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 ميسان آب آبياري و كود نيتروشن بر اثر ارزيابي آلودگي نيتراتي خاک
 2عليشضا فشّوٌذ ، 1عثذالوديذ ليالت

 

اصش غزايي تاؿٌذ. گشچِ ًيتشٍطى اص عٌي سؿذ ٍ عولىشد هحصَالت وـاٍسصي هيآب ٍ ًيتشٍطى دٍ عاهل هْن هحذٍد وٌٌذُ    

 هٌظَس تَليذ تيـتشتِ ،تشويثات ًيتشٍطًيداساي وَدّاي  اص سٍيِتي ياػتفادُپياهذ ٍلي ضشٍسي گياّاى تِ ؿواس هي سٍد، 

هٌظَس تشسػي تأثيش تيواسّاي ايي پظٍّؾ تِ. تاعث آلَدگي هحيط صيؼت ؿذُ اػت، ّاي اخيشدس دِّ ،وـاٍسصيّاي فشاٍسدُ

ٍ تش ّوىٌؾ آًْا  (ويلَگشم دس ّىتاس180ٍ 60،120ًيتشٍطى) ٍ هماديش هختلف (دسصذ ًياص آتي120ٍ 100، 40،60،80)آتياسي

تحميماتي گشٍُ آتياسي ٍ  يپظٍّؾ دس هضسعِ گشفت.، صَست فشًگيگَخِ گاُ دس وـتتدوع ًيتشات دس خان ًاحيِ سيـِتش 

 سػي ٍ دسداساي تافت هتَػط  ( دس يه خانوشج ٍالع دس ًيوِ خـه ي)هٌطمِوـاٍسصي داًـگاُ تْشاى يآتاداًي داًـىذُ

ّاي عٌَاى وشتتِ ًيتشٍطًِ وَد ّاي اصلي ٍ هماديشّاي خشدؿذُ تا ػِ تىشاس)تيواسّاي آتياسي تِ عٌَاى وشتطشح وشت لالة

هتماتل آًْا تش  شاثٍ ّوچٌيي  ًيتشٍطىآب آتياسي ٍ هماديش هختلف  ياًذاصُآهاسي ًـاى داد وِ  يًتايح تدضيِ فشعي( اًدام ؿذ.

 180تا % ًياص آتي 40تيـتشيي تدوع ًيتشات دس خان دس تيواس  داس تَدُ اػت.دس ػطح يه دسصذ هعٌي تدوع ًيتشات دس خان

دػت آهذ. دس ويلَگشم دس ّىتاس تِ 60واهل( تا )آتياسي % ًياص آتي120وتشيي آى دس تيواس ٍ و ويلَگشم ًيتشٍطى دس ّىتاس

ويلَگشم 120% ًياص آتي تا 100َاى واستشد تفشًگي هَسد تشسػي)اسلي اٍستاًا(، هيل آصهايؾ ٍ سلن گَخٍِ َّايي هح ؿشايط آب

ػاختي تدوع ًيتشات دس خان تَصيِ وشد. ديگش آى وِ، دس صَست خْت تَليذ حذاوثش عولىشد ٍ تْيًٌِيتشٍطى دس ّىتاس سا 

 .سا تِ واس تشدي ووتشي ًياص تِ اعوال ون آتياسي، تايؼتي وَد ًيتشٍطًِ

.، ًيتشاتگَخِ فشًگيآلَدگي خان، ًيتشٍطى،  ،آب آتياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
.اػتاد گشٍُ هٌْذػي آب داًـگاُ تْشاى -1  

.داًـگاُ آصاد اػالهي، ٍاحذ علَم ٍ تحميمات، گشٍُ ػاصُ ّاي آتي،  فاسع، ايشاى -1  
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تيـتشيي غلظت هدااص ًيتاشات دس آب آؿااهيذًي تاِ     

ي آهشيىاا  ي ػاصهاى هحيط صيؼت اياالت هتحاذُ ٍػيلِ

(USEPA ،1996 )45 تعيايي ؿاذُ    گشم دس ليتش هيلي

ًيتشات اص طشيك آب آؿاهيذًي ٍ غزا ٍ غلظت ٍسٍد  اػت.

تاِ تاذى اًؼااى ٍ دام هَخاة     هدااص هضتاَس    تاالتش اص حذ

تاشيي تيوااسي واِ دس    هْان  ؿاَد.  اختالالتي دس آًْا هاي 

هتْوَگلَتيٌوياا اػات. دس    ،آياذ  ٍخَد هيِاًؼاى ٍ دام ت

ِ  6ي ًَصاداى ووتاش اص  هعذُ ايي تيواسي، ًيتشات دس  هاّا

هاًٌاذ   ؿَد. حالليت ًيتشيت تثذيل هي احيا ٍ تِ ًيتشيت

ّااي   تِ ػَْلت اص دياَاسُ  تَدُ، ًيتشات دس آب تؼياس تاال

آّاي هَخاَد    ،خَىتِ د ٍسٍتا  گزؿتِ ٍدػتگاُ گَاسؽ 

دس ّوَگلَتيي سا اوؼيذ ٍ تِ آّي ػاِ رشفيتاي تثاذيل    

اي هت ّوَگلاَتيي   ّاي لَُْ تاعث ايداد سًگذاًِ وشدُ ٍ

س تاِ اًتماال اوؼايظى دس خاَى     لاد ايي تشوية .گشدد هي

ٍ  ُتاعث اختالل دس سػيذى اوؼيظى تِ تاذى ؿاذ   ،ًثَدُ

ًيتاشات   .سا دس پاي داسد دس صَست تذاٍم، خفگي ٍ هشي 

هَخَد دس آب آؿااهيذًي ياا هاَاد غازايي تاعاث ايدااد       

ٍ ًاَعي   گاشدد ًَصاداى هاي اختالالت تٌفؼي ٍ خًَي دس 

ْايت تِ هشي آتي وِ دس ً يتچِتِ ًام ػٌذسم  سا تيواسي

دس تضسگؼااالى ًياض    .، ػثة هاي ؿاَد  ؿَد هٌدش هي آًْا

ًيتشات دس تذى تثذيل تِ ًيتشيات ؿاذُ ٍ تاا تشوياة تاا      

آٍسد واِ اص   ٍخاَد هاي  ِ آهيي سا تا  صآهيٌْا، تشوية ًايشٍ

 ،ّاا دام دس اػت. ؿٌاختِ ؿذُ عَاهل هْن ايداد ػشطاى

واّؾ تَلياذ ؿايش ٍ هاشي     ،ًيتشات هَخة ػمط خٌيي

 (.2009؛ ٍ وٌَتلَذ، 2010)فيَتشل،ؿَد يآًْا ه

دس حال حاضش هٌااتع آب دس تشخاي ًمااش وـاَس داساي     

ٍ ايي سًٍذ تا ػشعت سٍ تِ  هعياس تَدُ تيؾ اص حذ ًيتشات

افضايؾ اػت. تذيي تشتية، خطش آلاَدگي ًيتاشات ديگاش    

ًماش سا دس آيٌذُ اي تؼياس ًضديه تْذيذ خاذي خَاّاذ   

 .وشد

ّااي اًؼااًي ٍ   ٍ فؼااد پؼاواًذُ  ًيتشات اص طشيك تدضيِ 

ّاي حيَاًي، تَليذات صٌعتي ٍ تخؾ وـاٍسصي ٍاسد آب

ٍاسد  ػاطحي  ّااي تاِ آب  ًيض خا ٍ اص آى صيشصهيٌي ؿذُ

؛ وشافاات ٍ اػااتيتغ، 2002)دي ٍ واااهشٍى، ؿااَدهااي

يىي اص هْوتشيي هٌاتع ٍسٍد تيؾ اص حذ ًيتشات (. 2003

ِ سٍي اػت. هصاش  تاي  تخؾ وـاٍسص ،تِ هٌاتع آب ي يا

وَدّاي ًيتشٍطًي دس تخؾ هضتَس تاعث افاضايؾ غلظات   

ؿااَيي آى تااِ ػااوت گاااُ، ػاابغ آبًيتااشات دس سيـااِ

ؿَد ّا ػثة افضايؾ غلظت هادُ هضتَس دس آب هيآتخَاى

تٌاااتشايي، تايااذ دس  (.2008؛ والديَوااَ؛ 2004)تاااتيىش، 

ساتطِ تا هصاش  وَدّااي ؿايويايي، هاذيشيت صاحيح      

يؾ غيش هداص غلظات  يلِ اص افضاصَست پزيشد تا تذيي ٍػ

ي آب ٍ حشوات آى تاِ ػاَي ػافشُ     ايي يَى دس خاان 

ّا سا تاِ ّواشاُ داسد،   وِ دس ًْايت آلَدگي آب صيشصهيٌي

 خلَگيشي ؿَد. 

حذ هَسد ًياص اص ّش عٌصش غزايي تاشاي گيااُ تاِ عَاهال     

هتعذدي تؼتگي داسد وِ هْوتشيي آًْا، هيضاى آب اػت. 

ؿَد؛ تا افضايؾ خوعيت تيـتش هي ًياص تِ اػتفادُ اص آب 

ِ   لزا، هٌاتع آب تطَس فضايٌذُ  اي هَسد تْذياذ لاشاس گشفتا

. اص آى خا وِ تخؾ وـاٍسصي دس اياشاى تاا هصاش     اػت

تااشيي هصااش  دسصااذ اص هٌاااتع آب، عوااذُ 90يؾ اص تاا

خَيي دس ايي سٍد، ّشگًَِ صشفِي آى تِ ؿواس هيوٌٌذُ

هاي ؿاَد.    تخؾ ووه هاثثشي تاِ پاياذاسي هٌااتع آب    

  ٍ ّاااي دُسًيتااشٍطى ًمـااي چـااوگيش سا دس تَليااذ فااشا

وٌاذ؛ تٌااتشايي، گاضيٌؾ هماذاس واَد      وـاٍسصي ايفا هاي 

حاٍي ايي عٌصش تشاي سػيذى تِ تااالتشيي ػاطح تَلياذ    

 الضاهي اػت.

دس ايشاى، تِ داليل هتعذد، اص خولِ عاذم تاشٍيح هثٌااي    

ي هصاش   ي گياّي ٍ حاوويت غلط ًحاَُ صحيح تغزيِ

س پااييي  هصش  واَد ًيتاشٍطى تؼايا    ًيتشٍطى، تاصدُ وَد

(، واِ دس  WUE) 1هصاش  آب  اػت. تا ًگاّي تِ تااصدُ 

گاشم   2000ٍلي دس آهشيىاا هتدااٍص اص    600ايشاى حذٍد 

هتش هىعاة آب هاي تاؿاذ، هالحظاِ      هحصَل تِ اصاء ّش

 هصاش  آب ٍ تااصدُ   ؿاَد واِ دس ّاش دٍ تعاذ تااصدُ     هي

هطلَتي هَاخِ ّؼاتين. تاِ   (، تا ٍضع ًاFE)2هصش  وَد

عثاست ديگش ًِ اص آب ٍ ًِ اص وَد ًيتشٍطى اػتفادُ تْيٌِ 

ي ساّىاسّاااي وااي ؿااَد. الصم اػاات ّوااشاُ تااا تَػااعًِ

دس واااستشد وااَد ًيتااشٍطى ًيااض          واااّؾ هصااش  آب، 

 خَيي ؿَد. صشفِ

تحميمات هتعاذدي دس خااسج اص اياشاى دس ساتطاِ تاا اثاش       

ىاشد گَخاِ فشًگاي ؿاذُ     هيضاى آب ٍ ًيتاشٍطى تاش عول  

                                                 
1. Water Use Efficiency  
2 . Fertilizer Efficiency 
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؛ ػايٌگاًذَّج ٍ ّوىااساى،   2007اػت)هاله ٍ اؿاىش،  

؛ صٍستااااسلي ٍ 2003؛ دٍهيٌگاااَص ٍ ّوىااااساى،  2003

ِ 2009ّوىاساى،  ش دليال تااثي  (؛ تٌاتشايي، ًياص اػت وِ تا

ٍ ّوچٌيي تاشّوىٌؾ   هيضاى آب آتياسي ٍ وَد ًيتشٍطى

 آًْا تش وويت ٍ ويفيت هحصَل، هحاذٍديت هٌااتع آب،  

آب آتيااسي ٍ  وان  ت هؼائل صيؼت هحيطاي، تااصدُ  اّوي

 وَد ًيتشٍطى تحميك هؼتوشي دس ايشاى ًيض صَست گيشد.

 هختلاف  ايي پظٍّؾ تِ هٌظَس تشسػي تاأثيش تيواسّااي  

آًْاا تاش    تأثيش هتماتلٍ ًيتشٍطى  آتياسي ٍ هماديش هختلف

  ِ  ي سيـاِ دس وـات  هيضاى آلَدگي ًيتشاتي خاان ًاحيا

 تي ٍ ًيتشٍطى آى تؼياس صياد اػت،وِ ًياص آ ،گَخِ فشًگي

 .اًدام گشفت

 

 مواد و روشها
تحميماتي گشٍُ آتياسي ٍ آتااداًي   يايي پظٍّؾ دس هضسعِ

داًـىذُ وـاٍسصي داًـگاُ تْاشاى اًداام گشدياذ. تشخاي     

ي خاان هحال آصهاايؾ دس    يخصَصيات فيضيىي ٍ ؿيويا

 .اػت اسائِ ؿذُ 1خذٍل 

 خاک محل آزمايش ييميايو ش يخصوصيات فيسيک يبرخ -1جدول 
 )ػاًتيوتش(عوك خان

 خصَصيات خان
30-0  60-30  90-60  

 تافت خان هتَػط سػي هتَػط سػي هتَػط سػي

89/0  33/1  31/1  EC (dS/m) 

23/8  92/7  86/7  pH 

41/0  85/0  83/0  SAR 

082/0  058/0  049/0  N (%) 

2/8  4/6  1/4  P (ppm) 

162 133 102 K (ppm) 

 
ّااي خاشد ؿاذُ تاا ػاِ      دس لالة طشح وشت ايي آصهايؾ

 ّااي عٌاَاى واشت  تيواسّاي آتياسي تِ ؛ذگشديتىشاس اًدام 

فشعاي   ّاياصلي ٍ هماديش هختلف ًيتشٍطى تِ عٌَاى وشت

آتيااسي   تيوااس ّاي اصالي ؿااهل پاٌح    وشت .اًتخاب ؿذ

40(W40،)60(W60،)80(W80،)100(W100 ٍ )20 

(W120دسصذ ) ي ؿاهل هماديش ّاي فشعًياص آتي ٍ وشت

60(N60) ،120(N120 ) ٍ180(N180)  ويلااااااَگشم

 دس ّىتااس تااِ صاَست واَد اٍسُ تَدًااذ.     خاال   ًيتاشٍطى 

ٍ ّاش ياه داساي ػاِ     هتاش  3×4 ّاي فشعي تِ اتعادوشت

ِ   طاَسي ِسديف واؿات تَدًاذ، تا     70ّاا  واِ عاشپ پـات

 ّاخَيچِػاًتيوتش ٍ طَل  30 ّاخَيچِػاًتيوتش، عشپ 

ِ  .هتش تاَد  4  ٍ  هتاش  5/1ّااي اصالي   ي تايي واشت  فاصال

ًـااء ّااي    هتاش دس ًظاش گشفتاِ ؿاذ.     1ّاي فشعي وشت

ِ گَخِ اص ّان دس ياه    يػااًتيوتش  25 يفشًگي تِ فاصال

واؿتِ ؿذًذ. ّش يه اص ػاطَح ًيتاشٍطى    ّاخَيچِطش  

تمؼين ؿذ. لؼوت اٍل ّوضهاى تاا   هؼاٍي تِ ػِ لؼوت

ِ  )فؼفشوَدّاي پايِ تا ٍ ّوشاُ ٍسصيخان  100هياضاى   تا

 200تِ هياضاى   ٍ پتاػينويلَگشم فؼفش خال  دس ّىتاس 

 ّااي دس گاام ( دادُ ؿذ. ويلَگشم پتاػين خال  دس ّىتاس

    ،وااس تاشدُ ؿاذ   ًِيتشٍطى هتٌاػة تا سؿذ گيااُ تا   ،تعذي

ًيتاشٍطى، دس صهااى گلاذّي ٍ     دٍم واِ لؼاوت   طَسيِت

ي ًحاَُ  .ؿاذ  تعذ اص اٍليي تشداؿات هصاش    لؼوت ػَم

ِ      ّي ًيوَدد تاِ   تشٍطى تاِ اياي صاَست اًداام گشفات وا

تش اص تَتاِ ّاا ؿاياسي ايدااد     ػااًتيو  10ي حذٍد فاصلِ

ِ  گشديذ، ٍ ؿاياس سا اص خاان پاش     وَد اٍسُ سا دس آى سيختا

 .(2ٍ  1)ؿىل وشدين

 آٍسدُ ؿاذُ  2فشاػٌدْاي ويفاي آب آتيااسي دس خاذٍل    

 .اػت

لمَُ، تثخيش ٍ تعشق تا ًياص آتي گياُ دس ّش هشحلِ تش اػاع

دٍس آتياسي ٍ ضشية گيااّي هشتَطاِ تعيايي ؿاذ. تاشاي      

ي تثخيش اص تعييي تثخيش ٍ تعشق تالمَُ دس هٌطمِ، اص ساتطِ

ٍسي گشدياذ. دس اياي   ٍ تثخيش ٍ تعشق تالمَُ، تْاشُ  تـته
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  ِ تااِ لااشاس داؿااتي صهاايي هااَسد      تحميااك، تااا تَخاا

ي تحميماااتي گااشٍُ آتياااسي داًـااىذُ   )هضسعااِآصهايؾ

ُ تْشاى( دس هداٍست ايؼتگاُ َّاؿٌاػي وـاٍسصي داًـگا

ٍالع دس آى هىاى ٍ آهاس هَخاَد، اص سٍؽ تـاته تثخياش،    

  وِ خضء سٍؿاْاي تدشتاي تعيايي تثخياش ٍ تعاشق تاالمَُ       

ي پذيذُ هضتَس اػتفادُ ؿذ. تثخيش تاؿذ، تشاي هحاػثِهي

 ِ   ETo= Kp.Epanي ٍ تعشق تالمَُ سا هي تَاى اص ساتطا

يش اص تـته تشحؼاة  ، تثخEpan وِ دس آىدػت آٍسد تِ

ِ وِ ًـاى دٌّذُ هيليوتش تش سٍص ي ي همذاس هتَػط سٍصاًا

، ضاشية تـاته   Kp ٍ ي هَسد ًظش اػات تثخيش دس دٍسُ

 تثخيش هي تاؿٌذ.

تشاي تشآٍسد آب هَسد ًياص گياُ، اتتذا اص سٍي آهاس هَخاَد،  

Epan        هـخ ، ػابغ تاا هشاخعاِ تاِ خاذاٍل هَخاَد

ٍ تا تَخِ تِ عَاهل الليوي ٍ  A يهشتَش تِ تـته طثمِ

هحاػثِ  EToٍ  تعيييKp هحل اػتمشاس تـته، ضشية 

ًياض   Kc ،ETcؿذ. اص طش  ديگش، پغ اص تعييي ضاشية  

ي تعييي گشديذ. تا تَخِ تِ ايي وِ دس ايي تحمياك ًحاَُ  

ّاي آصهايـي اص طشيك وٌتَس آب ؿواس تَصيع آب دس وشت

فت، تشاي تعييي ي پالػتيىي صَست هي گشحدوي ٍ لَلِ

% دس ًظاش  90ي آتيااسي تطاَس هتَػاط    ًياص آتياسي، تاصدُ

  ِ )تيوااس  ي ًيااص آتيااسي واهل  گشفتِ ؿذ. پاغ اص هحاػاث

% ًياص آتي(، خْت تعييي تيواسّاي هختلاف آتيااسي   100

% ًياص آتي(، ًياص آتياسي واهال  120ٍ  100، 80، 60، 40)

 س ضاوي، ضشب ؿذ. د 2/1ٍ  0/1، 8/0، 6/0، 4/0دس اعذاد 

هيضاى سطَتت خان دس اعواق هختلف سيـِ لثل ٍ تعاذ اص  

آب هصاشفي دس طاَل    گيشي ؿذ. استفاا  ّش آتياسي اًذاصُ

اسائاِ   3فصل سؿذ دس تيواسّاي هختلف آتياسي دس خذٍل 

 ؿذُ اػت.

ِ خْت اػتمشاس ًـاّا الصم تِ روش اػت وِ   اٍل ًَتات  ػا

، هال( )آتياسي وايااد ؿاذُ  آتياسي تذٍى اعوال تيواسّااي  

 آغااص تيواسّاا   ًداام آتياسي، ا چْاسهييصَست گشفت ٍ اص 

. استفا  آب هصشفي دس تيواسّاي هختلاف، هدواَ    گشديذ

 گيااّي خْات تعيايي    ّايًوًَِ تاؿذ.ّا هيتوام آتياسي

    ِ  ايعولىشد اص سديف هياًي ّش وشت تاا حفاا اثاش حاؿاي

ّاي خان ًيض تاِ ّوايي تشتياة اص    ًوًَِ تشداؿت ؿذًذ.

ػاًتيوتش  90-60ٍ  60-30، 30-0ُ دس ػِ عوك گاسيـِ

گيشي هياضاى تدواع ًيتاشات دس خاان تْياِ      خْت اًذاصُ

ّااي  اطالعات خوع آٍسي ؿذُ دس لالة طشح وشت ؿذًذ.

شم افااضاس ٍ تااا اػااتفادُ اص ًاا خشدؿااذُ تااا ػااِ تىااشاس   

MSTATC ّاا  تدضيِ ٍ تحليل گشديذ. همايؼِ هياًگيي

 .ؿذ تا اػتفادُ اص آصهَى داًىي اًدام

 

pH 
EC 

(dS/m) 

CO3
2- 

(meq/lit) 

HCO3
- 

(meq/lit) 

Cl- 

(meq/lit) 

SO4
2- 

(meq/lit) 

Mg2++Ca2+ 

(meq/lit) 

K+ 

(meq/lit) 

Na+ 

(meq/lit) 
NO3

- 

(mg/lit) 

         

  

  W40 
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Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

   0931آب/ سال چهارم /پاییس  منابع ي مهندسيمجله

 
 

 

 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

ود نیتروشنمیسان آب آبیاري و ك بر اثر ارزیابي آلودگي نیتراتي خاک  

k
kl

l

h
i

j

f f g

d

a

c e

b
a

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

W
40&

N
60

W
40&

N
120

W
40&

N
180

W
60&

N
60

W
60&

N
120

W
60&

N
180

W
80&

N
60

W
80&

N
120

W
80&

N
180

W
100&

N
60

W
100&

N
120

W
100&

N
180

W
120&

N
60

W
120&

N
120

W
120&

N
180

t/ha

a
b c

c

d

0

20

40

60

80

100

m
g

/l
it

W40 W60 W80 W100 W120

 

c

b
a

0

20

40

60

80

100

m
g
/l
it

N60 N120 N180

 

b ab
a

c
bc

b

de d
cd

g fg
f

h
gh

gh

0

20

40

60

80

100

m
g

/l
it

W
40&

N
60

W
40&

N
120

W
40&

N
180

W
60&

N
60

W
60&

N
120

W
60&

N
180

W
80&

N
60

W
80&

N
120

W
80&

N
180

W
100&

N
60

W
100&

N
120

W
100&

N
180

W
120&

N
60

W
120&

N
120

W
120&

N
180

 



Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

   0931آب/ سال چهارم /پاییس  منابع ي مهندسيمجله

 نتايج  
دس  تش عولىشد هيًَُيتشٍطى آتياسي ٍ  اثش هتماتل تيواسّاي

دسصذ  1ًـاى دادُ وِ اختال  آًْا دسػطح  3ؿىل 

% ًياص 100ىشد هيَُ دس تيواس عول تيـتشيي اػت. داسهعٌي

 ّىتاس دس ىًيتشٍط ويلَگشم120واهل(تا)آتياسيآتي

(W100*N120)دػت آهذ. ايي تيواس تا تيواسِت N180 

W120* شيي هصش  آب ٍ ًيتشٍطى وِ دس آى تيـت

ًذاؿت.  يداسهعٌي اختال  ،سا دس تشداؿت صَست گشفت

 180% ًياص آتي تا 40عولىشد هيَُ دس تيواس ووتشيي

 .حاصل ؿذ( W40*N180ويلَگشم ًيتشٍطى دس ّىتاس)

ي تٌؾ اػوضي حاصل اص هصش  سػذ وِ هؼألًِظش هيتِ

دس ايي تيواس تيـتش خَد سا  ،صياد ًيتشٍطى ٍ ووثَد آب

دّذ وِ دس ّوچٌيي ًـاى هي 3دادُ اػت. ؿىل  ًـاى

ؿشايط تٌؾ آتي يعٌي دس خايي وِ هحذٍديت آب ٍخَد 

وَد ًيتشٍطى ووتش اؿتِ تاؿذ ٍ آب ووتشي هصش  وٌين،د

ايي هؼألِ دس  عولىشد تيـتشي سا حاصل خَاّذ وشد.

( هـَْد W80تا  W40)ي تيواسّاي تٌؾوليِ

  (.3ىل )ؿاػت

هيضاى تدوع ًيتشات دس آتياسي تش  هختلف تيواسّاي اثش

، W40ؿاخصْاي  .ًـاى دادُ ؿذُ اػت 4 ؿىل خان دس

W60 ،W80 ،W100 ٍW120    تِ تشتية هصش

دسصذ ًياص آتي  120ٍ  100، 80، 60، 40تيواسّاي آتي 

تاؿٌذ. ّواى طَس وِ هـاّذُ هي ؿَد، اثش ٍالعي هي

دس ػطح تدوع ًيتشات دس خان تيواسّاي هختلف آب تش 

طَسي وِ ِت داس تَدُ اػت.دسصذ داساي اختال  هعٌي 1

ٍ  W40تيـتشيي هيضاى تدوع ًيتشات دس خان دس تيواس 

سخ دادُ  W120ووتشيي هيضاى تدوع ًيتشات دس تيواس 

 اػت.

(، N60)60وِ ؿاهل  ًيتشٍطى هختلف اثش تيواسّاي

120(N120ٍ )180(N180ويلَگشم تش ّىتا )ًيض  ،س تَد

   دسصذ 1تدوع ًيتشات دس خان دس ػطح  هيضاى تش

تدوع ًيتشات همذاس  تيـتشيي(. 5)ؿىل تاؿذهيداس هعٌي

دػت آهذ. تِويلَگشم ًيتشٍطى دس ّىتاس  180اس يودس ت

ًِ تٌْا افضايؾ عولىشد ًذاؿتِ، تلىِ ًؼثت  N180تيواس 

واّؾ عولىشد سا ًيض ػثة ؿذُ اػت.  N120تِ تيواس 

ل ايي اهش، عالٍُ تش داليل فيضيَلَطيىي، تِ خاطش تٌؾ دلي

ذاصُ ًيتشات اػت وِ دس اػوضي حاصل اص هصش  تيؾ اص اً

 سيـِ اختالل ايداد هي وٌذ. يٍػيلِخزب آب تِ

 هيضاىتش سٍي  ًيتشٍطىوَد آتياسي ٍ  اثش هتماتل تيواسّاي

ًـاى دادُ ؿذُ اػت  6ؿىل تدوع ًيتشات دس خان دس 

 تيـتشيي دسصذ داسًذ. 1ي دسػطح عٌي داسهوِ اختال  

 180% ًياص آتي  تا 40دس تيواس  تدوع ًيتشات دس خان

دػت آهذ. ِ ت (W40*N180)ويلَگشم ًيتشٍطى دس ّىتاس

% ًياص آتي تا 120دس تيواس تدوع ًيتشات دس خان ووتشيي

حاصل (W120*N60ويلَگشم ًيتشٍطى دس ّىتاس) 60

دس ؿشايط تٌؾ  دّذ وِّوچٌيي ًـاى هي 6ؿىل .ؿذ

آتي، يعٌي دس صَست هحذٍديت آب ٍ اًدام ون آتياسي، 

هصش  ووتش وَد ًيتشٍطى تدوع ًيتشات ووتشي سا دس 

ي تيواسّاي خان حاصل خَاّذ وشد. ايي هؼألِ دس وليِ

 (6( هـَْد اػت)ؿىل W80تا  W40)تٌؾ

 

 بحث و نتيجه گيري

ت آلَدگي ًيتشاتي ايي پظٍّؾ تا ّذ  تعييي ؿذ

فشًگي تش اثش هصش  همذاسّاي گاُ گَخِان ًاحيِ سيـِخ

طَس وِ ٍ وَد ًيتشٍطى اًدام گشديذ. ّواىهختلف آب 

ًيتشٍطى  وَد هيضاى آب ٍ هماديش هختلفهـاّذُ هي ؿَد، 

دس  تدوع ًيتشات دس خانهتماتل آًْا تش  اثشٍ ّوچٌيي 

دس ًْايت، دس ؿشايط  ػطح يه دسصذ هعٌي داس تَدُ اػت.

ايؾ ٍ سلن گَخِ فشًگي هَسد ايي هحل ايي آصهآب ٍ َّ

تَاى (، تشاي تَليذ تيـتشيي عولىشد هي)اسلي اٍستاًاتشسػي

ويلَگشم ًيتشٍطى سا دس ّىتاس  120% ًياص آتي تا 100واستشد

اص ًظش تْيٌِ ػاختي تدوع ًيتشات دس خان تَصيِ وشد. 

ّوچٌيي، دس صَست ًياص تِ اعوال ون آتياسي، تايؼتي وَد 

ٍطى ووتشي هصش  گشددًيتش
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