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 چکیده

 آب نمونه دو در محلول امالح کل میزان شکاه در گراس وتیور گیاه کارایی و تاثیر میزان ارزیابی هدف با حاضر تحقیق
 معدن پسآب ذخیره حوضچه شامل هانمونه این .است گرفته صورت سیرجان گهر گل معدنی و صنعتی مجتمع نامتعارف

 تحقیقات مرکزی آزمایشگاه در تحقیق این .است بوده  معدن محدوده در موجود زیرزمینی آبهای ذخیره حوضچه و یک شماره

 و اصلی نمونه دو شامل( شوری تیمار چهار با و تصادفی کامال هایبلوک طرح قالب در آزمایشگاهی فاز در هرانت دانشگاه آب

 در )هفته چهار و سه دو، یک، شامل( ماند زمان تیمار چهار و )درصد 25 و 52 میزان به زیرزمینی آبهای شده رقیق نمونه دو

 گیاه ،)چهارم هفته( برداری نمونه زمان پایان در که داد نشان تحقیق ینا از حاصل نتایج .گردید انجام تصفیه هایحوضچه

 و 11 معادل راندمانی و یک، شماره معدن پسآب نمونه برای درصد 1/52و  2/13 معادل راندمانی حداکثر دارای وتیورگراس
 داشته الکتریکی هدایت و ولمحل امالح کل میزان کاهش در ترتیب به زیرزمینی، آب ذخیره حوضچه نمونه برای درصد،  52

 .است

 نتایج:

 کارآیی و راندمان شوری، میزان تحمل باالی پتانسیل علیرغم وتیورگراس گیاه که بود آن از حاکی تحقیق این از حاصل نتایج
 آب نمونه و یک معدن شماره پسآب محلول امالح کل میزان کاهش و تصفیه برای  )تحقیق این هدف اساس بر( الزم 

 میلی 21 الکتریکی هدایت با پسآب معدن در قرارگیری از پس گیاه داد نشان نتایج چنانکه .است نداشته را منطقه نیزیرزمی

 شرکت، آب آزمایشگاه سوی از شده منتشر اساس آمار بر که است حالی در این و شده شدید ضعف دچار سانتیمتر، بر موس
 حیات امکان عمالً که است، رسیده نیز سانتیمتر بر میلی موس 315 ات اوقات برخی در معدن پسآب الکتریکی هدایت میزان
 نتایج ،های شرقی پیت معدن()چاه شرکت محدوده زیرزمینی آب مورد نمونه در .سازدمی غیرممکن شرایطی چنین در را گیاه

 میزان اما بود، نیز حلولم امالح کل میزان نسبی کاهش راندمان دارای و داشته سازگاری آن با بخوبی گیاه که داد نشان
 توانمی تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با کلی بطور .مشاهده نگردید ،)لیتر بر میلیگرم 3555 از کمتر( طرح هدف کاهش

 هدایت طرح این نتایج اساس بر(  شوری تنش به نسبت باال تحمل داشتن توان با وتیورگراس گیاه که داشت بیان چنین

 .دارد یا تصفیه اهداف داشتن نظر در بدون را محیطی چنین در استقرار ، پتانسیل)سانتیمتر بر موس میلی 15 الکتریکی

 کاهش و جذب( پاالیی گیاه اهداف منظور به گیاه این بکارگیری پتانسیل که نمود گیرینتیجه چنین توانمی نهایت در لذا

 .باشدمی میسر و خاک، اقلیمی سازگاری بودن دارا شرطب هاییمحیط چنین در سبز فضای نیز و )خاک آالینده عناصر
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