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 چکیدٌ

هادُ خاهذی است وِ دس سٍش ّای هختلف تػفیِ تِ هٌظَس حزف آالیٌذُ ّای هؼلك لدي فاضالب 

ٍ حاٍی همادیش هتفاٍتی اص فلضات ٍهحلَل اص فاضالب اص طشیك خذاساصی هَاد خاهذ اص هایغ تذست هی آیذ 

ّای خاظ خَد، پس اص اضافِ ضذى تِ خان، خػَغیات آى سا دستخَش  سٌگیي است ٍ تِ دلیل ٍیژگی

تِ ّویي دلیل تشسسی . دّذ ٍ تذًثال آى اضىال ضیویایی فلضات سٌگیي ًیض تغییشهی یاتذ شاس هیتغییش ل

اهىاى حشوت فلضات سٌگیي اضافِ ضذُ تِ خان اص طشیك هػشف لدي فاضالب ٍ آلَدُ وشدى سفشُ ّای آب 

گیشد وِ  هی طشیك اًدام4اًتمال اهالح دس خان تِ . صیشصهیٌی اص ًظش صیست هحیطی اّویت فشاٍاًی داسد

 (.1)ضاهل خشیاى سٍاى آب، پخطیذگی، پشاوٌص ٍ خشیاى تشخیحی است 

 :َای سىگیه مىاطق خشک يویمٍ خشک خاک

دس گشٍّی . تاضذ آًچِ دس هٌاطك خطه ًٍیوِ خطه چطوگیش است ووی سطَتت ٍتثخیش ٍتؼشق تاال هی

احی ٍ تا ٍخَد تافت سٌگیي ایي گشٍُ اص خاوْای ایي هٌاطك وِ هحتَای سس تاالیی داسًذ تذلیل اللین ایي ًَ

سسذ حشوت اهالح ٍ فلضات سٌگیي تَاسطِ خلل ٍ فشج سیض، تطىیل سلِ ٍووثَد سطَتت  خاوْا تِ ًظش هی

ًاچیض تاضذ ٍ حتی پس اص افضٍدى لدي فاضالب تا ٍخَد تْثَد خػَغیات فیضیىی خان ًیض حشوت فلضات 

 . سٌگیي لاتل اغواؼ تاضذ

 وتایج ي بحث

اًذ وِ اًتمال فلضات سٌگیي دس خان تسیاس ون است ٍ  ساتطِ تسیاسی اص پژٍّطگشاى گضاسش وشدُدس ایي 

تاضذ تِ طَسیىِ هَاصًِ خشهی گضاسش ضذُ تَسیلِ  احتوال آلَدگی آتْای صیشصهیٌی اص ایي طشیك اًذن هی

وادهیَم دسغذاص 7داسد وِ پس اص اػوال لدي فاضالب فمط  تیاى هی2003تشوَیست ٍّوىاساى دسسال

است ٍآتطَیی وادهیَم تِ خاسج اص پشٍفیل خان سخ  ّای صیشیي خان حشوت وشدُ تىاستشدُ ضذُ تِ تاالی الیِ

اها هحمماًی ًیض ًطاى دادًذ وِ پس اص واستشد لدي فاضالب پتاًسیل حشوت فلضات سٌگیي (. 2)ًذادُ است 

دس حمیمت تیطتش آصهایطاتی وِ هٌىش (. 5)تِ سوت ػوك خان ٍ خطش آلَدگی آتْای صیشصهیٌی ٍخَد داسد 

حشوت فلضات سٌگیي تِ سوت ػوك خان ضذُ اًذ، ػذم افضایص غلظت لاتل هالحظِ فلضسا دس الیِ ّای 

اًذ هَاصًِ خشهی هٌاسثی  صیشیي خان تِ ػٌَاى دلیل ػذم حشوت آى فشؼ وشدُ اًذ، ایي آصهایص ّا ًتَاًستِ

دسایي ساتطِ دس (. 6)س فلضات تؼییي ضذُ دس خان تذست آٍسًذ تیي همذاس فلضات اضافِ ضذُ تِ خان تا همذا

تحمیمی وِ پٌاّپَس تشسٍی حشوت وادهیَم، وشٍم ٍ وثالت دس خان تیواس ضذُ تا لدي فاضالب ًٍوه ایي 
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فلضات دس هٌطمِ ضشق اغفْاى اًدام داد، ًطاى داد وِ  وادهیَم دس تیواسّایی وِ ّیچ گًَِ لدي فاضالتی 

دسغذ ٍتشای تیواسّایی وِ اص لدي فاضالب استفادُ  23/13ٍ3/21است تِ تشتیة  طذُدس آًْا هػشف ً

ساتیوتشی خان 100دسغذ اص هیضاى اضافِ ضذُ تِ سطح خان، اص الیِ  04/23ٍ55/14اًذ تِ تشتیة  وشدُ

لت ٍتشای وشٍم ٍوثا  تٌاتشایي حشوت ایي فلض دس طَل ًین سخ خان واهالً هطَْد است. پاییي تش سفتِ است

ساًتیوتشی تا ضذت تیطتشی 100ّای صیش  ًیض ّویي ًتیدِ حاغل ضذ تطَسیىِ حشوت وثالت تِ سوت الیِ

ایي ًتایح دس ًگاُ اٍل .دسغذ تَد85/45هالحظِ گشدیذ، طَسی وِ هتَسط ایي حشوت تشای تواهی تیواسّا 

خان ٍ pH تِ خاطش ضشایطٍدس همایسِ تا آًچِ وِ دس هٌاتغ دس ساتطِ تا اًتمال فلضات سٌگیي گضاسش ضذُ 

لىي تایذ تِ ایي ًىتِ دلت وشد وِ خان هَسد هطالؼِ داسای .سسذ ٍخَد دسغذ تاالی آّه، صیاد یِ ًظش هی

همادیش لاتل تَخْی سس اًثساط پزیش تَدُ ٍ تِ ٍاسطِ دسص ٍتشوْایی وِ دس طَل فػل خطه ایداد 

وِ ایي رسات  ضَد، تِ طَسی خان هی گشدد تاػث حشوت ولَییذی رسات اص طشیك خشیاى تشخیحی دس هی

ّوچٌیي تشخَیسه ًٍیىالس دس طی (. 1)اًذ ّای صیشیي اًتمال دادُ فلضات هزوَس سا تِ ّوشاُ خَد تِ الیِ

تشسسی هذل تحشن هَادآلی ٍسشًَضت وادهیَم دس اثش استفادُ طَالًی هذت اص لدي فاضالب ًطاى دادًذ وِ 

صیشیي خان حشوت وشدُ است ٍیىی اص ػلل آى سا تاثیش خشیاى ًا  ّای وادهیَم تا لسوت ّای تاالیی الیِ

 (.3)اًذ  روش وشدُ Clay Loamهتؼادل دس خلل ٍ فشج دسضت دس الگَی خاتدایی هحلَل دس ایي خان 

هشادی ٍّوىاساى دس طی تشسسی هذل حشوت وادهیَم تِ صیش ًاحیِ سیطِ دس ضشیط اػوال لدي فاضالب 

 35تا20سٍص تؼذ اًدام گشفت غلظت وادهیَم دس ػوك 185گیشی وِ  ًَِتیاى وشدًذوِ دس اٍلیي ًو

سشیؼاً واّص  غلظت وادهیَم Bss ساًتیوتشی اص سطح خان ثاتت تَدُ ٍلی اص ایي ػوك تِ تؼذ تِ طشف افك 

ضایذ ػاهل هحذٍدیت  Bssاست وِ ّذایت ّیذسٍلیىی پاییي ٍ ٍصى هخػَظ ظاّشی تاالی الیِ یافتِ

سٍص تؼذ اًدام گشفت غلظت وادهیَم 617تشداسی وِ  دس دٍهیي ًوًَِ. دس ایي الیِ تاضذ حشوت آب ٍوادهیَم

افضایص  Bssساًتیوتشی واّص یافتِ ٍ ایي دس حالی است وِ غلظت وادهیَم دس افك  40تا20دس ػوك 

یی چَى ایي دٍ هحمك تیاى داضتٌذ وِ فشایٌذّا.یافتِ است ٍایي تیاًگش حشوت سٍ تِ پاییي وادهیَم هی تاضذ

خشیاى تشخیحی ضایذ تَخیِ خاتدایی لاتل تَخِ وادهیَم دسپشٍفیل خان هَسد آصهایص دس ایي تشسسی تاضذ 

(5.) 

تاضذ تلىِ  خاللی تیاى داضت، تحشن فلضات سٌگیي تٌْا تِ غلظت ول آًْا دس خان ٍاتستِ ًوی

سًذ تِ طَسیىِ دس تحمیمی وِ ّای فلض ٍ فاوتَسّای هحیطی ًیض دسایي اهش تاثیش گزا خػَغیات خان، ٍیژگی

تشسٍی حشوت ٍپخطیذگی سٍی، وادهیَم ٍ سشب دس خان تحت تیواس لدي  2006خاللی ٍ خاًلشی دس سال 

فاضالب اًدام دادًذ، دس تیي چْاس خان هَسد هطالؼِ خان وثَتش آٌّگ ٍ تْاس وِ داسای تیطتشیي ٍووتشیي 

الل حشوت سٍ تِ پاییي سِ فلض هزوَس سا ًطاى دادًذ دس هیضاى سس ٍ هَاد آلی تَدًذ، تِ تشتیة حذاوثش  ٍحذ

ول دسایي تشسسی غلظت فلضات سٌگیي دس الیِ سطحی خان تیطتشیي هیضاى تَد ٍ غلظت سٍی، وادهیَم 

 (.4)ٍسشب تِ طَس هؼٌی داسی تا ػوك واّص یافت 

 گیری وتیجٍ

تاتَخِ تِ هَاسد روش ضذُ هطخع هی گشدد وِ تشخالف ایٌىِ تػَس هی ضَد وِ حشوت فلضات سٌگیي 

دس خاوْای سٌگیي تافت هٌاطك خطه ًٍیوِ خطه ًاچیض تاضذ اها ٍخَد اًَاع هختلف سس، حشوت 
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تش  ّا ٍ ایداد خلل ٍ فشج دسضت تشخیحی، خلل ٍفشج ًاضی اص سضذ گیاّاى ٍیا حتی اص تیي تشدى سخت وفِ

 .تَاًذ دس حشوت فلضات سٌگیي دس خاوْای هزوَسلاتل تَخِ تاضذ هی
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