
 هاي کشاورزيتولید نهادهکنجد در  گیريپوستحاصل از خشک پسماند  دانش فنی فراوري و استفاده از

 
که هم از جنبه اقتصادي و هم در توسعه کشاورزي مؤثر باشد، در سالیان اخیر مورد توجه کشورهاي طوريها، بهاستفاده از پساب

ناحیه خشک و نیمه خشک و به دنبال آن . در این بین، واقع شدن ایران در )Ali et al., 2011( صنعتی دنیا قرار گرفته است

هاي سطحی و زیرزمینی سبب شده تا مسئله استفاده مجدد از پساب هاي متوالی و افت آبمعضل کم آبی، بروز خشکسالی

توجه به غلظت  ،ها براي مصارف زراعیدر صورت استفاده از این پسابکارخانجات صنعتی به طور جدي مطرح باشد که البته 

و نیاز به رعایت مالحظات زیست محیطی  بودهین، هدایت الکتریکی، ترکیبات شیمیایی آلی و معدنی ضروري فلزات سنگ

  ).1391پور، (زیره شدیدتري دارد

کنجد در تن  100 روزانه به طور متوسطشهره است، کنجد ایران  فراوري به پایتخت که استان یزددر این بین از لحاظ صنعتی، 

 2500-3600عصاري، حدودا نیاز به اینکه هرتن کنجد براي رسیدن به مرحله  توجه به بانماید. ف میصنایع فراوري آن مصر

لیتر آب جهت شتشوي مرحله دوم و سوم (مرحله اول حوضچه آب شور است که به دلیل شوري بسیار باالي آن، در چند مرحله 

لیتر آب وارد فاضالب خواهد شد. از آنجا که  300,000نه بالغ بر گیرد) دارد، بنابراین روزاو طوالنی مدت مورد استفاده قرار می

آب مرحله دوم و سوم الزاما از آب شیرین (عمدتا آب شرب) تامین شود تا شوري فراوري مرحله اول از بین برود، بنابراین ساالنه 

ضالب شهرك صنعتی یا شهري میلیون لیتر آب شیرین در منطقه خشک و شور یزد از دسترس خارج شده و وارد فا 6حدودا 

زیمنس بر متر برآورد میلی 5/4تا  3شود. نکته حایز اهمیت اینکه شوري این آب در مطالعه موردي اولیه، به طور متوسط می

گردیده است که براي کشت بسیاري از گیاهان شورپسند و یا حتی متحمل به شوري در سطوح نسبتا متوسط نیز قابل استفاده 

  خواهد بود.

دهد، با یک محاسبه ساده درخواهیم یافت درصد وزن خشک کنجد را تشکیل می 10-15در ارتباط با پوسته کنجد که تقریبا 

تن پوسته مرطوب همراه با بسیاري از امالح معدنی به عنوان  20-30تن پوسته خشک و یا حدودا بیش از  5/12که روزانه بالغ بر 

شود. این درحالیست که معدوم نمودن این عمدتا در مناطق غیرمسکونی، معدوم میبخش پسماند این صنایع، حاصل شده که 

محیطی، ماهانه هزینه زیادي براي واحدهاي فراوري کنجد دربر دارد. اما باتوجه به ارزش -پسماند، عالوه بر مخاطرات زیست

و نیز وجود امالح معدنی موجود در آب  باالي غذایی پوسته کنجد ازنظر عناصري چون آهن، فسفر، کلسیم، و اسیدهاي آمینه

  هاي کشاورزي و دامی به خوبی استفاده نمود. رود بتوان از این مواد در صنایع تولیدي نهادهشور همراه با آن، انتظار می

 


