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143كدمقاله 
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چكيده
ت و در پي آن افزايش تقاضاي افزايش جمعي. فضاي سبز شهري يكي از منابع تامين كننده نيازهاي روحي بشر در شهرهاست

يكي از روش هاي . آب به همراه كاهش منابع آبي، يكي از مشكالتي است كه گسترش فضاي سبز را با دشواري رو به رو كرده است
تصفيه شده سال ها است كه در دنيا از پساب هاي . تامين اين ميزان آب استفاده از پساب هاي خانگي و صنعتي تصفيه شده مي باشد

جنبه هاي افتصادي استفاده از پساب . براي آبياري محصوالت كشاورزي و گياهان فضاي سبز استفاده مي شوديا خانگينعتيص
فاضالب به دليل استفاده مفيد از آب و افزودن مواد تقويت كننده به خاك براي افزايش حاصلخيزي خاك از نكات قابل توجه به حساب 

جهت تصفيه آب . ا وجود آلودگي هايي چون فلزات سنگين است كه براي گياهان خطرناك مي باشداما يكي از معايب آن ه. مي آيد
روش هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از ساده ترين وكم هزينه ترين آن استفاده از گياهان ويژه جهت پااليش اين گونه پساب ها 

Vetiveria zizanioides)وتيور. است L.) اي اين منظور بسيار مناسب بوده و توانايي آن جهت جذب ز گياهاني است كه برا
مقاله به بررسي استفاده از سيستم وتيور جهت پااليش پساب هاي خانگي دراين . آلودگي ها به ويژه فلزات سنگين به اثبات رسيده است

. و صنعتي پرداخته مي شود

لودگي ها، فلزات سنگينآجذبگسترش فضاي سبز، وتيور،، كمبود منابع آبي: كلمات كليدي

مقدمه-1
يكي از نياز هاي روحي بشر در جوامع شهري و صنعتي، فضاهاي طبيعي و سبز شهري است كه بتوان بخشي از 

فضاي سبز شهري بخشي از فضاي باز شهري است كه عرصه هاي طبيعي يا . اوقات فراغت شهروندان را در آن پر نمود
شوشتريان و تهراني (و گياهان پوششي استدرختچه ها، بوته ها، گل ها، چمن هااغلب مصنوعي آن زير پوشش درختان،

فضاي سبز بايد از نظر كمي و كيفي متناسب با حجم فيزيكي محيط و نيازهاي جامعه با توجه به شرايط . )1388فر، 
.مستمر باشداكولوژيكي شهر ساخته شود تا بتواند به عنوان فضاي سبز فعال داراي بازدهي زيست محيطي 

فضاي سبز -2
نقش هاي مي توان به از جمله . تحقيقات و مطالعات زيادي پيرامون كاركرد فضاي سبز در جامعه صورت گرفته است

كاهش خشونت در جامعه و كاهش آلودگي هوا و آلودگي هاي صوتي، تاثير مثبت بر روان انسان، درفضاي سبز شهري 
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اشاره داشت و كنترل فرسايش خاككاهش دما، افزايش نفوذپذيري بارش ها و رواناب هااز قبيلبر اقليم شهراتيتاثير
).1371روحاني، (

(Per Capita)ميزان فضاي سبز مورد نياز هر شهروند در هر منطقه بر اساس متر مربع را سرانه فضاي سبز  
شهر داراي حداقل استانداردي از فضاي سبز هر شهروند مي بايست در ،سرانه فضاي سبزتعريفبر اساس. تعيين مي كند

به عبارت ديگر سرانه، مجموع فضاي .گذراندن اوقات فراغت و تفريح در اختيار داشته باشدعمومي با بازده اجتماعي براي 
2m15هم اكنون حداقل سرانه فضاي سبز در دنيا بين . سبز يك منطقه، تقسيم بر نفوس آن منطقه در زمان معين مي باشد

اما در هيچ كدام از شهرهاي بزرگ . است2m30استاندارد تعريف شده براي سرانه فضاي سبز در ايران. متغير مي باشد50ا ت
با اين همه، رقم پيشنهادي وزرات مسكن و شهر سازي ايران . ايران اين ميزان از سرانه استاندارد قابل دسترس نمي باشد

، 2m30از جمله عوامل عدم دسترسي به ميزان. براي هر نفر مي باشد72m-12براي سرانه فضاي سبز شهري در حدود 
روح اللهي و (كمبود منابع آبي در دسترس مي باشد كه به شدت بر روي گسترش فضاهاي سبز شهري تاثير گذار مي باشد

.)1386همكاران، 

دسترس با كيفيت پاييندرپساب منبع آبي-2
و آب شيرين براي مصرف در اختيار ما مي باشد،% 2تنها را آب پوشانده امامينكره زاز سطح% 70با وجود اينكه 

يش از ، مين دو درصد آب شيريناز ه. استغير قابل استفادهنمك طعامها خصوصا باقي آن به علت محلول بودن انواع نمك
.استزمين و دور از دسترس بشر واقع شدهقطبدرصد به صورت منجمد در دو 90

ز آب دقت فراواني شده تا در سال هاي اخير برنامه ريزان شهري و مسئولين در استفاده اتشديد اين واقعيت باعث
ميزان آب مصرفي در شهرها با افزايش . بخرج داده و نسبت به گذشته، در مصرف آن صرفه جويي بيشتري اتخاذ كنند

نتوان فضاي سبز مطلوبي كه هر سال مي بايست با توجه به افزايش جمعيت و به ه تاجمعيت و كمبود در منابع آبي باعث شد
. ستاها به شهرها نياز است فراهم كردموازات آن افزايش مهاجرت از رو

يكي ار روش هاي تامين آب مورد بعنوان ، با كيفيت هاي كمترسال ها است كه در دنيا استفاده از منابع ديگر آبي
. پساب توليد شده خانگي است،منابع آبياينيكي از. گرفته شده استقرارنياز براي مصارف كشاورزي و فضاي سبز مد نظر

پساب منبعي است قابل دسترس، نزديك به محيط مصرف، بدون نياز به سرمايه گذاري سنگين جهت استحصال، در واقع
سعادت و (ارزشمند از نظر مواد غذايي مورد نياز گياهان، قابليت جايگزيني با آب هاي شيرين ولي داراي انواع آالينده ها است 

آلودگي تلقي مي گرديد، هم اكنون در جهان به عنوان يك منبع جديد پساب كه زماني به عنوان يك منبع ). 1386همكاران، 
جنبه هاي اقتصادي استفاده از پساب فاضالب بدليل استفاده مفيد از آب و افزودن مواد تقويت . تامين آب مطرح مي باشد

توجه به ماهيت دوگانه با. )1378ناصري، (كننده به خاك براي افزايش حاصلخيزي آن از نكات قابل توجه به حساب مي آيد
پساب، بازيافت آب به عنوان يكي از راهكارها و فرصت هاي كليدي مطرح مي باشدكه از آلودگي منابع آبي و در نتيجه تنزل 

ثابت (از سويي با عرضه منابع جديد تامين آب مي تواند زمينه ساز تامين نيازهاي آبي گردد . كيفي آن جلوگيري مي كند
مي باشد كه با توجه به % 75بالغ بر شربر طبق مطالعات انجام شده ميزان پساب توليدي از هر ليتر آبب).  1380رفتار، 

.سرانه مصرف باال شهروندان كشورمان مي توان با برنامه ريزي مناسب استفاده بهينه اي از اين منبع آبي داشت



��� ����	
 ����:
 �� ����� ������ � ���� � �������� ����� ����� –"#
 ��$� � �����%& � �'����&

٣

در بهبود كيفيت پساب توليد شده1گياه پااليينقش - 3
هترين روش ها در زمينه تصفيه پساب هايي كه به آب هاي زيرزميني ورود داده مي شوند، استفاده از يكي از ب

براي تصفيه بيولوژيك پساب ها مي باشد كه نه تنها هزينه اي 2(VFS)سيستم هاي گياه پااليي يا فيلتراسيون گياهي
قابل مالحظه اي در اثر تصفيه فاضالب حاصل مي براي تصفيه فاضالب نداد بلكه با طراحي مناسب به سادگي درآمد هاي

مهمترين منابع آب در مناطق (با اين عمل از يكطرف فاضالب هاي تصفيه شده و خطر آلودگي آب هاي زير زميني .شود
به شدت كاهش مي يابد و از طرف ديگر محصوالت گياهي توليد شده كاربرد هاي صنعتي و اقتصادي ) داراي كمبود بارش

فيلتر گياهي بعنوان مانعي از گياهان . )2003مريس و همكاران، (اشته و در آمد زايي قابل مالحظه اي خواهد داشتمهمي د
زنده است كه مواد مغذي و تركيبات آالينده ها را از فاضالب هايي همچون خانگي و شهري، لجن كارخانه ها و خاكستر 

. جذب مي نمايد...) سوخت هاي زيستي و

در گياه پااليي پساب توليد شده) .Vetiveria zizanioides L(ل گياه وتيور پتانسي- 4
اما از ميان اين سه . در سطح جهان شناخته شده است مشتمل بر سه گونه مي باشدآنچه اكنون به نام گياه وتيور 

علمي جديد با نام ي، كه بر اساس طبقه بند.Vetiveria zizanioides Lوتيور با نام علمي اي از گونه تنها گونه
Chrysopogon zizanioides L. نام گذاري شده، داراي خصوصياتي است كه جهت كاربرد در پااليش پساب هاي

جنوب هند بوده كه بومي(Poaceae)گندميان تيرهاين گياه از . )2006ترانگ و همكاران، (صنعتي و خانگي موثر است
داراي سيستم ريشه حجيم با ساختارهاي ظريف است كه مي تواند به سرعت رشد فاقد استولون يا ريزوم بوده، . مي باشد

"بيخي واال"در ايران اين گياه را با نام هاي .متر برسد4تا 3كرده در بعضي از اوقات  عمق ريشه در سال اول مي تواند به 
).1989گرينفيلد، (مي شناسند "خاس"و 

اين ويژگي هاي برجسته . ودگي و تيمار آب ها و زمين هاي آلوده مي باشدجلوگيري از آلگونه،ناياز ويژگي هاي 
از فلزات سنگين و مواد گسترده ايشوري، اسيديته، سديم خاك و يك طيف بهشامل تحمل سطوح باال و حتي سمي

از مواد غذايي سطوح بااليبهاين گياه همچنين داراي توانايي استثنايي جهت جذب و تحمل. شيميايي كشاورزي مي باشد
.تحت شرايط مرطوب مي باشدخود،مصرف مقادير بااليي از آب در فرآيند رشد طريق

:بعضي از خصوصيات فيزيولوژيكي اين گونه عبارت است از
و يا فلزات سنگين در آب هاي آلودهPو Nراندمان باال در جذب مواد غذايي محلول چون •
.با ميزان باالي اسيد، قليا، شوري، سديم و منيزيميهايمقاومت باال به رشد در محيط كشت•
.موجود در خاكZnو As ،Cd،Cr،Ni،Pb  ،Hg ،Seو فلزات سنگيني چون Al ،Mnمقاومت باال به •

كه داراي پتانسيل شگفت آوري .تيمار فاضالب يك فناوري گياهپااليي نوين مي باشدجهت) VS(كاربرد سيستم وتيور
از همه مهمتر اين كه برگ هاي . يك راه حل طبيعي، سبز، ساده، كاربردي و مقرون به صرفه استVSه در اين زمين. است

وتيور به عنوان محصول جانبي كاربردهاي فراواني دارند كه مي توان به عنوان مثال جهت استفاده در صنايع دستي، تغذيه 
اين باعث شده است كهو هزينه هاي كم استقرارير زياد، سادگيتاث. و سوخت اشاره داشت3دام، كاه و كلش، خاكپوش

و پااليش پساب هايتيمارجهتسيستم بعنوان راهكاري جديد در بسياري از كشور هاي مناطق گرمسير و نيمه گرمسير 
. خانگي، شهري و صنعتي  در آمده است

١. Phytoremediation 
٢. Vegetative filtration system
٣. Mulch
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همچنينار و دفع آب آبشويي حاصل از سايت دفن زباالت ووتيور بعنوان روشي موثر در تيماستفاده از در استراليا، 
براي اولين بار در استراليا براي تيمار فاضالب به VS، 1996در سال . جايگزيني براي درختان و گونه هاي مرتعي شده است

كامل بطورm250وتيور در يك پارك با مساحت كمتر از100آزمايشات بعدي نشان داد كه كاشت حدود . كار رفت
براي تعيين كميت ميزان آب مورد استفاده .فاضالب حاصل از سرويس هاي بهداشتي پارك را  جذب كرده و از بين مي برد

ليتر در روز آب 86/6ماده خشك شاخه تحت شرايط گلخانه اي، وتيور Kg 1وتيور، ارزيابي ها حاكي از اين است كه  براي
تن در 7/30ماهه، در پيك چرخه رشدي اش، در حدود 3توليد شده در يك وتيور از آنجايي كه ماده خشك . مصرف مي كند

).2003يل، عترانگ و اسم(ليتر در هكتار در روز مي باشد 279000هكتار مي باشد، يك هكتار از وتيور مستعد مصرف 
) ميليون ليتر در روز4/1(د غذايي همچنين در كوئيزلند استراليا، حجم بزرگي از فاضالب صنعتي توليد شده از يك كارخانه موا

يل و عاسم(به صورت موفقيت آميزي با آبياري زمين كشت وتيور دفع شد ) ميليون ليتر در روز4/1(و يك كشتارگاه دام 
.بنابراين مي توان با استفاده از پساب توليد شده، جهت آبياري و احداث فضاهاي سبز با اين گياه اقدام نمود).2003همكاران، 

فاضالب مزرعه، . مزرعه پرورش خوك منبع كليدي  آلودگي آب بوده استيك دزدر چين، مواد غذايي و فلزات سنگين 
ميزان . بود كه براي افزايش رشد خوك به غذا اضافه مي شده استZnو Cuو همچنين Pو Nحاوي سطوح بااليي از 

توانايي وتيور . بود15-%58بين Pو براي % 71تا 30ن بيN<75% ،Pb، براي % 90باالتر از Znو Cuجذب و پااليش 
: از مزرعه پرورش خوك به اين صورت درجه بندي مي شودPو Nبراي پااليش فلزات سنگين، 

Zn>Cu>As>N>Pb>Hg>P) ،2003ليائو و همكاران .(

)1وتلند(تاالب كاربرد وتيور از طريق- 4-1
ي ميزان آلوده گرها را از رواناب حاصل از زمين هاي صنعتي و تاالب هاي طبيعي و مصنوعي به صورت موثر

استفاده از تاالب براي حذف آلوده گرها نيازمند استفاده از فرآيندهاي بيولوژيكي متنوع پيچيده اي . كشاورزي كاهش مي دهد
.رسوب دهي مي باشداست؛ كه شامل دگرگوني ميكروبيولوژي و فرآيندهاي فيزيوشيميايي مانند برآشامش، ته نشيني يا 

. ساخته شد،دويك تاالب براي پااليش پساب هايي كه توسط يك منطقه روستايي در ويتنام توليد مي شبراي نمونه، 
پساب خارج شده از تاالبي كه با وتيور كشت شده است نشان داد كه اين گونه در كيفيتپس از بررسي هاي صورت گرفته از

.)2003آش و ترانگ، . 1جدول(مل كرده است تصفيه آب بسيار موثر و مفيد ع

.كيفيت پساب قبل و بعد از تيمار با وتيور- 1جدول

١. Wetland

آزمايشات )mg/l(هرز آب تازه  )mg/l(03/2002نتايج  )mg/l(2004نتايج 
pH)5/6تا 5/8( pH 8-3/7 pH 10 -9 pH 2/9-6/7

)دقيقه2(اكسيژن حل شده  2 -0 20-5/12 2/9-1/8
)40 -20mg/l(5روزBOD 300-130 29تا 70 1 -7
)60 -30mg/l( مواد معلق 500-200 45تا 140 16-11
نيتروژن كل)6mg/lحداكثر ( 80-30 13تا 20 7/5-1/4
نيتروژن كل)3mg/lحداكثر ( 20-10 8/8تا 6/4 3/3-4/1
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.در چين: راست. ويتنامخوك در تخته هاي شناور وتيور در حوضچه هاي مزرعه پرورش: چپ. 1ريتصو

.دفع پساب به طريق آبشويي در استراليا: راست. تاالب وتيور: چپ. 2ريتصو

كاربرد وتيور در تصفيه پسابمدل سازي راياته اي براي - 2- 4
د نمدل هاي رايانه اي به صورت فزاينده اي ابزاري اجتناب ناپذير براي مديريت سيستم هاي محيط زيستي مي باش

ن يدر كوئيزلند استراليا، مسئول. كه شامل طرح هاي مديريتي پيچيده فاضالب مانند دفع فاضالب هاي صنعتي مي باشند
با پسابمدل براي دفع (MEDLIحفاظت از محيط زيست يك مدل پايه براي مديريت فاضالب هاي صنعتي به نام 

. در اختيار دارند) استفاده از آبياري زمين
بمنظور ارزيابي سطح كشت مورد نياز ) كه داراي اقليم نيمه گرمسير است(ايانه اي اخيرا در استراليا مدل رهمچنين 

آب هاي سياه معموال غير قابل مصرف هستند اما آب هاي خاكستري (براي وتيور جهت دفع كلي آب هاي سياه و خاكستري 
براي مثال، . طراحي شده است،حاصل از هر خانه) ربردرا مي توان با تكنيك هايي جهت تصفيه براي آبياري گياهان به كا

ساكن و بر اساس خروجي فاضالب 6گياه در متر مربع، براي يك منزل با 5متر مربع در تراكم 77مساحت كشتي برابر با 
هاي همانطور كه در شكل نمايش داده شده است پساب.)1شكل (ليتر براي هر نفر در هر روز مي تواند مفيد باشد120

.خروجي تصفيه شده با وتيور در فضاي سبز منازل قابل استفاده مي باشد
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.ي از يك سيستم دفع و تصفيه فاضالب خانگي طراحي شده در استراليا با كابرد وتيورطرح. 1شكل 

نسيل زينتي و فضاي سبز وتيورپتا-5
ميلي ليتر دوام 200لف از جمله خشك با ميزان بارش ساليانه با توجه به اينكه وتيور مي تواند در اقليم هاي مخت

آورده و به رشد و گسترش خود ادامه دهد و از طرفي ريشه هاي گسترده آن به عمق خاك نفوذ مي كند مي تواند گياهي 
مناسب براي مناطق خشك و نيمه خشك محسوب شود كه هميشه احداث فضاي سبز در اين مناطق با مشكالت و 

درجه سانتي گراد از اين 50تا -14همچنين تحمل به شرايط گستره دمايي بين . يت هاي زيادي همراه بوده استمحدود
وتيور هاي بالغ داراي گل هاي بنفش . گونه، گياهي بسيار مناسب براي اقليم هاي مختلف با ويژگي ها با ارزش ساخته است

ه عنوان گل شاخه بريدني، گياهان گلداني يا در فضاي سبز و باغات و كم رنگ بسيار زيبايي هستند، كه مي توان از آن ها ب
. يا ساير اماكن عمومي چون پارك ها استفاده نمود

نتيجه گيري-6
بيشتر نقاط جهان به يكي از مشكالت اساسي بدل شده، با توجه به اينكه محدوديت هاي ناشي از كمبود آب در 

با توجه به اينكه يكي از روش هاي . بي مي تواند تا حدي اين مشكل را بر طرف نمايدمنبع آيك استفاده از پساب به عنوان 
بنابراين مي بايست در .كاربرد گونه گياه پاالي وتيور مي باشدشده در منازل و كارخانجات،تصفيه آلودگي هاي پساب توليد

. ين گياهشناسي و باغباني پرداختو شناسايي خصوصيات اين گونه گياهي با مشورت متخصصداخل كشور به معرفي 
شناسايي، مطالعه و كاربرد آزمايشي اين روش هاي زيست مهندسي عالوه بر اينكه همگام با طبيعت بوده باعث كاهش 

از طرف ديگر استفاده از اين گياه در فضاي سبز ضمن استفاده بهينه از پساب . هزينه هاي مربوط به تصفيه آب مي شود
براي مثال مي توان از اين گياه در حاشيه كشف رود براي احداث .فزايش سرانه فضاي سبز خواهد شدتوليدي شهري سبب ا

فضاي سبز استفاده نمود، جايي كه استفاده غير مجاز از پساب براي توليد سبزيجات سبب بروز مشكالت زيست محيطي 
. فراواني شده است
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