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 خالصه

در حال بدل  يهاي کشور، در نتيجه افت کيفيت منابع آبکشت و گلخانه شدهکنترلهاي در محيط ويژهبهزدايي از آب، هاي نمكاستفاده از سيستم

است طبيعي انجام بوده و  دستداران در بدون هرگونه ضابطه و نظارتي توسط گلخانه مهماکنون اين همايج و چه بسا ضروري است. رشدن به امري 

هاي و حاوي آالينده تغليظ شده تخليه پساب شور مربوط بهدر واقع نگراني اصلي که چنين رويكردي ممكن است مشكالتي را موجب شود. 

هاي قزوين و ناستا هايي درپرداخته شد و ضمن بازديد از گلخانه فوق در اين تحقيق به بررسي وضعيت از منظر لذامحيط زيست است.  درمختلف 

نحوه  بررسي زدايي واز آب چاه و پساب توليدي ادوات نمكبرداري باشند، اقدام به نمونهآب مي از زدايينمك از سيستم استفادهالبرز که در حال 

ت بوده و تنها در يك ها، تخليه بدون ضابطه به محيط زيسگرديد. نتايج نشان داد که گزينه اصلي دفع پساب در اکثر گلخانه در محل دفع پساب

و  dS/m 95/3تا  dS/m 76/0ها بين . شوري آب چاه در اين گلخانهشدزدايي براي توليد يخ صنعتي استفاده ميمورد، از پساب سيستم نمك

ن بود. در نوسا 91/7تا  92/0پساب نيز از  SARکرد. ميزان تغيير مي dS/m 61/9تا  dS/m21/2زدايي از شوري پساب خروجي سيستم نمك

 محيطيزيستزدايي بسيار مختصر و در حد کليات بود و ديدگاه خاصي در ارتباط با رعايت ضوابط هاي نمكبرداران سيستمهمچنين آموزش بهره

و عدم رعايت  ي کشوراهگلخانه درب آ زدايينمك هايرسد که در صورت توسعه بدون ضابطه کاربرد سيستممشاهده نشد. چنين به نظر مي

زيرزميني، تخريب خاك و افزايش تجمع امالح در  هايآب، وقوع مشكالت جدي از نظر آلودگي هاآندر تخليه پساب  محيطيزيستحظات مال

 است. بينيپيشقابل  اراضي

 

 .گلخانه، محيط زيستكيفيت آب،  آلودگي آب، دفع پساب، كلمات كليدي:

 

 

 مقدمه .1

 
دسترسي مواجه شده است. با  در ي جدي، چه از نظر کميت و کيفيت و چه به لحاظ سهولتيهابا چالش محدود و ارزشمند کشور، امروزهمنابع آبي 

اين در حالي است  آيد.ترين مصرف کننده آب در ايران به شمار ميشود که بخش کشاورزي به عنوان عمدهبه ترازنامه آب کشور مشاهده مينگاهي 

شرب و بهداشت، صنعت و محيط زيست با يكديگر و با بخش  ويژهبههاي مختلف مصرف کننده، شکه افزايش رقابت برسر تخصيص آب مابين بخ

جمعيت رو به  موردنيازضرورت تأمين مواد غذايي  ،در چنين وضعيتي موجب شده است.ميزان تخصيص آب کشاورزي را  کاهش در عمل ،کشاورزي

اي را رقم شرايط ويژه ،ارتقاء ميزان توليد در واحد سطح نياز به در کنار ،ت استراتژيكسطح زير کشت محصوال توليد و و نياز به افزايشتزايد کشور 

بر اين اساس، برآورد ميزان متوسط منابع آب  شده وکشور با کاهش مواجه  که پتانسيل منابع آب تجديدپذير استيادآوري  بهالزم  زده است.

ميليارد مترمكعب  229ميليارد مترمكعب به  211، از 95-50ساله منتهي به سال آبي  20 سطحي و زيرزميني بلند مدت کشور در دوره تجديدشونده

اکنون هم .]2[ دهدميليارد متر مكعب نشان مي 201، کاهش مقدار آن را به تجديدشوندهساله منابع آب  9برآورد متوسط  همچنين،کاهش يافته است. 

استان کشور در  10حدود  ،بر اساس آمار موجود ميليارد متر مكعب تقليل يافته است. 200به زير جديد حكايت از آن دارد که اين مقدار برآوردهاي 
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حتي موجب اضافه برداشت از منابع آب  اخيرهاي هاي سالاند. خشكساليهاي آب زيرزميني خود استفاده کردهدهه گذشته از حداکثر ظرفيت سفره

دشت از  293که  طوريبهها را موجب شده است، زيرزميني و پيشروي جبهه آب شور در بعضي از دشت زيرزميني شده که اين امر، افت بيشتر سطح آب

ها در نواحي مرکزي و شرق اند. عمده اين دشتدشت کشور به عنوان مناطق ممنوعه و بحراني از نظر برداشت آب زيرزميني معرفي شده 600حدود 

ناشي از  مشكل اساسيامروزه،  .]1[ رشته قنات در سراسر کشور خشك شده است 1900چشمه و  3632حدود  ايران قرار داشته و نيز در نتيجه همين امر،

هاي مثال است. بيالن منفي اليه آبدار(با ) هاي بحرانيدشتدر  زمين هاي عظيموقوع نشست، هاي کشوردر دشت اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني

در نتيجه افت شديد سطح ايستابي در  هاي همدان، ورامين و حتي در دشت تهران مالحظه نمود.توان در دشتيمتعددي از چنين پديده مهلكي را م

ايجاد شده، محيط متخلخل توان حفظ  از آب و جايگزيني آن در فضاهاي خالي برداشت شده الزم جهت جبران آب نشدن فرصت فراهمها و سفره

 يهايدشت چنين ين پديده، اگر دراشود. با توجه به برگشت ناپذير بودن نشست خاك ايجاد ميستن آن، با درهم شكخود را نداشته و  سابق وضعيت

چنين  اهاي عمراني در مناطق مواجه بها و نيز تخريب سازهچاره انديشي عاجل انجام نپذيرد، عالوه بر تخريب اليه آبدار، کاهش دائمي آبدهي چاه

 ميزان مند نمودننظام ،هاي نوين آبياري، استفاده از سامانهارتقاء راندمان کاربرد آب در سطح مزارع با لذا .بودخواهد وضعيتي، امري قريب الوقوع 

 .اميدوار بودريسك وقوع چنين خطراتي مصرف آب و کمتر شدن توان به کاهش ، ميو ... هااز چاه آب برداشت

منابع آب  ويژهبهنزول کيفيت منابع آب در دسترس و  شور و در کنار آن،لب وجود منابع آب شور و ضروري است، توجه به آناي که نكته

به  ات آناثر که دادهتحت تأثير قرار  راهاي کشاورزي در مناطق مختلف فعاليت افت کيفيت منابع آب، .باشدمي زيرزميني، توأم با افت سطح ايستابي

اي و هاي گلخانهدر اجراي کشت حتي چنين شرايطي. قابل مشاهده استاراضي زراعي  کيفي صورت افت توليد در واحد سطح و برهم خوردن شرايط

 شوريبه  و حساسها عمدتًا داراي آستانه تحمل پايين مشكالتي را به وجود آورده است، زيرا از آنجا که گياهان کشت شده در گلخانه نيز هاآنتوسعه 

دهند. اين واکنش ممكن است به صورت ري آب آبياري، به شدت از خود واکنش منفي نشان ميباشند، با اندك افزايشي در ميزان شومي آب و خاك

اي جز روي آوردن به چاره ،بروز نمايد. در چنين شرايطي يافت قابل توجه ميزان و کيفيت محصول و يا حتي عدم توليد محصول و توقف رشد گياه

زدايي از آب در هاي نمكدر حال حاضر، توسعه کاربرد سيستم ماند.کن باقي نميح آب شيرينطالزدايي از آب يا به اصهاي نمكاستفاده از سامانه

( در حال گسترش بوده و چون بدون برنامه و مواد افزودني مورد نياز سيستم برق مصرفي ويژهبهها )هاي نسبتاً باالي ادوات و نهادهها، عليرغم هزينهگلخانه

 تواند تبعاتي را به دنبال داشته باشد.توسط گلخانه داران در دست انجام است، مي هاي متولي وو نظارت دستگاه

دو نوع آب خروجي با دو کيفيت  گيرند،ها که بيشتر از فرآيند اسمز معكوس بهره ميمورد استفاده در گلخانه زدايينمكهاي در سامانه

سازي شده( زدايي شده يا آب شيرين توليدي )همان آب تصفيه شده يا خالصكگردد. نوع اول آب خروجي، آب نممتفاوت از سيستم استحصال مي

باشد. اين آب اگرچه حجم گيرد. جريان ديگر، پساب تغليظ شده ادوات يا آبي شورتر از آب ورودي به سيستم مياست که مورد استفاده قرار مي

 الي امالح در آن، در صورت تخليه غير اصولي براي محيط زيست خطرساز است.کمتري نسبت به آب ورودي اوليه دارد، ليكن به دليل غلظت بسيار با

باشد که در صورت رعايت نكردن مالحظات مي هااين سيستم از معضالت اساسي هدش پساب بسيار شور توليد و تخليه غير اصولي ضابطهبي دفع لذا

. در حال حاضر و شوري در آب زيرزميني و خاك منطقه را به دنبال دارد گسترش آلودگيهاي طبيعي شده و ، باعث تخريب زيست بوممحيطيزيست

هايي از نواحي غير ساحلي داخلي )عمدتاً آب زيرزميني( و بروز حساسيت هاي داير در بخشبه دليل تقليل کيفيت آب آبياري مورد استفاده در گلخانه

بررسي جوانب اين امر  لذاا است. هگلخانه زدايي آب درنمكهاي ه از سامانهبه سمت استفاد اصلي گيريمحصوالت کشاورزي به اين وضعيت، جهت

هاي موجود در مناطق کشاورزي بتوان تصميمات درستي را در خصوص نحوه دفع يا استفاده مجدد از اين ها و پتانسيلضروري است تا با تعيين قابليت

-منطقههاي ليكن در صورت انجام بررسي .تواند بسيار خطرناك باشدآلوده مي شور و آبهاي قبيل قبيل پسابها اتخاذ نمود. بديهي است که رهاسازي اين

انديشي در اين خصوص، بر چنين مشكلي فائق آمد و از فوايد اقتصادي، اجتماعي و زيست توان ضمن چارهمي موجودهاي و با در نظر داشتن پتانسيل اي

 منتفع شد. نيز هامحيطي اين راه حل

 
 

 هاواد و روشم .2

 
و چگونگي دفع پساب شور حاصل از  هاآنمسائل مبتالبه زدايي، نمكوضعيت کارکرد ادوات  الزم بودبردن به ابعاد دقيق مسئله، در اين تحقيق براي پي

مورد بررسي قرار گيرد و ساير  به صورت عيني هاي تهران، البرز و قزوين(در مناطق تحت بررسي )استان هاي دايرها در تعدادي از گلخانهاين سيستم

برداري در توليد زدايي در دست بهرههاي نمكاجراي بازديدهايي از سيستم آوري شود. به همين منظورجمع در محل الزم هايو نمونه اطالعات



 

 هندسی آب و فاضالب ایرانکنگره علوم و م

 دانشگاه تهران، تهران

 9315 ماهبهمن 62و  62

 

 

 در مناطق ذکر شده زداييسيستم نمكداراي  گلخانه 10در مجموع و در اين مرحله، تعداد  .در دستور کار قرار گرفت اين مناطق ايمحصوالت گلخانه

 2گلخانه صادر شد. جدول  1تنها اجازه بازديد از  ،هاآنعدم همكاري متوليان به دليل عمل آمده و هاي بهگيريعليرغم پي گرديد، ليكن شناسايي

 دهد.ها را ارائه ميمشخصات عمومي اين گلخانه

زدايي شده و پساب تغليظ شده سيستم، جهت تجزيه عناصر منبع تأمين آب آبياري، آب نمك برداري از آب چاه به عنواندر هر بازديد، نمونه

زدايي، شرايط عملياتي استفاده از ادوات، نحوه دفع نظير مشخصات سيستم نمك اطالعات ساير آوريجمعهمچنين  به انجام رسيد. هاآنموجود در 

زدايي، مزايا و محل و روش آن، وضعيت و ميزان توليد محصول در قبل و بعد از اجراي سيستم نمكپساب در شرايط فعلي، استفاده احتمالي از پساب در 

هاي تهيه شده به نمونه .اشتبرداري از ادوات مد نظر قرار دجهت آگاهي از مسايل و موارد مهم حول بهرهها و ... مشكالت استفاده از اين قبيل سيستم

هايي نيز جهت قات فني و مهندسي کشاورزي در کرج منتقل شد و مورد تجزيه کامل قرار گرفت. همچنين فرمتخصصي ستاد مؤسسه تحقيآزمايشگاه 

 7تا  2هاي شكلد. گرديزدايي و مدير گلخانه تكميل ميآوري اطالعات تكميلي تهيه شد که در مصاحبه با مسئول بهره برداري از سيستم نمكجمع

 دهد.ها را ارائه مياي از يكي از بازديدتصاوير نمونه

 
 بررسيهاي مورد اطالعاتي كلي از گلخانه -1جدول 

 1گلخانه  3گلخانه  1گلخانه  2گلخانه  شاخصه

 2397 2399 - 2399 تاريخ احداث گلخانه )هجري شمسي(

 تاکستان )قزوين( کرج )البرز( احمدآباد )قزوين( آبيك )قزوين( شهرستان )و استان( محل احداث گلخانه

 1000 9000 - 9100 حت گلخانه )متر مربع(مسا

 توت فرنگي، گل رز و انواع نهال گل رز سبزيجات جهت صادرات توت فرنگي و انواع نشاء محصول کشت شده

 

  
 گلخانه مورد بازديد داراي سيستم يكنمايي از  -1شكل 

 (استان قزوين)آب  زدايينمك

 نگيفربسترهاي كشت هوايي جهت پرورش توت -2شكل 

 در سيستم هيدروپونيك
  

  
 آب نصب شده در گلخانه زدايي ازنمك سيستم -3شكل 

 اسمز معكوس(به روش )

 زدايينمكهاي سيستم صافيمسير جريان آب در  -4شكل 

 نصب شده در محل گلخانه
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 محل تخليه پساب شور خروجي از سيستم -5شكل 

 اضي()تخليه مستقيم در ارآب  زدايي ازنمك

 آب مازاد بسترهاي كشت، آوريجمعحوضچه  -6شكل 

 ناشي از آبياري در داخل گلخانه

 

 

 نتايج و بحث .3

زدايي از آب مورد بررسي قرار هاي نمكآوري شده، به همراه وضعيت و نحوه دفع پساب شور سيستمهاي آب جمعهاي مختلف کيفي در نمونهشاخص

 گردد.ارائه مي هاآناز  برخيگرفت که در ادامه، 

 تخليه پساب نحوهو  آب هاينمونه . تغييرات شوري1.3

بر اساس  گردد.بيان مي (EC)آب است که بر اساس هدايت الكتريكي آن  هاينمونه ، ميزان شوريبررسي شده در تحقيق از جمله پارامترهاي مهم

با خطر شوري شديد بوده  هايآبجزو  (dS/m)زيمنس بر متر دسي 3ر از ، مقادير بزرگت(EC)بندي کيفيت آب آبياري از نظر شوري معيارهاي طبقه

-گردند. شوري بين اين دو مقدار بيانگر محدوديت متوسط در آبياري و تخليه ميحسوب ميمخطر بي هايآببه عنوان  dS/m 6/0و مقادير کمتر از 

)قبل  زدايينمك زدايي شده بالفاصله پس از خروج از سامانهها، آب نمكنهگيري شده در آب چاه ورودي به گلخامقادير شوري اندازه 6باشد. شكل 

گلخانه شماره  محترم مالك متأسفانه در زمان بازديدها، دهد.اي در محل تخليه را نشان ميزدايي گلخانهاز مخازن کود( و پساب خروجي از ادوات نمك

طراحي شده نيز  هايانجام شود و از همكاري در تكميل فرم زدايينمكجي سيستم اجازه نداد که نمونه برداري از آب ورودي و پساب خرو 1

 خودداري نمود.

 

 هاي مورد بررسيزدايي گلخانهگيري شده در سامانه نمكمقايسه مقادير شوري آب اندازه -7شكل 

 

و کمترين ميزان در گلخانه  dS/m 7/3منطقه آبيك( به ميزان ) 2شود، بيشترين مقدار شوري آب چاه در گلخانه همانگونه که از نمودار فوق مالحظه مي

در طول سال و  هاآنگيري خيلي باال نبود، ليكن نوسان در زمان اندازه 1و  3هاي بود. شوري آب چاه در گلخانه dS/m76/0)استان البرز( و برابر با  3
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نظر تأثير بيولوژيكي بر رشد گياه و چه از نظر تأثير بر جذب عناصر مغذي هايي از قبيل توت فرنگي به امالح موجود در آب، چه از حساسيت کشت

 زدايي روي آورند.هاي نمكداران جهت نيل به حداکثر محصول ممكن، به استفاده از سامانهاي( موجب شده است که گلخانه)بروز مشكالت تغذيه

و  dS/m 61/9و برابر با  2ها نشان داد که بيشترين مقدار آن در گلخانه زدايي در گلخانهبررسي مقادير شوري در پساب خروجي از ادوات نمك

 د.بو dS/m 2/2به ميزان  3کمترين مقدار در گلخانه 

داران و ديدگاه گلخانهتمهيد خاصي مدنظر نبود  ،هاي مورد بازديدزدايي در گلخانههاي نمكعمل آمده، از نظر دفع پساب سامانههاي بهبر اساس بررسي

اي براي آن و اينكه اگر مشكلي در آينده پيش آيد در همان زمان، چاره)گيري از مشكالت آتي بيشتر به صورت نگاه به زمان حال بود و نه پيش

باال بودن شوري در اين  ،شديزدايي به صورت کنترل نشده به محيط تخليه مپساب سيستم نمك 2با توجه به اينكه در گلخانه  .(انديشيده خواهد شد

. (اين امر به عينه در گلخانه مذکور مشاهده شد)تواند خسارات قابل توجهي را به منابع خاك، آب زيرزميني و محيط زيست وارد سازد شرايط مي

هاي کاشته شده در لخانه، تمام نهالگذشت، ليكن به اذعان مالك گزدايي از آب در اين گلخانه ميسيستم نمك شدناز داير  کميعليرغم اينكه زمان 

از طريق يك جوي خاکي به انتهاي محدوده اراضي  شور پساب سوخته و از بين رفته بود. زدايي آبنمكامتداد جوي محل تخليه و انتقال پساب ادوات 

-گرديد و به اراضي پايين دست انتقال ميمازاد حاصل از کشاورزي در منطقه مخلوط مي هايآبگلخانه و سپس به خارج از اراضي منتقل شده و با 

هاي چنار کشت شده توسط مالك گلخانه در حاشيه جوي يافت. کيفيت اين پساب پايين و داراي شوري و امالح قابل توجهي بود که در نتيجه آن، نهال

 مذکور از بين رفته بود.

براي  سيستم از پساب شور ،در زمان حمل محصول )سبزيجات( به توليد برودت و نياز گلخانه هاي صادراتيو به دليل فعاليت )در آبيك( 1در گلخانه 

 تخليه پساب در واقع .شد و حتي مخزني براي ذخيره پساب در زمان غير فعال بودن کارخانه توليد يخ ايجاد شده بوداستفاده مي (صنعتيبرفكي )توليد يخ 

نبايستي اين موضوع را ناديده گرفت که  و آيدن امر به عنوان يك روش دفع پساب به حساب نمياي البتهد. شانجام نمي گلخانه در محلو به محيط  شور

و نيز  ماندههاي شور باقييخ ، تخليهدر فرودگاه جهت طي فرآيند صادرات هاآنيا بارگيري  پس از انتقال محصول و در محل استفاده از سبزيجات

و به نوعي، جابجايي مشكل از محلي به محل ديگر است. ليكن در صورت کنترل  ند مشكل ساز باشدتواشورابه حاصل از ذوب يخ شور به محيط مي

 توان از شدت اثرات جاني آن کاست.شرايط مي

پاشي جهت کنترل آب بدين صورت بود که در طول روز، مقاديري از آن با يك سيستم مه زدايينمك نحوه دفع پساب حاصل از سيستم 3در گلخانه 

ها پاشگرفت. البته به دليل وجود امالح در پساب، مشكالتي از نظر افزايش احتمال گرفتگي مهت و دماي محيطي گلخانه مورد استفاده قرار ميرطوب

ه اطراف گلخان اراضي اي بهدر شب که نياز به خنك سازي محيط گلخانه نبود، بدون هيچ ضابطه ويژهبهمشاهده شد. ليكن پساب تغليظ شده اضافي 

 ها در اين شرايط وجود دارد.پاشدليل وجود امالح در پساب، احتمال گرفتگي مهقابل ذکر است که به شد.تخليه مي

و براي آبياري محصوالت  مخلوط شده اي با آب معمولي)در تاکستان( به دليل پايين بودن نسبي شوري پساب سيستم، اين آب در حوضچه 1در گلخانه 

 گرفت.شد. البته در خارج از فصل کشت، تخليه پساب به محيط زيست صورت ميگلخانه استفاده ميکشت شده در خارج از 

 باشدمي 9/1 – 6/7شور معموالً در محدوده زدايي اسمز معكوس از آب لبهاي نمكنسبت غلظت نهايي )شوري( پساب به آب خام ورودي در سامانه

 95/2به ميزان  1و در گلخانه  76/2برابر با  3، در گلخانه 95/2برابر با  2ترتيب در گلخانه که ميزان آن به ها نشان دادمحاسبه اين کميت در گلخانه. ]1[

دهد که تنظيم ادوات تر از محدوده تعيين شده و نزديك به حد پايين اين محدوده بود و نشان ميها تا حدودي پايينها در تمامي گلخانهبود. اين کميت

 زدايي خيلي باال نيست.که مقدار حذف نمك و کاهش شوري توسط سيستم نمكاي است گونهبه

 

 آب هايدر نمونه . تغييرات اسيديته2.3
 

-هاي حساس گلخانهبيان شده است، ليكن در کشت 9تا  9/7در آب آبياري جهت کشاورزي بدون مشكل بين  (pH)محدوده نرمال اسيديته يا واکنش 

-موجبات جذب بهتر عناصر غذايي همچون کلسيم را فراهم مي 7تر به نزديك pHتر به حالت اسيدي و مقادير نزديك ويژه در توت فرنگي(،اي )به

اي، در مرحله آبياري مقاديري از اسيدهاي ضعيف را به آب اضافه نموده و بر اساس يك هاي گلخانهآورد. به همين دليل است که در اين قبيل کشت

هاي مشخص )مثالً هر هفته يكبار( و جهت جلوگيري از اسيدي شدن بيش از حد، بسترهاي کشت هيدروپونيك را در تناوب برنامه از پيش تعيين شده

دهد. زدايي و پساب خروجي ادوات را نشان مينمك سيستم ،آب چاه هاينمونه گيري شده دراندازه pHمقادير  9. شكل ]3[ نمايندآبشويي مي

-زدايي از آب آبياري، ميزان اسيديته تا حدودي کاهش ميناچيز بوده و در نتيجه عمليات نمك pHشود، تغييرات هده ميهمانگونه که از نمودار مشا

قرار داشت. بنابراين تقليل آن جهت جذب بهتر عناصر غذايي تا  9/6 – 3/9در محدوده زدايي شده آب نمك pHها مقدار يابد، ليكن در تمامي گلخانه
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ابد، زيرا در غير اين صورت افزودن کلسيم به صورت کود نيز تأثير مفيدي بر جذب اين عنصر توسط گياه نخواهد داشت و تنها يحدودي ضرورت مي

 باعث هدر رفتن منابع خواهد شد.

ب به محيط از محدوده خنثي، در صورت تخليه پسا pHقرار داشت. باالتر بودن  9/6 – 9/9زدايي در محدوده پساب شور ادوات نمك pHمقادير 

در شرايط وجود عناصر فلزي و کمياب در خاك، موجبات جذب بيشتر و انباشت اين عناصر را در گياهان و محصوالت سبزي و صيفي  ويژهبهزيست و 

زي در بدن در نتيجه فراهم آورده و آبياري با چنين آبي، امكان تشديد خطر در اين شرايط را به دنبال دارد. الزم به يادآوري است که انباشت عناصر فل

 العالج گردد.هاي صعبها، در دراز مدت ممكن است منجر به بروز برخي از بيماريهاي حياتي نظير کبد و کليهو ذخيره در اندام هاآنعدم دفع 

 

 هايزدايي گلخانههاي مختلف سامانه نمكگيري شده در نمونه آب بخشاندازه pHمقايسه مقادير  -8شكل 

 

 جذب سديم . نسبت3.3
 

 هاتوان بر اساس آن تأثير کيفيت آب آبياري را بر وضعيت ساختمان و پايداري خاکدانههاي مهمي است که مي( از شاخصSARنسبت جذب سديم )

شكل تبادلي وجود باشد. هنگامي که سديم به هاي بسيار با اهميت مييكي از کاتيون ،سديم از نظر اثر آن بر خاكبررسي نمود.  در اراضي تحت آبياري

و در  SARگذارد. وجود مقدار زياد سديم تبادلي باعث افزايش خصوص ساختمان آن اثر منفي ميه داشته باشد، بر خصوصيات فيزيكي خاك و ب

ي و يا در آب آبيار SARافزايش . ]1[ شود که در نهايت، کاهش نفوذپذيري خاك را درپي داردپراکنده شدن ذرات خاك از يكديگر مي ،نتيجه

تواند باعث افزايش کميت سديم قابل تبادل در خاك شده و موجبات تخريب و ازهم پاشي زدايي تخليه شده به محيط زيست ميهاي نمكپساب سيستم

 :]9[محاسبه است  زير قابلاز رابطه  SAR. مقدار ]1و  3[ ها را فراهم آوردخاکدانه

(2)  

2

MgCa

Na
SAR




 

)قبل از مخازن کود( و  زدايي شده بالفاصله پس از خروج از سامانهها، آب نمكمحاسبه شده در آب چاه ورودي به گلخانه SARمقادير  5شكل 

گردد که اختالف قابل توجهي بين مقادير نمودار مالحظه مي اين از روي دهد.اي در محل تخليه را نشان ميزدايي گلخانهپساب خروجي از ادوات نمك

SAR  ويژهبهها وجود دارد و اين گلخانه بيشترين مقادير و بدترين وضعيت را از نظر اين شاخص )با ساير گلخانه 1شده در انواع آب در گلخانه محاسبه 

هاي آب، نقش قابل توجهي را در کميت اين شاخص برجاي باشد. الزم به يادآوري است که ميزان سديم موجود در نمونهدر پساب خروجي( دارا مي

به نسبت باال بود. مقدار  1هاي آب تهيه شده از گلخانه هاي آب نشان داد که مقادير سديم در انواع نمونهگذارد. بررسي نتايج آناليز شيميايي نمونهمي

زدايي نمكسامانه و در پساب خروجي از  meq/l 29/2زدايي شده برابر با ، در آب نمك(meq/l)واالن بر ليتر اکيميلي 7سديم در آب چاه برابر با 

تواند در ميان مدت و بلند مدت اثرات نامناسبي را برجاي گذارد. گيري شد. تخليه چنين پسابي به محيط زيست مياندازه meq/l 2/22برابر با  آب

 دارا بود. SARبهترين وضعيت را از نظر  3درکل، گلخانه 
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 هاگلخانه زدايياي مختلف سامانه نمكهبخش حاصل از آب هاينمونه در SARمقايسه مقادير  -9شكل 

 

به صورت توأم با يكديگر مورد بررسي قرار  هاآنها در خاك مستقل از يكديگر نبوده و الزم است تا اثر اثر ميزان سديم و شوري در ناحيه رشد ريشه

-هاي محلول )الكتروليتهاي باالي نمكوسط غلظتها )اثرات آن بر نفوذپذيري خاك( تگيرد. اثر سديم بر پراکندگي ذرات خاك و تخريب خاکدانه

را بايستي در اين  SARو  ECشود. بنابراين خطرات سديم موجود در آب بدون در نظر گرفتن شوري آن قابل تفسير نيست و ترکيبي از ها( خنثي مي

شرايط بدون محدوديت در آبياري  dS/m 6/0از ، شوري باالتر 3بين صفر تا  SAR، در مقادير FAOهاي خصوص درنظر گرفت. بر اساس راهنمايي

 dS/mنيز شوري باالتر از  21تا  7بين  SARشرايط بدون محدوديت جهت آبياري است. در  dS/m 1/2، شوري باالتر از 7تا  3بين  SARاست. در 

با شوري  1گردد که در گلخانه مالحظه مي .]7[شرايطي است که از نظر آبياري بدون محدوديت به جهت تأثير بر نفوذپذيري خاك متصور است  5/2

ها در نتيجه ، تأثير منفي ناچيزي بر نفوذپذيري خاك و تخريب ساختماني خاکدانهdS/m 79/2و شوري آب برابر با  91/7برابر با  تغليظ شدهپساب 

داشت که چنين وضعيتي، نافي تأثير مستقيم شوري بر  تخليه مستقيم پساپ به اراضي اطراف گلخانه متصور است، ليكن نبايستي اين نكته را از نظر دور

و  76/2پساب برابر با  SAR، 2زيرزميني منطقه نيست. در گلخانه  هايآبها به رشد گياهان در اراضي محل تخليه و احتمال انتقال شوري و آالينده

ون تأثير مخرب بر ساختمان خاك قابل کاربرد در آبياري نيز بد 10تا  10بين  SARباشد. در اين شوري حتي آب داراي مي dS/m 61/9شوري آن 

بود،  dS/m 21/2و شوري آن  92/0پساب برابر با  SAR، 3گذارد. در گلخانه اراضي است، ليكن شوري باال تأثير مخربي را بر رشد گياهان برجاي مي

تخليه مستقيم  محيطيزيستشوري نسبتًا باالي آب و اثرات ناخواسته لذا شرايط از نظر تأثير بر تخريب ساختمان خاك قابل پذيرش است. ليكن به دليل 

 تواند تا حدودي نگران کننده باشد.ويژه در بلند مدت(، اين امر مي)به

 
 

 گيرينتيجه .4

 
شورتر  مناطق مختلف و زيرزميني در هايآبافت کيفيت  و نيز، هاآنبرداري از ضرورت بهره و شور در کشورمنابع آب شور و لبوجود با توجه به 

داران به استفاده از اي به اين وضعيت، گلخانههاي گلخانهکشت العمل منفيعكسو  دور از سواحل( نواحيو  به خصوص در اراضي داخلي)ها بشدن آ

تبعات محيطي  ممكن است كنگردد، ليگيري از اين فناوري اگرچه منجر به رفع مشكل کيفيت آب مياند. بهرهزدايي از آب روي آوردهادوات نمك

دفع  جهت ، الزاماتي راو عوامل آالينده استکه داراي شوري  زدايياز ادوات نمكپسابي تغليظ شده  در واقع، توليد شته باشد.ديگري را به دنبال دا

-ادوات نمكتخليه پساب شور در خصوص  مالحظاتياکنون نشان داد که هم عمل آمده در قالب اين تحقيقاي بههاي منطقهبررسيطلبد. اصولي آن مي

زدايي در اکثر موارد، در تمامي طول سال يا در . پساب توليدي از ادوات نمكشوداي عمل ميکامالً به صورت سليقهمطرح نبوده و اي زدايي گلخانه

در بلند  ويژهبهشود که اين امر اضي اطراف تخليه ميبه ار اي، مستقيماًهضابط هرنوع ها( بدون رعايتگلخانه خارج از فضايدر و خارج از فصل زراعي )

ها به اراضي، منابع آب سطحي و اي را براي منابع آب و خاك به دنبال دارد. افزايش شوري و تخريب خاك و انتقال آاليندهمدت، خطرات عديده

اي و لحاظ نمودن شرايط هر و با اجراي تحقيقات منطقه لذا ضرورت دارد که ضمن دخالت متوليان امر موارد قابل تصور است. نيترمهم ،زيرزميني

تدوين و اجرايي گردد. همچنين با نظارت مؤثر و در  هاآنشده اي و نحوه دفع پساب تغليظ زدايي گلخانههاي نمكبرداري از سيستمضوابط بهرهمنطقه، 

، هاي مرتبط وزارت جهاد کشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيستمعاونت توسط( هاآن فعاليتبرداران )و نه ايجاد مانع بر سر راستاي کمك به بهره

 .برداشته شودها برداران گلخانهمند بهرهو نيز آموزش نظام هاآنها و دفع پساب زدايي در گلخانهدر راستاي استفاده اصولي از ادوات نمك هاي الزمگام
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 قدرداني .5
 

فروش )سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين(، جناب آقاي مهندس گمرکچي )بخش قاي مهندس پيلهبدين وسيله از همكاري صميمانه جناب آ

معاونت آب از مديران ارشد مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان قزوين( و جناب آقاي مهندس گرجي ) ،تحقيقات فني و مهندسي

 گردد.هاي مورد بازديد و بررسي، تشكر و قدرداني مييران گلخانههمچنين مالكان و مد ،وزارت جهاد کشاورزي( ،و خاك

 
 

 مراجع .6
 

ساله اخير مختوم به سال آبي  10(. گزارش مختصر بيالن منابع و مصارف آب کشور در قالب طرح جامع آب )متوسط 2353وزارت نيرو ) .2

 ن آب و آبفا.(. دفتر برنامه ريزي کال95-50ساله مختوم به سال  20و  9و شرايط  97-99

 .: مهندسين مشاور نارون آراشور و لب شور )علم و صنعت(. ناشر هايآبزدايي از . نمك(2352)رازقي، ن. منصوري، ر.  .1

 .ايهاي گلخانهکن مورد استفاده در کشتهاي آب شيرينهاي کاربردي دفع پساب حاصل از دستگاهبررسي روش. (2353)اقلي، ع. حسن .3

 ، مؤسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي.گزارش پژوهشي نهايي

ها در آبياري محصوالت کشاورزي. گزارش پژوهشي نهايي، . استفاده از فاضالبهاي خانگي و پساب تصفيه خانه(2393)اقلي، ع. حسن .1
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