده با پساب سامانه اسمز معکوس در سرخه -3دول ج

 

 فلوراید و سختی کل داشته است. کلرور، آهن، سدیم، بر کاهشزیتون در بین گیاهان گلدانی ، بیشترین تاثیر را -3

 زیتون تلخ باعث افزایش سختی کل شده است.-4

 درصد کاهش دادند. 7/20متوسط حدود  طوربهسیم را تمام گیاهان گلدانی میزان کل-5

 درصد کاهش داد. 45طالبی، مقدار سدیم را -6

 درصد کاهش دادند. 6/14متوسط حدود  طوربهتمام گیاهان باغچه ای میزان بیکربنات را  -7

پایلوت کمتر از  یهانمونها پایان آبان ماه حداکثر رشد که ت باشدمی مترمیلی 400ماهه معادل 4آبیاری  یدورهحداقل میزان رشد گیاه یونجه در یک -8

 بود. مترمیلی 250

سانتیمتر  48سانتیمتر دست پیدا می کند که در این مطالعه ، بیشترین ارتفاع مشاهده شده  70ماه آبیاری به حداقل رشد  3گیاه آگاو بطور معمول با -10

 بود.

است که در این پروژه ، حداکثر ارتفاع مشاهده شده  مترمیلی 520ارف در یک دوره ی چهار ماهه برابر حداقل میزان رشد ساقه ی جو با آبیاری متع-11

 بود.  مترمیلی 300کمتر از 
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 با توجه به نتیجه کلی به این مهم دست می یابیم که گیاهان بذری تاثیر بیشتری بر روی پساب دارند. -12

 

 مراجع-5
  

 (www.yic.ir(،اداره ی کل هواشناسی استان سمنان )1391میزان بارندگی سال زراعی،)رتبه ی نخست استان سمنان در -1 -1

 ،انتشارات دانشگاه گیالن،چاپ اول "مراحل رشد و نمو غالت"(،1391مجیدیان،م.،یحیی،ا.،)-2 -2

 ،"در دو روش کشت سنتی و کشت با استفاده از مالچ پالستیکیبررسی اثر کاشت طالبی "(،1389جعفری،پ.،مالحسینی،ح.،سیلسپور،م.،)-3 -1

(www.rasekhoone.net/article/print-45319.aspx) 

 (.nargil.ir/plant/houseplants  www) ،"زیتون تلخ -معرفی و راهنمای پرورش گیاهان زینتی"(،1391شهاب الدین.،)-4 -2

 (www.hezarbareshgh.blogfa.com/post-1358.aspx-cached-similar،)"آشنایی با درختان شمال ایران،درخت ون"گیالنیکا،-5 -3
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