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 خالصه
هاي كشور نه تنها برداشت و مصارف آب از ميزان تجديد پذير آن عبور نموده، بلكه استفاده از منابع آب استاتيك نيز شتامروزه در بسياري از د

رويه از منابع آب سطحي و زيرزميني به جهت مصارف هاي بيهاي مطرح شده در اين زمينه كاهش برداشتيكي از راه حل. شدت گرفته است
در اين تحقيق امكان استفاده از . باشدهاي برگشتي مييگزين كردن آن با منابع آب نامتعارف از جمله پساب و آبمختلف از جمله كشاورزي و جا

اي از نقطه نظر آب برگشتي حاصل از شستشوي محصول گوجه فرنگي در يك كارخانه توليد رب، به منظور آبياري محصول قارچ گلخانه
بر اساس نتايج و به واسطه استفاده از تصفيه خانه و استخر ذخيره آب در محل كارخانه، نمونه . ار گرفتاستانداردهاي زيست محيطي مورد مطالعه قر

ي آب خارج شده پس از انجام آزمايشات مربوطه؛ از نقطه نظر ميزان شوري، استانداردهاي كيفي و استانداردهاي ميكروبيولوژيكي پيشنهادي برا
نتايج نشان داد كه نمره كيفي نمونه آب مورد استفاده براي . اري؛ از وضعيت قابل قبولي برخوردار بودهاي برگشتي در آبيكاربرد پساب و آب

در دسته  1-5-0فيزيكي با اختصاص مقادير  -شيميايي - هاي زيستيبندي بر مبناي تجميع مولفهاي از نقطه نظر طبقهآبياري محصول قارچ گلخانه
  .خوب جاي گرفته است

 
 تجديدپذير، پساب، زيست محيطي، گوجه فرنگي: كلمات كليدي

 
 

   مقدمه. 1
 

تاريخ پديده رشد جمعيت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از جمله در كشورمان باعث شده است كه نياز و تقاضاي جهان به غذا به ميزاني كه در 
يكي از . عامل افزايش توليد در واحد سطح، استفاده صحيح از آب استاز بين همه عوامل موثر بر توليد محصول، مهمترين . سابقه نداشته افزايش يابد

باشد، بحران  گذاران و متخصصين امر مي هايي كه امروزه نه فقط در كشور ما بلكه در بسياري از كشورهاي دنيا مورد نگراني سياست ترين چالش اصلي
  . آب است كه شواهد عيني آن در جوامع مختلف بروز يافته است

اين معضل در . غذايي، اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، توسعه و حتي تداوم حيات جوامع به شدت با اين مشكل گره خورده است امنيت
بنابراين لزوم استفاده صحيح از منابع . خشك مثل ايران، كه با كمبود طبيعي اين منابع برخوردار است، اهميتي دوچندان دارد كشورهاي خشك و نيمه

با يادآوري جنبه هاي مفيد استفاده از پساب ) 1392(بيگي هرچگاني و بني طالبي . ]1[شود استفاده از آب هاي غير متعارف احساس مي آب موجود و
نتايج ايشان نشان داد كه غلظت كاميوم، كروم و سرب در . شهري به بررسي در باره تجمع فلزات سنگين در نتيجه كاربرد طوالني مدت آن ها پرداختند

  . ]2[ نه هاي گندم و ذرت فراتر از حد مجاز توصيه شده اتحاديه اروپا بوده استدا
تاثير استفاده از پساب در پنج روش مختلف آبياري را در يك بازه زماني سه ساله بر روي برخي از خصوصيات ) 1394(نجفي و همكاران 

سانتيمتري به ترتيب به واسطه آبياري بابلر و  90رين و كمترين ميزان شوري تا عمق نتايج ايشان نشان داد كه بيشت. شيميايي خاك مورد بررسي قرار دادند
در مورد كاربرد پساب براي آبياري محصول زيتون بيانگر آن است كه ) 2006(نتايج مطالعه لوپز و همكاران . ]3[ آبياري قطره اي سطحي رخ داده است

  .  ]4[ ده استاين روش موجب به افزايش نسبت جذبي سديم در خاك ش
بر روي تاثير ناشي از پساب شهري بر وضعيت شاخص بهداشتي محصوالت ) ساله 50(در يك مطالعه طوالني مدت ) 2008(خان و همكاران 

. ]5[ صيفي، شلغم و آفتابگردان به اين نتيجه رسيدند كه مقدار شاخص مذكور كمتر از يك بوده و در اين زمينه مشكل بهداشتي وجود نداشته است
در مطالعه اي بر روي روش هاي مختلف آبياري قطره اي و زيرسطحي با استفاده از پساب، مشكالت بهداشتي كشاورزان را ) 2010(غدير و همكاران 
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. ]7و  6[ بقت داردمطا) 2007(بواسطه عدم ارتباط مستقيم با پساب بهتر از ساير روش ها ارزيابي نموده اند كه اين نتيجه با نتايج تحقيق كاپرا و سيكولون 
نقش استفاده مجدد از پساب را بر روي عملكرد محصول و تجمع نيتروژن، فسفر، پتاسيم و عناصر سنگين در برگ محصول ) 2010(بدبابيس و همكاران 
يش يافته است در حاليكه نتايج ايشان نشان داد كه غلظت نيتروژن، فسفر و پتاسيم در برگ محصول بصورت معني داري افزا. ]8[ زيتون بررسي نمودند

با خاطر نشان نمودن اهميت پساب ) 2015(كاريوتي و همكاران . افزايش معني دار در غلظت عناصر سنگين در پايان سال دوم مشهود بوده است
 2-11درصدي و  25-71 كارخانجات صنايع غذايي از نقطه نظر از مواد آلي و عناصر معدني، نشان دادند كه استفاده از اين پساب ها موجب افزايش

تاثير دو تيمار آبياري شامل آب ) 2015(گاتا و همكاران . ]9[ درصدي به ترتيب در مورد عناصر پتاسيم و ماده آلي براي محصول خيار شده است
 د بررسي قرار دادندبرداشتي از منابع زيرزميني و پساب را بر روي خصوصيات ميكروبيولوژيكي خاك و محصول گوجه فرنگي در كشور ايتاليا مور

حصول نتايج ايشان نشان داد كه تيمار آبياري تاثير معني داري بر ميزان عملكرد محصول نداشته است بطوريكه براي آب زيرزميني و پساب ميزان م. ]10[
ري و دو راهكار مديريتي شخم را بر روي تاثير تركيبي دو تيمار پساب ابيا) 2016(تكايا و همكاران . تن در هكتار بوده است 79و  82به ترتيب در حدود 

نتايج ايشان نشان داد كه استفاده همزمان از اين دو راهكار باعث افزايش معني داري در . ]11[ شاخص هاي فيزيولوژيكي محصول زيتون بررسي نمودند
  . هدايت روزنه اي، تعرق و محتواي كلروفيل برگ شده است

گردد، بنابراين از هاي اطراف رها ميبرگشتي از شستشوي محصول گوجه فرنگي بدون هدف در زمين از آنجا كه در منطقه مورد مطالعه آب
رسد كه اوالً اين آب هدر گردد و ثانياً براي احداث گلخانه و پرورش محصول قارچ خوراكي از آب مستقيم نقطه نظر علمي و اقتصادي منطقي بنظر نمي

حقيق امكان استفاده از آب برگشتي حاصل از شستشوي گوجه فرنگي در يك كارخانه توليد رب، پس از عبور از بنابراين در اين ت. چاه استفاده گردد
 - يك مركز تصفيه خانه و استخر ذخيره آب احداث شده در همان محل از نقطه نظر استانداردهاي كيفي، بيولوژيكي و تجميع مولفه هاي زيستي

  .اي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتالت قارچ گلخانهفيزيكي به منظور آبياري محصو -شيميايي
  
  
 مواد و روش ها. 2
  منطقه مورد مطالعه -2-1
  

كيلومتر مربع يكي از شهرستان هاي استان تهران مي باشد كه در نواحي مياني شمال غرب فالت مركـزي و   205شهرستان اسالمشهر با مساحتي در حدود 
اين شهرستان از شرق و جنوب بـه  ). 1شكل (عرض شمالي واقع شده است  35◦ - 27´تا  34◦ - 42´طول شرقي و   51◦ - 22´تا  51◦ - 10´در محدوده 

ارتفاع متوسط منطقه مورد مطالعه از سطح دريا در . شهرستان ري، از غرب به شهرستان رباط كريم و از شمال غرب به شهرستان شهريار محدود مي باشد
  .درجه سانتيگراد است 1/17ميليمتر و متوسط درجه حرارت ساالنه آن در حدود  231بارندگي ساالنه آن در حدود متوسط . متر است 1165حدود 

  

  
  موقعيت مكاني منطقه مورد مطالعه -1شكل 

شـركت  (ي در اين منطقه يك كارخانه توليد رب گوجه فرنگ. منطقه مورد مطالعه در منطقه احمد آباد و در شهرستان اسالمشهر واقع شده است
آب برداشتي از چاه پس از طي مراحل مختلف و كسب اسـتانداردهاي الزم جهـت شستشـوي محصـول گوجـه فرنگـي       . واقع شده است) فيدار زند آالله
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بـا  . گرددميهاي اطراف رها خانه در زمينهاي مجاور گشته و پس از خروج از تصفيهپس از اين مرحله آب وارد تصفيه خانه. گيردمورد استفاده قرار مي
رسـد كـه رهـا شـدن آب حاصـل از شستشـوي       توجه به اهميت منابع آب و محدود بودن اين منابع، از ديدگاه علمي، اقتصادي و زيست محيطي بنظر مـي 

اص، گردد، چه بسا كه تحـت شـرايط خـ   هاي اطراف كارخانه، بدون استفاده خاص، نه تنها موجب هدررفت اين آب ميمحصول گوجه فرنگي در زمين
  . هاي اطراف نيز گرددحتي در طوالني مدت منجر به شور شدن خاك

به بيان ديگـر اگـر در منطقـه مـورد مطالعـه بحـث آب       . بنابراين با توجه به شرايط منطقه الزم است كه از هدر رفت چنين آبي جلوگيري گردد
ريزي آبياري و مطالعـه و مدلسـازي منـابع    دبي برداشتي و تنظيم برنامه برگشتي وجود نداشت، استفاده از آب چاه، آن هم با حفظ و رعايت مواردي نظير

اما با توجه به آنكه يك منبع كمكي با عنوان آب برگشـتي در ايـن منطقـه وجـود     . اي ممكن مطرح گرددعنوان گزينهتوانست بهآب زيرزميني منطقه مي
تواند از تحميل فشار بيشتر بر منابع آب زيرزمينـي منطقـه   بهداشتي و زيست محيطي ميهاي دارد، قطعاً استفاده از آب برگشتي با توجه به رعايت شاخص

اي بـه  نكته مهم آن است كه كشت محصولي نظير قارچ گلخانـه . بردحتي وجود چنين آب برگشتي پتانسيل كشت در منطقه مذكور را هم باال مي. بكاهد
سازد، بلكه از ديگر سـوي منجـر بـه توليـد     نابع آب زيرزميني در دشت مذكور را منتفي ميكمك آب برگشتي، نه تنها از يك طرف برداشت مجدد از م

يكي از راهكارهاي پيش رو در منطقه مورد مطالعه، بدليل آنكه زمـين كشـاورزي قابـل تـوجهي نيـز وجـود       . گرددمحصول، اشتغال و درآمد زايي نيز مي
اي، به طور خاص مثال بـراي كشـت قـارچ خـوراكي     هاي گلخانهكشت. اي استمحصوالت گلخانهندارد، استفاده از منبع آبي مذكور در راستاي كشت 

ريـزي  آينـد مـديريت برنامـه   هاي زراعي در سطح كمتري بـه اجـرا در مـي   دليل آنكه در قياس با كشتباشد، بهاي كه مورد نظر در اين پژوهش ميدكمه
. گرددنمايد كه در نهايت منجر به باال رفتن كارآيي مصرف آب ميتر آب كمك ميتفاده دقيق و بهينهتر بوده و همين موضوع به اسآبياري در آنها ساده

جاي آنكه خاك مزرعه باشد، مثال براي قارچ اي در آن است كه محيط كشت بههاي مزرعهاي در قياس با كشتهاي گلخانههمچنين مزيت ديگر كشت
شـود كـه   ايـن موضـوع باعـث مـي    . شودكمپوست و بذر محصول در آنها و مجزا از خاك مزرعه كشت مي هايي است كهاي شامل قفسهخوراكي دكمه

  .تر باشدمديريت خاك در آنها ساده
از آنجا كه قرار است آب برگشتي حاصل از شستشوي گوجه فرنگي . شودنماي مختصري از موقعيت مكاني طرح مذكور ديده مي 2در شكل 

بـدين منظـور پـس از شستشـوي محصـول      . اي لحاظ گردد، قطعاً كيفيت آب مستقيم برداشتي از چاه را نخواهـد داشـت  لخانهبراي آبياري كشت قارچ گ
گـردد تـا احيانـا در    پس از خروج از تصفيه خانه، آب وارد استخر ذخيـره مـي  . گردد تا كيفيت آن بهبود يابدگوجه فرنگي، اين آب وارد تصفيه خانه مي

اي جـزو  دليل آنكه آب مورد نظر بـراي پـرورش قـارچ گلخانـه    از طرف ديگر به. نشيني به اين مواد داده شودها امكان تهاخالصيصورت وجود امالح و ن
  . ها تبعيت نمايدرود بايستي از استانداردهاي وضع شده براي اين آبشمار ميهاي برگشتي و پساب بهآب

  
  نتايج و بحث. 3
  
 هـاي نمـك  كـل  بـراي غلظـت   خوبي شاخص كه است آب الكتريكي هدايت گيردمي قرار توجه مورد كه ايهضابط ترينمهم آب، كيفي بحث در

 دسترس قابل آب افزايش نيز آبياري اصلي و هدف آيدمي شمار به گياه براي آب دسترسي قابليت كننده تعيين واقع در شاخص اين. باشدمي محلول

 كـاربرد  بيـانگر  كـه  حاصـله  نتايج و كشور در شور لب و شور آب منابع از استفاده در زمينه شده اجرا مختلف تحقيقات نتايج به توجه با. است گياه

  . شودمي توصيه 1جدول  مطابق كشاورزي در استفاده جهت منابع اين ارزيابي براي پيشنهادي باشد، راهنمايمي باال شوري با هايآب آميز موفقيت
توان دريافت كه آب خارج شده از تصفيه خانه بطـور  مي 1خانه طرح مورد نظر و مقايسه آن با استاندارد جدول فيهبا توجه به نتايج جدول تجزيه آب تص
 900هدايت الكتريكي آب خارج شده از تصفيه خانه مـذكور بـا توجـه بـه نتـايج آنـاليز موجـود، در حـدود         . گرددكلي در طبقه بندي كم شور واقع مي

هاي فاصله نسبتا اندكي در قياس با دامنه بااليي آب) ميكروزيمنس بر سانتيمتر 700( 1گردد كه با مقدار بهينه جدول اسبه ميميكروزيمنس بر سانتيمتر مح
گردد، با اينحال هاي كم شور واقع ميخانه مذكور در دسته آببنابراين اگرچه آب خارج شده از تصفيه. دارد) ميكروزيمنس بر سانتيمتر 2500(كم شور 

شـود  ، از آنجا كه آب كم شور دامنه نسبتا وسيعي از هدايت الكتركي را شامل مي1با توجه به جدول . امنه بااليي همين دسته فاصله بسيار زيادي داردبا د
تـوان  و نمونه آب خارج شده از تصـفيه خانـه در بخـش يـك نهـم ابتـدايي ايـن فاصـله قـرار دارد، بنحـوي مـي           ) ميكروزيمنس بر سانتيمتر 1800حدود (

عنوان مثال آبي با هدايت بديهي است كه به. هاي كم شورهاي غير شور نسبت داد تا آبخانه را بيشتر به گروه آبخصوصيات آب خارج شده از تصفيه
هندسي كيفيـت  شوند ولي آنچه از ديدگاه مهاي كم شور واقع ميدر محدوده آب 1ميكروزيمنس بر سانتيمتر هر دو طبق جدول  2400و  700الكتريكي 

بـا اينحـال و   . داري بين دو نمونه آب مذكور وجـود خواهـد داشـت   باشد و اينكه قطعاً اختالف معنيمي 1منابع آب حائز اهميت است تفسير نتايج جدول 
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ي كم شور كامال معمـول  هاخانه خللي بر بحث وارد نبوده و آبياري محصوالت با آبحتي با پذيرش معيار كم شور براي نمونه آب خارج شده از تصفيه
  .باشدو متداول مي

 
  ايمنظور آبياري قارچ گلخانهشماي كلي طرح استفاده از آب برگشتي حاصل از شستشوي گوجه فرنگي به -2شكل 

 
  طبقه بندي پيشنهادي براي آب ها از نظر شوري در آبياري -1جدول 

غلظت نمك  نام گروه
ر ليترميلي گرم ب  

هدايت الكتريكي 
هامالحظات و توصيه ميكروزيمنس بر سانتيمتر   

> 500 غير شور  700< .انددر هر نوع بافت خاك و براي آبياري همه گياهان قابل استفاده    
500-1500 كم شور  2500-700 .در خاك هاي با بافت سبك و متوسط بي خطر است    

1500-5000 لب شور  8000-2500  
متوسط و سنگين آبشويي نمك ها در هر نوبت آبياري انجام  در بافت

در مرحله جوانه . شده و محصوالت حساس به شوري استفاده نشود
.زني از آب غير شور يا كم شور استفاده شود  

 

5000-8000 شور  12000-8000  
در همه . براي گياهان حساس به شوري در هيچ خاكي به كار نرود

در مرحله جوانه . هر بار آبياري انجام شودخاك ها آبشويي نمك در 
.زني از آب غير شور يا كم شور استفاده شود  

 

8000-13000 خيلي شور  20000-12000  
خاك هاي سبك + گياهان مقاوم به شوري (فقط در موارد استثنايي 

در دفعات كم ) خشكسالي(يا در شرايط اضطراري ) با زهكشي مناسب
.ز استاستفاده از اين آب ها مجا  

 

<13000 ابر شور  20000>   غير مجاز براي آبياري 
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هاي شاخص سنگين، فلزات جمله از سبز فضاي و كشاورزي در منابع اين از استفاده به مربوط كيفي پارامترهاي ساير زمينه در
برخي استانداردهاي  2جدول . گرددمي پيشنهاد يخارج و مراجع داخلي طرف از شده ارائه استانداردهاي از ويژه، تلفيقي هاييون و ميكربيولوژيكي

در . باشدهاي پساب از نقطه نظر معيارهاي بهداشتي نيز حائز اهميت ميويژگي. دهدكيفي پيشنهادي براي كاربرد پساب در مصارف آبياري را نشان مي
   .اندفهرست شده 3هاي آن در جدول اين زمينه نيز استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني معتبرترين معيار مقبوليت است كه شاخصه

  
  هاي برگشتي در آبيارياستانداردهاي كيفي پيشنهادي براي كاربرد پساب و آب -2جدول 

  حداكثر مقدار مجاز  واحد پارامتر
pH  -  4/8 – 5/6  

  700  ميكروزيمنس بر سانتيمتر )EC(يت الكتريكيهدا
  4900  ميلي گرم بر ليتر )Na(سديم
  6E10  ميلي گرم بر ليتر )Cl(كلرايد
  7/0  ميلي گرم بر ليتر )B(بر

  50  ميلي گرم بر ليتر فسفات
  3  ميلي گرم بر ليتر )CO3(كربنات

  40  ميلي گرم بر ليتر )TSS(كل مواد جامد معلق
  450  ميلي گرم بر ليتر )TDS(حلولكل مواد م

  31  ميلي گرم بر ليتر )BOD(اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي

  
هاي برگشتي در آبيارياستانداردهاي ميكروبيولوژيكي پيشنهادي براي كاربرد پساب و آب -3جدول   

  افراد در معرض  شرايط كاربرد  گروه
تخم انگل نماتود 

ميانگين حسابي تعداد (
  )رتخم در ليت

ميانگين (هاي مدفوعي كليفرم
ميلي  100هندسي تعداد در 

  )ليتر

A هاي شوند، زمينآبياري گياهاني كه خام خورده مي
  هاورزشي و پارك

كارگر آبياري، مصرف 
  كنندگان، عموم مردم

1≤  1000≤  

B ارائه نشده  ≥1 كارگر آبياري اي، درختانآبياري غالت، گياهان صنعتي يا علوفه  
C مصداق ندارد  مصداق ندارد - )ايمثال قطره(ي موضعيآبيار  

 
تا  5/6(در محدوده مجاز آن ) 23/8(موجود  pHنشان دهنده آن است كه مقدار شاخص  2مقايسه نتايج آناليز تجزيه آب تصفيه خانه با جدول 

باشد كه نتايج آب خارج شده از نس بر سانتي متر ميميكروزيم 700در حدود  2طبق جدول  ECمقدار مجاز تعريف شده براي شاخص . قرار دارد) 4/8
  . توان ميان غلظت كل مواد جامد محلول و هدايت الكتريكي برقرار دانسترا مي 1رابطه . آيددست ميتصفيه خانه كمي باالتر از مقدار مذكور به

 
)1                           (                                                                   )/(640)/( cmmmhosEClitmgTDS    

 
ميكروزيمنس  700ازاي هدايت الكتريكي طبق رابطه مذكور، به. هدايت الكتريكي است ECغلظت كل مواد جامد محلول و  TDSكه در آن 

با اينحال و طبق نتايج . مطابقت دارد 2قادير جدول آيد كه دقيقا با مميلي گرم در ليتر بدست مي 450بر سانتيمتر، مقدار كل مواد جامد محلول در حدود 
ميلي گرم در ليتر است كه مقدار هدايت الكتريكي معادل آن در  578خانه، مقدار كل مواد جامد محلول در حدود تجزيه آناليز آب خارج شده از تصفيه

-اختالف دارند كه البته مي 2دير حداكثر تعيين شده در جدول شماره هر دو مقدار اخير كمي با مقا. آيددست ميميكروزيمنس بر سانتيمتر به 900حدود 

خانه موجود، احتماال از غلظت مواد توان با ايجاد يك مرحله تصفيه جداگانه و استفاده از فيلترهاي توري و ديسكي و يا بهبود و ارتقاي شرايط تصفيه
در مورد ميزان غلظت امالح،  2و  1البته مقايسه نتايج جدول . نزديك شوند 2دول تبع آن هدايت الكتريكي كاست تا به مقادير ججامد محلول و به
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قطعيت كامل  2و  1همين موضوع خود دليل بر آن است كه مقادير مرزي تعيين شده در جداول . دهدميلي گرم در ليتر را نشان مي 50اختالفي در حدود 
هاي غير شور واقع در محدوده آب 1ميلي گرم در ليتر طبق جدول  470ال آبي با غلظت مواد محلول عنوان مثبه. هايي همراه استنداشته و با عدم قطعيت

  . بيشتر از مقدار حداكثر تعيين شده است 2شود، درحاليكه مقدار مذكور طبق نتايج جدول مي
هايي با درجه شور؛ كه از نظر حتي آبگردند، اي طراحي ميهايي كه بر اساس آبياري قطرهذكر اين نكته نيز ضروري است كه در طرح

البته اين كار با رعايت تمهيداتي . گيرندباشند، نيز مورد استفاده قرار ميتر از نمونه آب خارج شده از تصفيه خانه طرح مذكور ميكيفيتي به مراتب پايين
- از آنجا كه در آبياري محصول قارچ خوراكي گلخانه. باشدر ميهاي توري و ديسكي است، ميسهاي شني، فيلترنظير ايستگاه فيلتراسيون كه شامل صافي

) واسطه فشار باالي سيستمذرات آب پودر شده به(صورت مه فشان اي انجام شده و قطرات آب بههاي آبياري قطرهاي معموال آبياري با استفاده از لوله
ها گردد كه با تعويض كن است در طوالني مدت منجر به گرفتگي قطره چكانشوند، بنابراين استفاده از آب تصفيه خانه مذكور ممدر فضا پخش مي

اي كه در كشورمان هاي آبياري قطرهساله از شروع طرح 5تا  3ها پس از يك دوره امروزه گرفتگي قطره چكان. ها مشكل قابل حل استقطره چكان
دليل آنكه در محيط گلخانه الزم البته همانطور كه بيان شد به. غير قابل اجتناب است هاي مورد استفاده تقريباًدليل كيفيت پايين آبشود و بهانجام مي

و ) شوددر مورد محصول قارچ خوراكي به هيچ وجه آبياري مستقيم محصول توصيه نمي(است كه آب بصورت ذرات پودري در محيط پخش گردد 
هاي ها به آن شكل كه در آبياريه چكان است، احتماال حتي مشكل گرفتگي قطره چكاناين موضوع نيازمند ايجاد فشار نسبتا قابل قبولي در پشت قطر

  . دهد، ديده نخواهد شداي رخ ميمعمولي قطره
- اند كه مقدار بهاي را كمتر از يك ميلي موس بر سانتيمتر بيان داشتههاي گلخانهالبته الزم به ذكر است كه برخي نيز شوري مناسب براي كشت

در برخي منابع بيشترين هدايت الكتريكي . نمايداين خواسته را برآورد مي) ميلي موس بر سانتيمتر 9/0(خانه ه از نتيجه آناليز تجزيه آب تصفيهدست آمد
نتيمتر ميلي موس بر سا 2/2و  9/1، 7/1، 4/1ترتيب در حدود اي، خيار و گوجه فرنگي بهفرنگي، فلفل دلمه هاي توتمجاز آب آبياري براي كشت
  . ]6[باشد بهتر از موارد فوق مي) ميلي موس بر سانتيمتر 9/0(دست آمده در طرح حاضر گزارش شده است كه مقدار به

هاي پالستيك و موجودات مطرح شده شامل ذرات رس، الي، شن، براده) TSS(تحت عنوان مواد جامد معلق  2معياري كه در جدول شماره 
در برخي منابع مقدار حداكثر مجاز براي اين شاخص حدود . باشندها ميترين عامل گرفتگي قطره چكانها است كه اصليزنده از قبيل باكتري و جلبك

) ميلي گرم در ليتر 12مقدار (ميلي گرم در ليتر لحاظ شده است كه با توجه به نتايج نمونه آب تصفيه خانه  40مقدار  2ميلي گرم در ليتر و در جدول  50
نيز معادل با كليفرم كل در نمونه آب تصفيه شده در نظر گرفته  3هاي مدفوعي در جدول اگر مقدار معيار كليفرم. سيار مطلوب قرار دارددر وضعيت ب

ف اختال) ميلي ليتر 100در  1000( 3ميلي ليتر است كه با مقدار مرزي آن در جدول  100در  240شود، مقدار اين معيار در نمونه آب تصفيه شده حدود 
  . قابل توجهي دارد

اين معيار در واقع به مفهوم ميزان مواد آلي موجود . است) BOD(وجود دارد ميزان اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي  2معيار ديگري كه در جدول 
. تر خواهد بودآن نمونه باال ها درچنانچه ميزان معيار مذكور بسيار باال باشد نشان دهنده آن است كه امكان رشد ميكروارگانيسم. در نمونه آب است

بيانگر آن است كه مقدار معيار مذكور در نمونه آب تصفيه شده كمي بيشتر از مقدار مرزي آن  2مقايسه نتايج نمونه آب تصفيه شده با نتايج جدول 
در . از يك سيستم لجن فعال استفاده شوددر چنين مواقعي اگرچه كه اختالف مذكور بسيار باال نيست، با اينحال بهتر است كه در تصفيه خانه . است

شود تا ميزان مواد آلي موجود در آب توسط اي از چند ميكروارگانيسم در داخل يك تانك بزرگ به همراه آب قرار داده ميسيستم لجن فعال مجموعه
نيز اكسيژن با فشار از انتهاي مخزن به داخل آن در تمام اين مدت . هاي مذكور مصرف و سطح آن تا حد قابل قبولي پايين آورده شودميكروارگانيسم

  . گرددتزريق مي
مربوط به نقش هر يك از عوامل موثر در گرفتگي قطره ) 3و  2، 1جداول (آنچه تاكنون در مورد معيارهاي ارزيابي كيفي نمونه آب گفته شد 

 - شيميايي -معموال اين مورد را تحت تاثير توام عوامل سه گانه زيستي. ودبا اينحال الزم است كه تاثير همزمان اين معيارها نيز بررسي ش. ها استچكان
ها در هر ميلي ها بر حسب حداكثر تعداد باكتري، آب4بندي قراردادي مطابق جدول براي اين منظور در يك طبقه. دهندفيزيكي مورد بررسي قرار مي

. شوندبندي ميگروه تقسيم 10به ) عوامل فيزيكي(و حداكثر تعداد مواد معلق ) ل شيمياييعوام(، مقدار شوري يا آهن يا منگنز )عوامل زيستي(ليتر آب 
چنانچه جمع نمرات كيفيت آب از اين سه عامل كمتر يا . شودداده مي) بدترين مقدار( 10تا ) بهترين مقدار(اي بين صفر به هريك از اين عوامل نمره

و با توجه به نتايج نمونه  4طبق نتايج جدول . دهندترتيب در دسته خوب، متوسط و بد جاي مياشد آن آب را بهب 30تا  20و بين  20تا  10، بين 10مساوي 
و  5: صفر، از نقطه نظر عوامل شيميايي: عنوان جمعيت باكتريايي، نمره آب تصفيه شده از مبحث عوامل زيستيآب تصفيه شده و با پذيرش كليفرم كل به

بوده  10شده كه كمتر از  6باشد كه مجموع آنها مي 1 -5 - 0به بيان ديگر نمره تركيبي آب تصفيه شده بصورت . باشدمي 1: زيكياز نقطه نظر عوامل في
   .گيردو در دسته خوب جاي مي



 
 

  دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، شانزدهمين كنفرانس هيدروليك ايران
  1396شهريور    16و  15

 

 7

فيزيكي -شيميايي -طبقه بندي كيفي آب از نقطه نظر تجميع مولفه هاي زيستي -4جدول   
نمره 
  كيفيت

درتعداد(جمعيت باكتريايي
  ) ميلي ليتر

ميلي گرم در(آهن يا منگنز
  )ليتر

ميلي گرم (نمك هاي محلول 
  )در ليتر

ميلي گرم در (مواد معلق 
  )ليتر

0  100 1/0 100  10  
1  1000 2/0 200  20  
2  2000 3/0 300  30  
3  3000 4/0 400  40  
4  4000 5/0 500  50  
5  5000 6/0 600  60  
6  10000 7/0 800  80  
7  20000 8/0 1000  100  
8  30000 9/0 1200  120  
9  40000 0/1 1400  140  

10  50000 1/1 1600  160  

  
عنوان جمعيت باكتريايي، نمره آب تصفيه شده از مبحث و با توجه به نتايج نمونه آب تصفيه شده و با پذيرش كليفرم كل به 4طبق نتايج جدول 

 1 -5 -0به بيان ديگر نمره تركيبي آب تصفيه شده بصورت . باشدمي 1: نقطه نظر عوامل فيزيكي و از 5: صفر، از نقطه نظر عوامل شيميايي: عوامل زيستي
  . گيردبوده و در دسته خوب جاي مي 10شده كه كمتر از  6باشد كه مجموع آنها مي
  
  گيرينتيجه. 4
 

اي قابل تامل از فشار برداشـت آب از منـابع   عنوان گزينهند بهتواهاي برگشتي درصورت رعايت موارد و استانداردهاي موجود مياستفاده از پساب و آب
تـر  گـردد، كنتـرل آن سـاده   دليل آنكه محيط كشت محصول از خاك مزرعـه جـدا مـي   اي بههاي گلخانههمچنين استفاده از كشت. آب زيرزميني بكاهد

ان استفاده از آب برگشـتي حاصـل از شستشـوي محصـول گوجـه      در اين تحقيق امك. خواهد بود و آلودگي خاك به كمترين مقدار ممكن خواهد رسيد
از آنجـا كـه آب برگشـتي حاصـل از شستشـوي      . فرنگي در يك كارخانه توليد رب در منطقه احمد آباد شهرستان اسالمشهر مورد بررسـي قـرار گرفـت   

توجه به نتايج تجزيـه نمونـه آب خـارج شـده از تصـفيه      گردد، و با محصول گوجه فرنگي ابتدا وارد تصفيه خانه شده و سپس وارد استخر ذخيره آب مي
  . تواند بالمانع باشداي ميخانه و بهبود برخي از معيارها، نتايج نشان داد كه استفاده از اين آب براي آبياري محصول قارچ گلخانه
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